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Tiivistelmä 

"Metrojuna tuli Gamla Stanin suunnalta: pätkä auringonpaisteista kaupunkimaisemaa, ja sitten sukellus Södermalmin 

alle. Pimeyteen. Slussenin takaa alkava sysimusta tunneli toi Sakari Roivaksen mieleen sen perimmäisen pahuuden, 

jonne rikospoliisin oli päivittäin kurkistettava." 

Kesällä 1995 Tukholmaan hiipii pelko, kun raaka murhaaja vainoaa vaaleatukkaisia naisia. Rikosylikonstaapeli Sakari 

Roivas nimetään erikoisryhmään, joka keskittyy kilpajuoksuun kuoleman kanssa. 

Roivas-trilogian vakuuttava päätös vie suurkaupungin yöpuolelle. Sarjan aikaisemmat, itsenäiset osat Liian kaunis tyttö 

ja Kruunun vasikka nyt pokkareina. 

”Kirjailijan kertomus kirjoistaan ja taustaa niiden hahmojen taustalla.” 

Tukholma. Niin liki. Ja sittenkin aivan toinen maailma. 

Kolme opiskeluaikaista kesääni kuluivat tienesteissä Ahvenanmeren takana. Asuin nämä kesät erilaisissa 

kimppakämpissä, eli suomalaisopiskelijoiden kesäduunarikolhooseissa. Ja varsinkin Tukholman keskusta-alueet tulivat 

erittäin tutuiksi. Tämä nimenomaan siksi, että neljä osoitettani sattui sijaitsemaan, tyynin kuuloisesti, "inom tullarna", 

eli siis city-Tukholmassa. 

Körsbärsvägen: opiskelija-asuntola, Tekniskan asemalla, Norrmalmin reunamalla, epämääräisiä kesäasukkinaapureita 

ainakin kolmelta mantereelta. Blekingegatan: sokkeloinen ja ahdas kivitalohuoneisto, ihan trendi-Södermalmin 

sydämessä, ja eksentrinen vuokraisäntä, jolla oli viisi suomalaista vuokralaista, ja joka asui itse samassa huoneistossa. 

Dalagatan: lukaali Vasa-stanissa, vieressä oli puisto, ja heti puiston takana Röda Korsetin sairaanhoito-oppilaitoksen 

asuntola, Punainen korsetti, tyttöjä, tjejer, joista jotkut lähtivät kanssamme puistopiknikeillekin. Ja sitten vielä neljän 

musketöörin tukikohta Kungsgatanilla, tämän pitkän kadun läntisessä päässä, eli asuintalomme sijaitsi samaisella 

kaupunkisaarella — Kungsholmenilla — jolta löytyy myös Polishuset, rakennus joka näyttelee tässä kirjassa 

melkomoisen merkittävää roolia. 

Olin kaikkina kesinä palkkalistoilla yhtiössä nimeltä Stor-Stockholms Lokaltrafik. Eli SL. Kyseessä oli Tukholman 

liikennelaitos. Ensimmäisen kesäni uurastin kolmivuorotyössä maan alla, tunnelbanan lipunmyyjänä. Ja ne kaksi 

seuraavaa kesää olin kirjoilla SL:n filiaalissa nimeltä Färdtjänst, joka oli likimain koko läänin alueella toimiva 

invalidibussioperaattori. 



Duunia painettiin. Ylitöitä tehtiin. Kruunuja tuli tienattua ihan roimastikin talvea ja Turkua varten; mutta kova työ vaati 

vastapainonsa. Nuoret kaverit ja suurkaupunki! Rankkoja kommervenkkeja ja sottaisempiakin seikkailuja tuli koettua. 

Kaupunki jäi elämään alitajuntaani. Laulussa mies kävelee Kolmatta Linjaa ja muistelee Oivan ovella nuoruuttaan. 

Minulla tulee näitä samoja tuntemuksia mieleeni, kun katson laivan partaalta Tukholman silhuettia. 

Kaikkea sattui. Ja onneakin oli matkassa, ettei sattunut mitään vielä pahempaa. 

Minulla ja velipojallani oli — ja niinpä on varmaan edelleenkin — ikuinen porttikielto Körsbärsvägenilla sijaitsevaan ja 

serbien pyörittämään Babyloniaan. Erään tappelun jälkeen me jouduimme menemään polille hakemaan tikkejä sinne 

sun tänne. Mocambosta matkaamme lähti semmoisiakin flikkoja, joilla oli isompi vauhti päällä, mutta joille ei olut eikä 

viini ollenkaan maistunut. Wallonessa minä sain istua, monena iltana, sellaisessa pöydässä, jossa oli suomalaisia 

tatuoituja herroja, lomillaan Kumlasta, ja jossa vaakatason ammattilaiset viettivät vapaapäiviään, eli "tuulettivat 

eteismattoaan", kuten he asian kovin söpösti ilmaisivat. Tukholma jätti väkisinkin jälkensä. Ja niinpä ensimmäinen 

rikoskirjani, Enkelipölyä, sijoittuukin sinne lahden taakse. Näin alkoi kirjailijanurani - vuonna 1985. Kirjoitin sitten 

pikatahtiin seitsemän Jussi Vares -kirjaa. Ja sitten tuli tunne, että no, mitä sitten? Olisiko nyt hengähdystauon paikka? 

Pitäisikö ottaa hieman lomaa tästä herra Vareksesta? Ja niin minä tein vuosina 1993 ja 1994 kokonaista kolmekin 

kirjaa vailla turkulaista yksityisetsivää. Yksi näistä kirjoista oli pankkikuvioihin (eli siis entiseen siviilielämääni) pohjaava 

jännäri. Ne pari muuta olivat Tukholmaan sijoittuvia poliisiromaaneja. Tukholmalaiskirjoissani esiintyi päähenkilönä 

rikosylikonstaapeli Sakari Roivas. Tässä minulla oli mies, joka oli - siis ihan harkiten ja tarkoituksella — monellakin 

tapaa hyvin erilainen hahmo kuin baareissa pyörivä sekä kretonkeja vilkuileva yksityisetsivä Jussi Vares. Roivas-kirjat - 

"Liian kaunis tyttö" ja "Kruunun vasikka" - julkaistiin peräkkäisinä syksyinä. Ja siihen samaan putkeen valmistui myös 

kolmannen Sakari Roivas -tarinan aivan ensimmäinen versio. Hahmotelma ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Minulla 

alkoivat uudestaan Vares-kiireet, joita on piisannut seuraavallekin vuosituhannelle. Mutta nyt olen tarttunut 

uudestaan tähän pitkään uinuneeseen tarinaani, joka sijoittuu Tukholmaan. Ja kesään 1995. 

Kädessäsi siis on "Tukholma-trilogiani" päätösosa. Se on Slussen. 

Reijo Mäki, Turussa, Kakolanmäellä, syyskuussa 2015



PROLOGI 

Tukholma. Ja vuosi 1995. Suomi meni ja voitti Globenissa historiansa ensimmäisen jääkiekon maailmanmestaruuden. 

Ruotsi oli kisassa hyvä kakkonen. Se oli sellainen paukku, joka järisytti, hetken, kauniin pääkaupungin ihmisten 

normaalia elämää. Mutta tämä tuska meni ajallaan ohi. Sen sijaan tuona vuonna ilmaantui kaupungin ylle aivan 

uudenlainen varjo. Uhkatekijä, joka ei jättänyt ketään kylmäksi... Äärimmäinen pahuus oli hiipinyt kaupungin kauniille 

rantamille, se saattoi vaania missä vaan, Gamla Stanin viehkoilla ja kapoisilla kujilla, taikka Cityn kiireisissä 

liikekortteleissa. Sama kylmä tuulenhenkäys puhalsi pohjoisten esikaupunkien arjenharmaissa siirtolaislähiöissä ja 

Norrmalmin miljoonakortteleissa. Kaupungissa liikkui murhaaja. Jossakin lymysi mies, joka tappoi naisia. 

Kungsholmenilla, Polishusetissa, koottiin erityistyöryhmä, jolle sälytettiin iso vastuu ja kova lasti: murhasarjan 

mahdollisimman pikainen selvittäminen. 

Tukholman Poliisitalon erikoisosaston tiettyyn huoneeseen -Operationsrummet F - alkoi kerääntyä vinoihin pinoihin 

paksuja mappeja, joiden kaikkien päälle oli liimattu tämä yksi ja sama nimiketeippi: FRITZ-MURHAT. 

Suuren kivitalon naapuriosastoillakaan ei välttämättä tiedetty, että mihin "Fritz" viittasi. Koodinimen vuotamista 

Poliisitalon seinien ulkopuolelle varottiin enemmän kuin mitään muuta. 

Nimi Fritz siis edusti sellaista tietoa - kaikissa rikostutkimus-prosesseissa kultaakin kalliimpaa informaatiota — jonka 

tiesi ainoastaan tutkiva poliisiviranomainen. Ja murhaaja. 

*** 

Rikosylikonstaapeli Sakari Roivas ei alun perin ollut tekemisissä Fritz-murhasarjan kanssa. Roivas oli kentällä toimivien 

poliisien edustajana GMP:ssä eli Gärningsmannaprofilgruppenissa, joka tutki ja kehitti tunnistamisrutiineja 

rikoksentekijäpofiileille. Siinä ohessa hän ahersi koko alkuvuoden 1995 Raassina-liigan nimellä tunnetun, väkivaltaisiin 

rahankuljetusryöstöihin erikoistuneen porukan, jäljittämisessä. Pekka Raassina, Unto Kylmänen ja Juri Leppik jäivät 

sitten lopulta kiinni bagarmossenilaisen kerrostalon vinttihuoneistosta. Matkapuhelimen liian huolettoman käytön 

ansiosta. Ja samoihin aikoihin tapahtui sitten taas tämä seuraava murha, joka aiheutti sen, että rikosylikonstaapeli 

Sakari Roivaksen toimenkuva muuttui olennaisesti. Vaaleatukkaisia naisia vainoava murhaaja iski jälleen heti 

alkukesästä. Ja tällä kertaa uhri oli suomalainen sairaalakesätyöntekijä. Uhrin suomalaiskytkennän takia Sakari Roivas 

komennettiin omasta ryhmästään paria kerrosta ylemmäs eli siis Väkivaltaan. Osoite oli rikosylikomisario Hallbergin 

johtama erityisosasto F. 

Ja niin - eräänä sateisena kesäkuun maanantaina - Sakari Roivas sitten retuutteli pahvilaatikollisen verran 

henkilökohtaisempia tavaroitaan hissiin. Ja painoi nappia numero 5. 

*** 

Sakari Roivas oli hädin tuskin ehtinyt asettua aloilleen uuteen toimipisteeseensä, kun tapahtui sitten taas se mitä 

Tukholma - yhtä lailla koko Ruotsi - oli henkeään pidätellen jo odottanutkin. 

Poliisitalon saavutti tieto nyt jo viidennestä "Blondi-murhasta". Fritz oli iskenyt jälleen. 



ENSIMMÄINEN OSA 

1. 

Kadunpätkä kulki muutaman kivenheiton etäisyydellä Tukholman pohjoisesta hautausmaasta, loivasti kumpuilevasta 

alueesta, joka levittäytyi kesäisen vihreänä keitaana sairaalan, Karolinska Sjukhusetin, Solnavägenin sekä 

Uppsalavägenin välimaastossa. Kolme pikavauhdilla paikalle saapunutta autoa — isokokoinen Volvo, Ford Transit sekä 

ambulanssi - pysähtyivät peräkanaa kolmikerroksisen kerrostalon eteen. Ovet kolisivat ja tutkijat siirtyivät 

katsastelemaan kulmia. Tyypillinen laitakaupunkimiljöö näytti äkkiseltään rauhallisuuden tyyssijalta. Katutasossa 

sijaitsi pieni tupakkakauppa, jalkakäytävälle asetettuine lehtitelineineen. Ihan sen vieressä oli muutaman pöydän 

kokoinen kahvila. Parturiliike ja sen toisella puolella mitä tyypillisin ICA:n kortteli-myymälä täydensivät valikoiman. 

Vähän matkan päässä tönötti ränsistyneen näköinen Sibyllan katukeittiö, pari puutarhapöytää ja muovituoleja. 

Katukeittiön kulmilla näytti liikahtelevan enemmänkin kiinnostunutta yleisöä. Lähistöltä kantautuva jäätelöauton 

iloinen tunnusmelodia kuulosti melkeinpä harkitulta rienaukselta. 

Parturinliikkeen edessä seisoi sotilaallisen näköisessä haara-asennossa hermostuneesti ilmehtivä kookas, keski-ikäinen 

miekkonen, jonka leveät kasvot punoittivat kuin raskaammankin ruumiillisen ponnistuksen jäljiltä. Juuri hän oli 

soittanut hälytyskeskukseen joku aika sitten. 

Volvosta oli noussut neljä miestä: tiukkahuulinen rikosylikomisario Hallberg ja hänen tutkintaryhmänsä, kolme 

rikosylikostaapelia: uteliaasti pälyilevä Mattias Myrsjö, vakava Arvid Boden ja mietteliäs Sakari Roivas. Ja samaan 

aikaan Transitista jalkautui niin ikään neljä henkilöä. Kuljettajan paikalta astahti ulos hiuksensa poninhännälle 

kietaissut, noin 35-vuotias naisihminen, joka asteli riuskasti Volvon suuntaan. Hänen jäljessään seurasi raskaita 

tutkimuslaukkujaan raahaten kolme keskiikäistä miestä. 

Ryhmät seisahtuivat vastatusten. Ylikonstaapeli Roivas tunsi pakettiautolla saapuneista entuudestaan ainoastaan 

rikospaikka-tutkintaryhmän johtajan, rikostarkastaja Majken Candellin, ja hänetkin ainoastaan muutamasta aivan 

ohimenevästä tapaamisesta. Muun ryhmän Roivas oli nähnyt korkeintaan vilaukselta mahtavan Poliisitalon käytävillä, 

taikka talon omassa kahvilassa, Akvaariossa. 

"Voitte odottaa aluksi jonkin aikaa tässä kadulla... Mitään kiirettähän täällä ei enää kai ole", rikosylikomisario Hallberg 

ilmoitti etäämmällä, autonsa luona nojaileville valkotakkisille ambulanssimiehille. "Joo, tässä vaiheessa on sitä 

parempi mitä vähemmän tuolla ylhäällä on väkeä." 

Parturinliikkeen edustalla seisoskeleva kookas kaveri vaihtoi painopistettään jalalta toiselle ja kiinnitti räpyttelevän 

katseensa komisario Hallbergiin. Poliisijoukon pomo oli vihdoin löytynyt. Miekkonen lähti liikkeelle epävarmana, kuin 

teinipoika ensimmäisissä tansseissaan. Mies ojensi Hallbergille kättä. "Tekö teitte ilmoituksen?" rikoskomisario kysyi. 

"Minä... minä. Minun nimi on Garvare - Martin Garvare. Minä hoitelen täällä... tässä yhtiössä... vähän niin kuin 

isännöitsijän hommia." Mies puhui nopeasti, silmiään räpytellen. Garvare veti kätensä Hallbergin kourasta heti 

ensihipaisun jälkeen kuin tartuntaa peläten ja juttua alkoi tulla. "Juu... Se lähti niin, että mä aloin vaan tässä hiukkasen 

ihmetellä kun Ullan liike pysyi suljettuna näin keskellä viikkoa, eikä edes mitään lappua ovessa. Tuli vaan jotenkin 

semmoinen kumma tunne." 

"Epäilys? Jostakin?" 

"Niin. Just niin. Ei nyt siis mistään ihan tämmöisestä, mutta jotenkin niinku vaan teki mieli selvittää että onks Ullalla 

kaikki ookoo. Tänään minä sitten menin raottelemaan hiukan sen postiluukkua - se... se kun siis asuu tuossa 

kolmannessa kerroksessa. Ja silloin sitten... joo... silloin mä haistoin sen... siis sen hajun..." 

Mies nielaisi vaikeasti. 

"Ja sitten vaan yleisavaimella sisään vai?" 



"Kyllä. Sellainen äkkipäätös. Parempi kai olis ollu, jos oisin soittanut heti poliisille ja jättäny avaamatta..." 

"Koskitteko te siellä asunnolla mihinkään?" 

"En. En. En mä menny eteisen kynnystä pidemmälle." Luja päänravistus. "Ihan oli heti selvä peli. Mä olin takaisin täällä 

kadulla haukkomassa happea nopeemmin kuin oikein ymmärsinkään." 

"Hyvä. Mennään nyt sitten ylös." 

Olohuone oli siisti. Vaalea sisustus, aika paljon Ikeaa. Naisen ruumis lojui selällään huoneen matalalla sohvapöydällä. 

Naisen jalat lepäsivät lattialla ja hänen päänsä roikkui pöydän laidalla velttona sekä epäluonnollisessa asennossa, 

aivan kuin räsynukella, jossa oli liian vähän täytettä. Vaaleat, mustuneen veren tahrimat hiukset hipoivat valkoista, 

pitkäkarvaista paimentolaismattoa. 

Nainen oli nimeltään Ulla Matilda Warg. Näytti siltä kuin Ulla Matilda olisi asetettu matalalle pöydälle kuin jollekin 

pakanalliselle uhrialttarille. 

Naisen paljas alavartalo näytti irvokkaalta. Naisella oli jalassa valkeat froteesukat. Sukat näyttivät paisuneissa, jo 

tummentuneissa raajoissa kummallisen pikkuruisilta. 

Naisen kehon yläosaa peitti vaaleahko pusero, jonka napit oli riuhtaistu auki niin kovalla voimalla, että ne olivat 

irronneet kankaasta. Puseron alta pilkistivät mustat pitsirintaliivit. 

Naisen oikeanpuolinen rinta oli pulpahtanut näkyviin. Tai oikeammin se oli varmaan kaivettu raa´asti esiin. 

"Sitä roinaa vois nyt alkaa etsiskellä vaikka tosta tissistä." Mattias Myrsjö mutisi. "Ehkä sitä herkkujälkeä löytyy taas 

niiltä nujakoilta. Niin kuin eräissä muissakin tapauksissa." 

Naisen kaulassa roikkui sievä kultainen risti. Maksoittunut veri oli tahrinut korun. Verivanoja näkyi pitkin poikin 

mattoa, sekä siellä täällä lattialla lähempänä keittiön ovea, mutta vähemmän itse sohvapöydällä. Nainen oli ilmeisesti 

ollut kuollut jo siinä vaiheessa, kun hänet oli nostettu tälle pöytäalttarilleen. 

Surmatapa oli heti päivänselvä. Vasen ohimo oli painunut sisään voimakkaan, kovalla esineellä annetun iskun 

seurauksena. Vasara oli hyvä veikkaus. 

Naisen naama oli umpiturvonnut. Iho oli jo tummentunut, osin mustunut. Huulet olivat vetäytyneet rumannäköiseen 

kuolonirvistykseen. Silmätkään eivät enää kunnolla erottuneet paisuneista kasvoista. 

Sakari Roivas pysähtyi hetkiseksi avoimen ikkunan eteen vetämään henkeä ja kääntyi sitten seuraamaan, kun teknisen 

rikospaikkatutkinnan ryhmän vetäjä Majken Candell otti näytettä murhatun vatsalta, navan ympäryksestä. 

"Ikkuna oli siis auki, kun tänne tultiin?" 

"Se asia tarkistetaan tältä isännöitsijältä, mutta oletan niin." 

"Täällä se on!" Rikostarkastaja Candell oli terhakan hentovartinen nainen, jolla oli paljon pisamia nenänsä molemmin 

puolin. Candell ilmoitti, että oli löytänyt etsimänsä, ja alkoi nyt keskittyneenä raaputtaa mustalla tussilla piirretyn 

tekstin päälle kertynyttä tummunutta ja epämääräistä töhnää muovipussiinsa. 

"Onko se!" Hallberg varmisteli. 

"On. Se se on!" 

Sakari Roivas pyyhkäisi kämmenellään nihkeältä tuntuvaa otsaansa ja vetäisi taas henkeä, eikä voinut olla 

ihmettelemättä ihmisten outoja ammatinvalintoja. Otetaan nyt vaikka tämä nainen. Majkenia olisi voinut kuvitella 

musiikkileikkikoulun opettajattareksi taikka aerobic-ohjaajaksi tai suklaapuodin myyjättäreksi.  



Roivas mietti mielessään, että mikä kumma naisihmisen päässä oikein oli silloin vinksahtanut, kun tämä oli yhtäkkiä 

päättänyt opiskella ja erikoistua juuri näihin hommiin? 

"Miltäs näyttää, Majken? Se teksti, se on ilmeisesti tismalleen samanlainen kuin aiemmissakin, vai..." Rikoskomisario 

Hallberg totesi karhealla äänellä. 

"Näin äkkitarkastelulla se näyttää ihan identtiseltä", nainen vastasi rauhallisesti kääntämättä katsettaan työstään. 

"Toisaalta, eihän näistä paksulla tussilla väännetyistä pukkikirjaimista pysty analysoimaan käsialaa, varsinkaan silloin, 

kun kirjoitusalusta on niinkin vaikea kuin ihmisen iho..." 

"Kovin tutulta kaikki taas näyttää... Tai! On se sentään hiukan uusinut ohjelmistoaan..." mutisi rikosylikonstaapeli Arvid 

Boden - harmaatukkainen, päältä kaljunko poliisimies, joka oli iäkkäin paikalla olevista tutkijoista. "Pöydälle 

nostaminen on ihan uusi kuvio." 

"Tota noin. Ehkä kyseessä on ergonomia. Se on varmaan ollut ihan käytännön sanelema juttu", mutisi Bodenia liki 

parikymmentä vuotta nuorempi kollega, Mattias Myrsjö, ja pyyhkäisi rasvaista otsatukkaansa leveältä, alati 

punoittavalta naamaltaan, ja hymähteli, tapansa mukaan monimielisesti. "Juu, mulla on semmoinen ajatus, siis niinku 

teoria, että se on asettanut ruumiin tuohon pöydälle, jotta se on voinut vetää kuivat suorilta polvin... Ei ole ollut 

pelkoa, että lipsahtaa kallis lasti ohi..." Sakari Roivas antoi tilaa ja väisti parempaa kuvakulmaa etsivää 

rikospaikkavalokuvaajaa, ja siirtyi huoneen toiselle puolelle. Ylikomisario Hallberg seisoi kirjahyllyn luona ja osoitti 

kuulakynällä valokuvaa, jossa säteileväsilmäinen, kaunis nuori nainen hymyili kameralle ylioppilaslakki päässään. 

"Sakari hei. Katsopa tuota kuvan vuosilukua. Sen mukaan Ulla Warg on jotakin... 36–37-vuotias..." 

"Aivan... Niin se menee. Äkkiä päässä laskemalla. Ja ilmeisesti naimaton, eipä näemmä sormusta. Eikä täällä asunnossa 

ole tullut vastaan mitään muutakaan vakituiseen mieheen viittaavaa", Roivas totesi. 

"Mietitään hiukan niitä aikaisempia. Elisabeth oli noin nelikymppinen kotirouva, joka asui villassa Stora Essingenillä. 

Annika taas oli eronnut... ja 32-vuotias... ja asui Söderillä. Hänellä oli se tauti." Komisario Hallberg huoahti ilme 

mietteliäänä. "Britta puolestaan oli 18-vuotias, kahvilan kassatyttö, suunnitteli vasta omaa elämäänsä. Opiskelemaan 

lähtöä... Hän asui yhä vanhempiensa luona. Kerrostalossa Aspuddenilla... Tämä Suomi-tyttö, siis tämä Jaana, hänhän 

taas oli vasta parikymppinen kesäapulainen... ja asui sairaalan omassa asuntolassa Sturebyssä..." 

Rikosylikomisario Hallberg kohdisti nyt katseensa matalalla pöydällä makaavaan tummaan ruumiiseen ja piti 

kymmenen sekunnin mietintätauon, ennen kuin hengähti syvään ja jatkoi: "Ja nyt meillä on sitten vielä tässä tämä, 

noin 36-vuotias parturi, yksinäinen nainen joka asustaa kerrostalossa ikioman liikkeensä yläpuolella, pohjoisen 

hautausmaan nurkilla. On tämä, tämä näiden tapausten hajonta, tämä uhrien heterogeenisyys, on se aika 

kummallista..." 

"Niin... näyttäisi siltä, että ystävämme Fritz harrastaa melkoista hakuammuntaa..." Sakari Roivas totesi. "Se tässä on 

nyt ihan ensimmäinen mielikuva. Kovasti vaikeata uhreille on löytää — siis ihan äkkiseltään — mitään yhteistä 

nimittäjää." 

"Just så. Se tästä tekeekin niin saatanan turhauttavaa. Vaikuttaa kovasti siltä kuin murhaaja toimisi hetken 

mielijohteesta." Mattias Myrsjö alkoi raapia leukaperiään. "Se tyyppi näkee jossain vaalean naisen ja huomaa sitten 

seuraavaksi hymykuopat... ja päättää siinä samassa, että tuossahan on taas yksi semmoinen — tässä on nyt mun 

intohimojen! salattu kohde! Eikä muuta kuin suoraan SPÄDÄM! Sitten vaan suoraan hommiin!" 

"Just. Uhrit ovat eri puolilta Tukholmaa, ikäjakautumaa löytyy kahdeksastatoista neljäänkymmeneen, ja kaikilla ihan 

erilaiset ammatitkin. Muussakaan elämänpiirissä ei oikein pysty löytämään mitään yhtäläisyyksiä..." 

Samassa oikeuslääkäri Kurt Boelius tunki ovesta sisälle, hänelle ominaiseen touhottavaan tyyliinsä. Rikosylikomisario 

Hallberg tervehti miestä kättä heilauttamalla. Boelius murahti jotain epäselvää ja kiinnitti kaiken huomionsa 

sohvapöydällä makaavaan tomumajaan. 



Majken Candell teki tilaa ja siirtyi syrjemmälle. 

"Niin. Tähän kokonaiskuvioon palataksemme. Eli se tässä mättää, että meillä ei oikein ole sitä kuviota! Valitettavasti. 

Uhreille on yhteistä lähinnä se, että he ovat kaikki naisia. Tai, no joo, heillä kaikilla on vaalea ja lyhyehkö tukka - ja 

normaalin mittapuun mukaan he ovat olleet suht viehättävän näköisiä." 

"Koska tämä murha mahdollisesti on tapahtunut?" rikosylikomisario Hallberg kysyi Boeliukselta. "Voitko antaa 

nopean, vaikka kuinka karkean ensiarvion?" 

Oikeuslääkäri kallisti miettiväisenä päätään, vilkuili ruumista ja väänsi suupieliään ja sanoi sitten venyttelevällä ja 

viivyttelevällä äänellä: 

"Kovasti helpon pistit. Mietitäänpäs... Kesäkelejä on piisannut. Ja nyt ollaan sitten tuollaisessa hajoamisasteessa. 

Tuota noin. Mitäs minä nyt sanoisin? Joskus viikonloppuna se on täällä vieraillut. Tämä meidän Fritz... Sanotaanpa nyt 

vaikka että lauantaina tai sunnuntaina. Saat tarkemman tiedon heti huomisaamuna." 

"Miiaaaa-uuuuh..." Kaikki pysähtyivät. 

Tutkijat kääntyivät yhtaikaa, hieman epäuskoisina katsomaan keittiön suuntaan. Surkea, epäröivä maukaisu kuului 

uudestaan, nyt hieman rohkeampana ja päättäväisempänä. 

Ja samassa äänen lähde ilmestyi keittiön oviaukolle. Maukuja oli punertava, noin puolivuotias kissanpoikanen, jolla oli 

valkeat tassut ja jonka kuonoa ympäröi vitivalkoinen hieno karva, kuin kirurgin naamari. 

Pelokas, laihakylkinen kissanpentu mulkoili huoneessa seisovia ihmisiä epäröivästi ja anovasti suurilla silmillään. Sitten 

otus pörhisti häntäänsä ja venytteli ja kiinnitti tiukasti katseensa sohvapöydän ääressä seisovaan Majken Candelliin. 

Kissanpoikanen teki nopeasti päätöksensä. Se asteli laihat, hiukan väärät jalat vipottaen naisen luo, hieroskeli päätään 

tämän nilkkaa vasten ja alkoi sitten kehrätä epätasaisesti kuin viallinen rukki. 

2. 

"Hei, mistä helvetistä tuo katti putkahti esiin?" keittiön oven pielessä seisoskeleva Mattias Myrsjö hämmästeli. 

"Keittiöstähän se, eli sieltä sinun selkäsi takaa, niin luulisin", rikosylikomisario Hallberg murahti. "Kuka teistä tutki 

keittiön?" 

"Minä joo, mutten mä ehtinyt syynätä sitä vielä mitenkään tarkasti", Myrsjö levitteli käsiään. "Tsekkasin köökin vaan 

ihan pikimmiten ja päällisin puolin. Kai tuo katti piileskeli jossakin, missä lie... ehkä hellan ja jääkaapin välissä." 

"Mattias-hyvä", Hallberg karautti kurkkuaan. "Snälla du. Viitsisitkö mitenkään kurkistaa, että löytyykö sieltä vielä 

paljon nelijalkaisia! Tai lisää murhattuja." 

Mattias Myrsjö huokaisi tyytymättömänä ja väisti sopivalla kaarroksella kissanpoikaa, joka seisoi matolla laiha selkä 

varovaisessa köyryssä, turkki takkuisena. Myrsjö nyrpisteli nenäänsä ja mennä venkalehti hitaanlaisesti keittiön 

puolelle. 

Majken Candell puolestaan ei väitellyt orpoa otusta. Nainen laskeutui varovasti kantapäilleen, ojensi kätensä ja odotti. 

Jokunen sekunti pennulta meni nuuhkiessa ja puntaroidessa. Sitten se teki päätöksensä: tähän ihmiseen minä luotan. 

Se alkoi nuolla naisen sormia. Kissanpojan pieni punainen kieli lipsutti Majkenin kättä. Ensin varovaisesti, vähän kuin 

tunnustellen, ja sitten se alkoi lipsuttaa pidempiä vetoja. 

"Voi sua pientä orpoa raukkaa. Täällä jossain sä olet lymyillyt monta vuorokautta peloissasi ja ihmeissäsi ja 

ymmärtämättä, miksei emäntä enää liiku: ei silitä, eikä anna ruokaa - ei puhu. Julma kohtalo tuollaiselle viattomalle 

luontokappaleelle." 

Nainen rapsutteli pikku kissaa leuan alta, otti sen sitten syliinsä ja nousi seisaalleen - paijaten otusta kuin vauvaa. 



Sakari Roivas seurasi liikkumattomana tätä suloutta ja huolenpitoa. Uusi piirre konemaisen tehokkaassa 

rikospaikkatutkija Candellissa. 

"No niin, hyvät työtoverit. Edistystähän se on tämäkin. Eli nyt meillä on vihdoinkin ensimmäinen todistaja, joka on 

omin silmin nähnyt kaiken, siis myös murhaajan. Nähnyt meidän Fritzimme." Rikosylikomisario Hallberg kauhoi 

sivutaskusta purukumia kouraansa ilme tiukkana. "Mutta tuskin karvakasasta on kovinkaan paljon apua tunnistekuvan 

laatimisessa. Eli jatketaanpa siis duunia, vai mitä?" 

"Helvetti vie, katinperkule on päättänyt adoptoida Candellin!" Mattias Myrsjö mulkaisi keittiön kynnykseltä. "Ovela 

pikku pirulainen, katti valitsee kylmästi, siis hetkeäkään epäröimättä, porukan heikoimman astian." 

Myrsjö kääntyi takaisin keittiöön. Majken Candell ehti juuri laskea kissanpojan sylistään sohvalle, kun keittiöstä 

kantautui Myrsjön hämmentynyt ääni: 

"Hei hetkinen! Nyt kaikki huomio, vilkaiskaa tännepäin, täältä muuten löytyy toinenkin mielenkiintoinen juttu." 

Tutkijat tungeksivat keittiön puolelle. 

"Niin, hyvät herrat - ja arvon daami - sitä minä vaan, että tätä yhtä asiaa minä en kyllä oikein ymmärrä. Katsokaa mitä 

tuossa lattialla on, jääkaapin edessä. Kaikki avatut purkit siistissä jonossa, aivan kuin matruusit bordellin porstuassa!" 

Mattias Myrsjö hengähti ja viittasi kädellään alaviistoon. 

Sakari Roivas kurotteli kaulaansa ja näki lattialla olevan typötyhjän kissanruokakupin. Kupin vierustalle oli asetettu viisi 

pientä avattua katinruokapurkkia. Purkit näyttivät tyhjiltä, muutamia kivettyneitä ja tummuneita nokareita lukuun 

ottamatta. Mattias Myrsjö meni peremmälle keittiöön ja jäi nyt seisomaan purkkien viereen tyytyväinen ilme leveällä 

naamallaan. Rikosylikonstaapeli levitteli käsiänsä. 

"Siis tyhjiä katinruokapurkkeja, no voi ihmettä!" murahti joku teknisistä rikospaikkatutkijoista vähättelevästi. "Big deal! 

Merenherkkuja vaativalle kissalle - niin niissä näemmä lukee. Mitä me tästä opimme, pikku katti pitää kalasta!" 

"Jep! Mutta myös jotain muuta. Miettikääpä nyt! Kokonaista viisi avattua kissanruokapurnukkaa?" Mattias Myrsjö 

korotti ääntään. "Haloo, aatelkaa tätä - viisi!" 

"Mattias taitaa olla tässä oikeassa, ihan hyvä huomio." Rikos-ylikomisario Hallberg puski muiden ohi peremmälle 

keittiöön ja jäi tuijottamaan mietteliäänä purkkeja. "Joo, tuo asettelu... se saattaa kertoa meille jotakin murhaajasta." 

"Aivan." Mattias Myrsjö antoi katseen kiertää kasvoista kasvoihin. "Oliko parturi-neidillä tapana avata kerrallaan viisi 

purkkia? Tuollaista helposti vanhenevaa tavaraa? Enpä usko!" 

Sakari Roivas ymmärsi mitä kollega ajoi takaa. Mattias Myrsjö saattoi vaikuttaa karkeine ja lohkaisuineen ja 

murjaisuineen sekä leveine renkipojan naamoineen hidasälyiseltä juntturalta, mutta se vaikutelma petti. Pahasti. 

"Hyvät ystävät ja työtoverit!" Myrsjö kuulutti. "Nyt me tiedämme mister Fritzistä taas hiukkasen enemmän, meillä on 

siis hakusessa ihan aito eläintenystävä: kaikkien maailman murhamiesten ikioma Brigitte Bardot. Ja suloisia 

kissanpoikasia tämä äijä rakastaa ilmeisesti ihan erityisesti. Siis aatelkaa! Muuten mitä hienoin mies, unelmavävy, 

mutta vaaleatukkasia naisia, joilla on vielä somat hymykuopatkin, se käärme menee ja liiskaa tosta vaan, ilman 

pienintäkään surkua." 

Keittiössä oli hetken aikaa ihan hiljaista. Sitten Mattias Myrsjö jatkoi esitystään: 

"Ei siis niin pahaa, ettei jotakin hyvääkin. Jokaisella meillä on joku pehmeä pisteemme. Jopa Fritzillämmekin. Aatelkaa. 

Ennen kuin se sulkee vetskarinsa ja laittaa verisen vasaransa taskuun ja poistuu uhrinsa kämpiltä, se haluaa huolella 

varmistua, ettei tuollainen pörhöhäntäinen, pieni karvakasa kuole nälkään, odotellessaan pollareita - taikka 

talonmiestä " 

*** 



Tuntia myöhemmin rikoskomisario Hallbergin tutkintaryhmä alkoi olla valmis jättämään murha-asunnon tekniselle 

tutkimukselle. Mattias Myrsjö näytti että oli tänä iltapäivänä tavallista luovemmalla tuulella. Miehen katse sattui 

kiinnittymään television kaukosäätimeen, joka oli puolittain piilossa sohvan alla. Ehkä vekotin oli vaan jotenkin 

lipsahtanut sinne silloin, kun murhaaja oli asetellut kylmenevää naisen ruumista sohvapöydälle. Myrsjö kumartui 

poimimaan ohuen kapulan kumikäsineeseensä. Ja sitten hän suoristi selkänsä ja kohdisti kaukosäätimen kohti 

huoneen takanurkassa olevaa vastaanotinta. 

"Mitä nyt Mattias?" 

"Mulla on prikulleen samanlainen Sony kuin tuo tuossa. Siinä menee aina ensin päälle viimeiseksi katsottu asema, siis 

kun siihen laittaa virran", Myrsjö selitti. 

"Niin?" 

"Vois olla mielenkiintoista tsekata että mitä kanavaa tää meidän Ulla Matildamme oikein on katsonut viimeksi. Vai 

mitä?" 

Kukaan ei sanonut siihen mitään. TV lämpeni ja sitten siihen alkoi ilmestyä kuvaa ja ääntä. Kaikki kääntyivät 

katsomaan. Ja nyt murhatun olohuoneessa alkoi kaikua "Shiny Happy People." 

"Musiikkivideo!" 

"Jep! Tottakai! Siis koska tää kanavahan on Music TV!" 

"Hitto. Niinpä onkin. Mitä sieltä nyt tulee? Mikäs tuo bändi on... ja kuka on toi laiha kuikka tossa mikrofonissa?" 

"REM!" 

"Onks se joku kovakin juttu?" 

"Oli ainakin muutama vuosi sitten... tämä kipale... se tuli ulos joskus vuosikymmenen vaihteessa..." 

"Aijaa, joku muukin katsoo tällaista nuorisokanavaa..." 

"Totta kai! Musiikki on hyvää ja videot usein hienoja!" 

"Okei okei... Ei tarvi selittää. Mutta mitä tämä kertoo meille, tämä kanava?" Myrsjö levitteli käsiään. 

"No siis ainakin sen, että Ulla Matilda oli tietyllä tapaa nuorekas persoona, eli 37-vuotias nainen, joka katsoi kovasti 

mielellään Music TV:tä!" 

"Missä maailmassa sinä pikku Mattias oikein mahdat elää?" Majken Candellilta karkasi kuivahko naurahdus. 

"Ajatteletko sinä, että tällaiset kuin minä - eli hiukan alta nelikymppiset naiset - katsovat TV:stä pelkästään 

perinneohjelmia, pirtanauhan punomista Taalainmaalta?" 

"En minä sillä, fru Candell." Myrsjön hymy kertoi, että hän nautti herättämästään ärsytyksestä. "Mutta kuulkaas, kyllä 

tää kertoo jotakin naisesta ja samalla hänen mahdollisista suuntautumisistaan, siis niinku esimerkiksi vapaa-

ajanvietosta, että hänet ehkä saattoi tavata lauantai-iltaisin pikemminkin jostakin Södermalmin trendirokkibaarista, 

kuin semmosesta tanssipaikasta jossa hinkataan paritansseja ja lavalla rämpyttelee iänikuinen Vikingarna." 

"Niin. Ja yksi toinen juttu." Sakari Roivas puuttui nyt puheeseen, hieroskellen poskeaan, ilme mietteliäänä. "Entäpä jos 

meidän Fritz tulee kylään aina kutsuttuna, sitäkin on yhtenä vaihtoehtona mietitty. Joillakin ihmisillä on tapana pistää 

musiikkivideot pyörimään, siis ikään kuin taustalle, kun aletaan istua iltaa ja halutaan jotain tiettyä fiilistä..." 

"Kyllä vaan. Minun sisarentyttäreni kavereineen katsoo aina MTV:tä ennen kuin ne lähtevät illalla diskoilemaan", 

Candell nyökkäsi. "Se siis on niille kuulemma oikein vakiorituaali. Pääsee kivasti tunnelmaan..." 



"Eli siis rokki soimaan taustalle kun otetaan pohjia. Tai sitten hempeitä slovareita TV:stä, kun vieras on joku todella 

spesiaali tapaus, siis kun halutaan olla sohvalla. Rinnakkain. Mutta hei! Missäs täällä ovat lasit? Missä viinipullo? Tai 

siideritölkit? Ei niitä näy missään!" 

*** 

"Joo... Yksineläjä tämä nainen oli. Ulla Matilda... Isännöitsijä tiesi kertoa." Arvid Boden selaili muistiinpanoja otsa 

kurtussa. Poliisitalon erikoisosaston operaatiohuone F:n pitkän pöydän ääressä oli täysmiehitys. Boden piti pikku 

tauon ennen kuin jatkoi: 

"Alun perin Ulla oli kotoisin jostakin kauempaa Norrlannin perukoilta asti, ei edes ketään sukulaisia koko kaupungissa. 

Siis Tukholmassa. Isossa Sitruunassa..." Boden oli itsekin pohjoisesta, eikä oikein fanittanut pääkaupunkia. 

"Yksi pikku huomio... Isännöitsijä tuntui olleen kovastikin huolissaan... joo ja kiinnostunut Ullastamme", Sakari Roivas 

heitti. "Mikä hän oikein mahtaa olla miehiään?" 

"Eläkkeellä oleva kapiainen, toimiupseeri." Bodenilla oli tieto tästäkin asiasta. "Herra hoitelee lisähomminaan sekä 

leivänjatkeenaan useammankin eri taloyhtiön isännöintiasioita." 

"Okei. Jos me nyt sattumalta havaitaan, että sama äijä on myös erään Aspuddenilla sekä yhden Ringvägenillä 

sijaitsevan taloyhtiön isännöitsijä, niin sittenhän mennään saman tien juomaan sen kunniaksi munkkikahvit. Joo, ja 

totta kai minun piikkiini." Rikosylikomisario Hallberg kaatoi itselleen kahvia. "Eli tsekataan kaverin taustat. Sinä Arvid 

hoidat sen homman. 

Haastattele huomenissa muutenkin koko naapurusto läpikotaisin. Toivotaan, että joku olisi havainnut jotakin. Mitä 

minä kyllä epäilen. Tämä ystävämme Fritz kun tapaa liikkua hyvin varovasti. Näkymätön mies..." 

"Ulla Matildan oma parturiliike näytti olevan sisältäpäin ihan asiallisessa kunnossa eli ei siellä putiikissa ainakaan ollut 

käynyt kutsumattomia vieraita", Mattias Myrsjö totesi. 

"No, ei tietenkään. Ei Fritz tule koskaan väkivalloin sisään. Asunnon ulko-ovessa ei ollut tietenkään mitään 

murtojälkiä." Majken Candell lisäsi. "Nainen oli avannut sille oven ihan vapaaehtoisesti." 

"Joo, aivan sama tyyli siis taas jatkuu. Miltäs muuten nämä kuidut ja töhnät sekä se kaikki muu irtain sälä tässä 

vaiheessa näyttävät, valaisepas meitä hieman, Majken?" Hallberg kehotti. 

"Joo... saatiin me sitä poikien kanssa kasaan melkoinen määrä. Parikymmentä erillistä pussia. Sen analysoimiseen 

menee kyllä jonkun verran aikaa. Hiukan ristiintaulukointia edessä. Toivottavasti löytyy edes jotakin samaakin matskua 

kuin mitä on saatu talteen aiemmilta murhapaikoilta. Että edes jollakin tavalla päästäisiin eteenpäin. Kuten tiedossa 

on, niin tähän saakka me olemme vetäneet aika tavalla vesiperän rikospaikkamateriaalin suhteen." 

Myrsjö väänsi taas suutaan ja mutisi: 

"Niin. Fritz on kovasti siisti poika. Tosi sisäsiisti. Mitä nyt hieman sen spermansa kanssa silleen tuhmasti ruiskii." 

"Minä yritän tutkia Ullamme asiakasrekistereitä... Jos sillä nyt on sellaista olemassa, ylös kirjattuna. Sitten sen näkee", 

Myrsjö selvitti. "Ehkä Fritz oli sen asiakas. Ehkä tämä meni niin, että Fritz poikkesi vaan tasailemaan hieman latvoja. Ja 

saikin sitten uusia ideoita huomatessaan, että parturineitihän oli just ihan tismalleen hänen makuunsa: vaalea ja 

nätinkö. Ja vielä ne hymykuopatkin. Ja sitten Fritz vaan pakotti tämän sinne asuntoon. Joka oli vielä todella kätevästi 

samassa talossa." 

"Kaikki kannattaa tietty huomioida." Hallberg pureskeli lyijykynänsä päätä. "Mutta ei... minä en oikein jaksa uskoa 

tuollaiseen teoriaan, en siis ainakaan mihinkään hetkelliseen inspiraatioon. Meidän Fritzimme kun ei mielestäni operoi 

lainkaan niin. Kaikki nämä tapaukset ovat viitanneet sensuuntaiseen toimintamalliin, että Fritz tarkkailee uhrejaan 

pidempään ja miettii kaiken huolellisesti ennen kuin tekee siirtonsa. Miettikääs nyt aiempia.  



Brittan vanhemmat olivat lomalla... jossain ulkomailla. Tyttö oli aivan yksi kotona. Jaanan kämppäkaveri oli yövuorossa 

sairaalassa. Elisabethin aviomies taas oli töissä. Annikakin oli yksin asunnollaan — yksin, sairaana, vuoteeseensa 

sidottuna." 

"Joo. Tämä Söderin juttu - eli siis tämä Annikan tapaus, se pistää kyllä kaikkein eniten vihaksi!" Ylikonstaapeli Arvid 

Boden murisi syvällä ja käheällä äänellä. Hän oli mies, joka ei juuri koskaan meuhkannut eikä korottanut ääntään. 

Roivas oli ymmärtänyt, että hänellä oli uskonnollista taustaa. Mutta sitäkään mies ei näemmä tuonut koskaan 

mitenkään isommin julki. Eikä hän tuntunut välittävän myöskään kollegojensa ajoittain kovastakin huulenheitosta. 

Arvid Boden karisti hetken kurkkuaan ja jatkoi taas: 

"Minulla sattuu olemaan Enköpingissä serkkutyttö - tai siis mikä lie, jo pitkälti yli nelikymppinen naisihminen. Sillä on 

kanssa just tämä sama MS-tauti kuin Annikallakin. Ja minä kyllä tiedän, mitä se merkitsee. Ja siis että joku sitten 

menee... ja tekee sellaisen teon tommoselle muutenkin raskautetulle ja tosi sairaalle ihmiselle! Se on niin 

äärimmäisen julmaa!" 

"Niin se on. Me ollaan tekemisissä sairaan pirun kanssa, Arvid", rikosylikomisario Hallberg myönteli. "Siitä tässä on 

lähdettävä." 

"Tuota noin... yksi asia on pyörinyt minun mielessäni. Hymy. Ehkäpä kyse onkin juuri siitä..." Majken Candell lausahti 

mietteliäänä. "Ollaan tekemisissä sairaan, kieroutuneen tyypin kanssa. Sellaisten ihmisten kauhistuttavat teot vaativat 

yleensä aina jonkun katalysaattorin - ikään kuin nallin... joka räjäyttää ne lopulta suoraan toimintaan. Voisikohan nalli 

tai laukaisin tässä tapauksessa olla juuri se hymy? Uhrilla pitää olla vehnäpeltotukka ja somat hymykuopat, sen me 

tiedämme. Mutta viimeinen silaus, joka pistää pommin oikein kunnolla tikittämään, on naisen kutsuva tai viekoitteleva 

hymy... siis miten tämä kahjo nyt ihan vaan peruskohteliaan hymyn ahtaassa harhamaailmassaan nyt sitten 

tulkitseekin. 

"Saattaa olla huomionarvoinen pointti", komisario Hallberg jatkoi naisen ajatusta heti eteenpäin: "Voisikohan tämä 

meidän tyyppimme olla sellainen henkilö, jolle ihmiset siis ihan yleensäkin - ja naiset vielä erityisesti - jostakin syystä 

mielellään väläyttävät kaikkein herttaisimman hymynsä?" 

3. 

Sininen Monark, joskus 60-luvulla alun perin kilpapyöräksi koottu sulavalinjainen kaunotar, käännähti Poliisitalon 

nurkalta Polhemsgatanille. Muutamalla riuskalla polkaisulla pyörä pääsi myötäleessä melkoisen mukavaan vauhtiin. 

Ilma oli mitä hienoin. Tämmöisellä kelillä olisi suonut työmatkan olevan huomattavasti pidempikin. Sakari Roivas 

joutui kuitenkin jarruttelemaan melko äkkiä; jo parin korttelin jälkeen hän kurvasi jyrkästi oikealle, Pontonjärgatanille. 

Siinä hänen kotitalonsa sitten jo kohosikin. 

Satavuotias kivipytinki, heti kadun oikeassa reunassa. 

Roivas hyppäsi satulasta ja talutti pyöränsä yli mukulakivisen sisäpihan. Mies varmisti sivusilmällä, että oma harmaa 

Volvo oli paikoillaan ruudussa. Naapuritalosta oli varastettu samanmallinen Volvo vain viikko takaperin. 

Roivas nykäisi Monarkkinsa kevyesti olkapäälleen ja lähti retuuttamaan sitä vanhanaikaisia, leveitä portaita pitkin 

kolmanteen kerrokseen. Mies taiteili kämppänsä lukon ja oven auki vasemmalla kädellään, ja laittoi sitten pyörän 

nojaamaan vakiopaikalleen eteisen nurkkaan ja painui suoraan keittiöönsä. 

Jääkaappi auki. Tuttu alkoholiton olut lasiin. 

Tämä Roivaksen vasta talvella hankkima uudehko vuokra-asunto oli hieman hänen monivuotista, aiemmin 

Södermalmilla sijainnutta asuntoaan pienempi. Asunto käsitti olohuoneen, jossa oli muhkurainen vanha nahkasohva, 

pari nojatuolia, melkoisen täyteen sekalaista luettavaa lastattu korkeahko kirjahylly ja lipaston päällä tyhjä 

undulaattihäkki, ovi surumielisesti auki retkottaen. 



Edesmenneen lintukaverin häkin vieressä oli virttynyt, hieman lonttoinen jalkapallo, jossa oli Serie A:n virallinen 

painatus. Makuuhuoneessa oli messinkisänky sekä työpöytänurkkaus, ja sängyn yläpuolella pari maisemataulua 

saaristosta ja - tietenkin, ilman muuta - pieni sinimusta Inter Milanin lippu. 

Keittiössä oli vain se kaikkein välttämättömin, eikä yhtään enempää. Se oli poikamiehen keittiö. Tai Roivaksen 

tapauksessa kyse oli eronneesta miekkosesta. Pikkuinen ruokapöytä ja kaksi tuolia ja antiikkinen jääkaappi, joka 

kehräsi lujaa kuin keuhkotautinen tiikeri, ja metrin pätkä tiskipöytää. Keittiö oli vaatimaton, pikemmin pelkkä 

keittokomero - seinät tulivat vastaan liiankin äkkiä. Paljonhan täällä ei kokattu. 

Pakollisen jano-oluen juotuaan Roivas poikkesi vessaan, nappasi partakoneen käteensä ja alkoi ajella sänkeään. 

Yhtäkkiä mies muisti jutun, joka oli käväissyt päivän mittaan mielessä. Birgitalla, hänen taannoisella tytärpuolellaan - 

melko pikaisesti päättyneestä, vaikeasta avioliitosta Ingridin kanssa - olisi piakkoin syntymäpäivä. Jo ensi viikollako se 

nyt oli? Kyllä, sehän oli tässä heinäkuun alkupuolella. Mitä lahjaksi? 

Sitten Roivaksen mieleen hiipi häijy ja vatsanpohjaa kuristava ajatus. Birgitta oli kasvanut, alkoi olla jo nuorehko neiti, 

oli nättikin. Tuhkanvaalea kuten äitinsäkin. Eikös Birgitilla ollut myös ne somat pienen pienet hymykuopatkin? Birgitta 

oli aina niin iloinen. Hanakka hymyilemään kanssaihmisille. Aurinkoinen, se oli se oikea sana. Ja nyt tässä kaupungissa 

saattoikin olla vaarallista, jopa kohtalokasta, jos nätti vaalea tyttö erehtyi hymyilemään väärälle tyypille. 

Perkele! Tämä ajatus oli niin ahdistava. Se häiritsi miehen keskittymistä. Roivas käänteli vasenta poskeaan peilin 

suuntaan, liikautti kättään vähän liian painavasti, joutui sitten samassa ähkäisemään ääneen. Ei! Saatana sentään! 

Gilletten terä meni ja viilsi leukapieleen haavan, sentin mittaisen vekin, josta alkoi valua punainen noro. Helvetin 

helvetti! 

Puolisen tuntia myöhemmin Roivas oli taas polkupyöränsä satulassa. Pieni kämppä alkoi ahdistaa. Sää oli niin kutsuva, 

että se houkutteli hänet väkisinkin ulos, kaupungin mainioille pyöräteille. Siinä poikiessaan saattoi niin halutessaan 

tyhjentää päänsä ajatuksista tai miettiä työasioita. 

Mikä milloinkin tuntui sopivammalta. 

Heti Sakari Roivaksen siirryttyä uutena naamana tutkintaryhmä F:n vahvuuteen oli komisario Hallberg istunut hänen 

kanssaan pitkän, kahdenkeskisen palaverin. Oli sovittu, että uusi mies, tuorein ideoin ja uusin näkökulmin, käy vielä 

kertaalleen läpi kaikki neljä murhatapausta.  

Ja tuossa palaverissa heillä ei tietenkään ollut vielä tietoa tästä viidennestä. Mutta rikosylikomisario oli todennut 

vakavana, ykskantaan, että hänellä oli aavistus seuraavasta. Mikä olikin sitten muuttunut todeksi nopeammin kuin 

kokenut murhatutkija oli odottanut. 

*** 

Sturebyn långvård, ikäihmisille ja kroonikoille tarkoitettu pitkäaikaissairaala, muodostui useammista vehreään 

esikaupunkimaisemaan sijoitetuista parakkimallisista ja rapatuista rakennuksista, jotka olivat peräisin jostain 

vuosisadan alkupuolella. 

Sakari Roivas parkkeerasi Volvonsa vieraspaikalle varhain aamupäivällä, ja saikin sitten kierrellä jonkin verran ovelta 

ovelle ennen kuin löysi etsimänsä, kesäkuun alkupuolella murhatun Jaana Kannon asuintoverin, niin ikään 

kesälomittajana työskentelevän Anne Kuparisen. 

Tyttö istui sairaalan pienen cafeterian ikkunapöydässä, pyörätuolissa retkottavan vanhan naisen vierellä, ja syötti tälle 

muovilusikalla vaaleaa jogurttia. Anne Kuparinen oli pienikokoinen ja kapeakasvoinen neitokainen, hänellä oli 

maantienvärinen, ohut tukka sekä huomiota herättävän paksut linssit silmälaseissaan. 

Roivaksella oli povitaskussaan mustavalkoinen valokuva hymyilevästä ja suurisilmäisestä Jaanasta. Suomesta 

kesätöihin saapuneilla ja työnantajan toimesta samaan huoneeseen asumaan päätyneillä hoitajilla oli todellakin 

eroavuutta - vähän kuin yöllä ja päivällä.  



Mutta niin kiero ja julma oli tämä sairas maailma, että ehkäpä juuri keijukaismaisen ja puoleensavetävän olemuksensa 

vuoksi Jaana makasi nyt mustan hautakuoppansa hiljaisuudessa, kun taas vaatimattoman oloinen Anne eli ja hengitti. 

Edelleen. 

Roivas esittäytyi. Anne Kuparinen ilmoitti, että hänellä oli aikaa hiukan rajoitetusti. Työjärjestelyihin oli tullut taas 

joitakin viime hetken muutoksia, ja hänen pitäisi lähteä saattamaan seurassaan istuvaa potilasta kotivierailulle. Kyyti 

oli jo tilattu. Färdtjänstin auton pitäisi ilmestyä paikalle hetkellä millä hyvänsä. 

Roivas totesi siihen rauhallisesti, etteivät hänen kysymyksensä veisi kovin pitkään. 

Kävi ilmi, että tyttöjen polut olivat leikanneet aivan sattumalta. Jaana oli ollut toisen vuoden sairaanhoidonopiskelija. 

Porista. Ja Anne taas luki Tampereella sosiologiaa. Kolmas vuosi menossa. Sairaalatyö ei siis ollut lainkaan hänen 

varsinaista alaansa. Pelkkä kesätyö. Paremman puutteessa. 

Keskustelu katkesi toviksi, sillä Annen potilas muuttui yhtäkkiä levottomammaksi, alkoi mumista, aukoa suutaan kuin 

lintu. 

"Okei sååjaa Märtha, öppna munnen nu! Vi har ännu lite lite kvar..." Anne alkoi nyt maanitella, heilutella lusikkaa ja sai 

kuin saikin potilaansa huomion kiinnittymään itseensä. 

Pyörätuolissa istuva nainen oli todella vanha sekä laiha. Mummon päässä törrötti enää muutama yksittäinen haiven ja 

karttamaiset maksaläiskät peittivät kädet sekä kasvot kirjavana mosaiikkina. Hänen hajunsa loihti Roivaksen mieleen 

kesäkuuman päivän ja mummolan navetan takana sijainneen puuseen. 

"Te ehditte tuntea siis vaan tuollaiset, niin, vain alta kuukauden. Siinä... siinä ei välttämättä tulla vielä kovinkaan hyvin 

tutuiksi", Roivas totesi. 

"Ei - ei niin. Ja kun meillä meni vielä vuorotkin usein aika tavalla ristiin. Jatkuvaa vuorotyötä tää on. Monesti tuolla 

kämpillä toinen nukkui ja toinen vaan odotteli töihin lähtöä..." Anne Kuparinen istua kökötti puolikyyryssä asennossa, 

joka teki hänestä vieläkin pienemmän ja vaatimattomamman näköisen. 

"Tämähän oli Jaanalle jo toinen kesä Ruotsissa?" 

"Niin. Niin oli." 

"Ja nyt hän ehti olla kaupungissa vain pari kolme viikkoa. Oliko tämä lyhyt aika hänelle pelkkää työntekoa? Vai ehtikö 

Jaana tutustua ihmisiin... siis muihinkin kuin vaan potilaisiin tai työtovereihin?" Roivas kysyi. "Ja oliko hänellä 

mahdollisesti paljonkin tuttuja viime kesältä?" 

"Ei me kauheasti... siis avauduttu... tai keskusteltu. Hiukan vaikea sanoa. Mutta... Jaana oli kyllä semmoista tyyppiä, 

joka hakeutui ihmisten seuraan. Aika avoin. Joo se kai on oikea sana. Avoin se oli." Anne Kuparinen hypisteli 

mietteliäänä sivuhiuksiaan ja puhui hiljaisella äänellä. Tyttö katseli lähinnä jonnekin Sakari Roivaksen ohitse, vältti 

viimeiseen asti katsekontaktia. 

Hän vaikutti jotenkin perusvarovaiselta. 

"Siis... siis että avoin. Selvä... Minkälainen ihminen Jaana muuten oli? Eli toivoisin hiukan lisää luonnehdintoja." "No 

joo. Sellanen... menevä. Ja aika omanlaisensa." Anne Kuparinen liikahti vähän tuskastuneena. "Jaana vaikutti kyllä 

kauhean innostuneelta tästä kaupungista. Hoki useasti sitä, että pitää Stokiksesta niinku ihan mahdottomasti, koska se 

oli niin erilainen Poriin verrattuna. Joo ymmärrän, siis Pori ja Stokis! Jaana ehti lainata yhdeltä meidän vakihoitajalta 

pyöränkin ja kierteli aika tavalla pitkin ja poikin - uimassa ja katsomassa nähtävyyksiä." 

"Mites, jäikö Jaanalle Poriin poikaystävää, jotakin..." 

"Ei... ei me... semmoisista puhuttu..." 



"Mitenkäs tämä vapaa-aika muuten... siis niin kuin nämä iltamenot? Tunsiko Jaana kovastikin vetoa sellaiseen?" 

"Joo, totta kai. Kyllä kai tää Stokis oli siinäkin suhteessa Jaanan mielestä kovin jännittävä kaupunki. Niin paljon erilaisia 

ihmisiä ja upeita mestoja. Niin... semmoista se Jaana aina huokaili. Pakko sen oli olla koko ajan liikkeellä, jos vähänkin 

vaan oli vapaata. Yössäkin." 

"Baarit kiinnostivat? Jaana käytti kai myös alkoholia?" 

"Joo. Siideriä. Eikä se kai koskaan jäänyt ihan yhteen. Tai kahteen. Kesällä pitää joskus olla huppelissa. Niin se sanoi." 

"Sinä et sitten lähtenyt mukaan? Näihin rientoihin?" 

"En, en lähtenyt. En mä oikein ole baari-ihmisiä. Minä yritän kesälläkin lueskella sosiologiaa, vapaa-ajalla, siis kun siitä 

on sitten hyötyä talvemmalla... Tampereella. On saatava nämä opinnot hoidettua. Tässä vuoden tai parin sisään." 

Sakari Roivas nyökkäsi itsekseen ja katseli miten Anne Kuparinen raapi purkin pohjalta vielä yhden lusikallisen. Se ei 

enää Märthalle maistunut. 

"Mutta Jaana liikkui sitäkin ahkerammin kaupungin illoissa?" 

"Kyllähän niitä oli... niitä iltamenoja..." 

"Menikö hänellä usein myöhään?" 

"Nämä toiset poliisit kysyi tuota samaa jo aiemminkin." Anne Kuparinen huokaisi - eikä peitellyt kyllästymistään. "Enkä 

minä kyllä osannut silloinkaan vastata. Olen kai ollut joko useimmin unessa taikka sitten yövuorossa... siis silloin kun 

Jaana on palaillut." 

"Kertoiko Jaana sinulle niistä viikonloppuhuveistaan? Useinhan tytöillä on tapana turista keskenään kaikenlaista, 

pojista ja mahdollisista kommelluksista, kaikesta mitä on sattunut..." Sakari Roivas yritti johdatella aihetta eteenpäin. 

"Tuota. Eipä kyllä. Siis oikeastaan ei.. Me ei todellakaan ehditty vielä tutustua niin kovin hyvin. Mutta tuota, joo..." 

Samassa Märthalta pääsi röyhtäisy. Anne kiirehti pyyhkimään ryppyiselle poskelle kuplivaa limaa paperipyyhkeeseen. 

"Mutta mitä?" 

"Silloin... siis viimeisenä viikonloppunaan... Jaana oli kai tavannut jonkun — jonkun jotenkin mielenkiintoisen tyypin." 

"Miten se asia kävi ilmi? Jaana siis avautui sinulle?" 

"Ei suoraan... Jaanalla oli tapana lukea horoskooppeja. Lukaisi joskus minullekin ääneen. Ja silloin, maanantaina, se 

innostui tosissaan... kun vesimiehelle — Jaana siis oli vesimies — luvattiin, että joku herrasmies, johon olet törmännyt, 

ei jätä sinua vielä rauhaan. Ottaa vielä varmasti yhteyttä." 

"Ahaa. Oliko Jaana siis jotenkin helppouskoinen? Ottiko hän joitain asioita hiukan liian vakavasti? Niin kuin 

horoskoopeista lähtien?" 

"No ei. Ei Jaana mikään tyhmä ollut... Silloinkin Jaana sanoi - siis sillai itselleen naureskellen - että hän alkaa pian ihan 

oikeasti uskoa horoskooppeihin, siis viimeistään sitten jos nyt näkee tämän tyypin vielä seuraavana lauantaina..." 

"Vai että... että siis sellaista. Ja mikähän tämä tyyppi oikein mahtoi olla miehiään? Kertoiko Jaana hänestä mitään 

muuta?" 

"No ei. Eikä minulla ollut tapana kysellä enempää. Siis minä kun en ole kauhean uteliasta tyyppiä." Anne Kuparinen 

kohautti harteitaan sen näköisenä, että miesjutut yleensäkään eivät häntä paljoa hetkauttaneet. Tytön naama pysyi 

ilmeettömänä. Hän korjasi oikean käden etusormellaan paksujen linssiensä asentoa. 



"Sinulla ei siis ole aavistustakaan, että kuka, mikä, tai millainen, tämä lauantaiyön kiehtova tuttavuus mahtoi olla? 

Suomalainen? Ruotsalainen? Vai jostakin aivan muualta päin?" 

Anne Kuparinen ravisti päätään suu tiukassa mutrussa. Ja siinä samassa Märthan rintakehästä pääsi kupliva ääni. Se 

tuli kuin viemäriputkesta, jota putsataan paineistetulla vesisuihkulla. 

Sakari Roivas hengähti syvään ja jatkoi sitten vielä: 

"Jaana ei kuitenkaan viettänyt yötään hänen — sen ihastuksensa — kanssa?" 

"Vaikea sanoa, en tiedä, kun on nämä omat yövuorot..." 

"Tämä asia selvä. Sairaalan henkilökunnasta pitää nyt vielä hieman kysyä. Onko täällä paljonkin miehiä töissä?" 

"Jonkin verran. Tai, onhan täällä niitä kymmeniä. Tämä kun on aika iso paikka. Täällä riittää työntekijöitä hiukan joka 

lähtöön. Pari kolme kesäpoikaa on Suomestakin." 

"Havaitsitko... huomasitko Jaanan ehtineen tutustua - siis mitenkään paremmin - kehenkään mieheen täällä 

työpaikalla?" 

"Enpä kyllä todellakaan huomannut. Niin. Ainakin ne kaksi suomalaisjannua on tosi nuoria. Ja muutenkin ääliöitä. Ihan 

poikasia vielä. Ei varmastikaan ainakaan Jaanan makuun..." 

"Okei. Tuleekohan sinulle vielä mitään erityistä mieleen? Ihan mitä tahansa tähän asiaan liittyvää?" 

"Ei. Ei nyt oikeastaan." Ja samassa Anne Kuparinen vilkaisi cafeterian ulko-oven suuntaan ja kohensi ryhtiään. "Joo 

anteeksi nyt vaan, mutta sieltähän Märthan kuljetus tuleekin jo." 

Kaksi siniseen virka-asuun pukeutunutta, noin viisikymppistä miestä asteli pöytien välissä heitä kohti. 

"Okej Märtha. Jo-o! Nu skall vi åka tili Brommaplan, vi skall besöka din son", Anne Kuparinen alkoi selittää vanhalle 

naiselle, jonka katse harhaili eksyneenä jossakin ikkunoissa ja katonrajassa. 

"Huomentapäivää! Täällähän meillä onkin niin reipas ja nätti paketti että... eiköhän vain lähdetä!" tervehti miehistä 

pulskempi ja pyyhkäisi hikeä punoittavalta otsaltaan. 

"Vad är det här... vad händer nu..." vanha nainen hätääntyi ja alkoi pyöritellä hailakoita silmiään. 

Anne Kuparinen nyökkäsi Roivakselle. Roivas nyökkäsi takaisin. Anne meni edeltä ja Märthaa alettiin lykkiä hänen 

jäljessään kohti kahvilan edessä näkyvää punaista pikku-bussia. 

Sakari Roivas jäi vielä toviksi pöytään istumaan ja teki muutaman pikaisen merkinnän muistikirjaansa. Roivas unohtui 

katselemaan — ilme mietteliäänä — miten invalidibussin perään asennettu tuolihissi alkoi kevyesti nostaa vanhan 

naisen pyörätuolia. "Siis anteeks!" Joku puhui Roivakselle suomea. 

Roivas käänsi päänsä. 

Siinä seisoi sairaala-apulaisen pukuun sonnustautunut vaaleatukkainen, nykerönenäinen tyttönen, joka katsoi 

kysyvästi kohti. 

"Tota... kuulin tonne sivupöytään, kun te puhuitte... juttelitte Jaanasta. Ja aattelin sitten että voisin..." 

"Joo, olen Sakari Tukholman rikospoliisista. Tunsitko siis myös Jaanan?" 

"Joo. Tultiin samaan aikaa töihin. Minä olen Hesasta. Samalla osastolla oltiin. Että sen verran tuttuja." 

"Mielenkiintoista. Istu toki. Istu alas. Olitteko te muutenkin paljon tekemisissä?" 



"Jonkun verran. Uimassa käytiin yhdessä. Ja silleen." 

"Entä iltaisin. Kävittekö te kaupungilla, baareissa?" 

"Oli meillä suunnitelmissa joo lähteä joskus. Mutta työvuorot meni niin, ettei vielä ehditty. Ja sitten kävi... kävi näin." 

"Tuota yksi juttu. Osaisitko kertoa minulle, että mistä Jaana tykkäsi? Siis mitkä olivat hänen mielenkiintonsa kohteet?" 

"Tykkäsi? Niinku siis miten?" 

"Tarkoitan harrastuksia? Mitä hän esimerkiksi fanitti?" 

"No Roxettea. Ehdottomasti. Se oli ihan kuumana, kun se oli nähnyt Per Gesslen ihan yllättäen Kulturhusetin nurkalla. 

Se sanoi, että se meni siitä niin veteläksi, ettei uskaltanut mennä ees pyytämään nimmaria. Sitä se harmitteli. Ja se 

tykkäsi kauheasti eläimistä, kissoista, marsuista, hevosista ja vaikka mistä. Me suunniteltiin, että mentäisiin jonakin 

viikonloppuna - kun molemmilla olisi vapaata - Skanssenille katsomaan karhuja. Ja matkustamisesta se tietenkin 

unelmoi. Italia oli sille se kova juttu. Mutta eihän sillä ollut varaa. Se mietiskeli jopa reilaamista..." 

"Entäs pojat?" 

"Niin joo, siis pojat. Joo... se oli kyllä melkosen hanakka flirttailemaan... Kauheen kiinnostunut tietynlaisista kundeista. 

Jaana aina kertoi, että tykkää semmosista tyypeistä, jotka ottaa niinku lavan haltuun.  

Sillai se sanoi... Siis semmoisista, jotka ei turhaan pyytele anteeksi olemassaoloaan, niinkin se sanoi. On jäänyt 

tämmöiset lauseet jotenkin mieleen. Nojoo. Siis aika moni likka tietty sanoo niin, kukapas ei sellasista kundeista olis 

kiinnostunut." 

"Selvä. Kiitos kovasti. Mikä sinun nimesi olikaan?" "Jonna mää oon... Jonna Mustonen." Roivas kirjoitti nimen ylös. 

"Oli todella kiva, että tulit juttelemaan. Kiitokset. Ehkä me palataan asiaan." 

4. 

Kello kymmenen aamupalaveri Kungsholmenin Poliisitalon operaatiohuoneessa. Rikosylikonstaapeli Sakari Roivas otti 

ensimmäiseksi esille Jaana Kantoon ilmeisen suuren vaikutuksen tehneen, mutta vielä tässä vaiheessa nimettömän 

sekä kasvottoman miehen. Pöydän ympärillä todettiin, että kyseinen herra oli luonnollisesti nostettu tutkintaryhmässä 

tapetille jo heti murhatutkimusten alkuvaiheessa. Mutta hänen henkilöllisyytensä kanssa ei ollut päästy eteenpäin. 

Mies oli edelleen nimetön ja kasvoton. 

"Kesäihastus, niitähän näillä riittää", Myrsjö murisi. 

Ja kerrankin Majken Candell oli Mattiaksen kanssa samaa mieltä: 

"Joo. Ehkei se lanka johda kovinkaan pitkälle. On mitä luonnollisinta meininkiä. Parikymppinen tyttö, kesätöissä ihan 

ulkomailla. Kuuluu ilman muuta asiaan. Romantiikka. Outoa olisi, jos näitä juttuja ei tulisi esille, silti herra äksällä ei 

välttämättä ole mitään tekemistä murhan kanssa." 

"Pari makeaa siideriä naamaan. Korkokengät. Ohut kesähame. Ja Söderin tai Kungsgatanin lauantai-iltaiset pubit..." 

Mattias Myrsjö alkoi mutista, tuijottaen ylös katonrajaan. 

"Mattias hyvä. Täällä on muitakin. Älä vain vaivu liian syvälle noihin tunnelmointeihisi, näin työajalla..." Candell varoitti 

lempeästi. 

"Sori, rouva, joo, uupps... ai niin... työpäivä on tosiaankin jo alkanut, pahoillani." 

Arvid Boden karautti kurkkuaan ja halusi siirtää keskustelun takaisin urille.  



Hän kommentoi, että tutkijat olivat kierrelleet Jaanan valokuvan kanssa useammassakin kaupungin keskustan 

suositussa baarissa sekä diskossa, mutta portsarit tai tarjoilijat eivät muistaneet tyttöä tai hänen mahdollisia 

miesseuralaisiaan. Mattias Myrsjö hymähti ja sanoi, että se ei ollut mikään suuri ihme. Hänen käsittääkseen 

viikonloppuiltaisin Tukholman baareissa sekä diskoissa — kuten muissakin hurvittelupaikoissa — pyörii jonkun verran 

nuoria, tosi nättejä ja nimenomaan vielä vaaleatukkaisia tyttölapsia. "Jos me nyt etsisimme Ötzuk-nimisen ja noin 

puolitoistametrisen eskimolikan murhaajaa, niin tuollainen kuvasafari vois olla paljonkin hedelmällisempi. 

"Naistennaurattajateoria voisi tietty muuten olla melko hyvä lähtökohta, siis Jaana Kannon tapauksessa, mutta 

ajatellaan nyt kokonaisuutta ja palataanpas taas näihin muihin naisiin, esimerkiksi Annika Wikblomiin. Eipä oikein osu 

kohdalleen, ei.  

MS-tautia sairastava ja pieneen Söderin asuntoonsa sulkeutunut nainen ei oikein sovi sellaiseen kuvioon", 

rikosylikomisario Hallberg huomautti. 

"Niin. Kovinkin totta. Ja sama juttu tietenkin Elisabeth Tierpin suhteen. Hänhän oli uskovainen naisihminen. Tuskinpa 

hän pyöri iltaisin tanssikapakoissa, sinisiä enkeleitä lipittämässä", Majken Candell sanoi ja pureskeli miettiväisenä 

lyijykynänsä päätä. 

"Tsot, tsot nu, snälla rara Majken! Just niissä piireissä se liha vasta oikein liikkuukin., siis kun se oikein iso hurmos 

pukkaa kunnolla päälle! Ja kyllä niille maistuu myös hapan, siis uskovaisille, niin kuin syntisemmillekin säkeille. 

Suojelusenkeli - ja sininen enkeli - ne kaks liihoittelevat aika usein ihan käsi kädessä." Mattias Myrsjö nuolaisi 

merkitsevästi huuliaan. 

Arvid Boden yskäisi. Sakari Roivas vilkaisi kollegaa. Kyseessä oli ilmeisesti aito kurkun kutiseminen, eikä se että Boden 

olisi isommin paheksunut Myrsjön heittoa. 

"Niin, nyt ihan pieni kommentti. Tämän Elisabeth-rouvan aviomies onkin seuraavana listallani", Roivas huomautti. 

"Tarkoitus olisi mennä tapaamaan häntä tänään puolilta päivin." 

"Okei. Hyvä. Magnus Tierpin työpaikka on tuossa heti naapurustossa, hän toimii postissa jonakin pikku pomona", Arvid 

Boden mainitsi. "Kuivankälpäkän tuntuinen tyyppi... jos mikä. Elisabethia ainakin viisitoista vuotta vanhempi. 

Semmoinen hiirulainen, jolta pitää kaivaa sana tikulla esiin. Lycka tili, bara, Roivas." 

"Prikulleen. Hiiruli. Hyvä kuvaus! Just sellainen perusharmaa kälpäke, että vaimon kuin vaimon alkaa varmasti ja 

taatusti tehdä mieli hyppiä aitaan... On siinä uskollisuus koetuksella, jos sellaisen kanssa pitää päivästä toiseen elää." 

Mattias Myrsjö vahvisti tietäväisenä. "Siis tämä seikka pitää ainakin ottaa laskuissa huomioon." 

"Kiitos kovasti arvokkaasta huomiostasi, Mattias. Mutta se näistä jutuista, tällä kertaa", rikosylikomisario Hallberg 

murahti. "Nyt seuraavaan asiaan. Mitäs kaikkea uutta teknisen tutkinnan rintamalle kuuluu? Kerropas siis Majken ne 

viimeiset." 

"Eipä mitään suuria uutisia. Valitettavasti niin. Ulla Wargin asunnolta ei löytynyt semmoisia sormenjälkiä, joilla olisi 

ollut yhteyttä aiempiin murhiin. Me voimme edelleen lähteä siitä oletuksesta, että murhaaja ei jätä sellaisia 

tunnisteita. Siis hansikasmies. Juu, tietty spermaa löytyi — ja veriryhmä on edelleen tämä vanha tuttu A Rh+. Ja DNA-

varmiste siitä näytteestä saadaan jo viikon kuluessa..." Majken Candell selaili rauhallisesti papereitaan ja jatkoi sitten 

tietojen pudottelua. "Kuitupuolella on sentään jotakin uutta kerrottavaa. Me havaittiin sohvalta - sekä matolta - 

samanlainen sinertävänharmaa keinokuitu, joka löydettiin myös Elisabethin sekä Brittan tapauksissa. Kolme viidestä, 

ei ihan huono tulos, alkaa olla jo tilastollisestikin mielenkiintoinen esiintymistiheys. Löydöksen arvoa kyllä laskee se, 

että kyseessä on todella yleinen, siis kovinkin monissa erilaisissa vaatteissa ja ties missä tekstiileissä esiintyvä 

kuitutyyppi." 

"Se... siis se on ns. massamateriaali?" 

"On. Juuri niin. Mitä tyypillisin pitkien linjojen halvahkoon tuotantoon tarkoitettu vaatekuitu. Eipä siis todellakaan 

mitään mittatilausräätäleiden kamaa." 



"Entäs murha-ase?" Hallberg kysyi. 

"Lyöntijäljen perusteella sama tyyppiä kuin aiemminkin. Vasara tai jakoavain. Tai joku muu yhtä tehokas työkalu. Jälki 

viittaa lähinnä tavalliseen perusvasaraan." 

"Sekään tieto ei vie meitä paljon eteenpäin, siis ennen kuin meillä on tämä kyseinen vasara mikroskoopin alla. Okei. 

Kaipa tämä on nyt tässä. Painukaa takaisin hommiinne jokainen. Sitä herkkua, siis työtä, meillä näyttää kyllä 

piisaavan!" Ylikomisario Hallberg kokosi paperinsa, narautti tuoliaan. Ja poistui huoneesta ensimmäisenä. 

*** 

Osastopäällikkö Magnus Tierpin vaatimaton työhuone sijaitsi Postin mittavan pääkonttorin neljännessä kerroksessa. 

Luukku haisi paperipölylle, ja lisäksi jollekin muulle, joka saattoi olla pesun tarpeessa oleva miehen paita. 

Magnus Tierp oli pienikokoinen sekä ryhditön mies, jonka harvat otsahaivenet oli kammattu paljaan päälaen yli 

huolella ja runsaahkosti hiuslakkaa käyttäen. Magnus Tierp katsoi vastapäätä istuvaa Sakari Roivasta silmiään 

räpytellen, ja hänestä heijastui vaikutelma semmoisesta kaverista, joka oli aina tiennyt, että hänelle oli varattu tämä 

osa: ajautuminen armottoman ja kavalan maailman pettämäksi, mitä raaimmalla ja irvokkaimmalla tavalla. Ilman 

omaa osaa tai arpaa. 

Tierpin työpöydän kulmalla koreili valokuva nelikymppisestä, vaaleasta ja kauniista naisesta, joka hymyili kameralle 

koko valkoisen hammasrivistönsä leveydeltä, silmät loistaen ja täynnä elämää. Joillakin ihmisellä on sisäistä hehkua. 

Tässä oli juuri sellainen nainen. 

"Se piru, se sekasikiö, on siis iskenyt taas." Magnus Tierpin ääni oli yllättävän syvä, kun sen suhteutti hänen hintelään, 

vähäläntään ulkomuotoonsa. "Eikä tämä teille poliiseille kauhean isona yllätyksenä tullut, vai mitä? Ja tällä kertaa 

uhrina oli siis joku kampaaja... Karolinskan suunnalla, eikös niin?" 

Sakari Roivas nyökkäsi ja korjasi asentoaan tuolilla. Roivas ei pystynyt ohittamaan vastapäätä istuvan pienen miehen 

hikisten kainaloiden hajua. Se kertoi niin paljon, enemmän kuin pitkä litania itkua, minuuttikaupalla epätoivoista 

valitusta. Tällä miehellä ei ollut enää millään mitään väliä. Tuon kauniin naisen hymy ei enää ikinä tervehtisi työstä 

palaavaa miestä. 

"Aivan. Juu. Aika lähellä Karolinskaa se on... tämä viimeinen murhaosoite." 

"Eli! Ihan eri suunnalla kuin nämä aiemmat tapaukset..." Magnus Tierp puuskahti ja pyyhkäisi ohuita päälakihaiveniaan 

väsyneellä ja alistuneella eleellä. "Ja... ja teillä poliiseilla ei siis vieläkään ole mitään, siis ei pienintä ajatusta, kuka se 

voi olla? 

Niinkö?" 

"Tutkimuksia tehdään korkeapaineella. Aivan koko ajan. Ja 

juuri siksi minäkin palasin vielä vaivaamaan teitä." 

Magnus Tierpin ilme kiristyi. 

"Se ei minua vaivaa että te kyselette. Minua vaivaa se että ette saa mitään aikaan!" 

Roivas rykäisi nyrkkiinsä. Bodenin ja Myrsjön muistikuvat Tierpin temperamentista eivät näemmä menneet aivan 

yhteen miehen nykyisen mielentilan kanssa. Ehkä mies oli kevään kuulusteluissa ollut enemmän lyöty ja lamaantunut 

kuin tällä hetkellä. Virkamiehen pienistä ja kiusatuista silmistä singahteli vihaisia salamoita. 

"Tämä on erittäin vaikea tapaus. Murhaaja on varovainen. Ja myös sairaalla tavalla ovela. Mutta me emme luovuta, ja 

juuri siksi minä olen nyt taas täällä utelemassa." Roivas puhui painokkaalla äänellä. "Minä tässä haluaisin nyt - vielä 

kerran - kartoittaa kaikkea sitä mitä teidän vaimonne teki päivisin." 



"Päivisin?" 

"Niin. Hänellähän oli kai kotirouvana aika paljon omaa aikaa? Ja lapsiahan teillä kai ei ollut?" 

Osastopäällikkö Magnus Tierp ravisteli päätään hitaasti, alahuuli eteen työnnettynä. Silmien räpyttely lisääntyi 

uhkaavasti. Ilmaantuiko sinne nyt jo pian joku kostea kalvo? Sakari Roivas toivoi mielessään, ettei tilanne etenisi ihan 

sinne saakka. Kyyneliin. 

"Kauanko te muuten ehditte olla naimisissa?" 

"Yhdeksän vuotta." 

"Ja. Lapsia siis ei ollut..." 

"Me... me halusimme tietysti kovasti... mutta ihminen ei sitä päätä, Herra ei ollut suostuvainen. Se asia tutkittiin kyllä. 

Elisabeth ei pystynyt äidiksi. Synnynnäinen vika." 

"Aivan. Tuota noin... Olen ymmärtänyt, että uskonasiat olivat hänelle - tai siis teille molemmille - hyvin läheisiä?" 

"Juu. Pingst-rörelse. Me olemme aina kuuluneet Helluntai-seurakuntaan." 

"Juu selvä. Kiinnostaisi nyt tietää, että täyttyivätkö Elisabethin päivät näillä hengellisiin rientoihin liittyvillä asioilla? 

Olen ymmärtänyt, että Helluntai-seurakunnassa ollaan paljon enemmän... siis niin kuin näiden hengenasioiden kanssa 

tekemisissä... meinaan, siis kun verrataan ihan valtakirkkoon..." 

"Ne olivat hänelle hyvin tärkeitä... Siis seurakunnan kaikki aktiviteetit. Mutta kyllä hänellä oli paljon muutakin puuhaa 

ja askarta. Hän oli... Elisabeth oli kaiken kaikkiaan... hyvin aktiivinen ja ulospäin suuntautunut ihminen."  

Pieni lihas värähti Magnus Tierpin veltossa ja kalpeassa poskipäässä. Sitten mies siirsi tarkoituksettoman tuntuisella 

eleellä nitojan keskemmälle työpöytää. Ja sulki suunsa. 

"Tämä juuri meitä kiinnostaa. Voisitteko käydä vielä hieman läpi näitä hänen harrastuksiaan? Ja päiviensä kulkua. Niin 

paljon kuin vain suinkin pystytte niistä kertomaan." 

"Siis voi... hän teki vaikka mitä. Elisabeth nyt esimerkiksi luki paljon - siis todella paljon. Aivan kaikkea, ihan 

maallistakin. Elisabeth tykkäsi kauheasti kirjakaupoissa ja antikvariaateissa kiertelemisestä. Hän kävi kirjastossakin 

lähes joka viikko. Näkisitte millainen kirjahylly meillä on kotona. Joo. Hän oli erittäin kiinnostunut kaikesta 

kulttuurista." Magnus Tierpin käsi liikkui ja ääni pehmeni hänen uppoutuessaan vaimonsa muistelemiseen. "Hän kävi 

näyttelyissä, ja teatterissakin aina silloin tällöin. Hän piti klassisestakin musiikista. Bach, Beethoven, myös Sibelius. 

Mutta kaikkein lähinnä häntä oli hyväntekeväisyystyö, eli siis ihmisten auttaminen. Hän oli mukana vapaaehtoistyössä 

tuolla kotikulmillamme - Essingenin rouvaspiirissä... Hän toimi sellaisessa seurassa, joka ei ollut mitenkään edes 

sidoksissa tähän meidän hengelliseen liikkeeseemme." 

"Tämä on mielenkiintoista. Mitä kaikkea he tekivät?" "Heillä oli koko ajan vaikka mitä, erilaisia vaihtuvia projekteja:  

viriketoimintaa Essinge Gammelgärdin vanhuksille ja harrastusvälineiden hankintaa alueen nuoriso-taloille ja 

keräystoimintaa läheisen urheilukentän katsomon korjaamiseksi.  

’Sekä kaikenlaisia teema-iltoja, niitä projekteja oli vaikka kuinka paljon. Hänellä riitti energiaa, innostusta - ja ennen 

kaikkea auttamishalua..." "Ja... ja tässä Essingenin hyväntekeväisyyspiirissä... siinä toimii pelkästään naisia?" Roivas 

varmensi. 

"Kyllä. Aktiivijäseniä on parisenkymmentä, ja kaikki ovat kotoisin läheltä, Stora Essingenistä." 

Roivas teki muutaman merkinnän vihkoonsa. Ja jatkoi: "Matkusteliko hän paljon, kävittekö yhdessä ulkomatkoilla?" 

"Ei... eipä juuri, emme paljoa. Joo, Elisabeth käväisi ehkä joka toinen kuukausi katsomassa vanhaa äitiään Skövdessä. 

Vanha rouva makaa siellä sairaalassa... eikä tiedä enää maailmasta paljoa.  



Meillä oli kesäisin tapana käydä Gotlannissa... viikon reissulla. Siitä saaresta me molemmat todella pidimme. Me 

olisimme varmaan olleet nyt taas lähdössä, siis heinäkuun lopulla..." Magnus Tierpin alahuuli värähti ja hän räpytteli 

silmiään. "Minulla... siis kun minulla alkaa silloin kesäloma." 

Kymmenen minuuttia myöhemmin Sakari Roivas jätti lyödyn miehen surulta sekä yksinäisyydeltä lemahtavaan 

työhuoneeseensa. Roivas vilkaisi pikaisesti kynnykseltä taakseen. Kumaraharteinen hahmo poimi käteensä paperiarkin 

mekaanisella liikkeellä. 

5. 

Lauantaina Roivas päätti lähteä kokoukseen Bagarmosseniin. Itse kokous oli tietenkin pääasia, mutta samalla Roivas 

ajatteli käydä vielä katsomassa kerrostaloa, josta Raassinan kopla oli napattu kiinni. Kolmen ja puolen kuukauden 

mittainen työurakka oli kantanut lopulta kauniin hedelmän. Roivas ajoi Bagarmosseniin tunnelbanalla. Metrojuna jätti 

Gamla Stanin. Pieni pätkä auringonpaisteista kaupunkimaisemaa. Ja sitten sukellus Södermalmin alle, synkkään 

kuiluun, jossa oli ihan oma pinttynyt hajunsa.  

Slussenin takaa alkava musta tunneli toi monasti Sakari Roivaksen mieleen sen perimmäisen pahuuden, jonne 

poliisimiehen oli päivittäin varauduttava kurkistamaan. Sinne oli tunkeuduttava, jotta tavalliset ihmiset voisivat elää 

turvattua elämäänsä. 

Sunnuntaina Sakari Roivas kävi kokouksessa Skärmarbrinkissa. Aika harvoin hän osallistui kokouksiin näin peräkkäisinä 

päivinä. Mutta olotila oli jotenkin semmoinen, että se tuntui hyvältä idealta. Ja silloin kun hän kävi, niin hän vaihteli 

paikkoja. Hän ei halunnut jämähtää tiettyyn porukkaan. Ei ollut suurempaa halua tutustua ihmisiin sillä tavalla, eli siis 

läheisemmin. Lähiöissä oli aina näitä kokouksia, sunnuntaisin varsinkin oli mistä valita. Skärmarbrinkissa oli väkeä 

kaksikymmentä henkeä. Micke puhui ensimmäisenä. Mies oli tuskissaan ja häpesi. Mutta kuitenkin päättäväinen. 

Micke kertoi "pudonneensa" viikko takaperin. Se oli lähtenyt liikkeelle niin klassisesti. Yhden vanhan tutun 

kapakkanaaman yllätystapaamisesta Västerlånggatanilla. Ja sitten yhdelle Prippsille vain - silleen ex tempore - ja niin 

siinä hurahti kolme päivää. Viimeinen vuorokausi muistamattomana. Sitten oli järki voittanut. Nyt Micke pyysi veljiltä 

ja sisarilta ymmärrystä ja tukea. 

Paluumatkalla keskustaan tunnelbanassa Roivaksellekin osui kohdalle yllättävä tapaaminen. Samaan vaunuun sattui 

putkahtamaan ex-vaimo Ingridin tytär - Birgitta - parin kaverinsa kanssa. Kolmikolla oli ratsastussaappaat jalassa ja 

porukan muukin pukeutuminen kertoi tallireissusta. Birgitta oli ikioma iloinen itsensä. Tyttö lehahti heti istumaan 

Roivasta vastapäätä ja jätti ratsastuskaverinsa toiseen päähän vaunua. Birgitta oli aina pitänyt Roivasta jonkinlaisena 

"ikivanhana mutta tosi luotettuna isonaveljenä..." Eli hyvänä kaverinaan. Roivaksen ja Ingridin ero oli ollut tytölle aika 

kova paikka. 

Roivas ei ollut nähnyt tyttöä kai puoleen vuoteen. Tuossa iässä siinä ajassa ehtii tapahtua ihmeitä. Birgitta oli aivan 

yhtäkkiä kypsynyt naiseksi. Joo, ei sille näemmä vaan mitään mahtanut. Birgitta täyttäisi kuun loppupuolella 

kuusitoista. Meikkiä oli kasvoilla ja uusi kampauskin oli aikuismaisempi. Lyhyen sporttinen. Vaaleassa tukassa oli pieni 

kullanpunertava häivähdys, eli uusi sävytys. 

Puhuttiin piakkoin koittavasta syntymäpäivästä. Birgitta yritti inttää, ettei tarvitse yhtään mitään, likimain aikuinen 

ihminen. Sitten Sakari Roivas keksi, että vaikka hän ei osaa varmaan ostaa mitään tuollaiselle vaativalle nuorelle 

naiselle, niin ainahan hän voisi hankkia tälle lahjakortin. Jonnekin. 

"Hmmmm..." Nyt Birgitan ilme muuttui mietteliäämmäksi. 

"Sano nyt hei se kauppa! Eli nimeä nyt vaan joku putiikki!" 

"Äääh... Emma tiedä." 

"Birgitta! Anna tulla!" 



"Okei. Sakari hei! Tää on nyt hiukan tyhmää. Mutta jos sä siis oikeesti haluat, niin... tuolla Hornstullissa on sellainen 

kuin Hästsko." 

" Ratsastustarvikkeita?" 

"Jep." 

Sakari Roivas nosti peukaloaan. "Hästsko! Minä pistän asian korvan taakse." "Oot Sakari ihan yhtä höhlä kuin 

ennenkin! Men du är rar!" 

*** 

Roivaksen maanantainvastainen yö oli surkea. Heräilyä sekä säpsähtelyä. Erilaiset asiat pomppivat pääkopassa, sille ei 

nyt vain mahtanut mitään. Tapaaminen Ulla Wargin isännöitsijän kanssa mietitytti. Ja sitten vielä tämä Birgitan 

kypsyminen siihen kohtalokkaaseen ikään, jolloin maailma alkoi viedä. Nuori neitonen rupeaisi kai kohta liikkumaan 

samaisissa baareissa, joissa elämänsä kesää viettänyt Jaana Kanto oli myös kulkenut viimeisinä iltoinaan. 

*** 

"Aika moinen siivu elämää vierähti väessä. Minä olin kapiaisena P2:ssa, Skövdessä", kertoili Martin Garvare, murhatun 

parturikampaajan, Ulla Matilda Wargin taloyhtiön isännöitsijä. 

Sakari Roivas kökötti upottavassa nojatuolissa ja nyökytteli miehen polveilevalle puheelle, ja antoi samalla katseensa 

kiertää isokokoisen olohuoneen seinille ripustetuissa kuvissa. Lähes koko seinätila oli täytetty mustavalkoisilla, 

kehystetyillä valokuvilla. Kuvien aihepiirit liittyivät sotilaselämään: oli lumipukuisia miehiä suksineen puhtaan 

valkeassa metsässä, teltan oviaukolta pilkistäviä partaisia naamoja sekä osasto varovaisia miehiä kumartuneena 

miinoitetta tutkimaan. Joissakin kuvissa oli enemmän ideaa kuin toisissa. Kuten vaikkapa kuvassa, jossa huurteinen 

hengitys purkautui hyytävänkylmää aamulaivasta vasten, tunturimaisemassa seisovan karvalakkipäisen vartiomiehen 

tummasta sivuprofiilista. Sulkeisharjoituskuviakin... Asetelmina mitäänsanomattomia. Ryhdikkäästä vahtiparaatista oli 

useampiakin kuvia. Paljon nuorempi ja huomattavasti hoikempi Martin Garvare poseerasi siinä ihan miekan kera 

komeassa sotisovassa. 

"Armeijan hommissa on se hyvä puoli, että eläkkeelle pääsee vielä ihan ihmisen iässä", Sakari Roivas totesi muina 

miehinä. 

"Eläke, juu, sehän se on sen duunin ainoa hyvä puoli." 

Kommentti hiukan yllätti, kun katsoi kuvamemorabiliaa. 

"Se... armeija... se ei sitten ollutkaan sinulle se varsinainen kutsumusammatti?" 

"Olihan se aluksi. Mutta kaikkeen leipääntyy. Ei jäänyt mitään isompaa ikävää sinnepäin", Martin Garvare murahteli. 

"Siitä eläkkeestä vielä. Tämä yksi teikäläinen joka kuulusteli minua ensin - tämä Boden - se mies oli näemmä jo sitä 

ikäluokkaa, että se olisi ollut armeijan leivistä eläkkeellä varmaan jo kymmenen vuotta. Mutta pollarina sekin kaveri 

joutuu edelleen juoksemaan pitkin ja poikin kaupunkia. Soittelemassa ihmisten ovikelloja." 

"Olet ilmeisen innokas valokuvaaja? Ja taitavakin." Roivas vaihtoi nopeasti aihetta. 

"No joo, kai niin voi sanoa..." Martin Garvare karautti vähän kurkkuaan.  

"Jotkut valokuvauksesta enemmänkin tietävät tyypit ovat sitä mieltä, että minulla on kyllä aika tavalla lahjoja siihen 

hommaan. Joo, silmäähän se vaatii. Minä pidin melkein joka vuosi varuskunnan ruokalassa näyttelyitäkin. Oltiinhan 

niistä kiinnostuneita. Kyllä minä taisin kantaa kameraa oikeastaan aina ja kaikkialla mukana. Se antoi semmosta 

lisämielenkiintoa siihen iankaikkiseen märkäkorva-alokkaiden perässä ravaamiseen." 



"Valokuvaajat ovat yleensä aika hyviä havainnoimaan asioita. Siinä hommassa jos missä silmä kehittyy. Juuri sinähän 

huomasit, että neiti Wargilla oli jotakin vialla..." 

"Niin. Kun sitä kerran asuu tässä samassa talossa ja ikään kuin hoitelee vielä näiden ihmisten ja taloyhtiön asioitakin, 

niin kyllähän sitä aina hokaa yhtä ja toista, joo. Minusta alkoi vaan tuntua jotenkin kummalliselta, kun parturin oven 

takana ravasi yhtenään porukkaa nykimässä ripaa, eikä edes mitään lappua ollut luukulla. Ei ollut semmoinen ihan 

tämän meidän Ullan tapaista." 

"Miten hyvin sinä muuten hänet, siis Ullan, tunsit?" 

"Jotenkuten. Olin mä ensin alkuun hieman enemmänkin hänen kanssaan jutuissa. Mutta olin sitten huomaavinani, 

että tällainen kuuttakymppiään lähestyvä eläkekapiainen ei ole niin kovaa valuuttaa markkinoilla, jos ymmärrät mitä 

tarkoitan." 

"Taidan ymmärtää. Oletko sinä muuten poikamies?" 

"Eronnut. Naimisiin menin jo parikymppisenä. 80-luvun alussa olin Lapissa komennuksella. Tehtiin pidempiä lenkkejä 

jääkäreiden kanssa tunturiin. Ja mun akka huorasi sillä välillä varuskunnassa. Pistin muijan sitten saman tien etelän 

junaan." 

"Jaahas. Vai niin..." Sakari Roivas ei osannut kuin nyökätä ja mietti hetken ennen kuin osasi jatkaa. "Tässä... kun olet 

aikasi asustellut... niin on varmaan tullut nähtyä melko tavalla tuota Ullan asiakaskuntaakin. Tuleeko siitä mieleen 

mitään erityistä? 

"Laidasta laitaan sitä oli. Pääasiassa miehiä. Joskus se kai väänsi jollekin tämän nurkkakunnan muijallekin kiharat. 

Harvemmin kai. Siis miesten parturihan se varsinaisesti oli." 

"Miettisitkö nyt aivan kaikessa rauhassa, että tuleeko mitään erityistä..." Sakari Roivas piti pienen, odottavan tauon. 

"Oliko vaikka jossain hänen asiakkaassaan jotain erityisempiä piirteitä? Ihan vaikka kuinka mitättömän tuntuisia. Jäikö 

jotakin mieleen? Aivan kaikki kiinnostaa." 

"No olihan niitä joka lähtöön..." Martin Garvare hieroi mietteliäänä sänkistä leukaansa. "Tuosta tien toiselta puolelta - 

Esselteltä - kävi aika tavalla nuorta valkopaitaista kravattijuippia. Oli vissiin helppoa poiketa ruokatunnilla naapuriin 

siistimään pulisongit. Sitten siellä poikkesi jonkun verran sairaalan, eli siis Karolinskan porukoita, joo, totta kai, koska 

se on tuossa niin lähellä, lekureita ja ties mitä... ja aina aika ajoin ne raijas potilaitakin tänne." 

"Että konttoriväkeä. Ja sitten vielä sairaalan porukkaa asiakkaana. Okei. Eikö mieleesi ole jäänyt ainuttakaan jollakin 

tavalla silmiinpistävämpää tapausta?" 

"Hei! Nyt kun otit puheeksi, niin jo vain... oli todellakin yksi semmoinen", Martin Garvare kohottautui tuolillaan ja 

hänen katseensa valpastui. "Se oli tämä... tämä herra ilmojen ässä - tosiaankin!" 

"Kukas se tällainen... siis ässä... oikein oli?" 

"Mitään nimeä minä en tietenkään tiedä, en, mutta usein se mies siellä hyppäsi, kolmen neljän viikon välein. Se oli kai 

SAS:in tai jonkun muun yhtiön kapteeni - tai mikä pirun perämies lienee ollut. Eikä yhtä ainutta kertaa se ilmestynyt 

tuohon parkkipaikalle talon eteen ilman sitä sinistä univormuaan. Sekä komeeta koppalakkiaan. Mies patseeraili 

tuosta pihan yli napit kiiltäen, punokset välkkyen kuin joku parempikin riikinkukko." "Vai tämmöinen tapaus. Ja oli ihan 

vakioasiakkaita?" "Kyllä vaan. Aika usein se sen saapuminen pisti minua silmään. Ei sitä ilmestystä voinut olla 

huomaamatta." 

"Oliko muuta tähän mieheen liittyen? Kuin univormu?" "Ei varsinaisesti. Tai niin..." Martin Garvare vaikutti pari 

sekuntia siltä kuin olisi itsekin hävennyt sitä mitä tulisi seuraavaksi sanomaan. "Siis meikäläisellä juolahti vain mieleen, 

että josko Ulla antoikin herra lentäjälle ihan... koko hoidon!" 

"Oliko semmoisesta merkkejä? Näitkö heidän koskaan lähtevän yhdessä jonnekin, tai mitään muuta siihen viittaavaa?" 



"Ei, sitä minä en voi sanoa!" Martin Garvare ravisteli päätään hieman nolo ilme naamallaan, selvästi katuen alatyylistä 

heittoaan. "Mutta juu, yks juttu vielä näistä lentäjistä, semmonen seikka johon pitäis oikein puuttua, yleisönosastossa 

tai jossain. Ne on mun käsittääkseni ainoo ammattiryhmä, jotka menee varmasti paskallekin virkapuku napitettuna. Ja 

koppalakki päässä. Muissa duuneissa on yleensä tapana riisua työvaatteet henkarille... heti kun vuoro on ohi. Ne 

taivaansinentalitiaiset ei kyllä pidä sen asian suhteen mitään turhaa kiirusta!" 

6. 

Roivas painui hissillä Poliisitalon pohjakerrokseen, saapasteli kohtalaisen montaa harmahtavaa käytävää pitkin ja 

saapui sitten vihdoin teknisen tutkimuksen valtakuntaan. Oikea ovikin lopulta löytyi. Roivas pysähtyi kurkistamaan 

sisälle. Vanha kahvinkeitin tuntui juttelevan hänelle jotakin. Museokapineelta näyttävä laite porisi, ähisi ja sihisi. 

Morsetuksen mieleen tuova levoton naksutus saattoi Sakarin Majken Candellin työhuoneen kynnyksen ylitse.  

Majkenilla oli - näiden liian pitkäksi venyneiden blondimurhatutkimusten takia - työpöytä kahdessakin eri paikassa. 

Hänen vakiotyöpisteensä oli täällä kellareissa. Ja toinen pöytä löytyi Väkivallan tiloista, monta kerrosta ylempää. Siis 

huoneesta F. Majken viittasi metelöivän kahvilaitteen suuntaan ja katsahti kysyvästi. Roivas nyökkäsi. Majken haki 

turhankin hienon savikupin.  

Ja Roivas sai kahvinsa. Ja samalla hän sai käteensä kansiollisen teknisen osaston ottamia murhapaikkakuvia. Kahvi oli 

mainiota. Ja kuvat olivat hirvittäviä. Kuten saattoi odottaakin. Ulla Warg oli löydetty sohvapöydälle aseteltuna. Jaana 

Kanto oli kiilattu ahtaanoloisen ja nuhjuisen (lavuaarissa näkyi useita tiskaamattomia lautasia) keittokomeron 

riskitasolle, istuvaan asentoon jääkaapin ja  

hanalaitteiston väliin. Jaanan velttona roikkuva pää oli taittunut epäluonnolliseen asentoon kuivauskaapin alle, niin 

että kasvoja ei näkynyt. Sairaala-apulaisenkin alavartalo oli paljas, samoin kuin parturikampaaja Ulla Wargilla. Ja 

hänenkin säärensä oli aseteltu levälleen - siten että häpy näkyi. 

Valokuvissa erottui myös selvästi vatsaan raapusteltu tuttu tussiteksti. 

Kovasti kevytrakenteisen, sairaalloisen Annika Wikblomin murhaaja oli tunkenut istumaan kirjahyllyyn, poistamalla 

kolme välihyllyä. Näky oli ehkä vieläkin irvokkaampi kuin näissä muissa kuvissa. Varsinkin kun tiesi Annikan taustan. 

Vaikeasti sairas, puolustuskyvytön ihminen. Annikan alavartalo oli sekin paljas. Ja taas sama teksti. 

Sitten Elisabeth. Aseteltuna istumaan kylpyhuoneensa lavuaarille. Ja Britta, joka makasi - ainoana tästä sarjasta - 

omassa vuoteessaan. Ja vieläpä vatsallaan. Poikkeuksellista. 

Sakari Roivas ja Majken joivat kahviaan ja juttelivat kuvista. 

"Myrsjöllä on sellainen teoria, että Fritzin on pakko vetää aina jonkinlainen oma koreografia. Näille uhreilleen. Se on 

osa sitä leikkiä", Roivas totesi. "Nimenomaan siksi hän asettaa ruumiit aina... ikään kuin katsomaan itseään..." 

"Paitsi siis Brittan." 

"Joo, ainoa poikkeus." 

"Mitä se sitten tekee? Tanssiikohan se piru uhreilleen?" 

"Kuka tietää, steppaa kuolemalle? Vai duunaa korttitaikatemppuja.  

Hyi hitto!" 

Huoneeseen laskeutui paljonpuhuva hiljaisuus. Roivas antoi katseensa harhailla. Majkenin pöydällä oli valokuva 

tummatukkaisesta ja jykeväleukaisesta miehestä. Sakari Roivas nyökkäsi kuvan suuntaan ja kysäisi, oliko Majkenilla 

lapsia? 

"Eipä ole. Olemme Erlandin kanssa kahdestaan." Majken Candell siirsi kuvaa pari senttiä. "Oletko... oletko sinä... et ole 

naimisissa?" 



"Eronnut." 

"Se... se voi olla... siis niin ikävää." 

"Siitä on jo vuosia aikaa. Ja se oli ns. hyvä ero. Me ollaan Ingridin kanssa edelleen ihan kohtalaisia kavereita." 

"Se on hienoa... todella hyvä... siis jos sillä tavalla pystyy eroamaan." 

"Joo. Ei meillä ole mitään isompia ongelmia. Pidämme yhteyttä.  

 

Minä muuten olen ostamassa hänen tyttärelleen lahja-korttia synttäriksi." 

"Minkäs ikäinen tyttö on?" 

"Täyttää kuusitoista..." 

"Okei. Impulse tai H&M voi olla sitten jo hieman passee. Kysele hänen äidiltään." 

"Minä kysyin häneltä itseltään. Hästsko! Se sen olla pitää! 

"Eli heppatyttöjä? Niinpä tietty. Niin ne useimmat." 

Majken Candell kaateli pannunloput heille puoliksi. 

"Yksi kysymys. Mitenkäs muuten tämä miehesi, siis Erland, suhtautuu tämmöiseen hieman eriskummallisempaan 

ammattiin kuin sinulla?" 

"Osaa Erland ihan suhtautua. Ja hänellä on oma kiireinen arkensa.  

On yrittäjä. Bisneksisssä on tarpeeksi miettimistä. Mutta kyllä hän on kiinnostanut myös siitä mitä minä teen. Ei 

minulla ole ollut mitään semmoisia vaikeuksia kuin mitä kuulemma aika monellakin poliisilla... siis että työ haittaisi 

pahasti perhe-elämää." 

"No, se on hienoa..." 

"Joo. Niin... tästä työstä puheen ollen. Miten sinä olet uutena miehenä kotoutunut tähän Hallbergin ryhmään? Tähän 

meidän äffä-porukkaamme?" 

"Ihan hyvin. Yllättävänkin hyvin..." 

"Ja... ja kaikkien kanssa menee ihan kivasti?" 

Sakari Roivas vilkaisi naista alta kulmiensa ja sanoi sitten. 

"No joo. Pärjään minä hänenkin kanssaan, siis Myrsjö menettelee.  Myös." 

"Hyvä." Majken naurahti kevyesti. "Sitten ei mitään." 

"Myrsjö on Myrsjö. Omanlaisensa. Puheistaan sekä siitä ulkoisesta olemuksestaan huolimatta se mies on yllättävänkin 

tarkkasilmäinen, aika fiksu ja jopa luovasti ajatteleva poliisi. Eihän se mies muuten semmoisessa ryhmässä olisikaan." 

"Niin." Nainen virnisti sarkastisesti. "Ja sen lisäksi vielä ihmisenäkin ihan ihana." 

"Juu. Ilman muuta", Roivas hymähti. "Se tulee sitten vielä kaiken muun päälle, eli niin kuin extrabonuksena." 



7. 

Paikalla operaatiohuoneessa istuskeli taas koko murhatutkimusten ydinryhmä: Hallberg, Myrsjö, Boden, Roivas sekä 

Majken Candell. 

"Joo niin..." rikosylikomisario Hallberg rykäisi. "Tässä on kuulemma taustalla sellainen sattumus, että Jaana Kanto 

lähetteli säännöllisesti postikortteja isoäidilleen, ja vanha rouva oli kai jollakin tapaa hänen uskottunsa. Mummeli taas 

ei tajunnut, että niistä korteista saattaisi olla apua meillekin. Ja asia eteni vasta sitten, kun joku muu Jaanan sukulainen 

sattui havaitsemaan Tukholma-aiheisen korttinipun jossakin sen vanhan rouvan takanreunuksella. Siksi siis tämmöinen 

ihan turha viive..." 

Sakari Roivas kuunteli komisariota ainoastaan puolella korvalla. Hän luki parasta aikaa läpi poliisin virkapaperille 

laadittua lähetekirjettä, jossa oli jokunen rivi kömpelöä, mutta melko virheetöntä kouluruotsia. Kirjeen oli 

allekirjoittanut rikosylikonstaapeli Keijo Ketomaa, Porin poliisilaitokselta. 

Kirjeessä todettiin lyhyesti, että Porin poliisi oli saanut nähtäväkseen kolme postikorttia, jotka murhattu oli lähettänyt 

Tukholmasta isoäidilleen, ja että yhdessä niistä saattaisi olla jotakin, joka voisi kiinnostaa tukholmalaisia 

murhatutkijoita. 

Roivas nappasi käteensä tavallistakin tavallisemman turistipostikortin, joka esitti Kuninkaanlinnan vahtiparaatia, ja 

käänsi kortin tekstipuolen näkyviin. Pientä ja tiheää kirjoitusta oli monta riviä. Hän luki tekstin nopeasti läpi: 

Mun parhaalle ja ainoalle Katri-mummulleni! Heissan. Aika täällä Tukholmassa menee kuin siivillä. 

Mutta pidän kyllä lupaukseni ja laitan Sinulle kortin tulemaan joka viikko!  

Uutisia! Uutisia! Mutta ihan hys-hys sitten äidin suuntaan. Se kun aina niin hermoilee. Tämä on siis 

vaan meidän tyttöjen kesken! Se viimekesäinen Carl-Joel. Minä oon tavannut sen taas. Ihan 

sattumalta. Ei ollut enää numeroo - eikä mitään. Se on kyllä aika ihana. Se on hiukan samalla alalla 

töissä kuin minä, se arvostaa vanhempia ihmisiä, tykkäisit varmana hänestä. Saa nyt nähdä, että mitä 

tästä tulee. Minä kerron Sinulle lisää heti seuraavassa kortissa!  

Voi hyvin, mummuseni! rakkain terveisin se yksi hupsu ja onnellinen Jaanasi 

"Tämä ei välttämättä merkitse yhtään mitään", Hallberg totesi rauhallisesti. "Mutta, no joo, on kirjattava tiedoksi..." 

"Ei kai meillä ole varaa jättää tämän tyyppistä jälkeä tutkimattakaan." Majken Candell antoi katseensa kiertää pöytää. 

"Ei. Ilman muuta tämä on tsekattava. Onkos näkemyksiä?" 

"On. Täällä ainakin. Mullakin on kyllä sellainen hytinä, että tuossa voisi piillä jotakin!" Mattias Myrsjön silmät olivat 

kaventuneet. "Siis kuunnelkaapas nyt tuota juttua: muka samalla alalla töissä! Ja  

arvostaa vanhoja ihmisiä! Vittu! Haloo! Mitäs tuo on? Miltä se kuulostaa? Toi on sitä aamuyön viimosten hetkien 

onttoa baaritiskilätinää - semmoista jota kuulee, kun kaipparit koettaa epätoivoisesti löytää jonkun pikkuhumalaisen 

ellin, joka vois päästää ne saman peiton alle... Helpottelemaan oloaan..." 

Majken Candell katsoi Myrsjötä pitkään. Heitti sitten: 

"Mutta tämä poika... tai mies... siis tämä Carl-Joel, hänhän on tuttu kaveri, eikö... siis jo Jaanan edelliseltä kesältä 

täällä Tukholmassa." 

"Niinpä, selvä." Hallberg otti kortin Sakari Roivaksen kädestä.  

"Meillä ei siis ole kuin pelkkä etunimi - Carl-Joel. Onneksi se on sentään melko harvinaiselta kuulostava. Ja sitten meillä 

on lisäksi vielä tämä pikku vinkki, siis että kaveri saattaa olla töissä samalla alalla kuin Jaana. Se voisi merkitä vaikka 

vanhustensairaaloita tai hoitokoteja." 

Mattias Myrsjö pyöritteli päätään. 



"Hei! Jos sen häntäheikin oikea nimi nyt on Carl-Joel, ja jos se todella passailee hoitolassa vanhoja tätejä ja setiä... Siis 

jos kaikki tuo on totta, niin silloin minä oon Dolph Lundgren ja oon täällä tutustumassa poliisin työskentelyyn vaan 

ikään kuin mun seuraavaa elokuvarooliani silmällä pitäen..." 

*** 

Sakari Roivaksella oli tapaaminen Gert Wikblomin kanssa. Södermalmin Ringvägenillä murhatun Annikan ex-aviomies 

työskenteli arkkitehtinä isossa suunnittelutoimistossa Globen-Cityssä. Wikblom oli noin 35-vuotias, solakka sekä 

poikamaisen oloinen mies. Hänellä oli rohkeasti sävytetyt silmälasinpokat ja olkapäille ulottuva suora vaalea tukka ja 

vakava ja ahdistunut katse silmissään. Suomessa Wikblom olisi pukeutunut maripaitaan, täällä Ruotsissa arkkitehdeillä 

oli näemmä lupa pistää päälleen myös Hugo Bossia ja silkkikravattia. Miehen työpöydän takana levittäytyi laaja 

maisemaikkuna, joka avautui Globenin valtavan pallorakennelman suuntaan. Huoneen nurkassa seisoi vino 

piirustuspöytä, jolle levitetyllä valkoisella arkilla risteili eri paksuisten viivojen sekavan näköinen labyrintti. 

"Minä en... todellakaan ole... tästä ratkaisustani poliisille tilivelvollinen... mutta haluaisin kuitenkin kertoa 

näkökantani, jos se sopii?" Arkkitehti Gert Wikblom toljotti Roivasta silmästä silmään, kasvot kireäksi naamioksi 

jähmettyneenä. 

"Minulla ei ole minnekään kiire", Roivas levitti käsiään. "Ole hyvä vaan." 

"Ei tämä siis ole mitään turhanaikaista puolustelua, mutta minä... minä siis haluan korostaa sitä, että Annikakin 

hyväksyi täysin tämän päätökseni... siis päätöksemme. Me teimme sen yhteisymmärryksessä. Ja aivan sulassa sovussa. 

Ja me olimme edelleen toistemme parhaita ystäviä - ihan loppuun saakka." Gert Wikblom nielaisi raskaasti. 

Sakari Roivas nyökkäsi mahdollisimman rauhallisesti ja tyynnyttävästi. Ei tässä juuri muutakaan voinut. Murhatun 

omaisten tapaaminen oli aina tämmöistä, raskaan puoleista. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa oli nyt vielä 

tämä erityinen piirteensä. 

Sakari Roivaksen katse pyyhkäisi työpöydän kulmalle asetettuja valokuvia. 

Tyttö sekä poika. Pariskunnan kauniit lapset nauroivat kuvissa täyttä kurkkua, paljastaen puuttuvat maitohampaansa. 

"Niin." Taas syvä huokaus. "Siis osittain minä tein sen myös Stefanin ja Mariellan takia... Ajattelin heidän lapsuuttaan 

ja... ja aloin puntaroida sitä millaiseksi se... se muodostuisi, eli jos he joutuisivat koko ajan seuraamaan sivusta yhä 

huonommaksi ja heikommaksi käyvän äitinsä toivotonta kamppailua. Siis - kun Annikan tapauksessa tämä ennuste... 

se oli huonoin mahdollinen.  

MS-taudin kehitys voi olla todella hidastakin, mutta Annika oli poikkeustapaus. Todellinen harvinaisuus. Aivan kohta 

edessä olisi ollut siirto lopulliseen hoitokotiin. Se... se asunto... siis Söderillä... oli nyt vain sellainen välivaihe.  

Hän oli täysin kunnallisten kuljetusten varassa..." Gert Wikblom vaikeni hetkeksi ja rypisti otsaansa, ja koetti löytää sitä 

ajatusta, mitä oli ollut alun perin Sakari Roivakselle selittämässä. 

Roivas pysyi vaiti. Odotti jatkoa. 

"Niin... siis tämä eropäätös... Se oli niin kauhea paikka... Mutta lapsia minä ajattelin. Ja sitä että pitääkö heidän joutua 

katsomaan sitä... äitinsä kuihtumista. Että miten se vaikuttaisi heihin? Tulisiko heidän lapsuudestaan vain harmaiden, 

ahdistuksen täyttämien vuosien loputon ketju? Sänt elände! Epäoikeudenmukaisuutta...  

Yhtä piinaavaa kidutusta." 

Roivas ei sanonut mitään. Hän odotti edelleen hiljaa. 

"Mutta... enhän minä pysty puolustelemaan... en voi... kyllä kai minullakin oli omat ja itsekkäät syyni. Sitä en 

haluakaan kiistää. Ihminen on koettelemustensa edessä usein niin kovin heikko."  



Miehen ääni mataloitui ja syveni. Hän ei katsonut enää pöydän yli vaan alkoi äkkiä pyöritellä kiiltävää kuulakynää 

kädessään. "Siis ajattele nyt itse tätä tilannetta. Hieman yli kolmikymppinen kaveri joutuu aivan yllättäen semmoiseen 

tilanteeseen, että hänet tuomitaan... joo, siis sitä sanaahan tässä voi nyt kyllä käyttää, että ikään kuin tuomitaan 

kaitsemaan toivotonta kamppailua käyvää vaimoaan - ja, ja se voi kestää vaikka kuinka pitkään. Riippuen taudin 

kulusta. Ja siinä samalla pitäisi yrittää kasvattaa pieniä lapsia. Ääh! Yhtä helvettiä. Se... se... siis alkoi tuntua minusta 

elinkautiselta tuomiolta. Minä olin kuin häkissä pyörivä vanki. Ilman mitään pakotietä..." 

"Koska te erositte?" 

Mies nielaisi raskaasti. Ja sanoi sitten: 

"Vajaat kaksi vuotta sitten." 

"Koska Annikan MS-tauti havaittiin?" 

"Noin neljä... vajaat neljä vuotta takaperin." 

"Noh, ei voi sanoa, että olisit toiminut mitenkään hätiköidysti."  

Roivas yritti hieman pehmentää tilannetta. 

"Ei. En todellakaan. Ulkopuolisten ihmisten... siis ihan kaikkien muiden on kyllä äärimmäisen vaikeaa kuvitella sitä 

painia, jonka minä itseni kanssa kävin - ennen lopullista päätöstäni. Useimmat Annikan lähisukulaiset... eivät ole 

missään vaiheessa hyväksyneet ratkaisuani. Mutta he voisivat edes yrittää asettua housuihini. Ei tämä ole ollut mitään 

muuta kuin yhtä loputonta painajaista. Äh!  

Miksi ne eivät voi edes yrittää ymmärtää... minua... Siis eihän minullakaan ole - siis herra paratkoon - kuin tämä yksi 

ainoa lyhyt elämä!" Gert Wikblomin ääni alkoi taas kohota. Mies räpytteli kiihtyneenä silmiään. 

"He... sukulaiset... siis pitävät sinua itsekkäänä?" 

"Tuo on ehkä lievintä mitä minä olen heiltä kuullut." Arkkitehdin käsi liikahti voimattomasti. "Hänen äitinsä ei ole 

sanonut minulle sen jälkeen sanaakaan... Siis eromme jälkeen." 

"Ja... Annika muutti heti eron jälkeen Ringvägenille?" 

"Kyllä, saman tien... Minä hankin hänelle kaksion mukavasta talosta. Valitsimme ensimmäisen asutun kerroksen 

pyörätuolin kuljettamista helpottaaksemme. Muutenkin sijainti oli todella hyvä, mahdollisimman lähellä 

Södersjukhusetia. Sijainti oli tärkeä senkin takia, että Annikaa jouduttiin kuljettamaan lähes päivittäin kuntoutukseen 

sinne sairaalan päivähoito-osastolle. Me... me asuimme, taikka minä ja lapset asumme siis edelleenkin, tuolla 

melkoisen kaukana... Lidingön perukoilla... ja sieltä saakka kuljetukset olisivat olleet hyvinkin paljon hankalammat." 

"Niinpä, niin varmaankin. Tiedätkö sinä muuten mitään, siis mitään erityistä, vaimosi viimeaikaisesta tuttavapiiristä?" 

"Ei... ei se tietenkään ole voinut olla laaja porukka - olosuhteet huomioonottaen. Lähinnä näitä sukulaisia." 

"Mites tapaamiset? Näittekö... siis te kaksi useinkin?" 

"Minä... minä kävin katsomassa Annikaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Se oli minimi. Usein kävin kolmekin kertaa." 

"Koska te näitte... viimeisen kerran?" 

"Päivää ennen... ennen sitä. Se oli vain sellainen ihan pikainen käynti. Poikkesin äkkiseltään iltapäivällä. Mutta sitä 

edeltävänä viikonloppuna me oltiin koko perhe puoli päivää yhdessä. Me oltiin kunnan kuljetuksella liikkeellä ja käytiin 

syömässä yhdessä hyvässä paikassa tuolla merellä päin... Ja sitten vielä katsomassa Annikan entistä tallia ja..." 

"Tallia?" 



"Niin. Annika... Annika harrasti ratsastusta. Se oli hänelle suuri intohimo. Ja yksi ensimmäisistä asioista, joista hänen 

piti luopua.  

Todella kova paikka. Meillä oli ikioma hevonenkin, Camomilla, siis vielä kaksi vuotta sen jälkeen kun Annikalta oli 

kielletty ratsastaminen... Annika halusi käydä hoitamassa ja taputtelemassa sitä.  

Camomilla oli Annikan henkireikä. Mutta sitten se sairastui. Hevonenkin. Sillekin... eläinparalle... kävi sitten kuten 

kävi... Sekin oli kova isku... siis Annikalle. Ja lapsille myös." 

"Selvä. Tapasitte siis Annikaa hyvinkin säännöllisesti?" 

"No joo. Kyllä. Ja näiden poikkeamisten lisäksi minulla oli tapana soittaa hänelle joka ainoa päivä. Siis ihan niin kuin 

vain tarkistaa, että tarvitseeko hän mahdollisesti apua, tai ihan muuten vaan."  

Gert Wikblomin alahuuli värähti. "Jos joku siis kehtaa tulla väittämään minun hylänneen Annikan kokonaan... niin... 

niin sellainen ihminen... hän puhuu kyllä ihan paskaa!" 

Sakari Roivas oli taas hetken hiljaa ja antoi katseensa kiinnittyä Globenin kuperaan huippuun, joka kylpi parasta aikaa 

kesäpäivän kirkkaissa auringonsäteissä. Alkoi tuntua vaikealta keksiä enää mitään kysyttävää. 

"Me... minä ja Annika, me menimme naimisiin kahdeksan vuotta sitten. Oli tunnettu melkein kakarasta saakka..." Gert 

Wikblom kääntyi tuolillaan niin, että pystyi itsekin näkemään ulos. Miehen profiili oli jähmettyneen näköinen. Hän 

rykäisi, selvitti kurkkuaan ja jatkoi sitten taas: 

"Stefan syntyi jo puolen vuoden päästä häistä. Ja Mariella tuli puolitoista vuotta myöhemmin ja sitten me aloimme 

rakentaa taloa Lidingöön. Omaa taloa, tietenkin minun piirtämääni, meidän ensimmäistä sekä viimeistä 

unelmataloamme! Ja äkkiä alkoi ilmetä niitä oireita, aina vain lisää kaikenlaista... sitä jatkuvaa epäilyä ja ihmettelyä." 

Wikblom antoi kätensä valahtaa työpöydälle. Paksu musta tussi lähti kierimään ja tipahti lattialle. Mies ei vaivautunut 

kumartumaan sen perään. 

"Se... oli varmasti äärimmäisen raskasta..." Sakari Roivas liikahti tuolillaan hämmentyneenä ja kiusaantuneena. Tämä 

tässä oli taas näitä hetkiä, jolloin sanat tuntuivat loppuvan. Näitä tuokioita, näitä sukelluksia Slussenin taakse, sinne 

pimeyteen, näitä oli poliisin ammatissa aivan liikaa, näitä rusinoita kyllä piisasi virkamiehen pullassa. 

"Niin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Ei läheskään." Gert Wikblom käänsi räpyttelevät silmänsä Roivaksen suuntaan ja veti 

syvään henkeä ennen kuin jatkoi. 

"Tiedätkö mikä tässä jutussa on kaikkein julminta?" 

Sakari Roivas odotti. Liikkumattomana. 

"Kaikkein julminta mitä voi kuvitella..." Gert Wikblom pudotteli sanojaan hitaasti ja painokkaasti ja hänen alahuulensa 

värisi. "On se kun pitää ajatella... öitä myöten ja viikko viikon jälkeen, sitä miten minun pieni ja avuton Annikani oli sen 

mielipuolen armoilla. Ties kuinka kauan. Eikä ketään suojelemassa. Niin yksin!  

Missä minä olin? Helvetti., minä olin poissa! En lähelläkään. Silloin kun olisi pitänyt. Et voi ikinä maailmassa 

kuvitellakaan, millaista on kuunnella Annikan itkua oman pääkopan sisällä, yö yön jälkeen... ja kuinka kauan se tulee 

kestämään.. Saatana... varmaan loputtomiin! 



TOINEN OSA 

1. 

Sakari Roivas törmäsi Poliisitalon pitkässä harmaassa käytävässä rikosylikonstaapeli Mattias Myrsjöhön, joka kanteli 

kahvitermosta.  

Mattiaksen leveäposkinen ja punakka naama loisti kuin Marketin majakka syksyisellä Ahvenanmerellä. 

Miehen ilme sai Roivaksen kohottelemaan kulmiaan. 

"Roivas hei! Uutisia. Nyt ollaan ihan siinä hilkulla että alkaako polttaa, siis tämän yhden kesäroomeon suhteen. Boden, 

se vanha norrlantilainen lintukoira, se on taitanut saada vainun!" 

Roivas painui Myrsjön perässä operaatiohuoneeseen. 

Rikosylikomisario Hallberg oli myös paikalla. 

"Aivan. Niin se on." Boden kohotteli pitkänomaisia kasvojaan tulijoiden suuntaan muistuttaen todellakin iäkkäämpää 

jahtikoiraa.  

"Onneksi tyypin etunimi sattui olemaan näinkin harvinainen. Ei tarvinnut ruveta valitsemaan viidestäkymmenestä 

Sven-Erikistä.  

Minä tein pikku soittokierroksen. Ja tasan yhden ainoan sairaalan henkilöstöpäällikkö innostui asiasta, nimen 

kuultuaan. Mutta sehän riittää meille mainiosti. Minä kyllä luulen, että me olemme tainneet löytää juuri oikean Carl-

Joelimme." 

"Joo. Ja juttu sattuu olemaan vielä sillä tavalla onnekkaasti, että kyseisen nuorenherran työpaikkakin osuu - siis näitä 

meidän tutkimuksiamme ajatellen - ihan kuin naulan kantaan." 

"Eli mikä se sitten on?" Roivas vilkuili ympärilleen. 

"Essinge Gammelgård!" 

Operaatiohuoneeseen F laskeutui nyt jännittynyt, pidätelty hiljaisuus. Jokainen mietti kiivaasti omiaan. Essinge 

Gammelgård.  

Samainen vanhustenhoitola, jossa rouva Elisabeth Tierpin hyväntekeväisyyspiiri oli järjestellyt tempauksiaan! 

"Niinpä niin. Meillä näyttäisi nyt olevan tässä semmoinen pikakytkentä, joka yhdistää toisiinsa ainakin Jaana Kannon ja 

fru Elisabeth Tierpin..." ylikomisario Hallberg totesi rauhallisesti, tyylilleen uskollisena. "Jos kyseessä todella on sama 

Carl-Joel, josta Jaana kirjoitteli isoäidilleen. Kaveri on koko nimeltään Carl-Joel Granath ja ikää on 29 vuotta, ja 

ammatiltaan fysioterapeutti, herra asustelee Kärrtorpin kulmilla ja on siviilisäädyltään poikamies. Mutta kuitenkin 

tiettävästi seurustelee vakituisesti, on työskennellyt likimain neljä vuotta kuntouttajana ja terapeuttina Essinge 

Gammelgårdissa. Granath on kuulemma hyvin pidetty ja kovastikin luotettu työtoveri, siis tämän laitoksen 

henkilöasioista vastaavan rouvashenkilön mukaan." 

"Oijoi. Tuo tekee minuun suuren vaikutuksen. Kas kun ei tämä rouva maininnut vielä, että kyseinen tyyppi luovuttaa 

verta noin kolme kertaa viikossa, ja on lahjoittanut toisen munuaisensa pakolaislapselle, lukee viikonloppuisin satuja 

sokeille orvoille... ja nussiikin vielä aivan ihanasti takaapäin!" Mattias Myrsjö alkoi mekkaloida. "Tuo kundi kuulkaa 

haisee, sanokaa mun sanoneen.  



Tämä ei kuulkaa välttämättä ole enää pelkkää sattumaa, ei lainkaan huono jälki. Nyt on hiukan sellainen hytinä, että 

kun Carl-Joelin kakkakasaa aletaan pöyhiä oikein kunnolla, siis sieltä syvemmältä, niin siellähän voi tulla vastaan 

uusiakin nimiä, kuten vaikka sellaiset kuin Britta ja Ulla. Ja Annika!" 

*** 

Sakari Roivaksen auto oli pysäköity parin lehmuksen varjoon, vajaan kivenheiton päähän Essinge Gammelgårdin 

parkkipaikasta.  

Carl-Joel Granathin 80-luvun lopulta oleva punainen Toyota näkyi suoraan edessä, uudenkiiltävän Saabin sekä 

ruostuneen Nissanin välissä. Kesäpäivän nahkea kuumuus tuntui autossa puiden varjosta huolimatta. Roivas oli 

avannut molemmat sivuikkunat ja hän oli heittänyt pikkutakkinsakin takapenkille, mutta siitä huolimatta lyhythihaisen 

kauluspaidan kainalot olivat jo käyneet kosteiksi.  

Odotus oli pitkä ja puuduttava, niin kuin se aina tuppaa olemaan. Mattias Myrsjö oli varjostanut Carl-Joel Granathia 

koko edellisillan ja siitä vielä jonnekin puoliin öihin saakka. Arvid Boden oli puolestaan ottanut vastaan 

postausvuoronsa aamukahdeksalta.  

Sakari Roivas oli vapauttanut hänet hieman ennen iltapäiväkolmea. Bodenin mukaan Granath ei ollut liikahtanutkaan 

työpaikaltaan muuten kuin pistäytyäkseen lounastunnillaan parin korttelin päässä sijaitsevassa postitoimistossa. 

Paluumatkalla mies oli ostanut jäätelön. Boden valitteli, ettei ollut nähnyt tuutin merkkiä. Eli aivan arvailujen varaan 

oli jäänyt, että oliko nuoriherra suklaa- vai mansikkamiehiä. 

Bodenin poistuttua ansaittuun lepovuoroonsa rikosylikonstaapeli Roivas naputteli autostaan yhteyden Myrsjöhön. 

Mattias antoi pikaraporttinsa. Hänen eilinen iltavuoronsa oli sentään ollut jonkun verran Arvid Bodenin postausvuoroa 

värikkäämpi. 

Granath asui Bagarmossenin tunnelbanaradan varrella Kärrtorpissa, vanhemmassa kerrostalossa. Vuokrakaksiossa. 

Nuori mies oli eilen kotiutunut töistä heti viiden jälkeen. Ja viihtynyt helteisessä asunnossaan ainoastaan vajaan 

tunnin ajan. Sitten kaveri olikin jo putkahtanut pihalle, rennon keveissä limonaativaatteissa. 

"Voi voi sitä tyyliä... kesäisen kevyttä ja niin linjakasta. Ei mitään halpaa. Vaikkei tyyppi kai ole palkkaluokissa missään 

yläkvarttiileissa. Aivan kuin muotilehdestä leikattu, juu, tämmöinen se oli se kukonpoika", Myrsjö kommentoi. 

Tuntia myöhemmin Granath oli tavannut Sergelstorgin kulmilla vaalean, noin parikymppisen naisen (Myrsjö: erittäin 

imelä kohtaaminen). Pariskunta olivat kävellyt käsi kädessä pikku hiljaa Filmstadenin suuntaan (Myrsjö: matkalla 

kolme ylipitkää suudelmaa). Granath oli ostanut liput elokuvaan "Rakkautta ennen aamua". 

Elokuvissa oli vierähtänyt pari tuntia. Pariskunta oli poikennut tytön asunnolle Söderiin eli Östgötatanille (Myrsjö: vain 

kolmen korttelin päähän Annika Wikblom -vainaan kaksiosta!) 

Granath oli poistunut tytön luota joskus puolilta öin, ja palannut maanalaisella suoraan kotiinsa (Myrsjö: 

perusteellisesti panneena). 

*** 

Kello neljän jälkeen Sakari Roivaksen uneliaisuus katosi. Carl-Joel Granath ilmestyi Essinge Gammelgårdin pihan 

helteiselle asfaltille.  

Pitkähkö, jäntevästi askeltava nuori mies, jolla oli vaalea, taipuisa tukka ja jonka kasvonpiirteet toivat Roivaksen 

mieleen vanhojen Suomi-filmien rehdit sankarit, nuo renkipojat, jotka aina lopulta paljastuivat ylioppilaiksi sekä 

isomman rusthollin perijöiksi.  

Jämeräleukaiset kirkassilmät. 



Sakari Roivas tähysti pihamaata, eikä heti huomannut takaapäin autoaan lähestyvää miestä. Roivas hätkähti apukuskin 

oven avautuessa yllättäen. Tulija oli rikosylikomisario Hallberg. 

"Tjänare, Sakari. Virkapukuiset heittivät minut tänne. Ja Myrsjökin on jo paikalla. Odottaa taempana kakkosautona." 

"Mitä teillä on nyt mielessä? Jotain uuttako? Ovatko suunnitelmat muuttumassa?" Roivas kysyi hivenen 

kummastuneena. 

"Voi olla... Pysytään nyt kaverin hännässä vielä tämä kotimatka. Ja jos mitään uutta ei ilmene niin otetaan mies sitten 

sisään, pikku juttuhetkeä varten. Tässä voi muuten mennä hyvässä lykyssä kokonainen kuukausikin 

elokuvateattereiden valomainosten ihmettelyyn. Suora eteneminen lienee nyt parasta. Jos tämä mies on se, jota 

etsimme, niin hän saattaa murtua samalla hetkellä, kun huomaa olevansa matkalla Poliisitaloon." 

"Asia selvä. Minä en valita tällaisesta päätöksestä." Roivas kohautti harteitaan. "Suora toiminta - se saattaa joskus 

säästää valtion niukkoja varoja. Ja eräiden jepareiden mielenterveyttä." 

Granath lähti Toyotallaan reippaasti liikkeelle. Roivas päästi hänet sopivan matkan päähän ja painui perään. 

Seuraavassa kulmassa he ohittivat Myrsjön laivastonsinisen Opelin. 

Mattias hymyili auton sivuikkunassa naama leveänä soikiona ja tervehti kollegoitaan oikean kätensä vatkaavalla 

liikkeellä. 

*** 

"Nyt se tulee ulos!" Hallberg totesi. 

"Niinpä. Ja kassi pullottaa lupaavasti", Sakari Roivas jatkoi ja naputteli rystysillään rattia. 

Carl-Joel Granath astui ulos Systembolagetin ovesta ja käveli nyt muovikasseineen riuskoin askelin autolleen. Ja heti 

hänen perässään laahasi jalkojaan Mattias Myrsjö, löysähkö halpahalli-takki repsottaen ja farkut pömppövatsan päällä 

lököttäen. Kauluspaita huolimattomasti napitettuna, puoleen rintaan avoinna.  

Mattias Myrsjötä parempaa varjomiestä ei voinut ollakaan, rikosylikonstaapeli Roivas mietti. Kukaan ei voinut ikinä 

eikä koskaan kuvitella häntä poliisiksi. 

Varttia myöhemmin Granath nousi autostaan vihellellen, vilkaisi kelloaan ja lähti sitten astelemaan asuinportaansa 

ulkoovea kohti.  

Mies ei kiinnittänyt minkäänlaista huomiota Toyotansa vierelle parkkeeraavaan Volvoon. 

"Granath! Carl-Joel Granath, meillä olisi vähän asiaa!"  

Rikosylikomisario Hallberg nousi ensimmäisenä autosta ja läimäytti oven kiinni tarkoituksellisen kovalla kolahduksella. 

Carl-Joel Granath pysähtyi, kesken liikkeen, ja kääntyi hyvin hitaasti ympäri. Ja siinä samassa nuoren miehen kasvoille 

alkoi nousta kysyvä ilme, pikkuisen hämmentynytkin. Mutta hän ei vaikuttanut millään tapaa säikähtäneeltä. "Ollaan 

poliisista!" 

"Poliser? Ursäkta mig, men vad har hänt?" "Granath, sinä olet Granath?" Hallberg jatkoi, lähinnä vain tarkkaillakseen 

miehen reaktioita. 

"Tässähän sitä ollaan. Siis mitä ihmettä tämä nyt on?" "Hyvä.  Päivää vaan.  Olemme Tukholman rikospoliisista. 

Väkivaltaryhmää."   

Rikosylikomisario Hallberg heitti veteen uuden kokeilevan, ehkä säikäyttävänkin koukun. 



Ja samassa myös Sakari Roivas ilmaantui komisarion vierelle. Ja molemmat miehet jäivät nyt tuijottelemaan Carl-Joel 

Granathin kasvonilmeitä, vaitonaisina ja silmät kovina. Tämä oli aina yhtä tärkeä hetki. Kullanarvoinen. Juuri 

tämmöiset yllätystilanteet, ensikosketus epäiltyyn, nämä saattoivat olla joskus ratkaisevan paljastavia tuokioita. 

"Siis mitä? Vai niin..." Hiukkasen epävarma hymynkare nousi Carl-Joel Granathin suupieliin. Hänen katseensa harhaili 

vuoron perään näiden tuntemattomien, vakavailmeisten miekkosten välillä.  

"Ai, ei kai se... se hiukan vanha vihreä äsken siellä... siellä Gullmarsplanin ympyrän valoissa? Sekö?" 

"Ei! Et tainnut kuulla, että me olemme rikospoliisista! Väkivallasta. Tämä ei nyt taida olla mikään vitsailun paikka." 

"En... en minä vitsaile." Nuori mies oli ihan äimän käkenä, levitteli käsiään. "Siis mistä on kysymys? Nyt en ymmärrä, 

en tajua tätä lainkaan!" 

"Etkö? Sanooko sinulle sattumalta mitään sellainen nimi kuin Jaana Kanto?" rikosylikomisario Hallberg kysäisi. 

Carl-Joel Granath värähti, ihan ilmiselvästi. Nyt hänen ruskettuneissa kasvoissaan alkoi tapahtua jotakin. Muutoksia. 

Hallberg antoi sanojensa upota miehen tajuntaan hitaasti ja rauhallisesti. Sopivaa lisätehoa kohtaukselle antoi Mattias 

Myrsjö, joka ilmestyi paikalle vaanivin askelin jostakin takavasemmalta ja asettui riviin kolmanneksi mieheksi. 

"Ja toinenkin nimi meillä olisi: Elisabeth Tierp." Rikoskomisarion ilme muuttui entistä haukkamaisemmaksi. 

Tässä vaiheessa Carl-Joel Granathin kasvot valahtivat harmaankalpeiksi. 

Systembolagetin kassi irtosi hänen sormistaan. Asfaltilta kuului särähdys. 

2. 

Tukholman Kungsholmenilla sijaitsevan Poliisitalon viidennessä kerroksessa sijaitsi Väkivallan kuulusteluhuone. Tilaa ei 

ollut paljon.  

Seinät näyttivät kaatuvan päälle. Väritys oli ankean kellertävänharmaa. Ja kaikki tämä oli tietenkin aivan 

tarkoituksellista. Ilmastointikaan ei ollut aivan parhaassa iskussaan. Tässä huoneessa ihmisen kuin ihmisen olo muuttui 

hyvinkin äkkiä tahmeaksi. Monestakin eri syystä. 

Nuori mies istui kovalla tuolilla jäykkänä, otsa kiiltelevänä, pureskeli aina välillä peukalonkynttään. Katse oli 

hämmentynyt, harhaileva ja vetinen. Kun Granath oli järkyttyneenä mutta päättäväisesti kieltäytynyt tarjotusta 

mahdollisuudesta oikeudelliseen avustajaan, hän oli saanut istua yksikseen niukasti kalustetussa, ikkunattomassa 

huoneessa jo noin puoli tuntia. Se merkitsi kolmeakymmentä ikuisuuden mittaista minuuttia. 

Nuori herra Granath oli perustellut kieltäytymistään oikeusavusta tarkasti ottaen seuraavin sanoin: 

"Hitto, helvetti! Siis mitä kafkaa tämä oikein on? Minä en tarvitse mitään saatanan asianajajaa. Miksi minä tarvitsisin? 

Siis, siis enhän minä ole jumalauta tehnyt niin yhtään mitään rikollista!" 

Granathia tarkkailtiin koko ajan yksisuuntaisen peilin kautta. Mies istui pöydän ääressä paikoilleen jähmettyneenä kuin 

patsas tai toteemipaalu. Puoli tuntia oli näemmä se raja, jolloin hermosto alkoi reagoida jatkuvaan epätietoisuuteen. 

Yhtäkkiä Granathin ilme vääristyi. Sitten hän hautasi kasvot kämmeniinsä ja alkoi heiluttaa päätään sivusuunnassa, 

kuin jonkin musiikkikappaleen tahdissa. Sitten hän pyyhki äkkiä silmäkulmaansa, alkoi taas pureskella samaa 

peukalonkynttä ja tuijotti johonkin näkymättömään pisteeseen pöydän maalipinnassa. 

Ovi kävi. 

Roivas ja Myrsjö vilkaisivat olkapäänsä yli. Rikosylikomisario Hallberg pyyhälsi yli kynnyksen kiireisin askelin ja Majken 

Candell seurasi vanavedessä, paksuhko kansio kainalossaan.  



 

"Hitto, kaikki tieto vuotaa heti eteenpäin!" komisario Hallberg kiroili.  

"Lääninpoliisijohtaja soitti minulle viisi minuuttia sitten ja mainitsi kuulleensa, että me ollaan tuotu joku tyyppi sisään. 

Kysyi arviotani tilanteesta. Ei saatana!" 

"Ja rnitä seuraavaksi?" Myrsjö tarkasteli ikkunan läpi Granathia ilme innokkaana kuin raadon haistanut korppikotka. 

"Kyllä tämä jo piisaa. Mies on varmaan kypsynyt jo ihan riittävästi", Hallberg kurkisti peilin kautta huoneeseen. "Ei 

muuta kuin mennään sisään. Ja aloitetaan kaskeaminen!" 

Granath havahtui kuulustelijoiden astuessa ovesta. Hän säntäsi jalkeille vaalea tukka sekaisena tuulenpesänä ja silmät 

vetisinä, tuskanpunoittavina. 

"Hei, ääääh... eikö joku voisi jo vihdoin ja viim..." "Sovitaanpas nyt sellaisesta työnjaosta, että sinä vastaat kysymyksiin. 

.. ihan siinä tahdissa kun ME niitä esitämme..." ylikomisario Hallberg katkaisi nuoren miehen vuodatuksen tiukalla 

äänellä. Sekä painoi pöydällä olevan nauhurin päälle. "Olen komisario Hallberg. Muut tutkijat paikalla ovat Roivas ja 

Myrsjö. Istutaan nyt pöytään ja aletaan selvitellä hiukan näitä asioita. Joo... ja pyritään vaikka siihen, ettei meillä mene 

täällä ihan koko yötä." 

Carl-Joel Granath istuutui alahuultaan purren ja jäi toljottamaan sulkeutuneen näköisenä eteensä. Sitten hän kohotti 

taas vihaisen, hämmentyneen ja väsyneen katseensa ja äyskähti: 

"Okei! Antaa tulla, kysykää! Kysykää nyt sitten hei, kyllä mä vastaan!" 

"Ihan ensimmäiseksi: tunsitko sinä Sturebyn sairaalassa kesälomittajana toimineen nuoren naisen nimeltä Jaana 

Kanto?" 

Pitkä ulospuhallus. Ja huokaus: 

Joo... kyllä... joo... 

"Missä te tapasitte toisenne?" 

"Ensimmäisen kerran kai... siis joo... Saltsjöbadenilla." Granath kohensi ryhtiään ja näytti äkkiä jopa innokkaalta ja 

helpottuneelta päästessään puhumaan. "Ja se siis tapahtui niinku viime kesänä." 

"Olitteko te viettämässä siellä merellä vapaa-aikaanne? Siis siellä Saltsjöbadenilla? Piknikilläkö olitte? Vai uimassa?" 

"Ei. Ei todellakaan. Se oli mun työkeikka. Minä olin siellä auttelemassa meidän laitoksemme pitkäaikaispotilaita... 

Kyseessä oli meidän vanhusten virkistäytymisretki. Ja Jaana, no... hän nyt sattui vaan olemaan silloin siinä samassa 

rantapaikassa Sturebyn sairaalan vastaavien porukoiden kanssa. Niilläkin oli sellainen päivän mittainen reissu. Satuttiin 

sitten vain juttelemaan hetkisen aikaa... jossakin siinä rannalla." 

"Entä sitten? Tuliko myös seuraavia tapaamisia?" 

"Joo, kyllä. Muutama kerta viime kesänä jossain tuolla... kaupungilla, siis Cityssä tai Söderillä... Satuttiin törmäämään 

ja tunnistamaan toistemme naamat ja..."Ja... 

"Niin." Granath väänteli käsiään. "Meillä synkkasi siis aika hyvin.  

Mutta... ei siitä sen enempää. Minä lähdin viime kesänä heinäkuun alkupuolella lomille... Siis kavereiden kanssa pariksi 

viikoksi Ibizalle. Ja siihen se sitten jäi... se yhteydenpito." 

"Minkälaatuinen Jaanan ja sinun suhde oikein oli? Olitte siis seksuaalisessakin kanssakäymisessä silloin... siis viime 

kesänä? Vai mitä?" Hallberg jatkoi jäisellä äänellä ja meni kaartelematta asiaan. 



Granath lipaisi kuivia huuliaan. Kuulusteluhuoneeseen laskeutui taas muutaman sekunnin mittainen hiljaisuus. Myrsjö 

alkoi — ilmeisen piruuttaan — naputella kuulakynällään pöytälevyä. Se kuulosti hermostuttavalta. Muistakin kuin 

kuulusteltavasta. 

"Kyllä. Oltiin me. Siis muutamankin kerran." 

"Selvä juttu. Ja nyt sinä törmäsit häneen jälleen. Sama tyttö tuolta lahden takaa ilmaantui uudestaan kaupunkiin. Eli 

siis käveli vastaan." 

"Niin" 

"Missä se tapahtui?" 

"Kungsgatanilla. Siinä yhdessä pubissa." 

"Mitä sitten?" 

"No, mitäs me. Me juteltiin kaikenlaista. Ja tuli ostettua aika monta lasillista. Ja... sitten me lähdettiin samalla taksilla. 

Taikka siis niinku kotimatkalle. Suuntakin kun oli aika lailla sama, siis kun minä asun tuolla Kärrtorpissa ja Jaana... siis 

asui siinä Sturebyn sairaalan asuntolassa." 

"Olitko hänen kanssaan sukupuoliyhteydessä?" 

"Kyllä." Granath puhalsi raskaasti ilmaa ulos. "Minä... minä saatoin hänet taksilla sinne sairaalan nurkille. Jaana ei 

voinut viedä minua asunnolleen, koska siellä oli kuulemma joku kyyläävä kämppäkaveri. Hänellä sattui olemaan 

mukanaan avaimet - siis niinku niihin huoltorakennuksiin, siis sairaalan puolelle - ja niin me sitten teimme sen... oltiin 

yhdessä sivurakennuksessa. Se... se oli joku varastohuone, taisi olla joku liinavaatevarasto, kai..." 

Roivas ei voinut olla vilkaisematta Mattias Myrsjötä sivusilmällä.  

Roivas saattoi lukea kollegan ajatukset tämän närästävästä ilmeestä.  

Fy fan! Siis liinavaatevarastoromeo! 

Ylikomisario Hallberg jatkoi puhetta: 

"Tapasitko häntä enää sen jälkeen?" 

"En." 

"Olepa nyt tosi tarkkana tämän seuraavan kysymyksen kanssa!"  

Rikoskomisario Hallberg pudotteli sanoja painokkaasti. "Et ole siis, et koskaan, käynyt hänen sairaala-asunnollaan?" 

"En!" Vastaus tuli silmää räpäyttämättä. Miettimättä. "Selvä. Hmm. Oliko puhetta että tapaisitte vielä?" "Joo... Siis 

jotain semmoista siinä juteltiin, vähän niinku tavan vuoksi. Joo, puhelinnumeroita kai hieman siinä kuitenkin 

vaihdeltiin. Istuttiin siinä pihamaalla, yhdellä penkillä, vielä joku puolisen tuntia... Polteltiin ja puheltiin. Mutta en 

minä...  

en minä aikonut... siis niinku tavata. Siis kun minulla on... on nykyään tämä vakituinen tyttöystäväkin ja... 

Tässä vaiheessa Mattias Myrsjö päästi pitkän sekä osaaottavan huokaisun. Hallberg vilkaisi pikaisesti Myrsjötä ja jatkoi 

sitten:  

"Mutta Jaana... hän taisi ihastua hieman enemmänkin?" "Jaa..."  

Olankohautus. "Siitä en osaa sanoa mitään..." "Nyt tämä ikävä juttu." Rikoskomisario Hallberg yskäisi nyrkkiinsä ja 

pureutui katseellaan kuulusteltavaansa. "Sinä tietänet aika hyvin, että miten tälle tyttöparalle sittemmin kävi, melko 

pian näitä teidän lemmenleikkejänne seuranneella viikolla?" Carl-Joel Granath sulki silmänsä. 



Mies oli hetken aivan liikkumatta, kunnes nyökkäsi äänettömänä. 

Suu viivaksi puristettuna. 

"Hyvä on. Me palaamme tähän asiaan vielä. Siis Jaanaan. Mutta nyt menemme ajassa hieman taaksepäin — tuonne 

alkuvuoteen.  

Tunsitko sinä myös Elisabeth Tierpin?" 

Nuori mies pyyhkäisi otsatukkaansa. Katse karkasi jonnekin katonrajaan. 

"Siis kyllä. Joo, kyllä minä... " 

"Miten?" 

Carl-Joel Granath sulki silmänsä. Mies alkoi hieroa etusormilla ohimokaan. 

"Miten te tapasitte?" komisario toisti kysymyksensä. 

"Hän... Elisabeth... hän oli mukana sellaisessa naisporukassa, joka järkkäsi meidän laitoksen vanhuksille kaikkea 

ajankulua - niinku retkiä ja teatteri- ja leflfakäyntejä, kaikkea sellaista." 

Huoneeseen laskeutui hiljaisuus, joka kesti likimain kymmenen sekuntia. Painavia lyijysekunteja. Komisario heitti 

seuraavan kysymyksen kuin puolihuolimattomasti. 

"Miten hyvin te tunsitte toisenne? Sinä ja tämä Elisabeth?" 

Granath oli nyt puolestaan hiljaa viisi pitkää sekuntia. Sitten nuorimies sanoi, tuskin kuuluvalla äänellä: 

"Aika hyvin..." 

Hallberg lähti nyt harjoittamaan sokkoammuntaa, joka perustui lähinnä pitkäaikaisen poliisimiehen 

elämänkokemukseen. Ja ihmistuntemukseen. 

"Makasitko hänen kanssaan?" 

Carl-Joel Granath ei miettinyt ihan sekuntiakaan, kun hän nyökkäsi ja sanoi tuskin kuuluvalla äänellä: 

"Kyllä..." 

"Kerran. Vai useamminko?" 

Carl-Joel Granath korjasi taas asentoaan. Ei siitä näköjään hyvää tullut. Istuminen näytti olevan yhtä tuskaa. 

"Tuota... tuota noin... muutamaan otteeseen." 

"Hän oli naimisissa. Elisabeth Tierp. Niin. Ja hänellä oli vielä vahva uskonnollinen vakaumuskin..." 

"Tiedän. Joo joo... Minä tiedän..." 

Rikosylikomisario Hallberg kallisti päätään ja yritti saada kuulusteltavaan taas katsekontaktin. Turhaan. 

"Missä te tapailitte?" 

"Hänen... siellä heidän villassaan. Se oli siinä ihan lähellä. Poikkeilin siellä... siis aina joskus. Ruokatunneilla." 

"Selvä. Kävitkö hänen luonaan myös sinä samana päivänä, jonka iltana hänet löydettiin sieltä — kotoaan — 

murhattuna?" 



"En. En helvetissä käynyt!" Granath läimäytti pöytälevyä ja ryhdistäytyi. "Siinä vaiheessa meidän juttumme oli jo 

ohitse.  

Kokonaan lopussa. Oli ollut jo aika pitkään..." 

"Mikä sen aiheutti? Teidän jutun loppumisen?" 

"Minä halusin lopettaa. Halusin sen päättyvän. Olin löytänyt Ann-Charlottan, nykyisen tyttöystäväni." 

"Mutta... rouva Tierp oli ehkä eri mieltä?" 

"Hän ei tosiaan... niinku heti ensi alkuun ymmärtänyt ollenkaan. Se oli hiukan vaikeaa. Mutta sitten... sitten hän kyllä 

tajusi missä mennään." 

"Ann-Charlotta ei kuitenkaan ollut sinulle mikään varsinainen este, kun törmäsit sattumalta Jaanaan kesäyön 

kuumuudessa, siellä Kungsgatanin lauantaipubin baaritiskillä?" Rikosylikomisario Hallberg ei edes yrittänyt peittää 

kipeää sarkasmia äänessään. 

Carl-Joel Granath levitteli väsyneesti käsiään mutta ei sanonut mitään. 

"Okei. Hyvä näin! Olemme edistyneet nyt jo edes hieman. 

Tässä on nähtävissä melkoisen jännä yhteys. Eikö totta, Carl-Joel?  

Sinä siis olet tuntenut hyvin läheisesti, jopa intiimisti, nämä molemmat naiset. Murhatut naiset. Ymmärtänet, miksi me 

olemme näin kiinnostuneita sinusta. Olisiko sinulla mielessäsi jonkinlaista lausuntoa tähän kuvioon liittyen?" 

Huoneeseen laskeutui raskas, odottava hiljaisuus. Nyt elettiin tärkeitä hetkiä. Carl-Joel Granathin epätoivoiset, vetiset 

silmät kiersivät kasvoista kasvoihin. Hän sai vastaansa rävähtämättömän´tuijotuksen. 

Ilmeettömyyden muurin. 

"Minä en... en siis vaan tajua... tää on silkkaa... aivan pelkkää painajaista. Siis te ette, ette kuulkaa voi olla tosissanne! 

Te niinku todellakin luulette, että minä... murhasin heidät... kaikki nämä naiset. Hei, älkää nyt... tämän täytyy olla 

jotakin pahaa unta!" 

Nyt Mattias Myrsjön möreä basso alkoi pudotella: "Lopetetaan tämä paskanjauhaminen tähän. Eikö sinua yhtään ole 

ihmetyttänyt sellainen seikka, että naiset joiden kanssa makasit, tuppasivat kokemaan melko pian tämän kauniin 

hetken jälkeen väkivaltaisen kuoleman. Aids on teikäläiseen verrattuna vaaratonta kuin heinänuha." 

Carl-Joel Granathin käsi liikahti voimattomasti. Kesti hetken ennen kuin mies sai uusia sanoja aikaiseksi: "Kyllähän se 

kylmäsi. Minä siihen yhtäkkiä havahduin. Ja hätkähdin. Luenhan toki lehtiä. Oli se ihan järkyttävä ajatus. Minä en 

lainkaan tajunnut sitä, en kerta kaikkiaan käsittänyt, että miten semmoinen voi olla mahdollista.  

Tuntui jo silloin vähän kuin painajaiselta..." 

"Eikö mieleesi tullut missään vaiheessa ottaa yhteyttä poliisiin?  

Myrsjö tivasi. 

"Niin. Tiedotusvälineissähän on pyydetty - jatkuvasti - apua kaikilta mahdollisilta asianosaisilta?" Roivas uteli 

vuorostaan. 

"Älkää viitsikö, kai te tajuatte... siis minähän olisin saman tien liannut Elisabethin muiston... siis niinku hänen miehensä 

silmissä!" 

"Entäpäs Jaanan tapauksessa, Carl-Joel?" Myrsjö kysäisi maanittelevalla äänellä. "Jaana oli ihan vapaa poikamiestyttö." 



"Ääähh. Minähän siis seurustelen nyt Ann-Charlottan kanssa! En missään nimessä halunnut riskeerata sitä juttua! Sitä 

paitsi...  

Granath laski katseensa ja sotkuinen otsatukka valahti taas hänen silmilleen. Mies ei vaivautunut edes pyyhkäisemään 

sitä sivuun. 

"Niin, Carl-Joel, ole hyvä vaan, jatka! Mitä sitä paitsi..." 

"Minä... minä kun aloin siis ihan oikeasti pelätä!" Nyt nuorimies puhui tukkoisella ja hädin tuskin kuuluvalla äänellä. 

"Mitä sinä aloit pelätä, Carl-Joel?" 

"Ajatelkaa itse. Juuri tällaista tilannetta, missä minä nyt olen! Siis tätä minä aloin pelätä!" Mies nyyhkäisi raskaasti. 

"Siis sitä, että minusta vedetään vääriä johtopäätöksiä, koska... Koska nämä hirveät jutut ovat nyt vaan jotenkin 

kummasti liittyneet minuun." 

"Niin. Todellakin kummasti. Sitä tässä nyt tutkitaan. Eikös tämä kaikki olekin aika erikoista? Sattumallakin on ne omat 

rajansa.  

Meistä kaikista se, mitä tässä on tapahtunut, tuntuu harvinaisen oudolta. Ja pakostakin erittäin epäilyttävältä. Eikös 

sinustakin Carl-Joel?" Komisario Hallberg vilkaisi molemmille sivuilleen ja keskittyi sitten taas kuulusteltavaansa kulmat 

kysyvinä koholla. 

Carl-Joel Granath levitti kätensä. Hän vaikutti täysin voimattomalta. 

"Sinulla on muuten kovin nätisti leikattu tukka, Carl-Joel..." Mattias Myrsjön ääni oli yhtäkkiä pehmeän rupatteleva. 

Carl-Joel Granath mulkaisi Myrsjötä hämmentyneenä, ihan sen näköisenä kuin ei olisi ymmärtänyt lainkaan miehen 

lausahdusta.  

Nuori mies räpytteli punottavia silmiään. Niistä loisti puhdas, avoin pakokauhu. Mitä ihmettä tämä paksu virnuileva 

poliisi nyt oikein horisi? 

"Missä sinulla muuten onkaan tapana käydä parturissa?" Mattias Myrsjö ei antanut hiukkaakaan armoa. 

"Mitä... siis mitä se tähän..." 

"Haluamme vain tarkistaa, että tunsitko sinä kuinka hyvin sellaisen parturi-kampaajan kuin Ulla Matilda Wargin?" 

"Sen murhatun parturinko, josta nyt on ollut lehdissä? Sitäkö te nyt tarkoitatte? Sitäkö te ajatte takaa? En, en, en! En 

ole koskaan kuullutkaan hänestä! En ole ikinä jalallanikaan astunut mihinkään Karolinskan lähellä olevaan parturiin. 

Mä käyn parturissa Kungsholmenilla!" 

"Toivottavasti nämä meidän tutkimuksemme eivät päädy toiseen tulokseen. Siinä olisi taas yksi kummallinen 

yhteensattuma lisää", Mattias Myrsjö oli kirjoittavinaan jotakin lehtiöönsä. 

"Minä en... Te ette tajua! Te ette nyt vaan ymmärrä..." 

"Emmekö?" Mattias Myrsjö hymyili ensin ihan ystävällisesti, ja vakavoitui sitten kuin veitsellä leikaten ja osoitti 

seuraavaksi kynällään kuulusteltavaa kuin pistoolin piipulla. 

"No niin, nyt seuraava kysymys, oliko Britta Hill kovinkin hyvä tuttusi?" 

"Mitä!" 

"Kuulit kyllä. Ja luet lehtiä, tiedät kyllä hyvin kenestä nyt on puhe.  

Oliko tämä Kristinebergin pullanmyyjätyttö hyväkin sängyssä?"  



Myrsjö puhui tosi hitaasti, liikuttaen suutaan tehostetusti, aivan kuin pikkuiselle lapselle joka ei millään ota 

ymmärtääkseen. 

"Ääh! Älä kuulkaa yrittäkö tuota! Saatana. Sinä jätkä yrität nyt sälyttää kaiken, siis ihan kaiken mun niskoilleni... Mitä 

te tällä vainoamisella luulette voittavanne?" Granath parahti. 

Komisario Hallberg pitäytyi virallisemmassa sävyssä: 

"Niin? Väität siis ettet tuntenut Britta Hilliä?" 

"En! Uskokaa nyt!" 

"Tyttöystäväsi Ann-Charlottahan asuu Söderillä, lähellä Ringvägeniä ja sitä taloa jossa Annika Wikblom murhattiin. 

Miten oikein tutustuit Annikaan, Carl-Joel?" Myrsjö tiukkasi edelleen. 

"Ja taas tätä samaa. Siis tämä Annika... jos se on tää yksi tapettu vammainen nainen — niin en ole tavannut häntä... en 

ikinä kuuna päivänä!" Carl-Joel Granath levitti kätensä toivoton ilme naamallaan. "Minä voin vaikka vannoa sen!" 

"Ei hätää! Kaikki tsekataan, Carl-Joel, muista se. Ja viimeistäänhän se lopullinen totuus tulee esiin näytteistä. DNA:n 

selvittäminen kestää hieman toista viikkoa. Sinä voisit nyt säästää itseäsi ja meitä kaikkia muita... jos avautuisit ja 

kertoisit nyt aivan kaiken." 

"Älkää hei viitsikö. Mulla ei oo mitään selvitettävää. Kuinka helvetissä minä olen voinut joutua mukaan tällaiseen 

hirviöpainajaiseen", Granath nyyhkäisi. 

Myrsjö otti takanojan tuolillaan ja tuijotti miestä. "Kuules, Carl-Joel.  

Jos sinä olet tämä, joksi me sinua kovasti epäilemme, niin voit sitten puida moista eriskummallista asiaa jossakin - 

vaikka Säterin hourulassa. Sielunveljesi Thomas Quickin seurassa. Tollaset seuraavat... about neljäkymmentä vuotta! 

Tässä paikassa ylikomisario Hallberg heilautteli laiskahkosti kättään ja vaiensi Myrsjön seuraavat hyökkäykset. Nyt 

komisario loihti ääneensä mahdollisimman ystävällisen sävyn ja onnistuikin vangitsemaan hetkiseksi Carl-Joel 

Granathin kipuilevan katseen. 

"Okei. Me ollaan tultu nyt siihen pisteeseen, että jos sinulla on jotakin sydämelläsi, Carl-Joel, niin kerro se nyt meille. 

Se vaihtoehto on helpoin - etenkin sinulle." 

Granath oli ihan hiljaa. 

Hän nojasi kyynärpäillään pöytään. Katse alas luotuna. Ja alkoi ravistella päätään puolelta toiselle. 

"Hyvä on. Taisi olla nyt sitten tässä. Keskustelua on turha jatkaa. Sinut viedään seuraavaksi lääkärin luo ja hän ottaa 

sinulta hieman verta. Sen jälkeen pääset nukkumaan meidän majoitukseemme.  

Tähän asiaan palataan huomenissa." 

"Saanko... saanko minä soittaa... Ann-Charlottalle?" 

*** 

"Jokin kumma tässä minua nyt hiertää", lasiseinän takaa kuulustelun etenemistä seurannut Majken Candell mutisi ja 

nyppi mietteliäänä alahuultaan. "Ilmeisesti tuolla nuorella miehellä ei ole koskaan ollut mitään vaikeuksia naisten 

kanssa." "Vaikeuksia, siis  

mitä tarkoitat?" 

"Niin. Naisseuraa on varmaan riittänyt. Tarjontaa piisannut." "Rouva Candell!" Mattias Myrsjö kivahti. "Kaksi sanaa. 

Ted ja Bundy! Muistanet varmaan. Ted Bundy oli jokaisen äidin unelmavävy, Teddy, mitä kohteliain ja komein häiskä, 



aivan kaikilla mahdollisilla mittapuilla. Opinnoissaankin pärjäävä. Ja mitä se mies sitten meni tekemään? Teddy kai 

keitteli cheerleadereiden ja muiden college-pimatsujen söpöistä nänninnipukoista rusina-soppaa! Tai jotakin." 

"Me ollaan varmasti paljon viisaampia huomenna. Pitkä yö putkan lavitsalla voi saada ystävämme toisiin ajatuksiin — 

ja puhumaan lopulta suunsa puhtaaksi", Hallberg huoahti. "Kymmenen tuntia putkan pahnoilla, omien mustien 

ajatusten kera murentaa monasti kovemmankin näköisen kaverin. Huomenna aamulla näemme, että minkälaisista 

aineksista tämä meidän Carl-Joel on tehty..." 

3. 

"Mitä helvettiä!" 

"Just niin. Inget full träff, inget alls, precis så." "Että näinkö... On tämä! Että näinkö tässä siis kävi?" "Näin. 

Valitettavasti. Ollaan edelleen täysin metsässä, väärillä jäljillä mennään..." Rikosylikomisario Hallbergin kasvot olivat 

kivettyneet ja suu tiukka kuin hitsisauma. Väkivaltaosaston operaatiohuoneessa F ilmanvaihto humisi hiljaa pölyisen 

ritilänsä takana. Ikään kuin tuo laitekin olisi ottanut osaa tämän tutun porukan työmurheisiin. Uusi umpikuja hiljensi 

porukan täysin. Sakari Roivas pyöritti kuulakynää kädessään ja vilkuili alta kulmiensa. Olotila oli mitäänsanomaton. 

Näitä epäuskon hetkiä tuli rikostutkinnassa väkisinkin vastaan. Toiveikkuus mureni. Ja yhtäkkiä edessä oli tiiliseinä. 

Rikosylikonstaapeli Mattias Myrsjö näytti keskittyvän raaputtelemaan vasemmassa nenänpielessään kukkivaa finniä. 

Arvid Boden tuijotteli jähmeästi ikkunasta pihalle. Majken Candell suipisteli suutaan ja vilkuili kädessään olevaa A-

nelosta, jolla oli vain muutama rivi tekstiä. 

"Niin. Kyllä se pitää paikkansa, ei tämä miksikään muuksi muutu", nainen huoahti. "Boeliuksen lähettämä testitulos on 

aivan yksiselitteinen. Carl-Joel Granathin veriryhmä on O. Eikä siis A Rh plussa. DN A: n me saamme joskus seuraavalla 

viikolla. Mutta mitä me sillä. Siis kyllähän tämä on nyt tässä." 

Mattias Myrsjö nousi pöydästä ja elehti käyvänsä vessassa. Mies poistui huoneesta hitaalla askeleella ja hartiat 

lysyssä. 

Rikoskomisario Hallberg pyyhkäisi kämmenellään ohuita päällihiuksiaan, nousi sitten tuolistaan ja meni 

kahvinkeittimelle. Porukan pomo otti pannun kouraansa ja kiersi kaatelemassa kaikille lisää mustaa tököttiä. 

Keskustelu siitä, mitä seuraavaksi, ei ottanut lähteäkseen liikkeelle. Juuri nyt ideat tuntuivat olevan kortilla. Roivas 

hengähti syvään ja oikaisi jalkansa pöydän alla ja törmäsi johonkin, joka ei ilmeisesti ollut pöydänjalka. 

Majken Candell säpsähti. 

Kohotti katseensa. 

Roivas oikaisi ryhtiään ja hymähti lyhyesti ja sanoi: 

"Oh, sorry Majken. Tässä syyllinen. Pelkkä vahinko! Siis... minun ei ollut tarkoitus kuivaharjoitella pikkujoulua varten." 

"Sepä olisikin hätävarjelun liioittelua", Majken Candell katsoi Roivasta hieman pidempään ja hymähti. "Eletään kuule 

nyt vasta heinäkuuta." 

Minuutti tai pari meni kahvikuppien ääressä tuijotellessa. 

Hiljaiselona. 

Sitten Mattias Myrsjö palaili jo vessareissultaan. Hän heilutti kämmeniään, ikään kuin ilmakuivasi niitä. Oli saanut 

pytyllä idean. 

"Hei, hei! Huomio kaikki. Tuli tuossa emalilla istuessa mieleen yks juttu. Eihän se verinäyte toisaalta kerro yhtään 

mitään muuta kuin sen, että nämä uhrien päältä löytyneet runkut eivät olleet meidän salskean Carl-Joelimme kätten 

töitä!" 



"Siis? Eli mitä sinä nyt ajat takaa?" Hallberg murahti. 

"Mä tarkoitan tällä lähinnä sitä, että onhan se sentään aika hurja sattuma, että yksi ja sama mies on pannut kahta 

viidestä uhrista. Ihan tilastollisestikin! Guinnessin kirjan kamaa. Tässä kaupungissa kun on miljoona naista. Siis 

väkisinkin tulee mieleen, että jos kelpo Carl-Joel on voinut - mahdollisesti - olla jollakin muulla tavalla asianosainen." 

"Havaitsin kyllä eilen, että sinun ja Granathin kemiat eivät kyllä oikein osuneet kohdalleen, Mattias", Hallberg katsoi 

alaistaan alta kulmiensa. "Okei, okei... Kaikille ajatuksille on pakko olla avoin. Kummiakin voi sattua. Mutta tähän 

teoriaan emme enää palaa. Tai palataan, jos ja kun löydämme vahvoja viitteitä siitä, että hän tunsi todella myös 

Annikan ja Brittan. Sekä tietenkin Ullan." 

"Mutta jokin tässä haisee. Niinku pahasti..." Myrsjö yritti vielä. "Ajatelkaas nyt! Elisabeth ja Jaana eivät tunne toisiaan. 

Heillä ei ole kerta kaikkiaan mitään muuta yhteistä kuin tietyt piirteet ulkonäössä — ja tämä meidän kelpo nuori 

häntäheikkimme, herra Granath. Sitten, simsalabim! Molemmat tapetaan. Minä nyt jankkaan... tiedän sen... Tää on 

meikäläisen tyyli. Mutta hei... kuten jo sanoin. Eihän se voi olla pelkkää sattumaa, millään." 

"Aivan. Vielä eilen minä ajattelin täysin samoin..." komisario Hallberg huoahti. "Miehen elämäntavat ja tämä outo 

yhteensattuma - kaksi sänkykumppania ja kaksi murhaa - ne viittasivat vahvasti siihen että meillä voisi jopa olla se 

oikea kaveri kierroksessa. Mutta tiede on kuulkaa tiedettä... ja verikoe vetää kyllä maton aitamme. Ja pitää myöntää, 

että olen itsekin jotenkin pettynyt." 

"Hetkinen, hetkinen..." Sakari Roivas kohotteli kynäänsä ja vilkuili ympäri pöytää. "Mietitäänpäs tätä asiaa nyt vielä. 

Entä jos Mattias on oikeassa siinä suhteessa, että tämä Granath voikin olla jollakin muulla tavalla... ehkä jopa aivan 

tietämättään, kytköksissä näihin murhiin?" 

Pitkiä katseita singahteli ympäri pöytää. 

"Mitä sinä Sakari ajat nyt takaa?" 

Roivas pyöritteli taas kynäänsä, mietti tovin ja sanoi: 

"Tulipa vaan mieleen, että mitä kaikkea muuta yhteistä tämän potran pojan ja näiden kahden uhrin viitekehyksestä 

voisikaan löytyä? Että jos jutun taustalle kätkeytyy joku aivan muu linkki, jota emme ole vielä osanneet nähdä?" 

"Niinpä. Huomionarvoinen pointti. Mutta mikä se kytkös sitten voisi olla?" ylikomisario Hallberg tivasi. "Onkos sinulla 

jotakin konkreettisempaa ehdotelmaa?" 

Majken Candell näytti saman tien intoutuvan ylikonstaapeli Roivaksen ideasta. 

"Sakari siis tarkoittaa sitä, että jos meidän pitääkin nyt alkaa katsoa ikään kuin kokonaan Carl-Joel Granathin ohitse? 

Ruvettava tutkimaan hänen lähipiiriään... ja harrastuksiaan ja kaikkia muita ympyröitä, joissa hän liikkuu? Kuten hänen 

työtään?" 

Roivas tiputti kynänsä pöydälle ja nosti peukaloaan. 

"Just niin. Jotakin tuon suuntaista. Siis ainakaan me emme voi jättää sellaista vaihtoehtoa tutkimatta, vai mitä?" 

"Okei. Tosi hyvä että nostit ajatuksen pöydälle. Tuo on yksi hypoteesi, muiden joukossa", Hallberg myönteli kulmat 

kurtussa. "Okei... tehdään nyt niin, että sinä Arvid - sinä alat seuraavaksi käydä läpi Granathin lähipiiriä. Aloitat nyt 

vaikka sieltä Stora Essingenin hoitolaitoksesta. Sitten laajennat perheeseen sekä tuttaviin ja ties mihin 

salibandykavereihin..." 

"Tämä selvä..." Pohjoisen mies Boden oikaisi asentoaan. 

"Muuten. Kuinka suuri osuus äijistä noin keskimäärin on veriryhmältään A Rh plussia?" Myrsjö ajatteli ääneen. 

"Siis todella suuri osa. Ikävä kyllä..." Majken Candell sanoi. "Kuten sinä Mattias ihan hiton hyvin tiedät." 



"Niin Mattias... sinulle minä sälytänkin nyt tämmöisen antoisan tehtävän", Hallberg rykäisi. "Sinä saat ottaa kouraasi 

Carl-Joelin valokuvan ja lähteä kiertelemään sen kanssa Annikan ja Ullan sekä Brittan lähipiirejä. Siis ihan vielä 

varmuuden vuoksi - ettei mikään jää sattuman varaan. Me otamme nuoren herran tarkkaan syyniin... ja jos 

havaitsemme jotakin, siis ihan mitä tahansa, eli jos hänellä on kuitenkin kytköksiä myös näihin muihin naisiin, niin 

asiaan palataan. Genast!" 

"Joo homma hoituu kyllä, takuulla", Myrsjö tokaisi. 

"Me muut jatkamme sitten normaalia punnertamistamme. Tämmöistä tämä on. Pettymyksiin pitää tottua. Niin, sehän 

on tuttua teille kaikille. Poliisityön suola. Kytän perusarkea." 

"Ja Granath?" 

"Niin. Minä tietty vapautan hänet välittömästi. Se on nyt seuraava työtehtäväni." Hallberg kaivoi taskustaan jotakin 

joka saattoi olla purukumi. Tai happotabletti. 

"Ja Roivas..." 

"Niin?" 

"Sinultahan puuttuu vielä kierrokseltasi Britta?" "Kyllä. Näin on. Britta on ollut meikäläisen listalla jo jokusen päivän 

ajan, mutta sitten Granathin tapaus tuli väliin. Minä palaan nyt ruotuun. Teen hänestä pikakartoituksen seuraavaksi. 

Tulet saamaan minulta sivun tai pari pöydällesi viimeistään ylihuomenna," 

"Sitä odotellessa..." 

4. 

Fasiliteetti oli mitä tyypillisin lähiseudun asujaimistoa sekä työpaikkoja palveleva kahvi- sekä lounasbaari. Täällä nuori 

neitonen Britta Hill oli ollut vajaan vuoden verran töissä. Baari sijaitsi aivan Essingeledenin tuntumassa - valtava silta 

ylitti vesistön lyhyehkön matkan päässä. Tontti rajoittui urheilukenttään. Lähellä kohosi rypäs korkeita toimitaloja, 

mm. suuren valtakunnallisen lehtiyhtiön pääkonttori sekä Ruotsin suurin kirjankustantamo. Ja vain muutaman sadan 

metrin päässä levittäytyivät myös pääkaupungin liikennelaitoksen rönsyilevät hallikompleksit. 

Roivas vilkuili läheisten puotien ja teollisuushallien kylttejä. Vartiointiliikkeellä oli isot toimitilat baaria vastapäätä. 

Lähellä oli myös parturi, halpaelektroniikkakauppa sekä ratsastustarvikeliikkeen tuttu kyltti: Hästsko. Sakari Roivas ei 

ollut tiennytkään, että firmalla oli filiaali myös näillä nurkilla. Asfaltoidulla pihamaalla näkyi rivistö lähettifirman autoja 

ja myös liikennelaitoksen, SL:n, ajokalustoa, lähinnä erikokoisia pikkubusseja. 

Kahvilassa oli tässä vaiheessa iltapäivää rauhallista, kiivain lounasaika oli jo takana. Joku ruutupaitanuorukainen 

lueskeli englanninkielistä skeittilehteä heti ovenpielessä, ja levyautomaatin luona seisoi pari tyttöä rinkkoineen. 

Kulmapöydässä oli vartiointiliikkeen kolmikko hampurilaisilla. Myyntitiskillä näkyi pari Stor-Stockholms Lokaltrafikin 

siniasuista kaveria lappamassa tarjottimilleen munkkeja ja kahveja. 

Sakari Roivas asettui jonon jatkoksi ja osti ison kahvin ja omenahillomunkin tummahipiäiseltä nuorelta tyttöseltä, joka 

paidan rintamuksen muovilätkän mukaan oli nimeltään Bettina. 

Pistettyään lompakon taskuunsa Roivas päätti esitellä itsensä, näytti myös pikaisesti virkamerkkiään ja sai myöntävän 

vastauksen kysymykseensä oliko Bettina tuntenut Britta Hillin. Tyttöä hieman jännitti - sen näki - mutta hän kertoi 

auliisti, että he olivat olleet työkavereita koko viime talven. 

"Mikä tässä mahtaa olla työtilanne? Löytyisikö sinulle hetkiseksi tuuraajaa?" Roivas vilkuili kysyvästi ympärilleen. 

"Angela on keittiön puolella, joo, pääsee kai kyllä..." 



"Hienoa. Voisitko sinä Bettina istahtaa ihan toviksi pöydän ääreen? Olisi vähän yksityisempää. Kun minulla olisi 

muutama kysymys, joihin toivoisin vastausta." 

Bettina nyökkäsi vakavana, ja käväisi huikkaamassa ovesta keittiön puolelle. Kysyvästi katsova iäkkäämpi nainen 

ilmaantui nyt kassakoneen taakse märkiä käsiään kuivaillen. 

Roivas meni tarjottimineen edeltä. Hän ja tyttö asettuivat ikkunapöytään, mahdollisimman etäälle muista kahvilan 

asiakkaista. Roivas aloitti kysymällä Bettinan tuntemuksista. 

"Se oli... se oli kauhee juttu." Tytön ilme oli raudanjäykkä. "Mielessä on käynyt... monta kertaa, että kuinka pienestä 

kaikki elämässä on kiinni." 

"Mitä ajattelit ihan ensimmäiseksi kun kuulit asiasta?" 

"Minä... minä mietin, ettei se voi olla totta. Että se on nyt vaan joku aivan hullu väärinkäsitys... tai jotakin semmoista. 

Että ei Brittalle voi..." Bettina sipaisi kiiltävän mustaa ja kiharaa tukkaansa ja hänen silmissään välähti pelko. 

"Minkälainen tyttö Britta oikein oli, siis niin kuin luonteenlaadultaan, tavoiltaan, kaveripiiriltään?" 

"Vähän ujo. Joo. Siis jotenkin arka ja hiukan varovainen. 

Melko tavalla toisenlainen kuin minä... Mutta siis kun hänet oppi tuntemaan niin sitten kaikki muuttui. Tuttujen kanssa 

Britta oli tosi mukava. Hän oli hyvä ystävä, semmoinen johon saattoi taatusti luottaa." 

"Entäs harrastukset?" "Hepat! Ehdottomasti!" "Oliko Britta ratsastajatyttöjä?" 

"Ei. Ei kai oikeastaan. Häntä kiinnosti ravit! Aina puhumassa niistä. Ja minä kun en ymmärrä koko jutusta mitään!" 

"Että niin kuin Elitloppet-flicka?" 

"Just så! Elitloppet oli Brittalle varmaan isompi juttu kuin joku joulu. Että se aina jaksoi puhua siitä viikkoja etukäteen. 

Brittan isällä taisi olla osuus jostakin ravurista." 

Roivas mietti tätä tietoa hetken. Ja jatkoi sitten: "Britta oli kovin nätti tyttö. Hieman Fröken Sverige -tyyliä. Mutta 

mainitsit tuosta varovaisuudesta, arkuudesta... Britta ei siis ollut mikään varsinainen flirttailijatyyppi, vai?" 

"No ei! Ei todellakaan. Ei mikään vamppi. Päinvastoin!" "Entäs poikaystävät? Mitenkäs niiden kanssa?" "Niin. Emmä 

oikein tiedä. Oikeastaan Brittalla oli vähän vaikeuksia poikien kanssa..." Bettinan yönmustat silmät räpyttelivät vähän. 

"Ei ollut ihan helppoa." 

"Siis millaisia vaikeuksia?" Roivas kurtisti kulmiaan. "Hänellä ei siis vaan oikein sujunut poikien kanssa, vai?" 

"Tuota niin... ei kai... ei oikein." Bettina mietiskeli pienen hetken, yritti punnita sanojaan tarkasti, sen näki. "Tosiasia 

taisi olla se, ettei hän ollut koskaan niinku..." "Ei ollut seurustellut, että niinkö?" 

"No, sitä en osaa mennä sanomaan." Kertominen vaikutti hankalalta. "Mutta... minä luulen, tai olen melko varma, 

ettei hän siis ollut niinku siis rakastellut - koskaan - ei kenenkään kanssa!" 

Sakari Roivas katsoi nyt tyttöä aika pitkään. 

Ja sitten hänen oli pakko todeta rauhallisella äänellä: 

"Meillä on tietenkin ruumiinavausraporttimme. Ja niiden papereiden mukaan Britta Hill ei ollut neitsyt. Eikä se... se ei 

siis ollut hänen murhaajansa aikaansaannoksia. Ehkäpä Britta ei sitten uskoutunut sinulle aivan kaikessa." 

"Tiesin kyllä sen jutun - siis ettei hän ollut neitsyt. Mutta... se oli hiukan erilainen tarina. Britta itse ei laskenut sitä 

ainoaa kertaansa niinku miksikään rakasteluksi. Siis oikeaksi sellaiseksi... Se sattui jonkun puolitutun pojan kanssa, 

jonain juhannuksena yhdellä leirintäalueella. Britta oli... oli siis väsähtänyt niiden telttaan... Ei oikein ollut tottunut 



viinaan. Ja se jannu oli käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Tällaisen surkeen tapauksen jälkeen Brittalla alkoi olla... aika 

vaikeeta jätkien kanssa, Britta siis menetti kerralla luottamuksen niihin." 

"Vai niin. Tekikö Britta siitä silloin poliisiasian?" 

"Ei! Ei hän uskaltanut. Olisi ollut niin monimutkaista. Hän ajatteli, että juttu muuttuu vaan vaikeemmaksi. Antoi olla." 

"Tiedätkö sinä sen pojan?" 

"En. Britta ei kertonut..." Bettina ravisteli päätään. "Ja se tapahtui jo vuosia sitten. Ennen kuin me tutustuttiin." 

"Hyvä on..." Sakari Roivas mietti hetken. "Okei... tämä selvä, Brittalla ei siis ollut poikaystävää... Mutta kuinkas sitten 

oli mahdollisten kosiskelijoiden laita, noin muuten? Britta oli kovasti nätti tyttö, kuten tässä on jo tullut todettuakin. 

Kävikö täällä baarissa norkoilemassa jotain silmiinpistävän lemmenkipeitä tyyppejä?" 

"Ei, ei mulle tuu mieleen mitään sellaista. Tai... siis ainahan tuolta urheilukentältä tulee porukalla joitakin hikisiä 

jannuja juomaan cokista ja ne tietenkin heittelee lämpimikseen kaikenlaista huulta meikäläisille. Mutta ei — eihän 

semmosia voi kukaan ottaa vakavissaan. Siis en mä ainakaan huomannut mitään ihmeempää." 

"Entä Brittan tulevaisuuden suunnitelmat? Oliko sinulla ehkä jotain tietoa niistä?" 

"Hän aikoi pyrkiä opiskelemaan lastentarhanopettajaksi. Tai niin, oikeastaan sen vanhemmat halusi sitä. Ne kun on 

molemmat opettajia. Mutta oikeesti Brittalla oli yksi salainen haave, eli ihan oma toiveensa, josta se ei kylläkään kovin 

paljon puhunut. Ei ainakaan iskälleen ja äiskälleen. Se näet halus tosi kovasti lentoemännäksi. Mutta se jotenkin 

häpesi sitä juttua. Se kai piti sitä sellaisena lapsellisena... pikkutytön unelmana." 

Samalla hetkellä baarin ovi alkoi käydä taajaan ja sisälle tunki toistakymmentä kuumissaan olevaa, keskiikäistä miestä 

mukaisissa nappulakengissään ja urheilushortseissaan. Nämä pelinjälkeisessä adrenaliinikuohussaan hälisevät janoiset 

asiakkaat olivat varustautuneet keltaisilla t-paidoilla, joiden rintamusta koristi Expressenin ärhäkkä ampiainen. 

Miesten jutuista ja rehvakkaasta naureskelusta päätellen kyseessä oli lehtiyhtiö Bonnierin puulaakijalkapalloporukka. 

Riehakas ryhmä oli ilmeisestikin tullut palkitsemaan itsensä munkkikahveilla voitto-ottelun jälkeen. 

Myyntitiskin takaa kuului kovaääninen huomautus: "BETTIINAA! Meillä on asiakkaitakin!" "Anteeks nyt kauheesti... 

Tuli aika lailla tota porukkaa ja Angelalla saattaa tulla yksin kiire." 

"Kiitti tästä, Bettina. Tuossa on korttini. Soita jos jotakin uutta tulee mieleen, jooko?" 

"Joo. Totta kai. Nyt mun on pakko mennä." 

5. 

Roivas kävi torstai-iltana kokouksessa. Tällä kertaa Kistassa. Paikalla oli kymmenkunta ihmistä. Kolme käväisi 

todistamassakin. Tympein tapaus oli se ukko, joka puhui ruotsia itäeurooppalaisella korostuksella ja jankkasi 

paatoksella, että "rakas taivaan Jeesus ja sen armas isä... ne ja vain ne... ne auttoi mut irti näistä Belsebuubin 

pirullisista litkuista". 

Paluumatkallaan keskustaan päin - kiivetessään tuubista maanpinnalle — Roivas näki ensimmäiseksi jonkun uuden 

pubin neonvalot: "Happy Hour, Happier People". Roivas leikki tovin verran ajatuksella ja kiusoitteli itseään, tuumasi 

poiketako tuonne nuuhkaisemaan paikan atmosfääriä, ehkä ihan vaan yhdelle colalle, tai niin - mikä ettei - ainahan 

voisi kysyä, että olisiko niillä myös folköliä? 

Syvä henkäys. Sisäänpäin. Roivaksen katse koveni. Juuri näin se voisi alkaa. Näin kävi ihan liian monelle. Roivas ohitti 

reippaasti oven, joka oli kutsuvasti auki. 

Seuraavassa korttelissa oli tuttu jäätelöbaari. 

Mansikkavanilja saisi kuitata tämän illan. 



Kassajonossa Roivas hätkähti. Hänen edessään oli tuttu ihminen. Majken Candell! 

Pyöräilyshortseissa. 

"Majken! Tervehdys!" 

Naisen pää kääntyi. Ilme oli yllättynyt. 

"Sakari. Hej! Iskikö sinuunkin jätskinhimo!" 

"Kesä sitä teettää. Mitä sinä täällä? Näillä nurkilla?" "Olemme Erlandin kanssa pyöräretkellä. Ja nyt on pikku palkinnon 

paikka!" Majken kääntyi viittoilemaan ovenpielen pöydän suuntaan. 

Sakari Roivas käänsi päätään. Siellä istui odottelemassa tumma ja jäntevä mies. Niin ikään pyöräilyvarusteissa. Roivas 

nyökkäsi miehelle. Tämä nosti kättään takaisin. 

Roivas kääntyi taas Majkenin puoleen ja jatkoi: 

"Pyöräily... joo... kyllä fillarointi on toinen kesän kohokohta. Jätskin lisäksi." 

Majken nyökkäsi, naurahtaen, ja meni jäätelöiden kanssa pöytään. Roivas maksoi omansa. Roivas oli hetken kahden 

vaiheilla, mutta poikkesi sitten pariskunnan pöydän luona kättelemässä Erland Candellia. Majken suoritti pikaesittelyn 

ja kertoi, että "tämä Sakari on uusi kasvo meidän ryhmässämme, osasto F:ssä." 

"Onnea sekä menestystä! Todellakin..." Erland Candell mittaili Roivasta hieman pidempään. "Te kaikki teette nyt 

arvokkainta mahdollista työtä tässä valtakunnassa. Toivottavasti te nappaatte sen tyypin mahdollisimman pian." 

"Joo. Siihen me tähtäämme, joka ainoa työpäivä. Parhaamme me teemme." 

Roivas toivotti pyöräilijäpariskunnalle myötätuulta ja meni ulos. Hän talutti pyöränsä seuraavan korttelin kohdalle. 

Istuutui penkille ja alkoi syödä jäätelöään. 

Majken vaikutti niin aurinkoisen onnelliselta miehensä vierellä, Roivas mietti. 

Hitto! Miksi se mietityttää sinua? Majken on pelkkä työkaveri. 

Kaveri! 

Ei muuta! 

*** 

Rikosylikomisario Hallbergin ryhmä oli ottanut tavaksi kokoontua päivittäin tasan kello kymmenen 

operaatiohuoneessa. 

Työlistaa käytiin taas läpi. 

Mattias Myrsjö oli jälleen puskenut töitä raivon härän sitkeydellä. Mies oli kiertänyt Granathin valokuvan kanssa 

vaivojaan säästämättä läpi huomattavan joukon Ulla Matilda Wargin ja Britta Hillin sekä Annika Wikblomin läheisimpiä 

tuttavia ja sukulaisia. Myrsjö oli vetänyt kuitenkin joka paikassa vesiperän. Ilmeisesti nuorella Granathilla ei todella 

ollut mitään tekemistä näiden muiden murhattujen naisten kanssa. 

Arvid Boden oli tällä välin, omalla tahollaan, seulonut läpi Carl-Joel Granathin lähipiiriä. Mutta mitään outoa tai 

isommin kiinnostusta herättävää ei nuorukaisen menneisyydestä ollut noussut esille. Henkilöhistoria ja 

läheistodistukset kertoivat yhtenä kuorona kunnollisesta, ystävällisestä, ulospäin suuntautuneesta sekä ammatistaan 

innostuneesta miehestä. Okei. Viitteitä tuli myös siitä, että naiset olivat hänen heikko kohtansa. Tällä kohtaa oli tullut 

pari huomiota huikentelevaisuudesta. 



Kuluneen viikon mittaan oli Poliisitalolle tullut myös normaali määrä yleisövihjeitä. "Huolestunut eläinlääkärin rouva 

Nackasta" ilmoitti olevansa ihan varma, että Svindersvikenin mutaiseen pohjaan oli ankkuroitu venäläinen 

ydinsukellusvene, josta murhaajapartiot yön pimeydessä uivat maihin ja lähtivät etsimään uhrejaan. Kommunistien 

kiero suunnitelma (ilmeisesti rouva ei ollut vielä kuullut Neuvostoliiton romahtamisesta) oli herättää 

kuningaskunnassa epäluottamusta virkavaltaa kohtaan. Ja rapauttaa näin kansakunnan tervettä moraalista 

selkärankaa. Pitkähkössä viestissään eläinlääkärin rouva kertoi että oli itse, ihan omin silmin, nähnyt oudon 

valonloisteen merenlahden pinnalla. Ja näin oli käynyt useammankin kerran. Ja varsinkin sellaisina täydenkuun öinä, 

jolloin uni ei tahtonut millään tulla silmään. Silloin sitä lahtea tuli vahdittua. 

Ahkerasti sivistyssanoja kirjeessään viljelevä tyyppi, joka ilmoitti ammatikseen "akateeminen sekä johtavassa 

asemassa olevan henkilö", ja joka toimi vapaa-ajallaan "riippumattomana, tutkivana rikosantropologina", ja katsoi 

"turvallisuussyistä" paremmaksi pysytellä nimettömänä, esitti teorian, että murhien takana oli vaikutusvaltaiseen 

vapaamuurariloosiin sitoutuneiden korkeiden herrojen makaaberi "imitiaatioseremonia". Kyseisille pervertikoille tämä 

vaalea ja kaunis nainen kuvasi pyhää äiti Sveaa, jonka veren valuttamiseen käytettiin "Thorin vasaraa". Näiden 

lennokkaampien vihjeiden lisäksi oli taloon tullut ne normaalit puolisenkymmentä ilmiantoa, joissa tarkkaavaiset ja 

erittäin huolestuneet kaupunkilaiset paljastivat naisten murhaajaksi mm. "mun eukkoni ärsyttävän ja öykkäröivän 

pikkuveljen", "meidän puhumattoman talonmieshyypiön joka ei edes tervehdi portaissa", "kummallisen yläkerran 

tyypin joka pärryttää stereoillaan koko ajan yhtä ja samaa kappaletta", "naapurikapakan irstasviiksisen viinurin joka 

ehdottelee kaikenlaista" ja "sen punapaitaisen ja oudosti pälyilevän miehen joka ajaa joka ainoa aamu tasan puoli 

kahdeksalta T-baanalla Midsommarkransenilta Mariatorgetille". 

*** 

Lauantaiaamuna Sakari Roivas heräili tavallista voimakkaampaan, kunnolla jököttävään aamuseisokkiin. Mies jopa 

hätkähti hieman, ja alkoi heti mietiskellä, että hetkinen, mistäs tämmöinen juhlateltta? Edellisestä kun taisi olla hiukan 

aikaa. Mitä ihmeellisiä unia sitä olikaan nyt tullut nähdyksi? Hetken kelailtuaan, eli asiaa mietittyään, mies muisti 

olleensa sukellusveneessä. Syvällä Svindersvikenin pohjassa. Kuva palautui hyvin elävänä. Häntä oli pidetty 

panttivankina jättimäisessä koboltinvärisessä venäläisessä ydinsukellusveneessä. Ja... ja mitä sitten? Niin! Sitten - ihan 

yhtäkkiä - se juttu pätkähti mieleen. Hän makasi putkimaisessa hytissä, lavetilla ja nahkahihnoilla sidottuna. Totaalisen 

avuttomana. Ja äkkiä ovi aukeni. Häntä saapui nyt kuulustelemaan tiukasti leikattuun univormuun pukeutunut 

suikkapäinen nainen, joka puhui tismalleen samanlaista, Itä-Eurooppaan viittaavaa suhuäänneruotsia kuin se Jeesus-

hihhuli, joka oli kiivennyt todistamaan AA-kokouksessa Kistassa. Nainen oli erittäin tuttu. Unessa naisen näkeminen oli 

ollut Roivakselle melkoinen järkytys. Lavetin päätyyn ilmestyi ilme tiukkana seisoskelemaan kukapa muu kuin 

rikospaikkatutkinnan aina luotettava ja tarkka Majken Candell. Ryssänkomissaarin metsänvihreässä mutta vartaloa 

nuolevasssa virka-asussa. Kaksoisagenttiko? Hitto vie! Miten likaista peliä! 

*** 

Roivas painui suihkuun. 

Suihkussa hän analysoi levottomuuttaan. Siellä se luvattoman tuttu tunne taas kutkutti. Nyt oli lauantai. Vapaapäivä. 

Tyhjä päivä. Ja olo oli tämmöinen. Ja vasta eilen hän oli ollut menossa siihen pubiin, vai oliko? Tilaamaan, mitä? Siis — 

sitä yhtä pepsiä jäillä. Vai oliko hän vain leikkinyt ajatuksella? Tietoisesti härnännyt? Sakari Roivas tiesi saman tien 

mitä hänen olisi tehtävä. Tänään. Ja aivan ehdottomasti. Nyt pitäisi vain katsoa kalenterista, että missä olisi se 

seuraava kokous! 

6. 

Aamupäivällä Sakari Roivas ajeli hevostallille, jossa rouva Annika Wikblom oli ennen sairastumistaan viihtynyt 

ahkerasti rakkaimman harrastuksensa parissa. 

Talli sijaitsi kauniissa maisemassa, kumpuilevassa maastossa. Lehtomaisen metsän takana pilkisti vettä. Siellä 

useampikin valkopurje halkoi Mälarenin selkää. 



Ensi alkuun Roivas seurasi tallialueen vilinää tarkkailupisteestään hieman sivummalta. Tallin parkkipaikalla riitti isoja 

autoja, menestyvän näköisiä perheitä vaelsi tallin ja maneesin välimaastossa. Tyylikkäät naiset — ja ennen kaikkea 

tietysti heidän tyttärensä - hallitsivat tätä maisemaa. Isät olivat sivuroolissa, eli lähinnä autokuskeina. Velipoikia taas ei 

juuri näkynyt, ei mailla eikä halmeilla. 

Tyttöjä riitti! Jälleennäkemisiä, iloista rupattelua ja halauksia, poskisuudelmia. 

Sakari Roivas ylitti nurmialueen, etsi hetken oikeata ovea ja löysi sitten konttorin. Roivas kysyi ratsastushousuiselta ja 

poninhäntätukkaiselta toimistotytöltä henkilöä, jonka kanssa hän oli eilen sopinut tapaamisesta. Tyttö viittoi käytävää 

eteenpäin ja sanoi että etsitty henkilö löytyisi parin oven päästä. 

Roivas kulutti puolisen tuntia lauantaiaamupäivästä keskustelemalla tallimestari-ratsastuksenopettajan kanssa. Pitkä 

ja tummatukkainen sekä kaikin puolin urheilullisen näköinen nelikymppinen mies oli nimeltään Fred Fröjd. 

Sakari Roivas mittaili, katsahti miestä pikaisesti. Ja Roivas mietiskeli itsekseen, että juuri tämmöinen Fröjdin kaltainen 

ratsumies oli varmasti paras mahdollinen myyntivaltti, siis minkä tahansa tallibisneksen keulakuvana. Ei epäilystäkään, 

ettei hän olisi sopinut niin äitien kuin heidän tyttäriensä arvioivien kat-eiden kohteeksi. Tämä mies oli myös kaikin 

puolin kiva, ulospäin suuntautunut ja mukavantuntuinen. 

Fred Fröjd jutteli pidäkkeettömästi pitkäaikaisesta tuttavastaan Annikasta. 

Mitään sen isompia apuja, taikka uudempia ideoita, Sakari Roivas ei kuitenkaan ratsumiehen vuodatuksesta saanut. 

Niin hän sitten kätteli ja kiitteli miehen ja lähti astelemaan autolleen. Tallikompleksin parkkipaikan reunamalla Roivas 

törmäsi -yllättäen — kovinkin tuttuun naamaan. Vastaan oli kävelemässä Birgitta! Ja tytärpuolella oli seurassaan 

tyylikäs ja pitkänhuiskea, kiharatukkainen kaveri, joka taputteli siinä kävellessään Birgitan selkämystä. 

Ele sai Sakari Roivaksen tarkentelemaan katsettaan. Parikymppinen kaveri oli sonnustautunut Birgitan tapaan kiiltäviin 

ratsastussaappaisiin, mustaan kypärään ja nahkapaikkahousuihin. Kaksikolla näytti olevan keskenään hauskaa. Roivas 

karautti kurkkuaan ja sanoi: "Päivää Birgitta..." 

Birgitta huomasi Roivaksen vasta nyt. Tervehdys tuli yllätyksenä. Birgitta oikein hätkähti. 

"H-hei... mutta hei vaan Sakari!" 

Tilanne oli vähän äkkinäinen, kömpelö. Roivas kakaisi kurkkuaan ja alkoi selitellä ihan pyytämättä, että oli poikennut 

paikalle työasioissa. Birgitta puolestaan selitti, että he olivat saapuneet juuri äsken ja olivat menossa kohta ulos 

kentälle. 

Sitten Birgitta päätti suorittaa esittelyn. Nuori mies oli Mats — kuulemma ratsastuskavereita. Sitten Birgitta mainitsi, 

sekunnin mietittyään, että tämä Sakari tässä oli hänen entinen isäpuolensa, siis nykyinen hyvä kaveri vaan. 

Moikkailtiin. Ja jatkettiin eri suuntiin. 

7. 

Tukliolman rikospoliisin tummanharmaassa pikkubussissa matkusti synkkäilmeinen seurakunta. Kivettyneitä katseita ja 

tiukkoja suupieliä. Kuvion ikään kuin täydensi harmaalta taivaalta valuva ohut tihkusade. Paskahälytyksiä, niitähän oli 

poliiseille kaikenlaisia, erilaisia, mutta tämä oli kyllä kaikkein klassisiinmasta päästä. 

Alkumatkasta, eli keskikaupunkialueella, rikosylikomisario Hallberg otti yhteyksiä moneenkin eri numeroon. Miehen 

ääni oli harvinaisen raskas, ja hänen ulosantinsa tuntui poikkeuksellisen katkeilevalta. Sakari Roivas istui heti hänen 

takanaan. Ja teki diagnoosia pornon olotilasta. Lopulta Hallberg huokaisi sekä karautti kurkkuaan ja selitti ryhmälleen, 

että eilen, eli lauantai-iltana, oli heidän Värmdöön taloonsa kokoontunut lähisukua. Illanvietto oli kuulemma vähän 

venynyt, tarjoilua oli ollut melko runsaasti. Hallberg oli häärinyt isäntänä siinä hyvässä uskossa, että tänään olisi 

rauhallinen ja viipyilevä vapaapäivä, sunnuntai, kuten muillakin ihmisillä. Rikoskomisario oli herätetty puoli 



kymmeneltä karuun todellisuuteen kesken syvimmän unenhorteen. Ryhmän muut jäsenet olivat sitten saaneet 

hälytyksensä noin vartin sisällä siitä. 

Majken Candell istui Sakari Roivaksen vierellä. Nainen oli yhtä vähäpuheinen kuin muutkin. Hän oli ainoa teknisen 

tutkinnan ihminen, joka oli ehtinyt tähän ensimmäiseen autoon. Lisää "rikospaikkatieteilijöitä" tulisi myöhemmillä 

kuljetuksilla. 

Mattias Myrsjö oli asettunut pikku bussin takapenkille ja tuijotti ulos sateeseen otsa sivuikkunan lasia vasten 

painettuna. Hallbergin tutkintaryhmän perusmiehityksestä puuttui vain yksi ainoa naama. Hieman pidemmällä eli 

peräti neljän päivän vuorovapaallaan olevan Arvid Bodenin tavoittaminen näinkin varhain sunnuntaiaamuna ei ollut 

poliisin tilannepäivystäjältä onnistunut. 

Kanaali ylitettiin, Tukholman kivikaupunki - staden inom tullarna - oli jo jäänyt taakse. Tässä vaiheessa Mattias Myrsjö 

yritti ryhdistäytyä. Mies pakotti ääneensä hänelle niin tavanomaisen, kevyennarisevan sävyn sekä alkoi jupista, 

enemmän kuin itselleen: 

"Vai että tämmöstä. Matkailu avartaa... Ja kiitos siitä ystävällemme Fritzille... Vai näin se meni tekemään... On perkele 

tehnyt ekan kotikäyntinsä Nackan puolelle... Apropoo. Eikös se paikka, osoite, olekin aika liki Svindersvikeniä, kamoon, 

tajuatteko hei yhteyden. Eli melko likellä sitä merenlahden pohjamudissa lymyilevää venäläistä sukellusvenettä, tuota 

samaa uppopaattia, josta tää yksi eukko meille tossa viikolla antoi kuuman vinkin." 

Kukaan hiljaisessa bussissa ei jaksanut kommentoida. 

*** 

Murhapaikka sijaitsi kolmikerroksisessa vaaleanruskeaksi rapatussa kerrostalossa. Rakennuksen pihamaalla oli jo 

kolme Nackan poliisin hälytysajoneuvoa. Hallberg viskasi tupla-annoksen raikastavia purukumityynyjä poskeensa, 

huokaisi raskaasti, kohensi ryhtiään ja riensi sitten mintuntuoksuisena kättelemään kollegoitaan. 

Uhrin asunto oli talon pohjakerroksessa. 

Ensimmäiset epäilykset mahdollisesta murhenäytelmästä olivat nousseet esiin, kun lehdenjakaja oli huomannut talon 

porraskäytävän ala-aulassa verisiltä vaikuttaneet kengänjäljet. Tarkkasilmäinen tyyppi oli huomannut saman tien, että 

jäljet näyttivät tulevan juuri tämän tietyn oven suunnasta. 

Nuori poika oli epäröinyt ainoastaan muutaman minuutin, ja oli sitten päättänyt ottaa heti yhteyden suoraan Nackan 

poliisiin. Sieltä oli osoitettu paikalle lähin autopartio. 

Virkapukuiset poliisimiehet olivat kurkotelleet asuntoon ikkunanverhojen raosta. He olivat saman tien havainneet 

keskellä olohuoneen lattiaa makaavan epämääräisen liikkumattoman hahmon. 

Poliisit olivat soittaneet huoltofirmaan. Mies avaimensa kanssa oli ilmestynyt paikalle parissakymmenessä minuutissa. 

Ja niin koko kauheus oli sitten paljastunut. 

Murhattu nainen oli nimeltään Joanna Lanemar. 

32-vuotias, siviilisäädyltään naimaton ja työssä Tullilaitoksella. Tämän verran rikosylikomisario Hallberg oli ehtinyt 

selvittää puhelimitse jo automatkan aikana. 

Asuntoon tulleet poliisit olivat löytäneet naisen makaamasta selällään keskeltä olohuoneen mattoa. Eräitä tosiseikkoja 

oli pystytty toteamaan ihan saman tien. Joanna Lanemar oli surmattu yhdellä ainoalla voimakkaalla yläviistosta 

vasempaan ohimoon osuneella iskulla. Hänen yöpaitansa oli käännelty ylös kainaloihin niin, että se jätti naisen koko 

alavartalon ja rinnat paljaiksi. Vatsaan, heti navan yläpuolelle, oli mustin isoin pukkikirjäimin piirretty jo tuttuakin 

tutumpi teksti: FRITZ. 



Tappajan signeeraus. 

*** 

"Puumerkki löytyy, check! Ja lopetushomma hoidettu vasaralla taikka jollakin vastaavalla, jep jep... eli check siihenkin", 

Mattias Myrsjö lateli tyynen rauhallisesti. 

"Ja vaatteitakin on taas aseteltu..." Rikosylikomisario Hallberg totesi. 

"Juu. Niin on. Fritz on utelias poika. Yöpaidan alta on löytynyt jotakin mielenkiintoista kurkittavaa..." Mattias Myrsjö 

hengähti. "Siis taas kovin tuttua meininkiä. Jotain uutta sentään. Nyt meillä on ainakin herran kengän jälki, ei 

ollenkaan hassumpaa, pikkuista huolimattomuutta havaittavissa." 

"Niinpä. Eli jopa kokonaista kolme kengänjälkeä. Näemmä vielä melko hyviäkin painalluksia." Majken Candell oli 

kumartunut tutkimaan eteisen lattialla olevaa tummanpunaista kuviota. Hänellä oli kamera kaulallaan sekä 

mittanauha kourassaan. 

Rikosylikonstaapeli Myrsjö alkoi kyhnyttää ohimoaan ja mutisi: 

"Tota kengänjälkeä vois verrata nuoren romeon eli Granathin kalossinkuvaan." 

Majken Candell mulkaisi Myrsjötä. Ravisti päätään. Ja huokaisi. Paljon puhuvasti. 

"Ruumis on vielä kovin tuoreen tuntuinen." Sakari Roivas oli polvistunut vaalean naisen pään viereen, aivan 

kuivettuneen verilammikon äärelle. Varsinaisia kuolemanjälkeisiä muutoksia oli tuskin havaittavissa. 

Roivas veti syvään henkeä. Hän pusersi suunsa tiukaksi viivaksi ja pakottautui katsomaan Joanna Lanemarin kasvoja. 

Vasemman silmän auki rävähtänyt katse oli hämmentynyt. Oikean silmän peitti ohimolta valunut sakean musta veri. 

Vasen silmä tuijotti jonnekin kauas yläviistoon, niin että valkuainen oli selvästi nähtävillä. Ihan kuin nainen siinä 

kuolemansa hetkellä 

— kun hän tajusi mitä oli tapahtumassa — olisi luonut viimeisen katseensa ylös taivaisiin. Kuolleenakin Joanna 

Lanemar oli huomiota herättävän kaunis nainen. Ja tietysti vaaleaverikkö. Fritz ei näemmä tinkinyt 

laatuvaatimuksistaan. 

"Tämän yön satoa", Hallberg totesi mietteliäänä. 

Roivas oikaisi selkänsä ja nyökkäsi. Hän käänsi sitten taas silmänsä naiseen. Sopusuhtaiset, luonnonkauniit 

kasvonpiirteet, syvänruskeat silmät ja voimakkaat, hieman punatut huulet. 

Punatut huulet? Roivas rypisti otsaansa. 

Yöasussa, mutta kuitenkin nuo punatut huulet! 

Oliko nainen osannut odottaa myöhäistä vierailijaa? 

Joanna Lanemarilla oli lyhyeksi leikattu ja tuhkanvaalea tukka. Se oli oikealta puolelta melkeinpä mustalta näyttävän ja 

maksoittuneen veren tahraama. Naisen suu oli puoliksi avoinna. Kielen kärki pisti hiukkasen ulos irvistävien huulten 

välistä - aivan kuin nainen olisi yrittänyt sanoa jotakin. Jollekin. 

"Saatana..." Hallberg ähkäisi matalalla äänellä, pikemminkin itselleen. "Jo kuudes. Samaa sarjaa. Kuudes! Kuusi 

ihmiselämää! Ja niin helvetin turhaan." 

"Murhaajan kenkä on äkkinäisesti arvioiden tuollaista kokoa 44. Hänellä on ollut jalassaan tennistossut... Taikka jotkut 

vastaavat vapaa-ajanjalkineet. "Majken Candell ilmoitti eteisestä ja niiskautti nenäänsä. "Tarkemmatkin tiedot 

kengästä varmasti saadaan, kunhan pannaan meidän laboratorio oikein tosihommiin." 



"Nyt se kusipää on tehnyt ihan ensimmäisen virheensä. Yleensähän se ei ole jättänyt juuri minkäänlaisia jalanjälkiä, siis 

hetkinen, onko tässä meillä joku mahdollisuus!" Sakari Roivas huomautti. Ääni kireänä. Yritti sanoa siinä kohtaa edes 

jotakin rohkaisevaa. 

"Niinpä niin. Yleensä ne kyllä aina mokaa, siis ennemmin taikka myöhemmin..." Mattias Myrsjö totesi. "Mutta tämä 

meidän lisko on kyllä ollut tähän mennessä kovinkin taitava. Tai sitten ei vain ole pitänyt töppäyksillään mitään 

kiirettä." 

"Yksi asia, joka pitää myös aina huomioida, on tietty hämäyksen mahdollisuus. Se pirun hullu voi olla niinkin ovela, 

että sillä on oikeasti vaikkapa tollanen 41 numeron kinttu, ja siksi se jättää ihan tarkoituksella rikospaikalle kolme 

numeroa isomman jäljen", Majken huomautti ja antoi tilaa kameramiehelle. "Jos semmoisen kenkävilpin tekee 

fiksusti, niin sitä on äkkiseltään todella vaikeata huomata." 

Sakari Roivas siirtyi tutkailemaan murhatun keittiötä. 

Se oli siisti. Ei tiskattavia astioita tai haisevia ruuantähteitä. 

"Löytyykö täältä mitään orpoja karvaisia eläimiä... suloisia itkeviä kissanpentuja?" Majken Candell oli ilmestynyt 

äänettömästi Roivaksen vierelle. 

"No ei, ei ainakaan vielä. Nurkassa on akvaario. Pieniä punaisia kaloja. Eli todistajia on taas paikalla", Roivas sanoi ja 

palasi olohuoneeseen. 

Rikosylikomisario Hallberg näytti rasittuneelta. Tämä ei todellakaan ollut krapulaisen miehen hommia. Roivaksen kävi 

kaveria sääliksi. Hän jos kuka tiesi miltä miehestä tuntui. Takavuosina oli näitä paskaduuneja, sunnuntaipäivän 

krapulakeikkoja, tullut vedettyä vähän liikaakin. Ne olivat aina olleet sitä yhtä ja samaa helvettiä. 

Majken ilmestyi keittiöstä. 

"Tällainen löytyi!" 

Myrsjö kurkotti kaulaansa. 

"Mikä toi on? Narkkitykki?" 

"Insuliiniruisku. Murhatulla on diabetes." 

Majken palasi keittiön puolelle. Hallberg nojasi hansikoiduilla kämmenillään ikkunalautaa vasten. Oli pitkään hiljaa. Ja 

henkäisi hieman voipuneella äänellä: 

"Tuli mieleen, että mitkään karttatutkimukset eivät paljoa eteenpäin vie. Murhapaikkojen maantieteellinen hajonta 

sen kuin lisääntyy." 

"Samaa voi sanoa kuolleiden neitien sekä rouvien taustoista -siis lähinnä ammateista." Mattias Myrsjö asteli 

makuuhuoneesta olohuoneeseen ja vilkutti kädessään jotakin läpyskää. 

"Tämä on kulunvalvontakortti. Koko nimi siis on Joanna Sofia Lanemar! Nainen oli osastopäällikkönä Tullverketissä. Ja 

toimipaikkana oli Arlanda. Meillä on jo siis listalla kotirouva, pyörätuoliin sidottu invalidi, kahvilan kassalikka, sairaalan 

kesäapulainen ja parturikampaaja — ja nyt sitten tullipomokin. Satans också! Melko vaikeata tästä listasta on löytää 

sitä kaivattua punaista lankaa, siis sitä semmoista säiettä, joka voisi jotenkin yhdistää nämä ihmisparat toisiinsa." 

"Niin... siis eipä vielä juuri muuta kuin tuo lyhyt ja vaalea tukka", rikosylikonstaapeli Roivas pyyhkäisi väsyneesti 

silmäkulmaansa. 

"Muuten hei! Yksi juttu. Joanna Sofian kohdalla sekään parametri ei pidä paikkaansa. Tai ei siis pitänyt vielä vähän 

aikaa sitten", Mattias Myrsjö heilutteli muovikorttia kädessään. 



"Miten niin?" 

"Katsokaa itse!" 

Myrsjö ojensi kuvallisen kulunvalvontakortin Hallbergille. 

Myös Roivas kurottautui katsomaan komisarion olkapään ylitse. Kortin neliväripassikuvassa Joanna Lanemar hymyili 

tasaisen valkoisella hammaskalustollaan. Valoisasti, ruskeat silmät loistaen. Naisen pitkä ja kastanjanruskea tukka 

laskeutui alas olkapäille oikeana kiharapilvenä. 

Myrsjö levitteli käsiään. 

"Meillä on tässä brunetti!" 

"Jep. Tai siis oli brunetti. Kuoli blondina. Ilmeisesti väri oli alkanut kyllästyttää." 

"Mikä kumma tää blondihomma on? Siis naisilla?" Mattias Myrsjö kummasteli ja kallisti arvioivasti päätään. 

"Meikäläisestä tämä Joanna-neiti ei ollut yhtään hassumman näköinen mimmi... siis niinku ihan tossa alkuperäisessä 

tukassaan, vai onko vastaväitteitä, no joo, makuasioitahan nämä tietty on." 

"Ei voi kieltää. Ei. Todella kaunis nainen. Niin brunettina kuin blondinakin." 

"Minä olen aina tykännyt enemmän näistä lämpimämmän näköisistä ruskeaveriköistä - siis kuin umpiruotsalaisen 

tavanomaisista perusblondeista..." Mattias Myrsjö jatkoi ja vilkaisi ympärilleen ikään kuin kaivaten tukea 

lausahdukselleen. "Eli mulla ja Fritzillä on siis hiukkasen eri maku." 

"Mattias hei, kulta pieni... on todella hyvä juttu, että teillä on edes jonkinlaisia eroavaisuuksiakin", Majken Candell 

heitti. 

"Eli siis..." Mattias Myrsjö ei ottanut Majkenia lohkaisua kuuleviin korviinsa vaan jatkoi otsa rypyssä: "Siis nyt on ihan 

pakko sanoa, että Joanna-neidinkin olisi kannattanut kahdesti miettiä, ennen kuin meni ja päätti ottaa tollasen 

värjäyksen ja leikkauksen. Brunettina olisi vieläkin hengissä." 

Juuri silloin rikosylikomisario Hallbergin puhelin pirahti soimaan. 

Hallberg vastasi, kuunteli hetkisen ja murahti sitten jotakin sen suuntaista, että "äh, ei nyt., soita kuule joskus 

iltapäivällä... tai pikemminkin hei huomenna". 

Sitten rikoskomisario vilkaisi ryhmää, alistuneen tai vain väsyneen ja krapulaisen näköisenä, ja sanoi, että linjalla oli 

ollut ensimmäinen toimittaja. 

"Nytkö jo?" 

"Redan. Ovat ne pirut niin nopeita ja hanakoita." "Siis... äääh... eli nyt jo taas lehdistökin kimpussa... siis voi helvetti 

vieköön..."' 

"Joo, tästä se varsinainen hauskuus taas alkaa." 



KOLMAS OSA 

1. 

"Jep! Boelius vahvisti tiedon mitä tulee tähän elämänliisteriin, jota myös spermaksi kutsutaan. Vastaus on tyyliin nada, 

niinhän se kai menee espanjaksi. Voi voi! Että nyt kyllä harmittaa aina yhtä uutteran Fritzimme puolesta. Kuinkas se 

nyt näin..." Mattias Myrsjö levitti käsiään ja loihti osaaottavan ilmeen aina punakalle naamalleen. "Uskollisella 

ystävällämme oli siis tällä kertaa tietynlainen pettymysvierailu. Hyvä startti... mutta matka loppui kesken. Loppumetrit 

pilasivat muuten hyvän kisan. Eikös nämä hävinneet pikajuoksijatkin aina joskus selitä niin?" 

"Ei siis löytynyt sitä samaa DNA-töhnää kuten tavallisesti?" 

"Ei! Hiton erikoista. Mutta siis ei kun ei!" Mattias Myrsjö ravisti tiukasti päätään. "Tekniikka tutki tarkasti, kuten aina, 

mutta ei vain löytänyt Joanna-rukan päältä ollenkaan tätä ainesta, jota Fritz ei ole aiemmin säästellyt, eli tuttuakin 

tutumpaa erotiikan Eri Keeperiä." 

Rikosylikomisarion Hallbergin katse kiersi pöytää. 

"Nyt sitten herää kysymys, että miksei löytynyt?" 

Myrsjö tuntui olevan edelleen huolissaan tuntemattomasta ystävästään. 

"Voi voi... onkohan Fritzillä ongelmia? Eikö raukalla ota enää eteen?" 

"Eiköhän tuo aihepiiri nyt jo riittäne, Mattias, hetkeksi ainakin, vai mitä?" Majken Candell tuhahti kuivahkosti. 

"Sori sori sori... fru Candell." Mattias Myrsjö nosteli pahoittelevasti kämmeniään. "Näistä nyt vain on joskus 

keskusteltava, näistä meidän miesten ikiomista jutuista. Me ollaan niin herkkiä olentoja. Naisillahan ei näitä ongelmia 

ole. Aina pelaa!" 

"Mattias!" Hallberginkin ääni kohosi nyt hieman. 

"Niin?" Sakari Roivas kyhnytti kuulakynällä ohimoaan ja mutristi suutaan ja kysyi mietteliäänä. "Miksei spermaa 

löytynyt? Mikä on muuttunut?" 

"Minun veikkaukseni on että jotain tuli väliin", Majken totesi. "Fritziä häirittiin. Tai hän häiriytyi. Tunnelma meni." 

"Just niin. Aina unohdetaan, kuinka hauras sekä äärimmäisen tunteikas olento iso mieskin voi olla." Mattias Myrsjö ei 

vieläkään malttanut pitää suutaan. Höpötys jatkui. "Mies ei ole mikään kone. Vaan usein just se heikompi astia." 

"Aikaisemmilla uhreilla sperma löytyi etumukselta, niinku rinnoilta. Tai vatsalta. Voisiko se olla nyt jossain muualla, siis 

siellä asunnossa?" 

Majken Candell selaili paperia tovin ja sanoi sitten tiukasti: 

"Ei... Siemennestettä ei havaittu lähiympäristössäkään, ei matolla, eikä siinä lähisohvalla - ei niin yhtään missään." 

Sakari Roivas katsoi naista miettiväisenä pöydän yli, ja huomasi yhtäkkiä arvioivansa tämän huulipunan sävyä. 

Omituista. Kiinnittää tuollaiseen huomiota. Tämmöisessä tilanteessa. Roivas ravisti päätään. Niin. Olikohan tuo sävy jo 

lähellä viininpunaa? Ei, ei se sitä ollut. Roivas ei ollut kauhean hyvä värisävyissä. Ripaus kiiltoakin. Mitä se oli? 

Helmiäistäkö? 

"Tässä taitaa olla nyt parikin pientä miettimisen arvoista juttua..." rikosylikomisario Hallberg totesi. 



"Joo." Roivas pudotti kynänsä vihkolleen. "On siis tämä spermajuttu. Ja sitten vielä ne veriset jalanjäljet... Jotenkin 

Fritzillä alkaa nyt hiukan lipsua. Ovatko paineet kasvamassa?" 

"Tuota noin. Vielä siitä häiritsemisestä", Arvid Boden alkoi mietiskellä. "Joanna Lanemar kun asui pohjakerroksessa. Ja 

ikkunat oli aika matalalla. Siis jos pihalla vaikka liikkui joku kulkija? Tai... jos joku tuli sattumalta soittamaan ovikelloa?" 

"Hei!" Myrsjö innostui. "Jos syynä olikin se, että revittyään naisen yöpaidan helman ylös ystävämme Fritz äkkäsi, ettei 

neitonen ollutkaan aito blondi... Anteeksi nyt vaan, fru Candell... tämä voi kuulostaa suorapuheiselta, siis naisseurassa, 

mutta tällä voi kuitenkin olla jotain merkitystä. Kaikki me tiedämme, että Fritzin oma juttu ovat just blondit! 

Feikkiblondi on saattanut sitten olla Fritzille ikävä pettymys." 

Roivas tarttui asiaan: "Kuinkahan pitkään Joanna ehtikään olla blondina? Siitä seikasta ei taida olla vielä mitään tietoa. 

Hänen työpaikaltaanhan sekin kai selviää. Siis viimeistään." 

Majken Candell nosti sormensa ja sanoi: "Pytyllä istuessaan ihmisellä on usein aikaa kelailla päivien kulkua ja erilaisia 

menoja. Varmaankin juuri siksi Joannan vessan oven sisäpuolelle oli kiinnitetty kalenteri, jossa oli aika paljon 

merkintöjä. Kävin heti läpi tämän viimeisen viikon. Ja siellä, muiden menojen seassa, oli myös aika kampaajalle. Ja 

mikä parasta, siihen oli merkattu myös paikan puhelinnumero, leikkaus ja värjäys." 

"Koska?" 

"Viisi päivää sitten!" 

"Vii-si päi-vää? Että siis vain vajaa viikko?" 

"Täsmälleen!" 

Pöydän ympärille laskeutui syvä hiljaisuus. 

Sitten rikosylikomisario Hallberg totesi: 

"Viisi päivää. Ajatelkaa. Hämmentävää... Ehkä Joannalle tuli vain sellainen tunne, että olisi kiva muuttaa hieman tyyliä. 

Näinhän ne naiset aina joskus ajattelevat, eikös vaan. Oli... tämä oli kyllä harvinaisen kohtalokas uudistumisleikki. 

Ilman tuollaista päätöstä hän voisi olla vieläkin hengissä." 

Roivas heitti nyt seuraavan kommentin: 

"Yksi toinen juttu. Joitakin kuvia on tässä tullut tsekattua. Ja näyttää vahvasti siltä, ettei Joannalla ollut myöskään niitä 

hymykuoppia. Ei ainakaan samanlaisia kuin esimerkiksi Jaanalla ja Brittalla. Tai Elisabethilla! 

"Mutta, olikohan niitä Annikallakaan... hymykuoppia", Myrsjö sanoi nopeasti. "Ulla Matildalla taas kyllä taisi olla." 

Mattias Myrsjö rupesi raapimaan hiuskuontaloaan. 

"Siis taas kerran tämä peruskysymys! Miten Fritz oikein tekee valintansa? Joanna asui kaukana Nackassa, kaupungin 

keskustasta katsoen siis aivan perämetsillä, ja Joanna oli Tullilla hommissa Arlandassa, yhtä kaukana keskustasta, 

mutta toiseen suuntaan..." 

"Kyllä joo. Asusti tosiaankin etäällä muista murhatuista." Pähkäilyä. 

Sitten rikosylikomisario Hallberg alkoi pudotella hitaita, raskaita lauseita: 

"Ei ole vielä osattu katsoa oikeaan koloon. Pitää vain toivoa, että se kytkentä todella on olemassa. Painajaisvaihtoehto, 

pahin kaikista, on tietysti se, että etsimämme tyyppi on joku satunnaisesti iskevä mielipuoli. Silloin me todellakin 

juostaan aivan kuin helvetin Tiomilassa, mutta ilman karttaa ja otsalamppua. Ja se voi merkitä sitä, että me elätämme 

tällä jutulla iltapäivälehtiä vielä ensi kesänäkin." 



Hallberg viittasi edessään pöydällä lojuvaa Expresseniä. Kaikki olivat jo nähneet lehden etusivun korkeat mustat 

kirjaimet: 

"JO KUUDES MURHA. POLIISI VAELTAA EDELLEEN PIMEYDESSÄ!" 

"Okei... Mutta ei tässä auta. Mitä Boelius kirjoittaa niistä uhrin ranteista löytyneistä jäljistä?" Sakari Roivas katsoi taas 

kysyvästi Majken Candellin suuntaan. 

"Ne jäljet olivat jo hieman vanhempaa perua olevia hankautumia ja mustelmia. Varmasti ainakin viikon vanhoja. Niillä 

ei kai ole mitään tekemistä murhan kanssa. Ovat saattaneet syntyä vaikka harrastuksissa... taikka sitten jossain pikku 

onnettomuudessa." 

"Niin. Hänhän harrasti taekwondoa. Joanna kuului johonkin Söderillä toimivaan klubiin, jolla on joku tyypillisen outo 

itämainen nimi", Majken kertoi. "Joanna myös lenkkeili, piti oikein lenkkipäiväkirjaakin. Kuutena päivänä viikossa, ja 

ihan siis lääkärin määräyksestä, Johannallahan oli diabetes ja hyvin säännöllinen lenkkeily oli osa Joannan 

hoitosuunnitelmaa. Siinä vessan oven kalenterissa oli lenkkivuorot merkitty vihreällä ja taekwondotreenit salilla 

punaisella. Niitä oli pari kertaa viikossa. Mutta eipä niistä taidoista näemmä ollut tosipaikan tullen hänelle juuri 

hyötyä." 

Mattias Myrsjö tuijotti hetken oikealla sekä vasemmalle ja möläytti sitten: 

"Näin on... Pelkkää hömppää ovat nuo kaikki jujutsut! Vatsa-tanssitreeneistäkin on muijille paljon enemmän apua, siis 

hädän hetkellä ja tosipaikan tullen. Se näet vahvistaa palleaa. Avunhuuto lähtee silloin kimakammin." 

"Voi olla, että hänet on yllätetty ihan totaalisesti. Hän ei kerta kaikkiaan ole osannut varautua." 

"Hyvin samantyyppinen juttu kuin muillakin naisilla. Eipä ole havaittu varsinaisia kamppailujälkiä. Elisabet lienee ainoa, 

joka ilmeisesti oli tajunnut yrittää lähteä karkuun. Huone oli hiukan sillä tavalla myllerretty. Muut ovat luottaneet 

Fritziin. 

Kaikki on ollut niin saamarin siistiä. Ei kaatuneita kirjahyllyjä tai rojahtanutta televisiota. Sillä tyypillä on pakko olla 

jokin pirullisen kiero keino, jolla se luikertelee näiden naisten suojavarustuksen sisäpuolelle." 

Roivas risti kädet niskan taakse ja sanoi mietteliäänä: 

"Entäs tämä, että Joannalla oli huulissaan punaa, siis vaikka hänellä oli yöpaita päällä... Naisethan yleensä putsaavat 

pois kaikki tuollaiset mennessään nukkumaan?" 

"No joo, se on kyllä yleisesti tapana", Majken Candell myönsi, pikkuinen vaanne suupielessään. "Siis... mennessään 

nukkumaan ypöyksin." 

"Ihan niin... Odottiko Joanna todellakin murhaajaansa?" Roivas lausui ja vilkuili ympärilleen. "Vai... siis tietenkin on 

olemassa myös se vaihtoehto, että hän odotti jotakin toista yövierasta. Mutta Fritz vain sattui ehtimään paikalle 

ensin." 

"Tätä riittää. Sekin asia meidän on nyt selvitettävä", Hallberg huokaisi syvään. Taas kerran. "Eli - nyt olisi taas työnjaon 

vuoro." 

Väkivallan operaatiohuone F:n pöydän ääressä sovittiin, että Myrsjö menee Arlandaan, Joanna Lanemarin työpaikalle, 

ja suorittaa siellä tarvittavia kyselyjä työtovereiden parissa. Myrsjö jäi pohdiskelemaan, oliko Joannan työpaikka ollut 

Lentotullissa ja kuuluivatko kertakäyttökumikäsineet hänen työsuhde-etuihinsa. Ylikomisario Hallberg huoahti 

väsyneesti, tarkisti papereitaan ja ilmoitti että ei todellakaan, vaan Baltian maiden osastolla. Ja siis osastopäällikön 

statuksella. Oli ihan pomoihmisiä. 

Tehtävänjako jatkui. Arvid Boden sai kontolleen haravoida mahdolliset epäilyttävät havainnot naisen kotitalossa. Ja 

suorittaa tietysti pakolliset rutiinihaastattelut niillä lähinurkilla vähän laajemminkin. 



Sakari Roivaksen osalle jäi tässä työnjaossa vierailu Södermalmille. Roivas saisi käydä lähellä Hornstullia sijaitsevalla 

itämaisiin lajeihin erikoistuneella harjoitussalilla. Hallberg lausahti, että itsepuolustusurheilun lisäksi ylikonstaapeli 

Roivas voisi yrittää paneutua Joannan muuhunkin sosiaaliseen elämään. 

Joanna Lanemar oli alun perin kotoisin etelästä, Malmöstä. Naisen suku ei ollut aivan umpiruotsalaista. Hänen isänsä 

oli ollut lähtöisin keskisestä Euroopasta, Baijerista, mutta oli jo kuollut. Leski-äidistä, tästä Malmösssä asuvasta, ei 

todennäköisesti olisi paljonkaan apua tutkimuksissa, joten tässä vaiheessa olisi turha lähettää miestä Skäneen saakka. 

Rikosylikomisario Hallberg oli sitä mieltä, että paikallinen rikospoliisi saisi hoitaa vanhan rouvan haastattelut. 

Tutkijat alkoivat koota papereitaan ja kansioitaan ja rupesivat tekemään lähtöä huoneesta. Hallberg vääntäytyi 

tuoliltaan ylös ensimmäisenä, rykäisi matalahkosti ja ilmoitti kättään heilauttamalla, että hänellä olisi vielä hieman 

asiaa. 

"Pari ilmoitusluontoista juttua vielä. Hyvät ystävät. Ja työtoverit." Hallbergin ääni oli taas normaalia paljon vaisumpi. 

"Ensiksi... tilanteen vakavuus, siis kuulemma jopa yhteiskunnallinenkin merkitys, on otettu huomioon jo poliisikunnan 

ylimmissä portaissa. Tästä aamusta lähtien lääninpoliisijohtaja on asettunut näiden tutkimusten operatiiviseen 

johtoon." 

"Täh?" 

"Ei... siis voi ei." 

"Että mitä? Äntligen! Eiks niin sano aina se hölmö Nobelkomitean sihteerikin!" 

Rikosylikomisarion ilme hiljensi porukan. Mies hallitsi itsensä ja jatkoi monotonisen tasaisella äänellä: 

"Niin, kollegat. Asia siis on nyt näin. Piste. Lääninpoliisijohtaja on muodostanut kolmen hengen seurantaryhmän, jonka 

vetäjänä hän itse henkilökohtaisesti toimii." 

Epäuskoista naurahtelua. 

"Härregud! Tulee tänne meidän pöytään joka aamu vai?" 

"Ei, ei nyt ihan niinkään. Juttu menee nyt näin, että minä raportoin tälle johtajan omalle ryhmälle, joka ainoa päivä siis 

prikulleen kello kuusitoista, tutkimusten kulloisenkin tilanteen ja uudet käänteet. Mutta tämä on minun murheeni. 

Teidän asemaanne ja työhönne tällä uudella... siis hieman kiusallisellakin järjestelyllä ei ole mitään suoranaista 

vaikutusta. Siis, minä alleviivaan, ei todellakaan! Te raportoitte minulle ihan niin kuin ennenkin." 

Kenelläkään ei ollut heti mitään sanottavaa. 

Tuoreen järjestelyn viesti oli kaikille paikallaolijoille harvinaisen selvä. 

Epäluottamuslause. 

Poliisin ylin johto oli vetänyt omat johtopäätöksensä tutkimusten paikallaan polkemisesta. Ja niin Hallbergia oli 

näpäytetty oikein tuntuvalla tavalla. Tutkijaryhmässä ei voitu olla tuntematta suurta myötätuntoa ja sympatiaa 

sitkeästi puurtavaa pomoa kohtaan. 

Hallberg piti ilmeensä peruslukemilla: "Okei. Se siitä. Kaikella on varmaan tarkoituksensa. Tämä ei tietenkään tule 

vaikuttamaan millään tavalla ponnisteluihimme - korkeintaan lisäämään entisestään puristustamme." 

Hallberg puhui rauhallisesti, yritti väläyttää jo alaisilleen pikkuisen hymyn. 

Se ei ihan onnistunut. 

"Joo! Sitten toinen, ilmoitusluonteinen asia. Tämäkin on lääninpoliisijohtajan ideoita. Kyseessä on eräänlainen... noh... 

kannustava juttu. Kaikille tämän murhasarjan tutkimuksiin osallistuville järjestetään talomme ensimmäisessä 



kerroksessa... siis auditoriossa tänään, iltapäivällä... siis kello neljä luento. Puhumaan tulee Tukholmassa 

konferenssissa vieraileva, hyvinkin maineikas sveitsiläinen kriminaalipsykologian asiantuntija - Doktor Horst 

Rheinerthaler, joka vieraili viime talvena luennoimassa Polishögskolanissakin. Tämä murhasarjamme kuulemma on 

kiinnostanut herra tohtoria kovastikin, ja hän esittelee nyt meille omiin analyyseihinsa perustuvan luonnekuvan 

murhaajasta." 

"Helvetti. Tätä se minun uneni tiesi. Siis on tosi komeeta. Tuollaiset pimahtaneet kallonkutistajat tästä enää 

puuttuivat", Mattias Myrsjö tokaisi kuuluvalla äänellä. 

"Tohtori luennoi englanniksi. Ja kaikki ovat paikalla auditoriossa tasan kello neljältä!" Hallberg lykkäsi tuolinsa pöydän 

alle ja asteli huoneesta taakseen vilkuilematta. 

2. 

"Huh! Den där tyska ääh.. doktoren... Siis mikäs sen hyypiön nimi nyt olikaan? Mosehvein? 

"Rheinerthaler..." 

"Joo, niinhän mä just sanoin... eli että siis Liebfraumjölk! Antakaa mun kaikki kestää!" Mattias Myrsjö mutisi itsekseen. 

Ladatessaan tummanpuhuvan Sig Sauerinsa lipasta. "Vittu, totuus siis on, että ainut germaaneilta saatu toimivuutensa 

näyttänyt apu tässä meidän ikuisessa rikosten vastaisessa kamppailussamme on vain ja ainoastaan tämä mun kelpo 

rauta tässä." 

"Sig muuten on itävaltalainen..." Sakari Roivaksen oli pakko huomauttaa. "Ja tämä eilinen Herr Doktor, hän oli hei 

sveitsiläinen — ei siis mikään varsinainen perusteutoni." 

"Niinhän se olikin..." Myrsjön ilme muuttui entistä ilkeämmäksi. Ja katse koveni. "Nämä sveitsiläiset osaa ehkä 

käkikellonsa, joo, sekä pimeiden tiliensä pyörittämisen. Mutta turha niiden on tulla tänne selvittämään meidän 

puolesta jotain murhasarjaa." 

Mattias Myrsjö, Sakari Roivas ja Ronny Bood, Roivaksen pitkäaikainen työkaveri SG:sta — eli Roivaksen vakituisesta 

osastosta Poliisitalon vastakkaiselta reunalta - olivat tulleet aamutuimaan kellariampumaradalle paukuttamaan 

viralliseen ohjelmaan merkittyä kuukausittaista treeniammuntaansa. 

Ronny Bood naureskeli leppoisasti partaansa ja totesi: "Onneksi vain olkoon! Siis — että te herrat olette joutuneet 

kuuntelemaan jotain myslinpuputtajaa? Ja mitäs se teille oikein opetti? 

Fritzin kovasta lapsuudesta? Mainittiinko höyläämättömät puulelut? Varmaan? Tuli tikkuja sormiin... Ja hiukkasen 

isompana Fritzistä tulikin sitten — ihan väkisin — tosi tuhma poika?" 

Myrsjö nosti Boodille peukaloaan ja iski silmää. 

Sakari Roivas kuivaharjoitteli tähtäystä ja selvitti: "Tämä Herr Doktor piirteli taululle melkoisen litanian siihen äijään 

mahdollisesti liittyviä piirteitä. Siis semmoisia parametrejä, joiden olettamusarvo... tai jotakin oli selvästi merkittävä. 

Tyyppi on pohjimmiltaan luonteeltaan sulkeutunut, mutta kuitenkin kykenevä sosiaalisissa tilanteissa. Eli ei siis ole 

välttämättä omassa lähiympäristössään mikään suurta huomiota herättävä yksinäinen susi. Hän siis osaa näytellä 

jotakin ihan muuta kuin mitä on. Pystyy vetämään aina sopivaa roolia. On älykäs. Mukautuva. Eli: osaa vaivatta 

manipuloida kanssaihmisiään. Mahdollisesti tai jopa todennäköisesti narsistisia mielialahäiriöitä. Mutta niitä ei 

välttämättä ole kuitenkaan diagnostisoitu. Ei ole kokenut tarvetta hakeutua ikinä ammattiapuun. Mahdollisesti 

perheensä ainoa lapsi. Vaikka luonteessa on kaikenlaisia ongelmia ja kieroutumia, vaikka jopa halveksii muita ihmisiä, 

niin tämä kaveri on silti voinut edetä työelämässä ihan hyvin." 

"Pomomiehissä on ainakin yllättävän iso prossa ihan täysiä psykoja!" 

"Terävät kyynärpäät ja kova luonne auttaa etenemisessä. Kyllä joo... Mutta Herr Doktorin mukaan Fritz ei siis 

todellakaan ole mikään syrjäytynyt luuseri. Ja ulospäin Fritz on aika tavallinen tallaaja. Monellakin tapaa keskiverto... 



Ei kuitenkaan vielä välttämättä keskiiässä. Hallitsematon seksuaalinen juonne tässä murhasarjassa viittaa hieman 

nuorempaan ikään. Ei välttämättä omaa perhettä. Ei pidä lapsista ja inhoaa eläimiä." 

Myrsjö puuttui Roivaksen vuodatukseen: 

"Entäs hei se parturi-neidin tapaus, Ulla Matilda? Fritzhän on eläinten suhteen pikemminkin oikein hellämielinen. Ei 

ollut voinut jättää sitä kissanpoikaakaan kuolemaan nälkään. Meni huolellisesti avaamaan kaikki ne 

mirrinmurkinapurkit ennen poistumistaan..." 

Miehet katsahtivat toisiinsa merkitsevästi. 

Sitten Roivas jatkoi: 

"Niin. Olikohan Ulla Matildaa koskeva raportti juuttunut Sveitsin poliisin faksiin? Lopulta tultiin tietysti vielä tähän 

osastoon, jota kaikki maailman kallonkutistajat aina eniten rakastavat: eli äitiin. Tohtori oli vakaasti sitä mieltä, että 

murhaajalla on äärimmäisen vakava äiti-trauma. Fritz kokee äitinsä pettäneen itsensä joskus, jollakin tavalla. 

Anteeksiantamattomasti. Ja nyt Fritz siis kostaa sitä juttua eteenpäin - ja hei, tämä on nyt tärkeää: siis nimenomaan 

äitiään muistuttaville naisille!" 

"Hetkinen. Tää herra Käkikello oli niin kuin sitä mieltä, että aina murhatessaan vaalean ja nätin ja lyhyttukkaisen 

naisihmisen se kaippari ikäänkuin iskee nimenomaan ikiomaa rakasta äitsykkäänsä tappovasaralla päähän. Yhä 

uudestaan ja uudestaan? Niinkö?" Ronny Bood kurtisteli kulmiaan. 

"Just niin. Näin tavattoman helppoa se on tollaselle tohtorismiehelle... ja vieläpä sveitsiläiselle..." Mattias Myrsjö 

levitti käsiään. "Kun äijä pyysi lopuksi kommentteja, niin mun teki ihan hitosti mieli pyytää herraa heittelemään tikalla 

Tukholman karttaa, niin me oltais siinä samalla saatu kätevästi selville, että mistä osoitteesta tämä meidän hiukan 

tuhmantapainen mammanpoika olisi noudettavissa talteen!" 

Myrsjö ja Bood nousivat seisomaan Sakari Roivaksen rinnalle ja asettuivat kukin oman ratansa päätyyn. Vastakkaisella, 

harmaalla seinällä näkyi suora rivistö pahvitauluja. 

Niissä jokaisessa oli kuvattuna puukko kädessään seisova mies. 

Myrsjö ryhdistäytyi. Aloitti käskytyksen: 

"Pysäytä puukkohyökkääjä! Viisi laukausta - omaan tahtiin — vasempaan jalkaan!" 

Laukaukset kaikuivat matalan kellarin seinistä ja ilman täytti pistävä ruudinkäry. 

"Tuli seis!" 

Kellari hiljeni sekunnissa. Miehet oikaisivat selkänsä, varmistivat rutiininomaisesti aseensa ja poistivat 

kuulosuojaimensa sekä tarkistivat tulokset. 

Ja ne olivat korutonta kertomaa. Kuten tavallista. 

Ronny Bood: neljä osumaa — kaksi vatsan alaosiin, yksi ylös reiteen ja yksi suurin piirtein kivesten tasalle. Yksi kuti oli 

mennyt kokonaan ohi. 

Ronny Bood oli tunnetusti melkoisen surkea ampuja. 

Eikä mies edes yrittänyt salata sitä tosiasiaa. 

"Hyvä Ronny! Hienoa! Pysäytit ainakin puukko-Robbanin suvunjatkamisvietin!" Mattias Myrsjö naureskeli. 



Sakari Roivaksen tulos ei tällä kertaa ollut paljoakaan parempi. Ei siis ollenkaan kehuttava. Roivasta harmitti melko 

lailla. Yleensä hän ampui paljon tarkemmin. Hänellä oli kolme haja-osumaa — hipaisua — pitkin vasenta jalkaa ja 

sitten pari hutiakin. 

Myrsjö ravisteli päätään: 

"Roivas, Roivas! Ei näin! Sun pari ekaa laukausta oli niin surkeita pummeja, että se olisi voinut merkitä mulle ja herra 

Boodille seppelekolehtiin osallistumista - ja jonakin kauniina lauantaina kantomiehen hukia." 

Mattias Myrsjön omaa tulosta kelpasi esitellä: viisi osumaa noin kämmenen alalle, kaikki suurin piirtein hyökkääjän 

polven tasalle. Myrsjö nyökytteli kohtalaisen tyytyväisenä. 

"Herralle uusi polvilumpio muovista - ja rauhallisemmat elämäntavat", Myrsjö naureskeli. 

"No, okei, se siitä. Kuittaukset treenivihkoon." Sakari Roivas asetti kuulosuojaimet tuolin selkänojalle ja nyrpisteli 

edelleen nenäänsä. Tämä ärsytti. 

Ammunta oli mennyt ihan viemäristä alas. 

"Jep! Takaisin töihin. Mun pitää painua nyt Arlandaan kyselemään yhtä sun toista. Liittyen neiti Lanemariin." Myrsjö 

työnteli asettaan rempseällä eleellä kainalokoteloonsa ja oli elementissään. "Mitenkäs se sun taekwondotupa, 

Roivas?" 

"Ne avaa salinsa vasta illemmalla. Niihin aikoihin kun porukat alkaa päästä töistä. Jotenkin hullua... kun eletään siis 

sentään heinäkuuta, ja melkein kaikki ovat kuitenkin lomilla." 

"Minä palaan varmasti kahvituntiin mennessä takaisin." Myrsjö vilkaisi kelloaan. "Ehdin ehkä vielä raportoida Arlandan 

kuulumiset, ennen kuin sinä häivyt sinne Söderin tatameille." 

*** 

"Joanna Lanemar työskenteli osastonjohtajana Tullverketissä. Ja hänellä oli siellä oikeastaan kaksikin toimipaikkaa, 

toinen täällä keskustassa ja toinen Arlandassa", Mattias Myrsjö kertoili kahvikupin ääressä. "Lähin esimies antoi 

ymmärtää, että Joanna oli kovinkin terävä ja arvostettu ja eteensäkatsova tyttö. Edennyt ammatissaan mukavasti. 

Piakkoin olisi ollut vuorossa jatkokoulutusta, ajan mittaan mahdollinen ylennyskin." 

"Oliko Joanna tutkimuspuolella - siis kentällä - vai enempi konttorihommissa?" rikosylikomisario Hallberg kysäisi. 

"Kyllä hänen osastonsa oli ihan kenttävastuussa omasta sektoristaan. Aika paljon hänen työnsä kuitenkin oli sitä 

konttorissa istumista, eli siihen kuului paljon suunnittelua ja semmoista. Osasto seurasi muun muassa Baltian maiden 

kauppaa." 

"Entä se muu eläminen ja oleminen? Mitä kaikkea siellä Tullissa oikein tiedettiin hänen yksityiselämästään?" Arvid 

Boden kysäisi. 

Mattias Myrsjö istui takakenossa ja silmäili vihkoaan. 

"Ainakaan ne naisihmiset, joita minä siellä osastolla jututin, eivät kyllä vaikuttaneet varsinaisesti hänen läheisimmiltä 

luotetuiltaan. Muutamaankin otteeseen mainittiin, että Joanna oli aika etäinen tyttölapsi... Ei mikään helppo 

lähestyttävä." 

"Hiukkasen moniselitteinen arvio. Eikös vaan? Olikohan niissä kommenteissa mahdollisesti mukana myös rippu 

ammattikateutta? Nuorehko nainen ja jo osastopäällikkö?" 

"Kamoon — mitäs luulette? Joannahan oli erittäin nätti naisihminen, ja vieläpä sellainen, joka mitä ilmeisimmin 

ohitteli pidempään talossa olleita työkavereitaan organisaatioaskelmilla vaivattoman kevyesti.  



Sellaista työtoveriahan naisporukat juuri rakastavat, eikös totta." Mattias Myrsjö naurahti merkitsevästi. "No ihan 

samoin kuin miesporukatkin", kahvipöydän päätyyn asettunut Majken Candell tokaisi. Kynsinauhojaan tarkastellen. 

Sakari Roivas tivasi nyt Myrsjöltä sitä olennaista: 

"Pääsitkös sinä mihinkään seuralaisjuoruihin saakka? Oliko neiti Lanemarilla ollut paljonkin vipinää miessektorilla?" 

"Minähän olen luonteeltani äärimmäisen hienotunteinen, kuten te hyvin tiedätte." Mattias Myrsjö kohensi asentoaan. 

"Mutta joo, kuinkas ollakaan, sain mä nyt kuitenkin kerrankin sen verran karaistua itseäni, että menin ja kysäisin, 

niinku parilta tädiltä melko suoraan, että kenelle Joannan sydän sykki - eli peppu kuumeni." 

"Mattias! Et kai sinä käyttänyt noita sanoja?" Majken Candellin alaleuka loksahti. 

"No en! Hyvä rouva, mitä te minusta kuvittelette?" 

"Noh, ihan vaikka mitä", Candell hengähti puoliääneen. 

"Siis löytyikö mitään nimiä? Naamoja?" Roivas tiukkasi. 

"Ei varsinaisesti. Mutta mutta, toinen niistä tädeistä kertoili, että yksi ja sama melkoisen kohteliaantuntuinen miesääni 

oli soitellut Joannalle useinkin. Tiesi asiasta siksi, että silloin kun Joanna ei sattunut olemaan itse paikalla, niin puhelut 

oli useimmiten käännetty juuri hänelle." 

"Herra ei ollut esittäytynyt?" 

"Oli kohtelias, muttei sentään niin hyvätapainen." 

"Ei siis aavistustakaan siitä, että oliko se miesääni lähipiireistä, esimerkiksi työpaikalta? Vai ihan ulkopuolelta?" 

"Sitä se harppuuna ei kyllä osannut minulle laulaa. Ei. Mutta voihan se prinssi tietty olla jostain läheltäkin. Kyllä siellä 

Arlandan lentoaseman maisemissa liikkuu kaiken maailman komeaa kapteenia ja perämiestä. Ja sellaisilla herroilla voi 

hyvinkin olla asiaa neiti Lanemarin kaltaiselle näyttävälle naiselle." 

"Tuosta tuli mieleen yksi juttu!" Nyt Sakari Roivas heilautti kättään. "Tämä ei ehkä ole tärkeää, pelkkää sattumaa vain. 

Mutta herra Garvare, Ulla Wargin isännöitsijä, sattui mainitsemaan, että naisen parturijakkaralla pistäytyi melko usein 

joku lentäjänasuinenkin herrasmies." 

"No jopas. Tuo on huomioitava seikka!" Hallberg totesi. Sakari Roivas oli hetken hiljaa, vilkaisi pitkin pöydän pituutta ja 

sanoi: "Niin. Kaiken lisäksi tämän meidän pullanmyyjämme, eli siis Britta Hillin, unelma-ammatti — siis ainakin erään 

hänen hyvän tyttökaverinsa mukaan - oli nimenomaan lentoemäntä." 

3. 

Sakari Roivas sai kierrellä aikansa laajahkossa kellarikerroksessa, joka oli jaettu väliseinillä useampiinkin eri 

harjoitussaleihin. 

Yhdelle ovelle Roivas jäi hetkiseksi tuijottamaan kahta kovaäänisesti puhisevaa miekkosta, jotka olivat pukeutuneet 

nilkkaan ulottuviin sekä runsaasti topattuihin suojavaatteisiin, ikään kuin jonkinlaisiin jäykkiin mekkoihin. Heillä oli 

erikoiset, mahdollisesti bambusta punotut pää- sekä hartiasuojat. Miehillä oli aseina paksut pitkät kepit eli eräänlaiset 

puumiekat. Miehet liikkuivat puuparketilla keskittyneesti tavalla, joka toi mieleen hidastetun elokuvan, kuin 

jonkinlaista ennalta sovittua koreografiaa noudattaen. 

Samassa sivuhuoneesta ilmestyi toinen parivaljakko, joka suoritti jäykät ja muodolliset kumarruksensa ja aloitti sitten 

vapaamuotoisemman kamppailun. Nämä miehet olivat nopeita ja taitavia, ja he hyökkäilivät ketterästi ja lähes 

väsymättömällä tempolla. Raskas hiki haisi, paljaat jalkapohjat läpsähtelivät lattiaan ja kurkuista karkasi matalia 

sotahuutoja. Aina ajoittain joku hiukkasen napakampi isku kumahti suojukseen sellaiselle voimalla, että sen olisi voinut 



helposti kuvitella irrottavan amalgaamipaikat kohteensa hampaista. Roivas katseli touhua aikansa ja jatkoi sitten 

etsimistä ja löysi vihdoin ja viimein kysymällä perille. Oikeaan paikkaan. 

Hän saapui saliin, jonka takaosassa istui parikymmentä miestä ja naista suorassa rivistössä hohtavan valkoisissa 

budoasuissaan sekä täysin liikkumattomassa asennossa, selkä jäykkänä sekä kasvot ilmeettöminä. Täydellisen 

keskittyneinä. 

Tämän ryhmän edessä seisoi vanttera vaaleahko, noin nelikymppinen mies, joka selitti jotain matalalla, mutta 

kantavalla äänellä. 

Sakari Roivas tajusi tulevansa hieman huonolla hetkellä, mutta päätti nyt käyttää hyväkseen virka-asemaansa. 

Roivas käveli suoraan miehen luo ja kertoi tälle lyhyesti asiansa. 

Mies rypisti kulmiaan ja veti hieman henkeä. Käännähti sitten toviksi oppilaidensa suuntaan ja sanoi: 

"Sori. Nyt pieni keskeytys. Tämä mies tässä on poliisi ja hän on täällä Joannan tapauksen vuoksi. Lotta... sinä voisit 

varmasti mennä hänen mukaansa. Vaihtamaan pari sanaa." 

Vitivalkoisiin pukeutuneesta rivistöstä nousi hiukkasen epäröiden seisomaan hoikka ja vaalea, noin kolmikymppinen 

nainen. Nainen käveli Roivaksen luokse vyötään kiristäen. Hän ojensi kätensä ilme hieman varovaisena ja odottavan 

näköisenä. "Lotta Ottosson." 

"Sakari Roivas, rikospoliisista... Voisimmekohan mennä hetkiseksi semmoiseen paikkaan, jossa on vähän vähemmän 

väkeä?" Treenihuoneiston ainoa hieman rauhallisempi kolo löytyi kapeasta ja hieltä haisevasta sivuhuoneesta, jossa oli 

muutama kulunut nahkasohva ja automaatti, josta sai kahvia, teetä, colaa sekä useammankin tyyppistä 

urheilujuomaa. Se paikka ei tosiaan ollut mikään yksityinen kammio. Ohuehkon lastulevyväliseinän takaa kantautui 

puhinaa ja huohotusta sekä pelottavaksi tarkoitettuja hyökkäyshuutoja, ajoittain kuului myös tatamin tömähdyksiä. 

Roivas alkoi kysellä naiselta tietoja. Lotta Ottosson kertoi olevansa ammatiltaan rakennuspiirtäjä. Nainen työskenteli 

solnalaisessa arkkitehtitoimistossa. Ottosson oli tuntenut Joanna Lanemarin varmaankin viisi vuotta. He olivat 

tutustuneet tällä samalla harjoitussalilla, ja vähitellen naisten ystävyys oli kehittynyt sille asteelle, että he olivat 

alkaneet käydä yhdessä virkistäytymässäkin, jopa joskus elokuvissa. Ja silloin tällöin iltasella syömässä. 

"Näistä Joannan sosiaalisista kuvioista. Oliko hänellä muita sinun kaltaisiasi naisystäviä?" Sakari Roivas kysyi. 

"Ei, enpä ainakaan usko... Joanna kun ei ollut kovin helposti lähestyttävä ihminen. Me olimme kaksi vapaata ja suurin 

piirtein samanikäistä naista... ja me tulimme todella hyvin juttuun keskenämme. Mutta ei siinä sen kummempaa. Oli 

joskus mukavampaa lähteä ulos kahdestaan... siis kuin ihan ypöyksin." "Kuinka usein te liikuitte kaupungilla?" "Pari 

vuotta sitten aika säännöllisestikin, mutta..." "Mutta... mutta sitten kuviot muuttuivat, vai?" "Ehkä hiukan. Viimeisen 

puolen vuoden, tai siis vuodenkin aikana näitä tällaisia yhteisiä menoja oli selvästi harvemmin kuin aiemmin." 

"Selvä. Vähenikö tämä teidän yhteydenpitonne jostakin ihan tietystä syystä?" Roivas tarttui heti aiheeseen. 

"Joo. Olihan näitä syitä. Elämässä tulee kaikenlaista. Ensin minä seurustelin yhden tyypin kanssa, ehkä tollasen parin 

kuukauden ajan. Niin... Se juttu meni sitten ohitse ennen kuin ehti kunnolla aikaakaan." Lotta Ottosson hymähteli 

vaisusti. "Ja Joanna oli löytänyt sillä välin jonkun hieman vakituisemman, siis niin kuin tuttavuuden... miehenpuolen... 

Ja sitten siinä kävi niin kuin usein, että kun uusi suhde alkaa kunnolla kuumottaa, niin se mies alkaa tietenkin vaatia 

leijonanosan ajasta." 

"Ja tämä Joannan suhde oli sitten oikein vakavampaakin?" "Joo. Kyllä vaan. Joanna oli aika tavalla haltioissaan. 

Hehkuissaan. Minä sitä hiukkasen ihmettelin. Mietin että siinä kundissa täytyi olla jotain aika spesiaalia. Eihän Joanna 

ollut mitään helposti retkahtavaa tyyppiä. Pikemminkin miesten suhteen kovinkin kranttu ja sarkastinen. Jo aika paljon 

tätä maailmaa nähnyt. Heitti usein aika rajuakin huulta kundeista..." 



"Mutta äkkiä olikin sitten ihan toinen ääni kellossa?" "No ihmettelin kyllä sitä. Että miten äkkiä Joanna haksahti. Tämä 

on minun terniini, tämä haksahdus. Alkuvaiheessa saattoi mennä varmaan parikin kuukautta, että emme juuri edes 

nähneet. Siis muualla kuin täällä salilla. Joannalla oli niin paljon sitä kaikkea muuta." Lotta Ottosson oli mietteliään 

tuntuinen. "Mutta joskus kuukausi tai pari takaperin jotain tapahtui. En tiedä, mikä siinä tuli. Ehkä se jätkä alkoi 

haikailla uusille markkinoille. Tai jotain. Tämä vanha tuttu tarina. Joanna oli jonkin aikaa täysin maassa. Silloin me 

istuttiin muutamat illat viinilasin ääressä. Ja Joanna kertoi minulle kautta rantain kaikenlaista, näitä tyttöjen juttuja." 

"Halusi avautua?" 

"Joo. Just niin." 

Nyt Roivas terästi katseensa. 

"Kuka se mies oli?" 

Lotta Ottosson ravisteli päätään. 

"Ihan niin paljoa Joanna ei halunnutkaan avautua." 

Roivas kohotteli kulmakarvojaan. 

Lotta Ottossonilta pääsi hämmentynyt hymähdys. 

"Joanna kyllä kertoili kaikenlaista, mutta ei sitten kuitenkaan paljastanut... tai siis ei vain halunnut kertoa, että kuka tai 

mikä se mies oli." 

"Piti sen siis tiukasti omana salaisuutenaan?" Sakari Roivas ihmetteli. 

"Just niin. Presiis. Joanna ei ikinä kertonut edes sen miehen 

nimeä." 

Lotta Ottosson levitteli käsiään. "Etkö sinä ihmetellyt tuollaista salailua?" "En minä sitä kyllä oikein ymmärtänyt, 

myönnetään. Toisaalta Joanna oli omanlaisensa." "Erikoinen persoona?" 

"No, kyllä. Persoona isolla P:llä. Kyllä. Joanna ei ollut avautujatyyppiä. Hän vaikeni tietyistä asioistaan. Hän oli 

korostetun varovainen. Ikään kuin hänellä olisi ollut ongelmia sen suhteen, voiko ihmisiin ylipäätään luottaa. Mutta 

niin... tämän kaltaisen... todella oudon hiljaisuuden takia minä aloin tietenkin epäillä, että sen prinssin oli pakko olla 

varattu. Että se oli joku ukkomies." 

"Ei välttämättä mikään huono arvaus." "No ei. Kyllä se vaihtoehto ihan ensimmäisenä tuli mieleen." "Mutta tämä 

heidän suhteensa oli kuitenkin silloin jo päättynyt?" Sakari Roivas totesi. "Siis silloin kun te istuitte viinin ääreen... 

puhumaan maailmaa paremmaksi?" 

"Niin. Niin minä sen ymmärsin. Jäi sellainen tunne..." "Melkomoista lojaalisuutta. Siis se, että Joanna pysyi siitä 

tyypistä vaiti jopa eron jälkeenkin!" 

"Niin, niin minustakin. Mutta en minä... en minä mitään isompaa kuulustelua siinä yrittänytkään pitää..." Lotta 

Ottosson keskittyi muistelemaan. "Niin... kysäisin minä sen verran, että kuvailepas Joanna nyt edes jotenkin sitä 

miekkosta, jotta voisin arvioida, että mitä sinä muka olet menettänyt? Vai oletko oikeastaan menettänyt mitään?" 

"Tekikö hän sen?" 

"Joo. Lyhyesti. Ja aika ironisesti hymyillen." Sakari Roivas katsoi naista tiukasti, vihko auki, kynä kädessä ja kysyi: 

"Muistatko tuosta hänen kuvauksestaan jotakin?" 



"Ääh, miten se muotoilu nyt menikään?" Nainen kaiveli hetken muistiaan ennen kuin alkoi tipautella: "Joanna sanoi... 

jotenkin niin, että jos kymmenen ruotsalaismiestä laitetaan rinnakkain, niin jo viidessä sekunnissa kuka tahansa nainen 

kiinnittää huomiota just tähän yhteen ja tiettyyn mieheen. Siis niin... että hänessä vain oli sitä jotakin." 

"Että silleen." Roivas hengähti. Kynä pysyi paikallaan. Muistivihkoon ei tullut merkintää. "Mutta mitään muuta Joanna 

ei siis miehestä kertonut? Ei edes ikää, eikä tukan väriä? Silmien väriä? Pituutta? Oliko aataminomena iso? Ja millainen 

oli miehen auto?" 

"Ei. Ei mitään tuollaisia. Jätti sen aiheen siihen." "Aivan. Miten... tai kuinka raskaasti hän suhtautui siihen, että tämä 

heidän hommansa... suhteensa... oli historiaa?" 

"Minun mielestä Joanna ei oikein ollut oma itsensä silloin. Oli maassa, masentunut. Jotenkin muissa maailmoissa." "Et 

sitten kuullut tästä miehestä enää?" "Kuulinpa toki... Koska yhtäkkiä kaikki menikin kuperkeikkaa. Heidän jutussaan 

taisi tapahtua taas uusi käänne. Niin minä ainakin luulen." "Millainen käänne?" 

"Minä olin ymmärtävinäni - ensiksi Joannan peitellyistä vihjauksista ja sitten muistakin pikku seikoista - että se mies 

palasi takaisin hänen luokseen." 

"Hurmööri tulikin yhtäkkiä katumapäälle?" 

"Niin. Jotakin sellaista... Joanna kai jotenkin häpesi sitä keikausta. Että antoi niinkin helposti anteeksi. Otti sen miehen 

tuosta vaan takaisin. Se oli hänelle punninnan paikka." "Mutta pariskunnan onni siis alkoi taas hymyillä." "Niin. Ja 

ymmärtääkseni entistä kovemmalla liekillä. Jopa niin, että tällä toisella kierroksella kysymyksessä olikin sitten jo 

huomattavasti vakavampi juttu." "Vakavampi?" 

"Niin. Niin minä sitä mietin... Kului vähän aikaa, ja sitten Joanna mainitsi minulle, että saattaa hyvinkin olla 

mahdollista, että hänen elämässään tapahtuu joku suurempi käänne. Vielä isompi kuperkeikka." "Millainen?" 

"Joanna jutteli, että hänellä on semmoinen tunne, että hän on jämähtänyt liian pitkäksi aikaa yhteen ja samaan 

muottiin, työpaikkakin on tullut vuosien mittaan jo liian tutuksi. Vuodet kuluvat... kovaa vauhtia... eikö mikään 

muutu... ja että hän saattaa kaivata kertakaikkista elämänmuutosta. Ainakin joksikin aikaa." 

"Mitä suunnitelmia hänellä oli?" 

"Joanna oli aika vaitelias. Joannamainen. Mutta vähitellen kävi ilmi, että hän tarkoitti ainakin pidempää matkaa... 

Virka-vapaudenkin hakemista. Tai jopa irtisanoutumista. Ja muuttamista — joksikin aikaa — Ruotsista." 

"Vai niin. Ja tämä... tämä hänen kovin salaperäinen sulhasensa oli näiden suurien suunnitelmien taustalla, vai?" 

"Kyllä." Nainen nyökytteli. "Niin minä sen ymmärsin." Sakari Roivas oli hetken hiljaa. Sitten hän totesi: "Joanna 

näemmä pani muutenkin viime aikoina tuulemaan, vai mitä? Hän muuttui itsekin, voi sanoa aivan konkreettisesti. 

Pitkätukkaisesta ruskeaveriköstä tuli lyhyttukkainen blondi..." 

"Joo. Niin hän meni tekemään. Erikoista... Minä en kyllä oikein ymmärtänyt koko juttua. Se upea ruskea tukka sopi 

hänelle niin hyvin. Minä olin aina kadehtinut sitä. Ja että sitten tällainen yhtäkkinen muuttumisleikkipäätös! Mutta 

Joanna piti päänsä, tapansa mukaan. Joanna oli sellainen. Sanoi vaan, että näin on sovittu!" 

"Sovittu! Hetkinen! Siis niinkö se Joannan lause meni?" Roivas rypisti otsaansa ja tivasi sitten: "Käyttikö Joanna todella 

tuota sanaa? Sovittu?" 

"Kyllä... Just niin se meni. Se toteamus ihmetytti kyllä minuakin hieman. Ja siksi se kai jäi mieleenkin. Mutta niin 

Joanna sanoi." 

"Joannalla oli siis odotettavissa suuri elämänmuutos, mahdollinen pitkähkö matka... ja kaiken kukkuraksi tukan värikin 

piti laittaa kokonaan uusiksi." Sakari Roivas teki muistivihkoon muutamia merkintöjä. 



"Joo-o. Melkoista myllerrystähän se oli. Ihan vain sivustakatsojankin silmin tarkasteltuna... Ihminen voi todella 

muuttua. Niin se vaan on." Lotta Ottosson henkäisi. "Se entinen viileä ja fiksu Joanna, se muuttui minun mielestäni 

ihan näiden viimeisten viikkojen aikana kuin kertaheitolla. Se lamaannuskin oli kuin poispyyhitty. Joannaparka kihisi 

intoa. Kuin umpirakastunut teinityttö." 

"Annas kun tarkistan vielä tämän yhden olennaisen asian", Roivas sanoi. "Kaikki siis tapahtui sen lyhyehkön välirikon 

jälkeen, sovinnonhieronnan myötä?" 

"Niin... joo... niin siinä mielestäni kävi." 

"Tuota noin. Ymmärsin, että Joanna oli edennyt todella hyvin työssään, urallaan. Olen kuullut, että hänen varalleen oli 

kehitelty Tullverketissä jo merkittäviä jatkosuunnitelmia. Mitenkäs se kaikki sopii yhteen sen kanssa, että hän nyt äkkiä 

päätti laittaa koko elämänsä uusiksi?" 

"Kuten jo kerroin, Joanna puhui minulle juuri tästä asiasta. Joanna pyöritti sitä mielessään, ja tuumi ettei yksi ja sama 

loputon puurtaminen... siis siellä Verketissä... että se ei ehkä kuitenkaan ollut se hänen elämänsä varsinainen juttu." 

"Eli Joannan suhtautuminen tullityöhönkin muuttui siis vasta ihan viime aikoina?" 

"Kai niinkin voi sanoa", Lotta Ottosson arveli. "Vielä vuosi, pari takaperin hän vaikutti innostuneeltakin siitä 

hommastaan." 

Roivas heitti vielä jokusen pakollisen kysymyksen. Lotta Ottosson kuunteli tarkasti ja kielsi nähneensä Joannaa 

koskaan tai missään yhdenkään lentäjän, tai edes tuohon ammattiin jollakin tapaa viittaavan tyypin kanssa. Sakari 

Roivas kaivoi vielä lopuksi povitaskustaan Carl-Joel Granathin valokuvan ja ojensi sen Lotalle. Tämä katsoi kuvaa 

pitkään ja keskittyneesti ja ravisti sitten päättäväisesti päätään. Mies ei ollut millään lailla tuttu. Ei mistään. Sorry. 

Roivas kiitteli naista, otti ylös tämän työnumeron ja lupasi palata vielä asiaan, jos jotakin uutta ilmenisi. 

Hän antoi Lotalle oman suoran numeronsa Poliisitalolla. 

Roivas oli jo poistumassa paikalta, kun Lotta Ottosson pysäytti hänet kynnykselle. 

"Tuota... yksi juttu vielä..." 

"Niin?" 

"Ihan varma en ole tästä asiasta. Mutta... mutta. Minä luulen, että mahdollisesti näin Lotan... siis yhden kerran tämän 

miehen kanssa. Tai siis ainakin jonkun miehen... Ja aivan samoihin aikoihin, kun he olivat juuri palanneet yhteen." 

"Missä?" 

"Kungsträdgårdenissa." 

"Mutta sinä et siis ollut heidän kanssaan puheissa?" 

"Ei. He olivat toisella käytävällä... jäätelökioskilla. Ja minä olin menossa Gamla Stanin suuntaan. Olin ihan kahden 

vaiheilla. Että mennäkö moikkaamaan, vaiko en?" 

"Et mennyt?" 

"En. Se sitten jäi. Koska tuli vain semmoinen tunne. Koska Joanna ei ollut halunnut esitellä sitä miestä. No, he eivät 

huomanneet minua. Ja minä sitten jatkoin matkaa." 

"Kuvailisitko miestä?" 

"Siinä oli sitä välimatkaa. Jonkun verran. Mutta mulle jäi mieleen ryhti. Oli siis jotenkin sellainen... miten minulle tuli 

mieleen joku upseeri, ja olisikohan ollut tummatukkainen." 



"Olisiko se voinut olla sama mies?" Roivas kysäisi ja katsoi naista nyt silmä tarkkana. "Mitä mieltä sinä itse olet? Siis jos 

mietit Joannan antamaa arviota? Oliko tämä mies siellä puistossa todella sellainen, että hän erottuisi heti, kaikkialla, 

ihan missä tahansa?" 

"En minä tiedä. Kyllä se ryhti jotenkin säväytti. Ehkä... Saattoi ollakin... Niin... siis Joanna sanoi, että mies ei ole mikään 

elokuvatähti, ei sellainen katseenpysäyttäjä. Mutta... että heti kun hän avaa suunsa, niin muut miehet kuuntelevat. Ja 

naiset pidättävät hengitystään." 

4. 

Kungsholmenin Poliisitalolle ilmestyi aamusella mies, joka kysyi neuvonnasta "teidän tapporyhmää... tai jotain". 

Päivystäjärouva ei voinut muuta kuin ottaa yhteyttä Väkivaltaosastoon. 

Hän pyysi miestä odottamaan aulan sohvalla. 

Kolme minuuttia myöhemmin joku poliisimies Väkivallasta ilmestyi paikalle ja löysi purjehduslehteä keskittyneesti 

selaavan miehen. Hänellä oli asiaa. Hän halusi tunnustaa muutaman murhan. 

Puoli tuntia myöhemmin rikoskomisario Hallberg kurkisti Roivaksen huoneeseen. Hallberg rykäisi oviaukolla. Sanoi 

sitten naama peruslukemilla: 

"Roivas! Mikäs tilanne? Ehditkös tulla vähän apuun? Meillä kun on kuulusteluhuone kolmosessa semmoinen kaveri, 

joka haluaisi tunnustaa ihan kaiken. No joo... Ja kyse on siis näistä blondeista. Hoitaisitko sinä sen Myrsjön kanssa. Ne 

normipuhuttelut..." 

Roivas mulkaisi alta kulmiensa komisariota, luki tämän ilmeitä ja nousi niskojaan venytellen tuolistaan. 

"Eipä kai tässä taida juuri olla vaihtoehtoja. Sitä kai Stockholms läns landstinget - kelpo työnantajamme - meikäläiseltä 

edellyttää." 

"Hieno asenne, Roivas, kiva", Hallberg nosti peukaloaan. "Tuo pidetään kirkkaana mielessä, kun komisarioiden 

saunaillassa valitaan Talon Heinäkuun Positiivisinta Työntekijää!" 

Roivaksen astuessa kuulusteluhuoneeseen Mattias Myrsjö oli jo paikallaan tutun pöydän äärellä. Häntä vastapäätä 

istui nelikymppinen lysyharteinen mies, joka oli pukeutunut noin numeron verran liian kireältä vaikuttavaan, 

luonnonvalkeaan kesätakkiin ja kellertäväraitaiseen keinokuitukauluspaitaan sekä kirkkaanpunaiseen kravattiin, joka 

väkisinkin loikkasi katsojan silmille kuin huutomerkki. Miehellä oli leveähköt ja jotenkin mitäänsanomattomat kasvot 

sekä paksut linssit. Otsalle kammattu vaalea tukka oli kankeahko. Samanväriset viikset olivat ohuet kuin tilli kuivalla 

kasvimaalla. 

Mattias Myrsjö vilkaisi olkansa yli Sakari Roivasta ilmeettömänä kuin perusharmaa mineriittilevy. 

"Hei Sakari... Saanko esitellä... Tässä meillä on herra Torsten Pinups. Hänellä on asiaa." 

"Pinups?" Sakari Roivas vahvisti kuulleensa oikein. 

"Juuri niin." Myrsjön kasvot säilyivät pakotetun ja korostetun asiallisina. "Tarkistin asian just ajokortista ja 

henkkareistakin. Torsten Severin Pinups - niin - juuri niin." 

Roivas yskäisi nyrkkiinsä ja asteli peremmälle. 

"Hei Torsten! Siis tämä Pinups. Pinups? Alkuperäinenkö... siis on tämä nimi?" 

"Alkuperäisempi se ei voisi olla..." Torsten Pinupsilla oli piipittävä ääni. Hänen silmänsä vilkkuivat miehestä toiseen. 

Hän kohensi ryhtiään. "Kirkonkirjoissa nimi on mainittu ensimmäisen kerran melkein viisisataa vuotta sitten... 

Klaipedan kirkon papereissa. Pinups on vanha latvialainen nimi. Sukuni tulee sieltäpäin.  



Muuttivat Ruotsiin viime vuosisadalla. Siis yli sata vuotta sitten. Olivat käsityöläisiä... jo sukupolvien takaa. 

Jalometallialaa. Vieläkin yhdellä sedällä on suosittu kultasepänliike Karlskronassa ja sen yhteydessä myös 

valokuvatarvikeliike.  

Pinups Foto & Guld. Kaikki sen tietävät!" 

"Selvä", Sakari Roivaksen oli pakko liikauttaa terävästi kättään saadakseen miehen vaikenemaan. Roivas istahti alas, 

katsoi miestä hetken silmiin ja sanoi. "Mutta minkäs alan miehiä sinä itse sitten oletkaan - Torsten - siis ammatiltasi?" 

"Bassonsoittaja." 

"Jaaha. Musiikkimiehiä, hieno homma. Musisointi, se on lahja taivaan isältä." Roivas siirtyi puhumaan terävällä, 

virkavaltaisella äänellä. "Mutta. Mennäänpä nyt suoraan asiaan - ikään kuin ajan säästämiseksi. Torsten, sinä olet siis 

murhannut nämä neljä naista, joista lehdissä on ollut niin paljon juttua?" 

"Hetkinen nyt. Mitenkäs... Eikun siis kaikki kuusi. Siis kuusihan niitä kaikkiaan jo on. Laskujeni mukaan..." Torsten 

Pinups rypisti otsaansa, kohenteli vähän ryhtiään, ojenteli siinä tuolillaan. "Mutta ei se määrä ole tärkeä! Itse asia 

pitää paikkansa. Minä ne kaikki naiset tapoin." 

"Aivan niin Torsten. Miten minä tämän... tämän nyt sanoisin. Olet... bassonsoittajaksi melkoisen raaka mies", Sakari 

Roivas hengähti. "Soitatko sinä jossain yhtyeessä?" 

"Yksinhän minä." 

"I see. Jep. Mennäänpäs eteenpäin, siis kiireisiä miehiä kun ollaan. Kaikki kolme. Mitenkä sinä muuten niin kuin 

löysit... tai siis valikoit nämä kohteesi. Kerropas se meille, Torsten!" 

Seurasi arvioiva hiljaisuus, jonka rikkoi ainoastaan Torsten Pinupsin tuolin matala narina. 

Myrsjö keinutteli tuolillaan, esitti mietteliästä. 

Ja koska Torsten mietti edelleen, niin Myrsjö päätti auttaa: 

"Annapas minun arvata? Tapahtuiko se ehkä viikkolehden henkilökohtaista-palstojen välityksellä - ihan kuten 

meikäläinen on koko ajan ounastellutkin? Monet kollegat ovat sitä epäilleet, mutta minä itse olen ollut siitä asiasta 

koko ajan aika saleteissa." 

Mattias Myrsjö katsoi yksinäistä bassonsoittajaa uteliaasti, toivorikasta rikostutkijaa näytellen. 

Torsten Pinups ravisti tarmokkaasti päätään. Hän näytti miettivän jotakin kiivaasti. 

Tuoli narahteli hänen allaan, kuin haluten osallistua keskusteluun. 

Sakari Roivas päätti nyt puolestaan yrittää: 

"Vai näitkö sinä nuo naiset aina jossakin tietyssä paikassa, vaikkapa Skansenilla? Aivan sattumalta heidät kohtasit, he 

olivat sinusta kauniita, hyvin vaaleita ja alkoivat vain - jostain tietystä syystä - kiinnostaa sinua enemmänkin. Ja sitten 

sinä seurasit heitä kotiin?" 

Torsten Pinups oli ilmeetön. Mietti. Pään rataspyörien raksutus melkein tuli läpi. 

Roivas terävöitti ääntään, toisti ehdotuksensa: 

"Niinkö se meni? Torsten! Kerropas nyt meille, oliko paikka nimenomaan Skansen? Vaiko joku ihan muu?" 

Nyt Torsten Pinups heräsi ja ravisti tiukasti päätään. 

"Ei. Ei ollut... Mistään Skansenista tässä ei ole nyt lainkaan kysymys. Te olette siinä ihan väärässä..." 



"Hitto vie! Eli väärässä! Hitto - väärässä oleminen - hitto että minä inhoan noita sanoja!" Mattias Myrsjö vilkaisi Sakari 

Roivasta, vakavana ja käsiään levitellen. 

"Vi är pa villovägar. Satan! Me olemme siis olleet koko ajan täysin väärillä jäljillä! Eli tämä siis selittää sen, miksemme 

me ole onnistuneet nappaamaan tätä Torsteniamme." 

"Niin. Mutta älkää nyt syyttäkö siitä itseänne, älkää ottako pulttia." Torsten Pinupsin ääni oli lohduttava ja kannustava. 

"Sitä sattuu. Tuollasta. Te olette vain haukkuneet väärää puuta. Ja... ja ehkä minä olen ollut liian ovela ja taitava. 

Antakaas kun kerron. Minä siis valitsin ne naikkoset aina yhdestä ja samasta paikasta... eli siis Ahlensin ruokaosastolta. 

Niin-in — just siellä minä ne aina keksin ja hokasin!" 

"Salaatit ja vihanneksetko? Siltäkö tiskiltä?" Mattias Myrsjö madalsi ääntään. "Siis siellähän pyörii alvariinsa sutjakan 

hoikkia naisihmisiä, kärryineen. Usein minäkin jään unelmoimaan sinne hedelmäosastolle, vaikken mitään 

punnitsekaan. Hedelmät ja vihannekset ei sovi mun pötsille. Ne pistää ilman pihisemään. Jos ymmärrät mitä 

tarkoitan." 

"Joo. Ymmärränhän minä." Torsten Pinups nyökkäsi osanottavaisen näköisenä. "Mutta siis, noh siis juu. Siis oli niitä 

vihanneksissakin. Mutta säilykeosasto... ja nimenomaan oliiviöljyhylly, se oli se kaikkein paras paikka..." 

"Ahaa. Ne siis siinä valikoivat näitä neitsytöljyjään, niinkö?" 

"Aivan niin, siinä ne aina hypisteli niitä pulloja... tutkivat etikettejä!" 

Roivas katsoi Myrsjötä yllättyneenä ja sanoi: 

"Totta tosiaan! Ahlensin ruokaosasto! Neitsytöljyt! Niin lähellä mutta niin kaukana... Hitto — Mattias — miksi me 

emme tulleet koskaan ajatelleeksi tuota asiaa!" 

"Ok Torsten, nyt päästiin alkuun. Mutta kerropa meille nyt saman tien loputkin. Se sinun puukkosi..." Mattias Myrsjön 

ääneen hiipi jännittynyttä värinää. "Minä olen koko ajan veikannut jotakin isoa metsästysveistä, mutta Roivas tässä on 

taas ollut sitä mieltä, että kyseessä on väistämättä Suomessa valmistettu ja siellä päin näissä murhahommissa hyvinkin 

suosittu poropuukko. Siis mikä olikaan tämä sinun puukkosi? Kerropa se nyt meille, tee se äkkiä Torsten hyvä, niin 

saamme asiaan vihdoinkin selvyyden!" 

"Se on, se siis on..." Torsten Pinupsin pienet silmät räpyttelivät epäröivinä, mutta ilmeisen innokkaina. "Nyt olette taas 

väärässä. Molemmat! Minä hoitelin ne naikkoset Sveitsin armeijan linkkarilla. Kyllä kai te semmoisen veitsen tiedätte. 

Totta kai, kun kerran poliiseja olette. Mutta ei... se vehje ole enää minulla. Ei. Heitin sen Strömmeniin. Eilen." 

"Jaahas. Se siitä sitten..." Roivas huokasi. 

"Oliko tämä nyt tässä?" Myrsjö murahti. 

"Oli." Roivas käänsi selkänsä huoneelle, meni ikkunaan. 

Mattias Myrsjö nousi tuoliltaan kyllästyneen vetelästi, ja osoitti paksulla etusormellaan oven suuntaan. 

"Tack, Torsten. Du kan gå nu..." 

"Mutta entäs... entä pidätys... ja lehdistötilaisuus?" 

"Mene nyt vain. Meillä on osoitetiedot. Otamme yhteyttä jos on tarvis..." 

"Mutt..." 

"Tack och adjö!" 

*** 



Mattias Myrsjö ja Roivas astelivat käytävää pitkin kohti talon kahvilaa, Akvaariota. 

"Mitäs sitten on ohjelmassa?" Myrsjö sanoi. 

"Aion mennä kampaajalle." 

Myrsjö vilkaisi kysyvästi sivulleen. 

"Aivan.." Roivas murahti. "Joanna Lanemarin äkkinäinen hiusten vaalentaminen oli näemmä kohtalokas juttu, siis 

hänelle ainakin. Minä aion vaihtaa kaksi sanaa hänen kampaajansa kanssa. Se voi olla erittäin hyödyllistä. Eivätkös 

naiset yleensä juttele niissä kampaajan tuoleissa istuessaan vaikka mitä?" 

*** 

Joanna Lanemarin suosima kampaamoliike sijaitsi Söderin keskustassa. Folkungagatanilla, ainoastaan parin korttelin 

päässä Medborgarhusetista. Kampaaja oli hieman yli nelikymppinen rouva, jolla oli jännittävän punaiseksi värjätty 

sekä pystyyn kammattu töyhtötukka. 

Roivas huomasi, heti ensimmäisestä lauseesta, että naisen oli pakko olla alun perin kotoisin Suomen puolelta. Roivas 

siis vaihtoi kieltä saman tien. Ja esitteli itsensä sekä asiansa. 

Nainen ilmoitti nimekseen Anita Korpinen. Hän kertoi saman tien ja pyytämättä olleensa jo kerran aiemminkin 

poliisien kanssa tekemisissä, todistajana yhdessä vanhassa rikosjutussa. 

Silloin oli kyseessä ollut kadun vastakkaisella puolella — bussipysäkillä - tapahtunut raaka pahoinpitely, joku nelisen 

vuotta siitä taisi jo olla aikaa. Rouva Anita Korpinen selitti, näemmä jopa jonkin verran ylpeänäkin, että juuri hänen 

todistuksensa perusteella tekijä oli saatu tuomittua linnaan. Mies istui tiilen takana varmaan vieläkin. 

"Hienosti toimittu. Leikkaatko sinä myös miehiä?" 

"Totta kai. Työ kuin työ." Hymähdys. "Haluaisiko herra etsivä istua tuohon tuolille tässä samalla kun me jutellaan?" 

"Miksei, voisihan sitä hoitaa kaksikin kärpästä yhdellä iskulla." Sakari Roivas hymähti ja asettui parturinjakkaralle. Hän 

katsahti peilikuvaansa. 

"Niin eli mitä tässä nyt tehtäisiin?" rouva Korpinen kysyi. 

"Jos sivuilta ottaisi hiukan enemmän, mutta edestä voi jättää pidemmäksi. Eikä sitten mitään pulisongintynkiä!" 

"Järjestyy." Nainen asetteli suojakankaan paikoilleen, kaivoi sitten sakset esiin ja taivutti Roivaksen päätä parempaan 

asentoon. Sitten hän kokeili pikaisesti hiuksia ja totesi, ettei pesua tarvita, näissä näemmä ei ollut edes mitään 

häiritsevää tököttiä. 

"Oliko Joanna Lanemar ihan vakituinen asiakkaasi? Jo pitemmältä ajalta?" 

"Oli toki. Mitä minä nyt uskaltaisin oikein sanoa? Kyllä hän kävi täällä ainakin viisi vuotta. Vähintään." 

"Kävikö hän useinkin?" 

"Melko usein... vaikka hän pitikin kaikki nämä vuodet melko pitkiä hiuksia. Oli ihan syystä ylpeä niistä ja halusi pitää ne 

koko ajan hyvässä kunnossa ja juuri oikeassa leikkauksessa." 

"Tällä alalla oppii varmaan tuntemaan monet asiakkaansa aika hyvin vuosien mittaan. Tässä tuolissa puhutaan 

varmaan kaikenlaista. Puolin ja toisin." 

"No se riippuu tietysti paljon asiakkaasta. Eihän kenenkään kanssa nyt mitään salaisuuksia vaihdeta. Toiset ovat 

kuitenkin puheliaampia kuin toiset. Joanna ei välttämättä ollut ihan avoimimmasta päästä." 



"Hän oli siis luonteeltaan hieman pidättyväinen? Okei... niin... sellaista olen hänestä kyllä jo ymmärtänytkin." 

"Niin. Usein omissa ajatuksissaan ja enempi hiljainen. Pitää myöntää, että melko huonosti minä sen tytön oikeastaan 

tunsin... Enkä ollut uskoa korviani, kun hän ilmestyi paikalle ja pyysi vaalennuksen sekä todella reilun 

lyhennysleikkauksen!" 

"Niin, juuri tämä kyseinen kerta minua eniten kiinnostaakin. Siitähän ei ole edes kovin pitkä aika?" 

"No ei todellakaan. Mitähän siitä nyt sitten olisi? Olisikohan nyt vajaa pari viikkoa - taikka jotain semmoista." 

"Ja se oli siis mielestäsi kummallinen pyyntö? Tutulta asiakkaalta? Tämä tukan reipas lyhentäminen? Sekä vaalennus?" 

"Kyllä joo. Minun teki oikein mieli puuttua asiaan. Ja kehottaa häntä vielä kerran miettimään. Mutta eihän tässä 

hommassa voi ruveta liikaa tyrkyttämään asiakkaille omia mielipiteitään", 

Anita Korpinen huokasi. "Nämä ovat niin kovasti makuasioita. Ja herkkiä juttuja kanssa. Naisille tulee aina joskus 

sellainen pakonomainen tarve muuttaa ulkomuotoaan... ja kokeilla jotakin aivan uutta." 

"Ja näin kävi nyt... Siitä huolimatta, että hän oli aina ollut kovin ylpeä pitkästä, ruskeasta tukastaan?" 

"Joo. Muistaakseni Joanna sanoikin joskus - melko kauan sitten — että se, siis tämä hänen tukkansa, on todella 

olennainen osa häntä... eli niin kuin hänen identiteettiään..." 

"Ja nyt nämä ajatukset joutivat sitten romukoppaan, tuosta vain ja suit sait uusiksi!" 

"Tässä toisaalta näkee kaikenlaista. Tuollaiset erikoisemmat toivomukset liittyvät usein elämänmuutokseen. Tai 

miehiin. Tai molempiin. Joanna mainitsi yhdessä sivulauseessa, että tämä saattaakin olla viimeinen kerta pitkään 

aikaan, kun hän istuu tällä tuolilla. Ymmärsin siitä, että hänellä on edessään ulkomaan matka tai jopa muutto 

kokonaan pois, jonnekin kauas." 

"Niinkö? Että kokonaan pois maasta?" 

"No sellaisen kuvan minä siitä sain. Niin, vaikka ei hän kyllä puhunut asiasta yhtään enempää. Siis ihan pelkässä 

sivulauseessa vaan... Jätti sitten koko jutun siihen." 

"Miten hän muuten suhtautui työsi lopputulokseen?" 

"Oli se hiukan jännä paikka. Minullekin. Eli kyllä hän katsoi itseään peilistä vähän kummastellen... ja silmät suurina. 

Eikä se todellakaan ollut mikään ihme. Että hieman hän itsekin aristeli. Muutos oli kyllä melkomoinen. Mutta kyllä hän 

siitä äkkiä toipui, kohautti vain harteitaan, naurahtikin hieman ja sanoi, että se siitä. Että juuri tällaisenahan hänet 

halutaan! Minua todella hiukan hirvitti, mutta onneksi työ kelpasi hänelle näinkin hyvin." 

Roivas tarttui tuohon ilmaisuun. Roivas toisti, hitaasti, ja painokkaasti. 

"Tällaisena minut halutaan?" 

"Niin." 

"Siis... siis että Joanna sanoi juuri noin?" "Kyllä. Just niin. Se lause jäi mieleen." "Se tarttui sinun korvaasi? Siinä oli siis 

jotakin... erikoisempaa?" 

"Just... just niin!" 

"Entäs sitten, mitä Joanna sitten seuraavaksi sanoi?" 

"Eipä sitten juuri muuta. Hän vain kiitti ja maksoi — juu ja antoi jopa kunnolla tippiäkin, mitä hän ei muuten ollut 

tehnyt koskaan aiemmin. Ja sitten hän vaan toivotti minulle sekä liikkeelle hyvää jatkoa ja häipyi ovesta ulos. Minä 

vilkaisin ikkunasta. Joku isohko auto pysähtyi tuohon eteen melkein heti ja hän kiipesi sisään." 



"Et sattunut näkemään kuljettajaa?" 

"En. En todellakaan huomannut katsoa. Sillä silmällä. Enkä minä kyllä ikinä tunnista automerkkejäkään - taidanpa 

sekoittaa jopa Volvon ja Saabinkin keskenään." Naurahdus. 

"Siinä oli sitten kaikki? Siis ihan kaikki mikä liittyi Joanna Lanemarin viimeiseen käyntiin?" 

"Siinä..." Anita Korpinen henkäisi. "Nyt... jälkeenpäin tuntuu kyllä aika hurjalta ja värisyttävältä ajatella, että vain 

muutama päivä sen jälkeen kävi niin kuin kävi... että se tyttöparka murhattiin..." Anita Korpinen pudisti päätään, oli 

hetken hiljaa ja sanoi: 

"Minä muutin tänne Tukholmaan jo vuonna 1981... ja voin kyllä sanoa että tämä kaupunki on muuttunut sen jälkeen. 

Huh-huh! Eikä suinkaan - siis kuule ei lainkaan - parempaan suuntaan. Ihan kauheaa on tämä nykymeno. Ei lehdissä 

silloin ollut tuollaisia uutisia!" 

"Siinä sinä taidat olla melko oikeassa", Sakari Roivas myönteli auliisti. "Tuota niin... molemmilta sivuilta saa kyllä 

ohentaa vielä hiukkasen enemmän. Vasemmalla puolella kannattaa olla tarkkana. Parturit kertoneet, että sieltä löytyy 

joku vähän hankalampi pyörylä..." 

"Kyllä me tämän kanssa pärjäillään", Rouva Korpinen hymähteli. "Helppo suomalainen hiuslaatu. Aika hieno, 

pikemminkin ohuehko. Joannalla oli todella paksu tukka. Minä kutsun sellaisia etelämaalaisiksi." 

5. 

Aamulla, suihkusta astuessaan, Sakari Roivas huomasi miettivänsä hevosia. Oliko siellä pohjalla syynä Birgitan innokas 

heppaharrastus? Ehkä se seikka laittoi miehen nyt puntaroimaan paria juttua: Annikaa sekä Brittaa. 

Ennen sairastumistaan MS-tautiin Annika oli ollut innokas ratsastaja. Britta taas oli harrastanut raveja. Palavereissa 

jankutettiin sitä, että olennaista Fritzin metsästämisessä olisi viimeinkin löytää joku yhteinen nimittäjä uhreille. Se 

voisi johtaa murhaajan luo. 

Voisiko hevosjälki johtaa jonnekin? 

Roivas mietti asiaa huolella. Ja päätti sitten ensi töikseen jututtaa rikosteknikko Majken Candellia. 

*** 

Majken löytyi uudemman työpöytänsä luota. Eli Väkivaltaosaston suuren konttorin nurkkauksesta. Roivas hiihteli 

paikalle. Majken oli nyt puhelimessa. Roivas jäi seisoskelemaan lähimaastoon. Hän huomasi, että Majkenin pöydälle 

oli ilmestynyt valokuva. Ja kuva oli näemmä samaa sarjaa kuin hänen kellarissa olevalla työpöydälläänkin. Kuvassa 

esiintyi aviomies Erland, komeana kuten aina. Tässä kuvassa Majkenkin oli mukana, hymyillen oman miehensä 

kainalossa Lomamatkakuva. Takana näkyi harmaata muuria ja paksu torni. Maisema oli jotenkin tuttu. 

Puhelu loppui. Roivas sanoi: 

"Pikk Herman? Sekö torni on tuolla teidän lakananne?" 

"Juu juu. Kuva on Tallinnasta. Edelliskeväältä." 

"Tallinna, se on kyllä upea kaupunki!" 

"Mutta niin ovat kaikki Baltian pääkaupungit", Majken totesi. "Me ollaan käyty tosi monta kertaa Tallinnassa ja 

Riikassa. Ja kerran Vilnassakin. Hieno se on tämä Vilniuskin, ikivanha kaupunki." 

"Majken!" Roivas karautteli kurkkuaan. "Kuulepas. Minä haluaisin nyt, että sinä kävisit rikospaikkalöydöstiedostot läpi 

ja etsisit niistä hevosiin liittyviä viitteitä..." 



"Hevosiin?" 

"Jep. Mitä tahansa. Kaikkea mahdollista." 

Majken naurahti ja sanoi: 

"Siis hevosenkengistä aina häntäjouhiin?" 

"Presiis. Luet ajatuksiani!" 

"Okei. Kaikkea mahdollista meillä on luetteloitu. Tule Sakari takaisin... vaikka vähän ennen lounasaikaa." 

*** 

Varttia vaille yksitoista Roivas palasi. Majkenilla ei tosin ollut esittää kovin rohkaisevaa aineistoa. Hevosiin liittyviä 

löydöksiä, kuten kuvia ja esineitä, löytyi vain ja ainoastaan näiltä kahdelta, joilta niitä pitikin löytyä - Annikalta ja 

Brittalta. 

Mutta. Nyt Majken nosti etusormensa ilmaan ja sanoi: 

"Eläinkarvaosastolta löytyi yksi toinen jännä huomio!" 

"Mikä?" 

"Kissat!" 

"Tä?" 

"Jep. Kissankarvoja löytyi, tietenkin, tosi paljonkin, Ullalta. Hänen keittiössäänhän oli piilossa se pelokas ja pikkuinen 

pentu. Mutta kävi ilmi, että kissankarvoja on otettu talteen myös kolmelta muulta murhapaikalta. Ne on luetteloitu. 

Mutta asia on muuten jätetty sikseen. Mikä taitaa olla jonkinmoinen lapsus. Tämmöisiä karvoja löydettiin Annikalta, 

jopa pariakin eri laatua, siis norjalaisen metsäkissan sekä aivan maatiaisen. Ja Jaanalta. Mutta vain maatiaiskissan. Ja 

sitten vielä Brittalta... taas norski sekä maatiainen... Näistä löydöksistä pitää tehdä ilman muuta aivan erillinen 

raportti. Minä rustaan sen tässä heti lounaan jälkeen... ja toimitan sitten saman tien Hallbergille." 

Roivas meni miettiväisen näköiseksi. 

"Joo. Tee se. Hyvä! Tuota ei saa jättää huomiotta." 

"Ei. Ja minä otan asian esille vielä pizzallakin..." 

"Pizzalla?" 

"Niinpä joo... No minä menen tässä illemmalla parin kellarikerroksen työkaverin kanssa pizzalle. Se on meillä tapana 

suurin piirtein kerran kuussa. Hei, minulla on idea: tule kuule Sakari mukaan! Meillä on tiedossa yks tosi hyvä 

italialainen. Tuolla Vasastanissa!" 

Roivas ja Majken katsoivat toisiaan pari kolme sekuntia. Ja sitten Roivas sanoi: 

"Kiitti vaan. Siis kaikki muut illat olisivat sopineet. Ei nyt tämä. Kun minulla on ikioma kuukausitapaaminen... yhdessä 

toisessa italialaisessa. Mutta! Hei! Seuraavalla kerralla. Kerrot vaan hyvissä ajoin, niin tulen! Jooko?" "Ihan varmasti!" 

*** 

Interistien kuukausikokous La Beneamatassa. Ravintola oli ääriään myöten täynnä. Ja sinimustat sydämet sykkivät 

samaan tahtiin. Veljeys sekä toveruus olivat käsin kosketeltavia. 

Jossakin tuolla kaukana Alppien takana pelaava Inter Miian oli se ainoa. Numero UNO! 



Ensiksi pidettiin pakollinen kokoustaminen. Päätettiin seuran juoksevista asioista. Sitten oli vuorossa Nils-Börjen 

antaumuksella editoima "Unohtumattomien suurien maalien kimara". Se näytti upealta ravintolan jättiscreenillä. 

Tämän jälkeen käytiin pitkiin pöytiin istumaan. Tilattiin juomat ja alettiin innokkaasti tutkailla ruokalistoja. 

Roivaksen kanssa samassa pöydässä istuivat Marco, Per, Marten, Niccolo sekä Krister. Muut viisi tilasivat hana-Prippsiä 

-kuten aina näissä kokouksissa - ja Roivas tilasi vakiojuomansa, alkoholittoman Clausthalerin, joka tuotiin myös 

tuopissa. Kuten muillekin. Useimmiten heidän pöytäänsä tarjoili aina sama, iloinen sekä puhelias Giovanni. Mutta nyt 

Giovanni oli kuulemma käymässä Milanossa, varmaan meikkaamassa mammaa. 

Tarjoilun hoiti joku uusi poika. 

Miehet saivat tuoppinsa, ja kuohuvat juomat kohotettiin Interin kunniaksi. 

Roivas oli tosi janoinen ja otti heti aluksi erittäin pitkän ja imevän hörpyn. Olut maistui harvinaisen mainiolta. Sitten 

kaikki tekivät rivakasti ruokatilauksensa. 

Roivas päätyi pienen miettimisen jälkeen pastaan, jossa oli basilikaa, oliiveja, sipulia sekä runsaasti lammasta. Nälkä 

kurni suonissa, ja olutkin maistui. 

Roivas kohotti taas lasimaljan huulilleen. Otti yhtä pitkän suullisen kuin äskenkin. 

Hetkinen! Siis... siis mitäs nyt? 

Roivas rypisteli kulmiaan ja lipoi suupieliään, makusti oluttaan. Sitten hän vilkaisi kolpakkoaan kummastuneena. 

Jälkimaku kimoili suuonteloissa. Outo ajatus nousi äkkiä päähän, mutta pyyhkiytyi sitten samalla pois. Ei, älä nyt... ei 

kai sentään. Mutta sitten... Sitten... se tuli jostakin. Hiipi ohimoon... Se tunne. 

Ja samalla hetkellä Roivas tajusi, missä mentiin. Tuuraajatarjoilijapojalle oli sattunut pieni, viaton virhe, ei kovin 

kummoinen. Parhaillaan joko Marco, Per, Marten, Niccolo taikka Krister joi hänen alkoholitonta oluttaan. 

Ja, ja, ja... se tarkoitti sitä että... 

Sakari Roivas nielaisi raskaasti. Juu. Nyt hän jo tunsi sen, aivan oikeasti. Voi saatana. Siellähän se hiipi. Siellä jossakin. 

Se suloinen myrkky. Vain kaksi ryyppyä - mutta todella janoista, oikein pitkää ryyppyä. Ja nyt se liiankin tuttu tunne 

kolkutteli päässä, kihelmöi tuolla jossakin. Aivojen sopukoissa. 

Kylmät väreet. 

Sakari Roivas veti syvään henkeä. 

Roivas mietti. Ja hengähti vielä syvempään. 

Kovin tuttu ääni alkoi supattaa. Ääni joka oli siellä jossain. Oli aina ollut. Ja tulisi olemaan. Loppuun saakka. Se oli 

kärsivällisesti odottanut omaa puheenvuoroaan kaikki nämä pitkät vuodet. Nyt se alkoi esittää asiaansa. Ääni kertoi 

vakuuttavasti, että ethän sinä Sakari ole tehnyt yhtään mitään väärää. Virhe on vain ja ainoastaan tuon laihan, luikun 

tarjoilijahujopin. Sakari hei! Tämä ei ole ollenkaan sinun vikasi. Ei. Ja senpä vuoksi mikään ei nyt estä sinua, hyvä 

Sakari, ottamasta ihan rauhallisesti. Turha panikoida. Sinä voit ihan hyvin juoda tämän yhden ison oluen. Siis vain ja 

ainoastaan tämän yhden virheoluen. Eikä sitten sen enempää. Ellet halua. Sakari hei! Pidät nyt vaan pokkasi. Ja olet 

ihan kuin kaikki muutkin. So easy and simple! 

Sakari Roivas pusersi kättä nyrkkiin punavalkovihreän ruutupöytäliinan suojissa. Hän pusersi suunsa viivaksi ja teki 

päätöksensä muutamassa sekunnissa. 

Roivas kaivoi lompakon taskustaan, poimi lompsastaan riittävästi seteleitä ja asetti ne pöydän reunalle. 

"Hetkinen! Mitä nyt... Sakari, mikä on?" kysyi Marten. 



"Ääh. Tiedä häntä. Uuhh. Vatsa jotenkin kramppailee... Olut hiukan kummallinen jo koko päivän..." 

"Siis ihan tosi? Joo, sinä näytätkin vähän huonolta", Krister päivitteli. "Pukkaakkos sulia ihan hikeäkin naamalle?" 

"Juu... niin kai tekee. Ei minusta ole nyt aterialle. Pakko tästä kai on lähteä... painua kotiin. Ei nyt auta. Tuossa on 

minun osuuteni laskusta. Pitäkää pojat hauskaa..." 

Roivas nousi pöydästä ja lähti menemään. 

Hän teki sen taakseen vilkaisematta. 

Kadulla Roivas pysähtyi haukkomaan henkeään toviksi, mietti tilaisiko taksin, mutta päätti sitten vain lähteä 

kävelemään päämäärättömästi, ilman isompaa suunnitelmaa, jonnekin Södermalmin kujille. 

Puoli tuntia myöhemmin Sakari Roivas seisoskeli syvään hengitellen ja metalliseen kaiteeseen nojaten ylhäällä 

Mosebackenilla ja tuijotti rävähtämättömin silmin Gamla Stanin suuntaan. Ja mielessä hakkasi edelleen se yksi ainoa 

ajatus. Onneksi olkoon, Sakari, että olet nyt tässä. Saatana! Se oli nyt niin liki, niin hilkulla. 

Niin perkeleellisen lähellä. 

6. 

Sakari Roivaksen aamupäiväinen, nopeahko pistäytyminen Arlandan lentoasemalle tuotti jopa hiukan tulostakin. 

Roivas kierteli läpi matkatoimistojen myyntipisteitä ja ainakin kahdessa konttorissa muistettiin "se Tullverketin tyttö - 

siis se joka murhattiin Nackassa". 

Kävi ilmi, että Joanna Lanemar oli ihan viime aikoina liikkunut vapaahetkillään ahkerastikin toimistojen myyntitiskeillä 

selailemassa esitteitä, sekä hakemassa erilaista kaukomatkoihin liittyvää, materiaalia. 

Eniten häntä oli tuntunut kiinnostavan Karibianmeren suunta. 

Eräs matkamyyjä - kolmikymppinen huolellisesti kammattu sekä meikattu nainen — muisteli jopa kiinnittäneensä 

huomiota Joannan yllättävään muodonmuutokseen. Hän oli tuntenut tämän ulkonäöltä, entuudestaan lentoaseman 

vakiokalustoon kuuluvana kasvona, jo muutaman vuoden ajalta, oli istunut joskus samoissa kahvipöydissäkin. Tämä 

nainen kertoi oikein hätkähtäneensä tunnistaessaan lentoaseman lounasbaariin saapastelleen lyhyttukkaisen blondin 

"Tullverketin tummatukka-Joannaksi". He olivat nauttineet siinä salaatit, ja tämä nainen oli ottanut samalla jopa 

puheeksi Joannan matkasuunnitelmat. Joanna oli kuitenkin todennut lyhyesti, että asia oli jo hoidossa. Eräs ihan 

toinen henkilö oli kuulemma ottanut koko ruljanssin järjestääkseen. 

Näine hyvineen Roivas ajeli takaisin Kungsholmenille ja Poliisitalolle. 

Aika syvissä mietteissä. 

Roivas pähkäili mielessään sitä, että Joanna oli selvästi elänyt eräänlaista murrosvaihetta elämässään. Tuttu ja 

turvallinen työpaikkakin oli todistajalausuntojen mukaan tökkinyt, ja näemmä naista oli riivannut aika pahanlaatuinen 

matkakuume. Ulkoisen habituksensakin hän oli pistänyt kokonaan uusiksi. 

Ja sitten, varoittamatta, kyläilemään olikin tullut se kutsumaton vieras. 

Kuolema. 

Puolen päivän jälkeen pidettiin operaatiohuoneessa taas tilannepalaveri. Arvid Bodenilla oli plakkarissa eräs lisätieto, 

jonka hän oli saanut soittamalla Britta Hillin, kauhean kohtalon kokeneen kahvilatytön opettajavanhemmille näiden 

Korfun saarella sijaitsevaan lomaapartementokseen, jonne he olivat vetäytyneet koko kesäksi toipumaan perhettään 

kohdanneesta murhenäytelmästä.  



Puhelun aikana oli tullut esille, että Britta oli osallistunut edellisen vuoden syksynä ammatinvalinnanohjauskursseille ja 

että yhdeksi tutustumiskohteekseen, ykköstoivomuksenaan, hän oli valinnut nimenomaan Arlandan lentokentän, ja 

erityisesti lentoyhtiö SAS:n palvelut ja rekrytointiohjelmat. Ilmeisesti tyttö oli päättänyt tehdä jotain aivan 

konkreettistakin lentoemäntäunelmiensa eteen. 

"Okei. Vedetäänpä nyt näitä asioita hieman yhteen. Nyt tässä on sellainen ilmeinen jälki, jota pitää nuuskia hiukkasen 

tarkemmin. Siis ensiksikin! Tämä Ulla Matilda Wargin kampaamossa poikkeillut lentäjä-asiakas... Sitten meillä on 

Joanna Lanemarin työpaikka, Arlandan lentokenttä. Ja nyt lisäksi nämä Britta Hillin tulevaisuuden unelmat eli 

lentoemännän ammatti." 

Rikosylikomisario Hallberg piirteli blokkiinsa nuolia ja laatikoita. "Kaikkiaan kolmella uhrilla kuudesta löytyy jokin 

kytkentä lentämiseen. Tämä kaikki on sinänsä mielenkiintoista mutta ei riitä tässä vaiheessa kovinkaan pitkälle. Kun 

siis otetaan huomioon, ettei muiden murhattujen naisten yhteydessä - siis heidän työkuvioissaan ja läheisissään - ole 

havaittu niin yhtikäs mitään lentämiseen taikka lentäjiin viittaavaa." 

"Otetaan hieman laajemmin... Entäs matkustaminen noin yleensä?" Sakari Roivas heitti ilmaan kysymyksen. "Joanna 

Lanemar oli lähdössä jollekin pidemmälle reissulle, ehkä jopa muuttamassa kokonaan maasta pois. Oliko muilla 

uhreilla matkustamiseen ja matkailuun liittyviä kuvioita? Onko sellaisesta viitteitä?" 

Rikostutkijat operaatiohuoneen tutun pöydän ääressä vilkuilivat hetken aikaa toisiaan. Mutta ei, tämä suunta ei 

tuntunut vievän eteenpäin. 

"Jotenkin minua tällä hetkellä kiehtoo sekä kiinnostaa eniten juuri tämä Joannan tapaus... Totta kai siksi, että se on 

tuorein, mutta on siinä jotakin muutakin", Roivas jatkoi ja raaputteli mietteliäänä hiusrajaansa. "Kerrataanpas nyt 

vielä: salainen poikaystävä, jota kukaan Joannan tuttavapiirissä ei ollut koskaan nähnyt. Suuri elämänmuutos. Tämä 

matka, josta hän ei ollut vaivautunut kertomaan ollenkaan. Edes työpaikallaan. Ja sitten kaiken kruunuksi tämä 

täydellinen ulkonäön muuttuminen. Eli nainen, joka oli aina ylpeillyt upeilla pitkillä ja tummilla hiuksillaan, yhtäkkiä 

menee ja blondaa itsensä. Ei pelkästään värjäytä hiuksiaan vaan lyhennyttää ne. Outoja yhteensattumia kerrakseen? 

Eikö?" 

"Kaikki naikkosten kaunistautumiseen liittyvä on enemmän tai vähemmän outoa hommaa." Mattias Myrsjö murahti. 

"Ota niistä ny selvää... näistä trendeistä ja muotikampauksista. Kimmokkeena voi toimia pelkästään se, että joku 

naistenlehti on sattunut julkaisemaan jutun, jossa mainitaan, että tänä syksynä Copacabanalla nimenomaan blondit on 

in. Tai että blondineitien orgasmikeskiarvo on puolueettoman sveitsiläisen tutkimuksen mukaan runsaat neljä 

prosenttiyksikköä yli kaikkien naisten mediaanin." 

Majken Candell ei voinut taas kerran kuin huokaista. Nainen näytti miettivän, ihan ohimenevän hetken ajan, että 

ansaitseeko tuo kommenttia? Vaiko ei? Mutta sanoi sitten tyynesti: 

"Mattias! Onpa yllätys että sinä luet Vecko Revyytä ja Damernas Världiä noinkin ahkerasti! Ihan uutta tietoa." 

"Ei niitä tarvi lukea tietääkseen mitä niissä on. Ämmät on mitä kiitollisin kohderyhmä kaiken maailman 

humpuukimaakareille, höveleille kauppamiehille. Tässä kuussa lehdessä lukee että helmat lyhyiksi: on trendikästä että 

kaikilta vilkkuu paljas perse. Ja ensi kuussa sen hameen pitääkin olla taas jo nilkkaan saakka. Ja arvatkaa vaan, että 

käykö rätti kaupaksi.  

No siis totta kai käy! Ja niin ne ahkerat lasten kädet siellä jossakin Syvässä Etelässä saa poimia puuvillaa jo ihan 

kahdessa vuorossa, sormet ruvella, jotta tätä materiaalia piisaa kaikkien hameenvaihtajien kankaisiin." 

Roivas karautti kurkkua, palautti palaverin raiteille: "Se siitä. Asiaan. Minä haluaisin kyllä tavata tämän Joannan 

salaisen rakkauden. Olisi kiva vaihtaa pari kolme sanaa miekkosen kanssa." 

"Tuskin se kaveri kävelee vapaaehtoisesti ovesta sisään. Ilmoittautumaan. Luulenpa, ettei sen elämäntilanne kaipaa 

tämän kaltaista äkkikäännettä. Se äijä lueskelee ehkä parastakin aikaa kämmenet kosteina aamun lehtiä, kotona 

vaimokullan vieressä.  



Tai kiroilee helvetin huonoa onneaan kuskatessaan perheen pirteitä kersoja tarhaan. Mies on tasan tarkkaan yhtä 

innokas auttelemaan poliisia kuin oli tämä nuori herramme, eli siis Carl-Joel Granath." Mattias Myrsjö heilautti kättään 

tympääntynyt ilme naamallaan. 

"Mutta yksi asia meidän tässä pitää vielä ottaa kyllä huomioon. Jos siis lähdetään tästä perusolettamuksestamme, että 

murhamiehemme — eli herra Fritz — haluaa tappaa vain ja ainoastaan sellaisia naisia, joilla on lyhyt ja vaalea tukka..." 

Sakari Roivas katsoi kysyvästi ympärilleen ja naputti painokkaasti pöytälevyä "... niin silloinhan se merkitsee sitä, että 

murhaaja ei ole missään nimessä voinut kiinnostua, kiihottua tai innostua Joannastamme ennen kuin vasta ihan 

muutamaa päivää ennen murhaa." 

"Niin. Eli palataan taas tähän erikoiseen kampaajalla käyntiin." Hallberg rypisteli kulmakarvojaan. "Tuo tosiasia pitää 

varmasti paikkansa. Mutta eipä se vie meitä vielä paljoakaan eteenpäin, vai viekö?" 

"Niin. Enpä tiedä." Sakari Roivas levitti käsiään. "Ei välttämättä, ei kauheasti, eipä se juurikaan avaa mitään uusia ovia. 

Mutta aiemmissa tapauksissa olemme lähteneet semmoisesta olettamuksesta, että murhaaja on tarkkaillut uhriaan jo 

pitempäänkin. Joannan suhteen on ilmeisesti ihan toisin..." 

"Näin olemme miettineet. Että kyseessä voisi olla pidempikin stalkkaus. Ainakin Elisabethin, Brittan sekä Jaanan 

tapauksissa. Murhaajahan on mitä ilmeisimmin huolellisesti varmistanut, että hän ei joudu häirityksi kesken kaiken, 

uhrin aviomiehen tai vanhempien tai kämppäkaverin toimesta. Annika ja Ulla sekä tämä Joanna taas elivät yksin. 

Heidän suhteensa meidän Fritzin ei ole tarvinnut olla lainkaan niin varovainen", Hallberg huomautti. 

Majken Candell räpytteli silmiään, mietti ja huokaisi: "Kohtalolla on oudot polkunsa. Ajatelkaas nyt. Suoraan 

kampaajalta kuolemaan... Joanna meni muuttumaan ja koki suurimmin mahdollisen muutoksen. Menetti henkensä." 

7. 

Lääninpoliisijohtaja kulki koko saapuvan joukon etummaisena. Tietysti. Ikimuistoisen poliittisen kahminnan sekä 

jähmettyneen byrokratian muokkaaman ravintoketjun ehdottomalla huipulla oman paikkansa vallannut alfa-uros 

asteli äärimmäisen päättäväisevällä ja jotenkin keinuvalla askelluksella. Punakkanaamaisen ja paksuniskaisen miehen 

omintakeinen tyyli toi väkisinkin Roivaksen mieleen länkkärit ja jonkun levottomuuksien pesänä tunnetun 

preeriakaupungin ainoata streettiä kävelevän sheriffin, joka ankaran paukkeen laannuttua ja ruudinsavun 

hälvennyttyä kiertelee laskeskelemassa ilkeiden äijien ruumiita. Tukholman lääninpoliisijohtaja ei kuitenkaan 

muistuttanut ulkonäöltään Gary Cooperia. Tvärtom. Jos johtajalle olisi lyöty öljytahrainen Arsenalin lippis päähän, 

pusakka harteille ja rasvaa tirisevä makkarapannu eteen, hän olisi mennyt täydestä missä tahansa rahtarikuppilassa, 

kaikkialla Euroopassa. 

Lääninpoliisijohtaja oli ollut virassaan vasta hieman yli puolitoista vuotta. Ja hänen tapansa oli opittu jo tuntemaan, 

poliisitoimen kaikilla tasoilla. Useimpien mielestä pitäisi vielä lisätä, että ikävä kyllä. Tällaisilla miehillä - joilla oli 

enemmän poliittisia kuin ammatillisia valmiuksia - oli työtuoli melkoisen herkässä. Mikä saattoi tietysti olla syynä 

bulldoggimaisen virkavaltaiseen käytökseen. Vaimon ja jälkikasvun valokuvia ei välttämättä kannattanut pultata 

työhuoneen seinälle, kun epävarmuus kehi alitajuista, jatkuvaa asemien varmistelua.  

Lääninpoliisijohtaja, jos kuka, istui melkoisen tuulisella paikalla. 

Joku poliisijohtajan edeltäjistä kuulemma toimi nykyisin suurehkon energiayhtiön turvallisuusaluejohtajana. Roivasta 

värisytti pelkkä ajatus siitä, että vaikka joku Barsebäckin ydinvoimalan kaltainen laitos päätyisi joskus nykyisen 

ylimmän esimiehen vastuulle. Huh! 

Käteltyään ylikomisario Hallbergin tutkintaryhmän kaikki jäsenet poliisijohtaja mainitsi, että oli palaveerannut 

aamupäivällä valtakunnan ylimmän poliisijohdon kanssa. Ja että kyseisen neuvonpidon aiheen jokainen varmaan 

pystyi arvaamaan. Olipa jopa aina yhtä kiireinen sisäministerikin poikennut tervehtimään, ja esittänyt huolestumisensa 

tutkimusten nihkeän etenemisen takia. 



Lääninpoliisijohtajan suorasanainen, kaartelematon avauspuhe otettiin vastaan huulet tiukkoina. Se ei varsinaisesti 

kohottanut paikalle määrättyjen tunnelmia. Pientä vilkuilua. Hidasta painon vaihtamista jalalta toiselle. Ja varmasti 

myös sapekasta sisäänpäin kiroilua. Ryhmän matka jatkui eteenpäin, johtajan määrittämällä tahdilla, eli puolijuoksua. 

Majken Candell otti porukan vastaan rikoslaboratorionsa ovella. Tavanomaisesta asustaan poiketen Majken oli 

pukeutunut valkoiseen työtakkiin ja työsandaaleihin. Se oli ollut ylikomisario Hallbergin toivomus. Poliisijohtaja kun oli 

tunnettu siitä, että hän saattoi täysin varoittamatta puuttua melkein mihin tahansa. Eikä välttämättä 

hienovaraisimmalla tyylillä. 

Majken Candell johdatteli lääninpoliisijohtajan ja tätä eskorteeraavan isohkon seurueen tutkimuspöytien sekä 

kaapistojen välistä käytävää pitkin peremmälle. Johtajan kaksi assistenttia ja kaupungissa vierailulla oleva Malmön 

apulaispoliisipäällikkö seurasivat varjoina ison miehen kantapäillä. Hallberg, Roivas, Myrsjö ja Boden seurasivat vähän 

etäämmällä, äänettömänä häntäjonona. 

Tilanne oli jäykkä, kiusallisuuteen saakka. Ryhmä yski ja köhi, ja karautteli kurkkujaan ja raapi tuolinjaloilla lattiaa ja 

asettui sitten paikoilleen rikoslaboratorion ovaalin neuvottelupöydän ympärille. Kahvia alettiin kaadella mukeihin. Ja 

sitten Hallberg katsoi kysyvästi poliisijohtajaa, sai tältä merkin ja nousi tuoliltaan, rykäisi ja aloitti alustuksensa, joka 

keskittyi ryhmän viimeisimpiin tutkimustuloksiin. Poliisijohtaja ei esittänyt kovin monta kysymystä. 

Viimeisin murhatapaus, Joanna Lanemar, sai hänet kohottelemaan vähän kulmiaan. 

"Hetkinen. Tämä yksi seikka tässä hieman askarruttaa. Te siis tarkoitatte, että nainen mahdollisesti eläisi tänäkin 

päivänä, ellei olisi päättänyt poiketa vähän aiemmin kampaajalla?" 

"Pelkkää spekulaatiotahan tämä tietenkin on, mutta se on aivan mahdollista", komisario Hallberg nyökytteli. "Kun 

tämä Fritz näemmä nyt vain on tarkka näissä tekemisissään.  

Kriteereissään. Murhamies on melko syvästi fiksoitunut nimenomaan vaaleisiin ja lyhyttukkaisiin naisiin. Se on aivan 

kiistatonta." 

"Sairasta ja kieroutunutta." Lääninpoliisijohtaja huoahti syvään sekä risti kätensä rinnalleen. "Entä tämä nimi, siis 

Fritz? Miksi hän signeeraa nämä... siis työnsä, tuolla nimellä? Onko nimen taustoja mietitty riittävästi? Mitä teorioita 

teillä on? Mistä se juontaa juurensa?" 

"Nimi voi olla peräisin melkein mistä vain." Rikoskomisario Hallberg levitteli käsiään. "Se voi olla joku 

lapsuudenaikainen lempinimi. Se voi olla sarjakuvasankari. Tai se voi olla jonkin sellaisen mielikuvitushenkilön nimi, 

joka joskus — tarhaiässä — suojeli tyyppiä Ukeilta isommilta räkänokilta hiekkalaatikolla. 

Se voi myös olla paha henki, joka puhuu hänen päänsä sisällä..." "Sarjakuvan kautta tuli nyt vaan mieleen, että jos se 

tyyppi ihaileekin Fritz Langin elokuvia..." Myrsjö heitti äkkiä. 

Pöydän ääreen laskeutui äkkinäinen hiljaisuus. Kaikki kääntyivät katsomaan Mattias Myrsjötä. Roivas huomioi, että 

tämä oli nyt niitä harvoja kertoja, jolloin jopa kovanaamainen Myrsjö meni noloksi. 

"Kovin mielenkiintoinen pointti. Hänen suosikkinsa filmi-Fritzin tuotannosta on tietenkin: M — kaupunki etsii 

murhaajaa - niinkö?" Poliisijohtaja naurahti kuivasti. Myrsjön ilme kivettyi.  

Hallberg riensi nyt alaisensa avuksi. 

"Kaikki mahdollisuudet ovat, tässä vaiheessa, ihan yhtä oikeita. Niin... Tämä nimi. Tämä Fritz. Sehän voi olla vain 

tappajan pikaisesti keksimä kuittaus, eräänlainen allekirjoitus, kun kerran joku täytyy olla, eli vähän kuin 

seinätöhertäjien käyttämät tagit. Eli kyseessä siis on sellainen nimimerkki, siis eräänlainen puumerkki, jolla tämä 

tyyppi haluaa mainostaa saavutuksiaan. Niin... ja vielä yksi vaihtoehto on se että nimi voi olla myös aivan tietoinen 

hämäys - semmoinen jippo, jolla murhaaja haluaa johdatella meidät ihan vääriin johtopäätöksiin hänen 

henkilöllisyydestään." 



Hallbergin puheenvuoron jälkeen oli Majken Candellin vuoro. 

Majken oli varannut pöydälle piirtoheittimensä viereen muutaman kalvon. 

Niillä hän aloitti. 

Koska äsken oli jo puututtu murhaajan allekirjoitukseen eli tagiin, Majken Candell esitteli ensimmäiseksi kalvot, joissa 

oli kuvattuna kaikki kuusi tussattua FRITZ-logoa. 

"Kynistään Fritz ei ole tarkka", Majken aloitti. "Tappaja on käyttänyt peräti neljääkin erilaista tussia. Ainoastaan Brittan 

ja Jaanan tapauksissa kynä on ollut täsmälleen samaa tyyppiä.  

Ja yleensä allekirjoitus on vatsassa - melko lähellä napaa. Britta on poikkeus, teksti oli vasemman rinnan yläpuolella. 

Britta oli muuten uhreista ainut, joka joutui ottamaan vastaan todella monta iskua. Muille riitti maksimissaan kolme 

voimakasta lyöntiä." 

Lääninpoliisijohtaja mutristeli suutaan. Ja rakenteli käsistään pyramidin. Nosti sitten sormien kärjet nenänpäähänsä. 

Mies näytti olevan ajatuksissaan. Mitä harkintaa! 

Roivas ähki mielessään: mitä teatraalisuutta! 

Poliisijohtaja oli pitkään vaiti. Ja sanoi sitten: 

"Voisiko näitä murhaajan allekirjoituksia analysoida jotenkin, ikään kuin käsialan pohjalta?" 

Majken vastasi nopeasti ja täsmällisesti: 

"Se on melko toivotonta... Murhaaja raapustaa viestinsä yksinkertaisilla ja isoilla pukkikirjaimilla. Ja ihmisen iho on 

erittäin vaikea alusta. Siihen piirretään, siihen ei kirjoiteta. Me emme siis voi puhua varsinaisesti mistään käsialasta." 

"Tietysti joku oppinut psykoanalyytikko, esimerkiksi joku sanotaanko sveitsiläinen tiedemies, voisi varmaan päätellä 

noistakin kiemuroista yhtä sun toista. Osaisi sanoa tekijän luonteenlaadusta ihan vaikka mitä. Koulutodistuksen 

keskiarvon. Kaikkea semmoista." Mattias Myrsjö oli taas koonnut itsensä ja päätti avata suunsa. Kunnioitettavaa 

kansalaisrohkeutta. 

Pöydän ääressä pidäteltiin taas hengitystä. 

Poliisijohtaja heitti nopeahkon katseen Myrsjön taholle ja vilkaisi sitten kysyvästi myös Hallbergin suuntaan. 

Rikoskomisario ei ollut huomaavinaan tätä elettä, vaan piti silmät suunnattuna tiukasti etuseinän valkokankaalle. 

Aivan kuin Myrsjön kommentti olisi mennyt häneltä täysin ohitse korvien. 

Majken Candell auttoi sopivasti tilannetta heittämällä piirtoheittimelle seuraavan kalvon. Näytölle läjähti suurennettu 

kuva tutkijoita jo jonkin aikaa kiinnostaneesta siniharmaaasta kuidusta, jota oli saatu talteen kaikkiaan kolmella 

murhapaikalla. 

Majken antoi kuidusta parin minuutin luennon. Ja totesi lopuksi, yksikantaan, että valitettavasti tämän kuidun yleisyys 

teki siitä kohtalaisen heikon, enemmänkin vain yleisluontoisen todistuskappaleen. Kuitututkimus oli ilmeisesti 

hiukkasen liian tieteellistä proosaa vierailijoille. Lääninpoliisijohtajalla ei ollut tässä asiassa mitään enempää 

kysyttävää. 

Sitten eteenpäin. Majken Candellin seuraava kuva esitti veristä kengänjälkeä. Heti sen jälkeen seurasi uusi kuva, jossa 

esiteltiin vaaleahkoa urheilukenkää. 

"Tämä tässä... on tavallinen Puman tennistossu, kokonumeroa 44. Meidän laboratoriomme on selvittänyt, että 

äskeinen jälki on tämänmerkkisestä tossusta lähtöisin." 

"Aika yleinen jalkine sekin, vai mitä? Eli eipä siis mikään varsinainen läpimurto", lääninpoliisijohtaja totesi. 



"Niin voi sanoa. Kenkä on myynnissä kaikkialla maassa. Eli olette ihan oikeassa. Ei paljon apua tästäkään löydöksestä. 

Tosin... tämän kengän kokonumero ei ole kaikkein yleisin.  

Kaverin jalka siis näyttäisi olevan hieman keskivertoa isompi." "Tuotakin on todella mietitty. Siis tätä jalan kokoa." 

"Okei. Annetaan nyt sen kengän olla. Eteenpäin. Mitä uutta tietoa on murhaaseesta?" lääninpoliisijohtaja kysäisi. 

"On mitä tyypillisin tylppä esine. Todennäköisesti se on tavallinen työvasara. Jollaisia löytyy aivan kaikilta Clas 

Ohlsoneilta ja muista rautakaupoista ympäri kaupunkia. Tai sitten se on joku muu vasaraa muistuttava astalo. Vasara 

on kyllä varmin veikkaus", Majken lausahti rauhallisesti. 

"Siitä ei ole enempää tietoa", ylikomisario Hallberg jatkoi. "Fritz muuten lyö aina päähän. Varmoja tappolyöntejä. Ei 

minnekään muualle. Britta Hill oli tosin poikkeus, hän sai pari iskua rintakehäänkin. Yllätys kun ei ilmeisesti sillä kertaa 

onnistunut." 

Tässä vaiheessa lääninpoliisijohtaja vilkaisi kelloaan merkitsevästi. Majken Candell oli varautunut huomattavasti 

pidempäänkin esitykseen. Mutta herroilla näemmä oli tyypilliset herrojen kiireet. 

Poliisijohtaja nyökkäsi ilme vakavana kiitokseksi ja nousi sitten hihojaan oikoillen. 

Hän kätteli kaikki paikallaolijat voimakkaalla otteella ja asteli ovelle. 

Mies kääntyi vielä kynnyksellä, loi huoneeseen pitkän katseen ja sanoi painokkaalla äänellä: 

"Onnea ja menestystä vaativassa tehtävässänne. Koko Ruotsi katsoo teihin ja seisoo myös tukenanne. Älkää antako 

sen saada enää seitsemättä!" 

Sitten lääninpoliisijohtaja astui käytävään. 



NELJÄS OSA 

1. 

Erityiskomennuskunta F oli kerääntymässä operaatiohuoneeseen. Kokoontumiskutsu oli lähtöisin Majken Candellilta, 

hänellä oli tärkeitä uutisia. Miehiä istui pöydän ääressä, jotkut joivat kahvia. Joku luki lehteä. TV:kin oli päällä. Ilman 

ääntä. Joku eurojalkapallon maalikimara. Tavoistaan poiketen Majken oli myöhässä. Mattias Myrsjö vilkaisi kelloaan ja 

murahti. 

"Missä hitossa frouva viipyy... aina sama juttu naisten ka..." 

Samassa ovi kävikin ja Majken Candell astui sisään. 

Majken Candell huuteli hyviä päiviä ja riensi samaa tahtia suoraan pöydän päähän ja availi ripeästi salkkuaan, sieltä 

löytyi papereita, kalvoja ja yksi kappale sinertäviä paitoja. Nyt hän vilkaisi pikaisesti miehiä molemmin puolin pöytää ja 

meni suoraan asiaan: 

"Joo, niin. Sori vaan tämä viivästys. Tämä yksi pidemmän aikaa askarruttanut tekokuitu tässä minulla on asiana... siis 

eilen alkoi nyt viimeinkin tapahtua sillä sektorilla! Me ollaan nyt löydetty jotakin mielenkiintoista, tai ainakin oletetaan 

niin!" 

"Selvä! Ihan korvana nyt ollaan", rikosylikomisario Hallberg hengähti, odottavana. 

"Laboratorio ei halua omia mitään kunniaa tästä. Uudempi edistysaskel on syntynyt isolta osin ulkopuolisten 

eksperttien, valtakunnan parhaiden vaatealan asiantuntijoiden, kovinkin suosiollisella avustuksella", Majken Candell 

silmissä oli innostuneen tiukka katse, ja hän pyyhkäisi hiussuortuvia otsaltaan. Nainen oli ilmeisesti kävellyt nopeasti, 

koska oli myöhässä. 

"Niin. Eniten meitä on auttanut eräs iso maahantuoja... semmoinen, joka on teetättänyt valtavat määrät takkeja, 

housuja, paitoja, joita puolestaan käyttää moni suuri toimija ympäri valtakuntaa. Ja erittäin merkittävä asiakas tuolla 

tavarantoimittajalla on nimenomaan täällä Tukholman alueella vaikuttava suuri firma, huomattava kunnallinen 

työnantaja. Eli... siis tässä vielä tämä kaiken huomion keskipiste, tämä kuitu..." Majken Candell osoitteli kuulakynällään 

suurennosta, joka muistutti jonkinlaista löysähköä spiraalia. 

Operaatiohuoneessa oli hetken aikaa hiirenhiljaista. 

Majken Candell tarttui pöydällä lojuvaan siniharmaaseen kauluspaitaan ja jatkoi painokkaalla äänellä: 

"Hyvät herrat! Tämä kuitu, jonka me löysimme kolmesta murhahuoneistosta - eli siis puolessa tapauksessa kaikkiaan 

kuudesta — on siis presiis sama, eli täysin ja ihan tismalleen identtinen tämän nyt kädessäni olevan työpaidan kuitujen 

kanssa..." 

Majken Candell levitteli paitaa paremmin näkyville. 

Miehet tuijottivat paitaa ääneti. 

Rikosylikomisario yskäisi ja sanoi: 

"Niin. Herrat! Minua on asiasta jo hieman briiffattukin. Tuo paita, jota Majken nyt pitelee käsissään, on Stor-

Stockholms Lokaltrafik AB:n virallista työpaitamallistoa. Tuo nimenomainen malli, sininen tai siniharmaa, on ollut SL:llä 

käytössä jo yli viitisentoista vuotta." 

Hiljaisuus huoneessa syveni. 

Olisi voinut kuulla pölyhaituvan tippumisen piirtoheittimen kalvolle. 



Hallbergin ilme pysyi terävänä. Hän jatkoi: 

"Tuota paitaa kantaa päivittäin muutama tuhat ihmistä. Kuten esimerkiksi bussikuskit, metrojunien kuljettajat, 

kaikkien tunnelbana-asemien lipunmyyjät, ja Färdtjänstin kuskit, mahdollisesti vielä lukuisat muutkin liikennelaitoksen 

palkkalistoilla olevat." 

Rikosylikomisario sulki hetkeksi suunsa, vilkuili ympäri pöytää ja arvioi ryhmänsä ilmeitä. Sitten hän jatkoi: 

"Tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Eli melkomoisen loputon suo tarvottavaksi. Niin te ehkä sanotte. Mutta nyt meillä on 

edes yksi uusi jälki johon panostaa, jotakin mihin tarttua.  

Koukussamme - uistimessa - on taas jotakin mitä alkaa kelata sisään." 

Hiljaisuus Operaatiohuoneessa jatkui. Pientä vilkuilua. Asentojen korjailua. Kaikki punnitsivat huolella tätä uutta dataa. 

Mutta. Tässä vaiheessa kukaan tutkintaryhmästä ei näemmä ollut vielä erityisen innokas hyppäämään pystyyn omine 

uusine ideoineen. Eipä näkynyt ainuttakaan vapaaehtoista pöydälle kiipeäjää. 

Hallberg kävi kaatelemassa kaikille kahvia. Tämmöinen toverillinen avuliaisuus kuului aina joskus ylikomisarion 

johtamistyyliin. Pikku hiljaa alkoi sitten porukalta myös tippua kommenttejakin: 

"Eihän tämä vielä ole mikään valtavien aplodien paikka", Mattias Myrsjö mutisi. "Tuollasen, siis noinkin mahdottoman 

yleisen vaatekuidun todellinen todistusarvo on kai, siis niinku loppupeleissä, aika vaatimaton, eli likimain plus miinus 

nolla." 

"Onhan tuossa varmaan jotakin ideaa. Askel eteenpäin... Mutta ei isoja läpimurron aineksia", Arvid Boden totesi. 

"Melkein kaikki ihmiset käyttää SL:ää. Siis päivittäin. Busseja.  

Tunnelbanaa. Pendeltägia. Tuollainen kuitu on voinut ajautua uhrien asunnoille ihan miten vain, Fritz voi olla 

kovastikin aktiivinen SL:n asiakas." 

"Niin kyllä, mutta tämä jälki meidän pitää nyt ainakin tutkia. On tarkistettava, että löytyykö uhreiltamme jotakin 

todellista kytkentää SL:n suuntaan, eikö niin?" Roivas totesi. 

"Mitä... siis millaista kytkentää sinä olet ajatellut?" 

"No jotakin muutakin kuin se kuukausikortti." 

"No joo... ja taas me palataan tähän samaan, että kaikki uhrit taatusti käyttivät joskus joko bussia, tai tunnelbanaa." 

"Eivät kaikki!" Sakari Roivas ryhdistäytyi tuolillaan. 

Kaikki kääntyivät taas Roivaksen suuntaan. 

"Mitä tarkoitat?" 

"Minulle tuli nyt vaan mieleen Annika Wikblom - tämä meidän MS-potilaamme Södermalmilta. Sänkypotilas... Annika 

ei taatusti ollut tunnelbanan kanta-asiakkaita. Ei. Näitä kuituja siis löytyi kaikkiaan kolmesta asunnosta kuudesta 

mahdollisesta, ja mites se menikään, Majken, olikohan Annikan asunto niiden kolmen joukossa?" 

"Oli." 

"Mielenkiintoista." Mattias Myrsjö alkoi nyt nyökytellä isohkoa pääkoppaansa. "Se rouva ei taatusti omistanut SL:n 

kuukausikorttia." 

"Niin. Siis ei busseihin ja tunnelbanaan tarkoitettua korttia", Sakari Roivas puhui hitaasti, laahaten sanojaan, kuin niistä 

jokaista punniten. Hän näytti keksineen jotakin. 

Roivas napautti pöytää, sanoi: 



"Hetkinen! Mutta... kyllähän hänelläkin taatusti oli tämä yksi ja jopa ihan omanlaisensa SL:n kortti... Oli pakko olla!" 

Pidempää tuijotusta. 

"Eli siis... siis mikä?" 

"Annika käytti invalidibusseja. Eli eiköhän hänellä ollut Färdtjänstin palvelukortti." Sakari Roivas levitti käsiään, ikään 

kuin toivoen varmistusta äkkiidealleen. 

Ensin oli ihan hiljaista. Ja sitten pöydän ympärillä alettiin nyökytellä, ryhdit suoristuivat ja katseet alkoivat terävöityä. 

Rikosylikomisario Hallberg hieraisi ohimoaan ja murahti painokkaasti: 

"Justiinsa niin. Tottakai. Ilman muutahan se menee niin! MS-potilaat ovat tietenkin ihan kärkipäässä oikeutettuja SL:n 

punaisten invataksien käyttämiseen." 

"Hei hetkinen! Tossa voi olla jotain. Mulle tuli nyt yks ihan toinen juttu mieleen!" Mattias Myrsjö nosti kätensä ilmaan 

ja väänsi suutaan hymyyn. "Miettikääpäs, että missäs tämä meidän kovaonninen Suomi-neitomme, siis se Jaana, missä 

se olikaan töissä?". 

Ja Myrsjö jatkoi melkein samaan hengenvetoon: 

"Jaana-tyttöhän ahkeroi tuolla Söderin takana, Sturebyn sairaalassa. Ja se laitoshan — jos mikä — on oikein 

varsinainen minkkitarha, kopit täynnä pitkäaikaispotilaita. Eli just  semmoista porukkaa, jota Färdtjänst aina tarpeen 

vaatiessa kuskaa pitkin sekä poikin koko Tukholman lääniä." 

Arvid Boden heitti ilmaan seuraavan ajatuksen: 

"Elisabeth! Ja se Essingenin rouvien hyväntekeväisyyskerho! Vanhusapu!" 

Hetken aikaa neuvotteluhuoneessa oli ihan hiljaista. 

Ja sitten Sakari Roivas nosti katseensa pöydän pinnasta. Laukaisi: 

"Ja nyt tuli mieleen Britta Hillin työpaikka. Heti siinä kahvilan lähellä on ne isot varikot! Valtavat hallit täynnä SL:n 

busseja! Onkohan siellä myös Färdtjänst?" 

"No niin. Mielenkiintoista. Tässä meillä on siis jo vaikka mitä. .. Elisabeth, Britta, Jaana, Annika... siinähän meillä on jo 

neljä! Neljä kuudesta!" 

2. 

Sakari Roivas laati itselleen soittolistan. Sitten vaan luuriin kiinni. Heti ensimmäinen soitto oli kuitenkin vesiperä. 

Martin Garvare, parturi Ulla Wargin isännöitsijä, eli tämä eläkkeellä oleva kapiainen, ei vastannut. Roivas kuunteli 

kymmenkunta pitkää tuuttausta ja laski sitten luurinsa. Hieman pettyneenä. Harmillisempi juttu. Juuri herra Garvaren 

vastausta hän eniten kaipasi.  

Toinen soitto meni sitten Magnus Tierpille, eli Elisabeth Tierpin aviomiehelle. Post Girotin keskus yhdisti joutuisasti, ja 

Magnus Tierp vastasi puhelimeensa melkein saman tien, kuten kunnon valtion virkamiehen kustannuspaikallaan 

kuuluukin tehdä. 

Sakari Roivas meni turhia kaartelematta asiaan, esitti kysymyksensä muutamalla täsmällisellä lauseella ja sulki sitten 

odottavana suunsa. 

Osastopäällikkö Magnus Tierp vastasi suoralta kädeltä, edes miettimättä asiaa sen enempää: 



"Kyllä Elisabeth kulki aina silloin tällöin Färdtjänstin invatakseilla. .. Mukana, ikään kuin saattajana, niille Essingenin 

vanhuksille. Elisabet järjesti heille vaikka mitä aktiviteetteja.  

Retkiäkin, sinne tänne ja kaikkialle, saaristoon, Waxholmiin saakka." 

"Kiitos kovasti, palaamme mahdollisesti pian asiaan." 

Roivas veti syvään henkeä. Odottava kutkutus tuntui sisuskaluissa. Roivas teki vihkoonsa pari kolme pikamerkintää ja 

nappasi sitten taas puhelimen käteensä. Ja seuraava soitto suuntautui nyt Anne Kupariselle, Jaana Kannon 

kämppäkaverille. 

Anne löytyi vasta useiden yhdistämisten ja melko pitkän odotuksen jälkeen. Tyttö oli Sturebyn valtavan 

vanhustensairaalan jollakin osastolla. Tytöllä oli yksiselitteinen vastaus heti valmiina: 

"Just joo. Melkein rutiinia se meille kaikille on. Ihan jokapäiväistä. Kyllä Jaana ehti varmaan olla mukana aika monella 

saattokeikalla. Siis meitä tarvitaan aina joskus kun jotakin huonompikuntoista potilasta viedään sukuloimaan... tai 

minne nyt viedäänkin. Ne on vähän niinku meidän kesäapulaisten hommia nää autokyydit. Joo, mutta ihan kivaa 

vaihtelua.  

Minäkin lähden tässä taas aivan kohta saattamaan yhtä pappaa sen lasten luokse meren suuntaan, jonnekin tuonne 

Saltsjö-Boon lähistölle." 

"Tämän minä vain nyt halusin kuulla. Kiitoksia kovasti avustasi, Anne. Minä ehkä palailen vielä." Roivas sulki luurin ja 

teki taas pari merkintää lehtiöönsä. 

Neljännen soiton kohteena oli Gert Wikblom, Annika Wikblomin ex-aviomies. Sakari Roivas tavoitti miehen autostaan. 

Eurooppa neloselta. Arkkitehti mainitsi olevansa juuri parhaillaan ajelemassa tapaamaan jotain asiakastaan 

Södertäljeen saakka. 

"Juu. Totta kai. Annikahan siis käytti tietenkin säännöllisesti Färdtjänstiä, ja jopa montakin kertaa viikossa. Hänhän 

poikkesi päivittäin Södersjukhusetissa näissä hoidoissa, lihaskuntoutuksessa." 

"Näin vähän arvelinkin. Ja te tilasitte varmaan kyytejä muihinkin tarkoituksiin, olin muistavinani niin?" Roivas uteli. 

"No, joskus. Siis silloin kun mentiin porukalla hieman pidemmälle. Annika rakasti kovasti Roslagenin rannikkoa... merta 

ja sitä maisemaa muutenkin, sitä monimuotoista saaristoa.  

Kävimme muutaman kerran sielläpäin... joissakin niistä näteistä pikkukaupungeista. Joo, siis totta kai Färdtjänstin 

kyydillä. Niin - ja lapsetkin olivat tietysti mukana. Niin... ja tietty sinne hänelle rakkaille hevostalleille tehtiin kanssa 

joskus ekskursioita. Joo, Färdtjänstillä." 

"Kiitos. Eipä muuta tällä kertaa. Kuulemiin." 

Roivas koetti saada taas kiinni isännöitsijä Martin Garvarea. 

Mutta mies ei vieläkään vastannut. 

Roivas huokaisi ja naputteli sitten uuden numeron. 

Nyt hän onnistui saamaan langan päähän Lotta Ottossonin, Södermalmin neitosen, joka oli ollut Joanna Lanemarin 

pitkäaikainen taekwondo-kumppani. Ja ilmeisesti muutenkin hyvä ystävä. 

"Siis... Hetkinen nyt. Että Färdtjänst. Juu, totta kai minä tiedän ne autot, siis ne punaiset pikkubussit. Mutta nyt pitää 

kyllä oikein miettiä. Ei... Joannalla ei kyllä tietääkseni ollut tässä kaupungissa ketään vammaista... tai siis 

liikuntarajoitteista ystävää tai tuttavaa." Lotta Ottossonin ääni oli ensiksi hieman epäröivä, mutta sitten sävy alkoi 

muuttua koko ajan varmemmaksi. "Ei siis ollut... eikä ollut kyllä täällä päin vanhoja tai raihnaisia sukulaisiakaan. 

Joanna kun ei edes ollut kotoisin Tukholmasta. Vaan etelästä, Malmöstä." 



"Okei..." Roivas rypisteli otsaansa. "Tämä ymmärretty. Mutta mietitäänpä tätä kuviota nyt sitten hieman toista kautta. 

Mitään asiakassuhdetta sinne Färdtjänstin suuntaan Joannalle ei siis voinut olla. Ei. Se selvä. Mutta entä jotakin 

muunlaista suhdetta?" 

"Muuta? Millaista muuta suhdetta?" 

"Ihmissuhdetta, ihan minkälaista tahansa? En nyt tarkoita seurustelua, en välttämättä mitään sellaista. Mutta jotakin 

muuta kytkentää. Sitä minä tässä ajan nyt takaa. Sinulla siis ei ole pienintäkään sen suuntaista muistumaa, että Joanna 

olisi ollut jossain vaiheessa tekemisissä Färdtjänstissä vaikuttavien ihmisten kanssa?" 

"Ei. En minä kyllä... ei millään tule mitään tuollaista mieleen." Lotta Ottossonin ääni kuulosti aidosti valittelevalta. 

"Olen pahoillani, mutta tässä en pysty enempää auttamaan." 

"Ymmärrän. Kiitos kuitenkin ajastasi." Sakari Roivaksen äänessä kaikui nyt lievä pettymys. Ihan aina ei voi voittaa, hän 

tuumaili. Tämä oli nyt päivän ensimmäinen keskustelu, joka ei antanut hänelle sitä vastausta mitä hän odotti. 

"Lotta, yksi juttu vielä. Jos mieleesi juolahtaa joku tähän aihepiiriin liittyvä asia, ihan mikä tahansa, niin älä epäröi 

pirauttaa. Se voi olla meille todella tärkeää." 

"Joo. Mä soitan varmasti, jos jotain ilmenee." 

Roivas käveli ikkunaan ja tuijotti pitkään Poliisitalon betonipihaa. Ei ristin sielua, ei missään. Sitten hän veti syvään 

henkeä ja palasi pöydän ääreen ja naputteli taas jo tutuksi käyneen numeron. 

Ja lopultakin osapäiväinen isännöitsijä Martin Garvare vastasi puhelimeen. Mies teki sen jopa ensimmäisellä 

tuuttauksella. 

"Jaa, että olit siis soitellut..." Garvare puhui hieman venytellen. "No... olen ollut tässä hieman kiinni, mutta nythän 

tämä yhteys järjestyi, eli että mitähän asia mahtaa koskea?" 

"Otin yhteyttä oikeastaan siksi, että halusin esittää vielä pari kolme täydentävää kysymystä... lähinnä Ulla Wargin 

asiakaskuntaan liittyen." 

"Anna tulla vaan. Minä teen parhaani. Katsotaan, mitä tiedän. Poliiseja minä haluan kyllä auttaa aina - ja tämmöisessä 

jutussa siis tietenkin vielä ihan erityisesti." 

"Selvä. Hieno homma. Siis: muistaakseni sinä mainitsit aiemmassa keskustelussamme, että Ullan luona kävi melko 

tavalla lääkäreitä. Ja muutakin vastaavaa sairaalaporukkaa. Siis lähinnä Karolinskasta?" 

"Juu, se pitää kyllä paikkansa. Sairaala on tuossa ihan liki. Melkein naapurissa." 

"Mutta... muistanko minä nyt oikein? Sinä taisit puhua kai myös jotain potilaista ja invalideistakin? Etkös vaan? Että 

heitäkin kuljetettiin aina ajoittain sinne Ullan parturi-kampaamoon.  

Kävivät siellä siistiytymässä, niskatukan rajausta, kiharaakin?" 

"Joo. Niinhän minä taisin sanoa. Kyllä niitä tuossa pihassa aina joskus näkyi." 

"Okei. Nyt seuraava kysymys. Tämä onkin todella tärkeää. Millä kulkuneuvoilla näitä potilaita kuskattiin?" 

"Kyllähän ne kai yleensä oli näitä... liikennelaitoksen punaisia Mersuja — semmosia pikkubusseja, niitä joissa on 

tämmönen rullatuolihissi takaosassa. Joo, niitähän ne pääasiassa oli, ne potilaiden kulkuneuvot." 

Roivas sulki hetkiseksi silmänsä. 



"Aivan... Eli siis Färdtjänst. Kiitos. Tämän vain halusinkin sinulta kuulla. Olet ollut todella isoksi avuksi, Martin. Niin, yksi 

pikku asia vielä. Ne bussien kuljettajathan odottivat kai siellä jossakin paikan päällä, vai mitä? Siis sen ajan kun asiakas 

istuu parturinpukilla?" 

"Eiköhän se niin mennyt. Aika äkkiä ne bussit kävi tossa pihassa kääntymässä. Eihän semmosten potilaiden 

keritsemiseen useinkaan mennyt tollaista varttituntia pitempään. Eli turhaahan sen kuskin tietysti on siinä välissä 

lähteä mitään muuta keikkaa heittämään. Tuossa ulkona niitä näki tupakalla. Ja kyllä joku varmaan istuskeli sisälläkin. 

Lukemassa Ullan lehtiä. Joskus mä juttelin jonkun kanssa, että eikö sairaalassa ole keritsimiä, kun pitää kallista bensaa 

polttaa ja potilaita kyöräillä meidän verovaroilla pitkin poikin kaupunkia partureissa ja kampaajilla? Ja arvaapa mitä se 

kuski vastasi?" 

"No mitä?" 

"Ettei tässä ole kysymys pelkästä tukanleikkuusta vaan ihmisten virikkeistä. Niin se sanoi! Juu! Vi-rik-keis-tä! On tämä 

maailma mahdottomaksi mennyt!" 

"Aivan, aivan." Roivas ei ollut isommin kiinnostunut Martin Garvaren sosiaalipoliittisista näkemyksistä, ja heitti kehiin 

jatkokysymyksensä: 

"Niistä invalidibussikuskeista vielä. Olikohan kuljettajien joukossa vakionaamoja? Vai vaihtuivatko miehet?" 

"En minä sitä osaa sanoa. Kai ne aika lailla vaihtuivat. Ei mikään naama ainakaan meikäläiselle tutuksi käynyt. Autotkin 

vaihtui. Siis ei ne aina olleet Mersuja. Kärytti tossa pihamaalla joskus semmoisia vanhempia, yhtä lailla SL:n punaisia 

Peugeotpakujakin..." 

"Suuret kiitokset vielä kerran, Martin. Todella hieno homma että minä sain sinut viimein kiinni ja langan päähän. 

Palataanpa asiaan myöhemmin. Kuulemiin." 

Sakari Roivas laski luurin alas hyvin varovasti - aivan kuin se olisi ollut hienointa posliinia. Hänen kasvoillaan lepäsi nyt 

hieman vaikeaselkoinen ilme. Siinä oli nähtävissä orastavaa innostusta, jännitystäkin, mutta enemmän varovaista 

epäilyä. Nämä olivat olleet rohkaisevia puheluita. Britta Hillin työpaikalle Roivas ei ollut soittanut. Mutta se oli selvä 

peli muutenkin. Pullakahvila kun sijaitsi siellä Stor-Stockholms Lokaltrafikin valtavien varikkojen vierellä. Eli 

jonkinlainen kytkentä Färdtjänstiin siis löytyi jo viidessä tapauksessa kuudesta.  

Ainoa kauneusvirhe tässä palapelissä oli nyt ainoastaan tämä viimeinen uhri. 

Joanna Lanemar... 

 

3. 

Rikosylikomisario Hallbergin paineet olivat ankarat. Hallberg joutui tasapainoilemaan kieli keskellä suuta ja 

puntaroimaan tämän liian pitkään jatkuneen umpikujan tutkintatyölle asettamia lainalaisuuksia. Esille tullut uusi 

tutkimussuunta — "siniharmaan kuidun jälki" - oli vielä tässä vaiheessa pelkkä kalpea raakile, eli kyseessä oli sellainen 

löytö, jota olisi pitänyt pohjustaa kärsivällisesti ajan kanssa, askel askeleelta edeten. Mutta nyt elettiin valtavien 

paineiden alla. Jälleen uusi murha voisi aiheuttaa arvaamattomia seurauksia niin henkiselle ilmapiirille Tukholman 

kaupungissa kuin veronmaksajien luottamukselle poliisitointa kohtaan ihan koko valtakunnassakin. Siksi 

rikoskomisario Hallberg katsoi että hänen oli pakko kääntyä, vaikka siis kuinka vastentahtoisesti, lääninpoliisijohtajan 

puoleen. Hänen olisi nyt pyydettävä korkeimmalta esimieheltään tietynlaista poliittisluonteista taustatukea ja apua. 

Tämä siksi, että hänen olisi oikaistava tässä murhatutkinnan uudessa, kriittisessä vaiheessa muutamia sellaisia mutkia, 

jotka olisivat vieneet poliisiorganisaation tavanomaisessa, byrokraattisessa myllyssä jauhaen ehkäpä viikkoja. 

Lääninpoliisijohtaja vakavoitui silminnähden heti kun kuuli tutkinnan suunnasta. Stor-Stockholms Lokaltrafik Ab - 

laajemminkin koko läänissä operoiva Liikennelaitos - oli ihan ikioma linnakkeensa organisaatiokartastossa. 



Valtavankokoinen työnantaja, jolla oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä palkkalistoillaan. Ja sen piirissä vaikuttavat ay-

pomot olivat nimenomaan niitä miehiä, joilla oli taas hyvinkin merkittäviä asemia tämän samaisen puolueen 

päättävissä elimissä, jonka mandaatilla myös lääninpoliisijohtaja istui korkealla kivitalossa. Kulmahuoneessaan. 

Monissa liemissä keitetty byrokraatti oli nyt pakkorakosessa. 

Lääninpoliisijohtaja ilmoitti Hallbergille, erittäin vakavana ja huolestuneena, että hänen täytyisi pitää pari kolme 

pikapalaveria. Asiaan palattaisiin iltapäivällä, ennen töiden päättymistä. 

Niin sitten tehtiinkin. 

Lääninpoliisijohtaja suoritti tässä kohtaa poliittisen viran marinoimalle miehelle tyypillisen siistin käsienpesun. Pontius 

Pilatus, parin tuhannen vuoden takainen Jerusalemin kaupungin korkein poliisiviranomainen, olisi varmaan nyökytellyt 

tuolle manööverille suopeasti päätään. Poliisijohtaja antoi tasan kello neljältä ylikomisario Hallbergille sellaisen hänen 

omaa puoluettaan edustavan yhteyshenkilön puhelinnumeron, joka löytyi tarpeeksi korkealta Stor-Stockholms 

Lokaltrafikin organisaatiosta, ja joka poliisijohtajan mukaan voisi taas omasta puolestaan alistaa jonkun Färdtjänstin 

päällikkötason henkilön ikään kuin "yhteysupseeriksi", kuten poliisijohtaja asian ilmaisi. Eli: vastuuseen tutkimusten 

jatkotoimista. 

"Mutta kuule Hallberg!" Nyt poliisijohtaja nosti varoittavasti etusormeaan. "Erästä asiaa emme voi tarpeeksi painottaa 

tai alleviivata. Ja se on tämä vanha kunnon hys-hys. Tässä on nyt oltava todella kieli keskellä suuta ja saatanan 

varovainen. Mitään, kertakaikkiaan mitään tähän liittyvää, ei saa vuotaa lehdistön suuntaan. Varmasti tajuat sen. 

Meillä on tuolla kaupungilla tuhansia ja taas tuhansia kunnollisia ja mitä arvostettavimmalla tavalla tehtävänsä 

hoitavia SL:n työntekijöitä palvelemassa kaikkia kaupunkilaisia, joka ikinen päivä. Me emme halua herättää mitään 

hysteriaa, emme millään tavalla leimata noita kelpo ihmisiä. Emmehän?" 

*** 

Homma eteni. Jo seuraavana päivänä rikosylikomisario Hallbergilla oli käytössä tuoretta dataa tietokoneajosta, jolla 

Stor-Stock-holms Lokaltrafikin ja sitten vielä sen invalidikuljetusfiliaalin, Färdtjänstin, kaikkien työntekijöiden 

henkilötunnuksia verrattiin erinäisiin poliisirekistereihin. 

Tällä kertaa koko joukon viimeisenä operaatiohuoneeseen saapunut Sakari Roivas istahti kansioineen alas - ja unohtui 

äkkiä miettimään, että mitä tämä oikein oli? Oliko Majken Candell taas vaihtanut huulipunansa väriä? Mikä ihme 

naista vaivasi? Eikö se todellakaan osannut päättää? Äkkiä Roivas huomasi tuijottavansa pöydän vastapuolella istuvaa 

Candellia jopa hieman liiankin pitkään. Liikahtiko tämä jotenkin kiusaantuneena, pyyhkäisikö Majken nyt tukkaansa 

jotenkin kummasti, puolittain jännittyneenä? Hitto! Oliko Candell huomannut tämän hänen typerän toljotuksensa? 

Sakari! Keskity! Nyt! 

Sakari Roivas yskäisi nyrkkiinsä. Ja käänsi sitten äkkiä rintamasuuntansa kohti pöydän päätyä ja komisario Hallbergia. 

Roivas avasi yhden mukaansa ottamistaan kansioista, maneerina, vaikkei siinä ollut yhtään mitään asiaan liittyvää. Hän 

keskittyi. "Kuten hyvin arvata saattaa, niin näinkin jättimäisen kokoluokan työantajan kuin SL:n tasolla me löysimme 

pitkälti yli kaksisataa sellaista tapausta, ihmistä, henkilöhistoriaa, jotka voisivat antaa aihetta lähempään 

tutkimukseen", ylikomisario Hallberg aloitti ja katsoi pöydässä istujia.  

"Runsauden pulassa siis löytyy. Mutta nopeuttaaksemme prosessia olemme päättäneet tässä vaiheessa keskittyä vain 

Färdtjänstiin. Tässä on nyt pakko priorisoida." 

Mattias Myrsjön hengitys vinkui hieman, kuten lähes aina. 

Rikosylikomisario Hallberg tutki hetken papereitaan, ennen kuin jatkoi: 

"Tähän mennessä olemme löytäneet kaksi tapausta, jotka voisi suoralta kädeltä nimetä mielenkiintoisiksi." 

"Vain kaksi?" 



"Noh, taas tämä priorisointi! Joistain on aloitettava." 

"Niin. Tietty..." 

"Yngve Bäck. Ikää 45 vuotta. Tuomittu joskus parisenkymmentä vuotta takaperin Tukholmassa raiskauksen yrityksestä. 

Ja lievästä pahoinpitelystä. Tekoon liittyi melkoisen raskas humalatila sekä muistikatkos. Sitä sinänsä tavallista 

saturdaynightfeveriä..." Ylikomisario katsoi paperia sennäköisenä, ettei ollut itsekään ihan vakuuttunut. 

Ilmeet huoneessa vaihtelivat. 

Epäileviä oltiin. 

Ja Mattias Myrsjö tekikin taas kerran "mattiakset": 

"Totanoin. Bäck? Ei kai vaan tää Yngve, siis tää joka on sen TV:stä kovasti tutun rikoskomisario Beckin hulttiontapainen 

velipuoli?" 

Heiton annettiin mennä yli ja ohi. Ja rikosylikomisario jatkoi: 

"Itse Yngve Bäck ei ole koskaan myöntänyt mitään rikosta edes tapahtuneeksi. On nykyään naimisissa. Ja kahden 

lapsen isä. Muita rikkeitä miehen rekistereistä ei löydy, ei edes parkkisakkoja. Että se siitä." 

"Ja oli sitten se toinenkin..." Arvid Boden levitteli käsiään. 

"Sitten meillä on Lars-Erik Hasselius. Ikää hänellä on kaksikymmentäyhdeksän vuotta. On saanut tuomionsa joskus 

kolmisentoista vuotta takaperin. Trollhättanilla. Eli tämä Hasselius on tuomittu silloin nuorena rikoksentekijänä. Tämä 

on jo mielenkiintoisempi tapaus. Todettu syylliseksi melko pitkään listaan, tässä on nyt sitten vähän kaikenlaista: on 

murtautuminen kesäleirillä olleiden seurakuntatyttöjen asuntolaan, on varkaus, ja ihan laiton uhkauskin... ja sitten 

tässä paperissa mainitaan vielä epäsiveellinen käytös. Poikamies. Edelleenkin." 

Huoneessa mietittiin. 

"Noniin. Tässä siis kaikki mitä meille jäi käteen siitä tietokoneajosta." Ylikomisario Hallberg levitti kämmeniään ja 

vilkuili ryhmäänsä. "Joo, pitää myöntää, ettei kuulosta kovinkaan kummalliselta, eikä välttämättä tässä vaiheessa 

isommin toiveita herättävältä." 

"Ei... Mutta... siis jostakinhan tämä perkaaminen on aina aloitettava:" 

Nyökyteltiin. Kukaan pitkän pöydän ääressä istujista ei tuntenut tarvetta heittää lisäkommenttia. Saalis tuntui 

kuitenkin luvattoman niukalta. 

Jokaisesta paikallaolijasta. 

"Selvä. Eipä tässä nyt auta. Me ryhdymme jatkotoimenpiteisiin. Mattias ottaa tutkittavakseen Backin tapauksen ja 

Arvid syynää herra Hasseliuksen. Onko teillä kysyttävää?" 

Roivas alkoi puhua: 

"Kyllä joo... yksi juttu olisi, mutta ei minulla siis ole mitään just näihin kyseisiin herroihin liittyvää. Ei. Haluaisin nyt vain 

heittää vähän teidän kaikkien märehdittäväksenne erään aivan toisenlaisen ajatuksen." 

"Sitä vartenhan me tässä istutaan. Virkamiespalkkaa nauttien. Eli annapa kuulua!" 

"Kyse olisi siis taas tästä viimeisimmästä uhristamme - eli Joanna Lanemarista..." Sakari Roivas suipisteli mietteliäänä 

suutaan. "Olen tätä aina tässä jossakin välissä päässäni pähkäillyt. Enkä vaan mahda sille mitään, että minua 

edelleenkin vaivaa se että hän, tämä Joanna, tuntuu niin... miten minä nyt sen sanoisin... ulkopuoliselta." 

"Mitä tarkoitat?" 



"Siis jotenkin aivan erisarjaiselta." Sakari Roivas levitteli käsiään ja pyöritteli päätään. "Näihin muihin uhreihin 

verrattuna." 

"Hetkinen. Odotas! Ymmärsinkö minä nyt oikein?" Rikosylikomisario Hallbergin katse terästyi, ja myös ääni. "Roivas 

hei. Oletko sinä nyt heittämässä ilmaan ajatusta... että... että voisiko Joannan murhaaja olla joku aivan toinen 

henkilö... siis ihan eri julmuri kuin näillä muilla naisilla?" 

Tunnelma huoneessa sähköistyi. 

"En tosiaankaan, en suoralta kädeltä. Mutta kun tässä on näitä poikkeavia asioita. Spermaa ei löytynyt, eikä Fritz ole 

aiemmin säästellyt erinomaisia litkujaan. Ja sitten se seikka, että Joanna ei ollut ehtinyt olla blondi kuin vasta 

muutaman päivän. Oikein kovasti outoa. Ja lisäksi Joanna on ainoa uhreista, joka asui Tukholman kaupungin 

ulkopuolella. Ja nyt vielä tämä, että hän on koko porukan ainoa, jolle ei ainakaan vielä ole löydetty kytkentää SL:n - tai 

siis nimenomaan Färdtjänstin -suuntaan." 

"Okei. Kirjataan nämä ylös. Näitä voidaan aina miettiä... siis paremmalla ajalla." Rikosylikomisario Hallbergin ilme 

paljasti, että tämmöinen yllättävä sivujuonne tuntui hänestä jonkinlaiselta resurssien hajottamiselta aikataulullisesti 

äärimmäisen kireässä tilanteessa. Keskustelu hiljeni toviksi. Ja sitten rikosylikomisario jatkoi puhettaan: 

"Mutta, Sakari hei! Huomioipa myös seuraavat tosiseikat. Ensinnäkin murha-ase, se on ilmeisen oikeantyyppinen. Ja 

Joanna oli riisuttu, aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin surmatut naiset. Ja tämä on ehkä tärkeintä: myös Joannan 

murhaajan allekirjoitus oli se sama tuttu ja turvallinen tussiraapustus, FRITZ, ihan kuin kaikilla muillakin. Ja sehän on 

nimenomaan sellainen asia, josta ei ole lehdistössä huudeltu. Se tieto ei ole päässyt vuotamaan minnekään. Niin, 

Sakari, ja te muut myös, pakko todeta, että nämä kaikki huomiot ovat minusta hyvin painavia tosiseikkoja. Joskus 

siihen sperman puuttumiseenkin löytyy joku aivan looginen selitys." 

*** 

Viitisen minuuttia myöhemmin operaatiohuone tyhjeni. 

Viimeistä edellisenä huoneesta poistui Majken Candell. 

Sakari Roivas asteli paksut kansiot kainalossaan hänen jäljessään. 

Majken Candell pysähtyi heti kynnyksen jälkeen ja kääntyi katsomaan Roivasta. 

"Tuo Joannan juttu. Joo. Minullakin on semmoinen tunne että siinä voi olla jotakin. Eikä tämä siis ole muuta kuin ohut 

aavistus. Siis ihan epätieteellistä." 

Sakari Roivas vaihtoi painoa jalalta toiselle. Ja murahti: 

"Samat sanat. Se on vain sellainen, joku etiäinen... että kaikkea ei ole huomattu!" 

Majken Candell mietiskeli puoliääneen: 

"Kaikissa muissa tapauksissa on viitteitä, jotka liittyvät mutkan kautta sairaisiin ihmisiin, mutta Joanna ei hoitanut eikä 

parturoinut handicap-potilaita... eikä myynyt pullaa ja kahvia sellaisille kavereille, jotka kuljettavat heitä autoilla, eikä 

ollut itse sairas." 

"Paitsi että hänellä oli diabetes." 

"Totta. Mutta se oli mitä ilmeisimmin hyvin hallinnassa lääkityksellä ja tarkalla ruokavaliolla. Joannahan oli erittäin 

hyväkuntoinen, jopa urheilullinen, säännöllinen lenkkeily... ja sitten vielä se taekwondo. Sekin on todella vaativa laji, 

fysiikan pitää pelata hyvin." 

"Tuota noin. Sakari. Sovitaanko, että jos jompi kumpi luulee keksineensä jotakin uutta, tässä kohdin, niin pidetään 

oma pikku palaveri." 



Roivas huomasi katsovansa Majkenin pitkään. Vähän liian pitkään. Niinkö? 

"Hyvä idea. Ilman muuta. Just niin. Me tehdään niin." 

"Juu... ei minulla siis muuta." 

"Majken kuule, kun minulla oli silloin viimeksi menoa ja jäi se pizzajuttu väliin... niin eikö tätä asiaa voisi joskus 

vetäytyä märehtimään... pizzan ääreen." 

Majken Candell kohautti olkapäitään. Mietti hetken. Ja nyökkäsi sitten. 

"Juu, det passar nog! Katsotaan joku sopiva paikka, kun siis tulee jotakin..." 

Roivas vaihtoi painoa jalalta toiselle. Oli kahden vaiheilla. Ja henkäisi sitten: 

"Minä ajattelin tässä poiketa - nyt työpäivän päätteeksi -pizzalla tuolla minun kantapaikassani. On muuten kaupungin 

parhaita italialaisia, La Beneamata, Söderillä." 

Majken Candell korjasi nopealla liikkeellä sivuhiuksiaan. Ja sanoi: 

"Voi... normaalipäivänä minä olisin voinut tunkea sinulle seuraksi... ja pizzaakin tekisi oikeasti mieli, tämmöinen 

loppuiltapäivä olisi just passeli. Meillä kun menee melkein joka ilta niin, että Erland tulee kotiin vasta lähempänä 

yhdeksää. Tekee niin pitkiä päiviä. Monta rautaa. Liian monta! Mutta just tänään Erlandilla on vieraana 

liikekumppaneita Baltiasta... siis Haapsalusta ja Klaipedasta. Meidän pitää mennä pidemmälle illalliselle. Eli joskus 

toiste. Katsotaan Sakari joskus sopiva alkuilta. Ja palaveerataan, jooko?" 

4. 

"Yngve Bäck on kunnon perheenisä. Ja aktiivinen verenluovuttaja! Kirkkokuoroharrastuksesta ei sentään ole 

mainintaa. Mutta siis se verenluovutus - aivan, helvetti joo!" Mattias Myrsjön ilme oli hänelle niin kovin tyypillinen, 

virnuileva sekä puolikyynisellä pilkkeellä maustettu. "Herralla on varmaan joku Punaisen Ristin tuhannen luovutuksen 

ansiomerkkikin piironginlaatikossaan. Sitä rataa..." 

Sakari Roivas katsoi kollegaansa yli pöydän ja totesi: 

"Ahaa. Että sellaista. Ja annas kun minä arvaan loput... Nyt siis täytyy olla kyse herra Backin veriryhmästä." 

"Joo Roivas. Sinä luet minua kuin hoitsu hemoglobiinia. Herra Backin veriryhmä siis sattuu olemaan B. Että se siitä." 

"Vedetään nimi yli!" 

"Kyllä. Näin tehdään. Kyseessä on oikea malliisä. Jos minä joutuisin valitsemaan kahden mahdollisen epäillyn, siis itseni 

ja tämän herra invabussinkuljettaja-ja-verenluovuttaja Yngve Backin välillä, niin kallistuisin kyllä ilman muuta 

napsauttamaan ne kilisevät raudat mun omiin ranteisiini." Mattias Myrsjö irvisti. 

"Mutta, siis mutta..." Sakari Roivas katsoi kollegaansa hieman pidempään. "Tämä kaverihan on sentään tuomittu 

kerran ihan raiskauksesta." 

Mattias Myrsjö aloitti heti maalailunsa: 

"Tsekkasin jutun juurta jaksain. Se todellakin sattui parikymmentä vuotta takaperin. Ja varmasti kyseessä oli tämä 

ikivanha ja tuttuakin tutumpi kuvio. Poika ja tyttö ja muutama pullo viiniä, luonto rupee kutsumaan... Pian tikanpoikia 

keikkuu pahan tiedon puun oksistossa oikein koko pesällinen... molemmilla siis kuplii suonissa estrogeenejä, 

testosteroneja, mitä näitä on. Teinihormonia kuhisee kuin bulgarialaisurheilijan aamiaispöydässä. Yö pelkkää hikistä 

panoa ja onnea. Mutta sitten aamun krapuloissa tyttöstä alkaakin yhtäkkiä kaduttamaan... siis ne telmimiset, juu... ja 

sitten mennään seuraavaksi lähimmälle poliisisedälle itkemään. Ja ei kun prosessi käyntiin!" 



"Mattias Myrsjö... Olet sinä ihan mahdoton mies. Ei mieleesi ole tullut anoa siirtoa paremmin luonteellesi sopiviin 

hommiin." Majken puuttui puheeseen. "Jossakin raiskausuhrien tukiryhmässä olisi varmaan käyttöä noin 

yleisempaattiselle asenteelle." 

"Okei. Se siitä", sananvaihtoa vaitonaisena kuunnellut rikosylikomisario Hallberg totesi kuivakkaasti, ja kääntyi sitten 

palaveripöydän hiljaisimman miehen suuntaan. "Arvid. No, annapas kuulua. Miten on sitten tämän Lars-Erik 

Hasseliuksen kanssa?" 

Arvid Boden napsautti kuvaruudulle naaman. Suoraan kameraan toljotti laiha ja rokonarpinen mies, jolla oli 

porkkananvärinen hiuspehko sekä pienet ja hyvin lähellä toisiaan olevat silmät. "Tolle vois antaa kymmenen vuotta jo 

heti naaman perusteella", Myrsjö mutisi. 

Arvid Boden alkoi kertoilla hitaalla nuotillaan: 

"Tämä Hasselius vaikuttaa kyllä lupaavammalta tyypiltä, on jotenkin outo lintu. Mies on sulkeutunut ja 

syrjäänvetäytyvä kaveri, sellainen jonka kanssa ei kuulemma työpaikalla juurikaan ole samaan kahvipöytään tunkua. 

Hasseliuksella on ollut tämän kevään myötä melko paljon sairaslomia. Sellaisia muutaman päivän pätkiä. Syynä on 

kuulemma selkä. Kaveri väittää reväyttäneensä sen työssä, asiakasta kantaessaan. Ja poikamieskin hän on. Asuu 

yksiössä... ei kovin kummoisella alueella, jossain tuolla Flemingsbergissä. Niin. Eikä taida harrastaakaan juuri mitään." 

Myrsjö oli heti taas äänessä: 

"Minusta asia on niin - ja tää siis on tätä pelkkää elämänkokemuksen mukanaan tuomaa poliisin perusviisautta — että 

jos joku äijä, siis aivan kuka tahansa, asuu ja elää jossakin maailmanlopun Flemingsbergissä, niin pelkästään sen jutun 

pitäis riittää töikseen parin vuoden pyttytuomioon... Vasta istumisen jälkeen voitaisiin sitten ruveta katsomaan, että 

mitä kaikkea se mies oikein on tehnyt." 

"Niin. Tässä Hasseliuksessa saattaa tosiaan olla jo hieman enemmän ideaa", Hallberg mietiskeli. "Pitäisiköhän meidän 

nyt pyrkiä kartoittamaan Hasseliuksen työvuorot, koko keväältä? Olisikohan hän esimerkiksi ollut ajamassa Essingenin 

ja Sturebyn potilaita? Entä: kuuluikohan myös Söderin MS-potilas Annika Wikblom hänen asiakaskuntaansa?" 

"Varmaan kannattaisi. Mutta tuota noin. Sinähän sanoit, että tämä Hasselius on sairastellut pitkin kevättä..." Sakari 

Roivas mietti ääneen. "Pitäisiköhän meidän valjastaa tähän mukaan SL:n työpaikkalääkäri. Hän saisi ottaa 

ystävästämme pari koetta..." 

"Niin kuin esimerkiksi sen yhden verikokeen, vai?" 

Pöydän ympärillä alettiin nyökytellä porukalla. 

"Selvä... Juuri niin me toimimme! Se on tässä vaiheessa paras keinomme edetä." Hallberg totesi päättäväisen 

näköisenä. "Me saamme Hasseliuksen veriryhmän selville heti saman tien. Ja jos se osuu kohdalleen, niin sitten 

edetään seuraavaan vaiheeseen. Meillä olisi jo viikon kuluessa veriryhmämäärityksen jälkeen selvillä myös hänen 

DNA:nsa. Ja silloin me tietäisimme – lähes sataprosenttisen varmasti - onko meillä oikea mies kierroksessa. 

Viimeinkin." 

"Aah. Että kokonainen viikko pitää odottaa jotakin DNA:ta. Vähän turhan pitkä aika", Myrsjö huokaili. "Hitto! Ihminen 

on käynyt kuussa. Ja sitten joku tuollainen testi vie viikon. Mitä hittoa! Eikö ne todellakaan parempaan pysty!" 

"Mattias! Kuules nyt! Nyt eletään Herran vuotta 1995. Kaikki vaatii aikansa. Minun ennusteeni on, että ensi 

vuosituhannella epäillyn DNA saadaan puhallustestillä, sillä samalla pillillä, jota kelpo liikennekytät käyttää 

rattijuopporatsioissaan!" "Okei. Sitä odotellessa!" 

*** 



Sakari Roivas ei voinut kieltää sitä, ettei Lars-Erik Hasselius olisi tuntunut ihan lupaavaltakin tutkimuskohteelta. Mutta 

silti hänen mietteensä pyrkivät vähän väliä ajelehtimaan aivan toisaalle. Yksi ja sama, mielessä hiertävä aavistus ei 

jättänyt häntä rauhaan. 

Joanna Lanemar. 

Kaunis ruskeaverikkö! 

Nainen, joka oli aina ollut ylpeä tuosta pitkätukkaisesta brunettiudestaan. Ja mitä sitten? Äkkiä Joanna oli päättänyt 

mennä muuttamaan hiustyyliään. Joanna oli - ikään kuin kohtalon sanelemana — ottanut värjäyksen ja leikkauttanut 

hiuksiinsa lyhyen mallin. Ja oli heti päätynyt väkivaltaiseen kuolemaan, hunajaisena blondina. 

Tämä kumma sattuma pyöri väkisinkin Roivaksen mielessä. 

Heti lounaansa jälkeen, alkuiltapäivästä, Sakari Roivas kirjautui ulos Poliisitalosta. Ja lähti ajamaan Nackan suuntaan. 

Roivas parkkeerasi kauas tienvarteen ja meni murhatalon pihaan kävellen. 

Porraskäytävän ulko-ovi ei ollut lukossa. Koska nämä kulmat olivat jo melkein kuin maaseutua, Joanna Lanemarin 

asunnon oven pielessä näkyi edelleen varoituskyltti: 

AVSPÄRRAT ENLIGT RÄTTEGÅNGSBALKEN. 

27 KAP. 15 §. 

ÖVERTRÄDELSE MEDFÖR STRAFFANSVAR. 

Joku paikallinen nuori kapinallinen oli ruiskauttanut ponnekaasumaalipullostaan kyltin päälle sysimustan ympyrän, ja 

sen sisälle uhmaavan ison A-kirjaimen - osoitukseksi siitä, että "vittu te siat saatte jättää näille kulmille vaikka kuinka 

paljon ukaasejanne, mutta edessä olevassa vallankumouksessa veri vasta mitataan". 

Roivas soitti yhden pikapuhelun. Odotti kymmenen minuuttia. Joanna Lanemarin asunnon ovea tuli availemaan 

huoltoyhtiön nuori, laiha kaveri, jolla oli aivan liian iso, lököttävä univormu. Nuori huoltomies tarkasteli Sakari 

Roivasta uteliaana porraskäytävän hämärässä. Oli aivan sen näköinen, että halusi sanoa jotakin, mutta piti kuitenkin 

suunsa kiinni. 

Joanna Lanemarin huoneisto haisi jo nyt ummehtuneelta ja suljetulta, kuin sitä ei olisi koskaan tuuletettu. Ihan 

väkisinkin Roivaksen mieleen nousi ajatus, että kämppä tuoksui hautakammiolta. Olikohan jossain vanhassa kryptassa 

hieman samanlainen haju? 

Roivas pehmensi vaistomaisesti askeleitaan kävellessään peremmälle asuntoon. Hän pysähtyi keskelle pientä 

olohuonetta ja antoi katseensa kiertää kirjahyllystä keittiön ovelle. Ja sieltä sohvaryhmään. Sakari Roivaksen silmät 

pysähtyivät vaalealla parketilla, sohvan vierellä, näkyvään harmaaseen läikkään, joka oli ilmeisesti syntynyt samalla, 

kun naisen verta oli hangattu pois. 

Roivas jatkoi kierrostaan. Hän ei ollut ihan varma siitä että mitä hän nyt oikein etsi. Tai siis jotain kyllä. Roivas toivoi 

löytävänsä Joannan suunnittelemaan ulkomaanmatkaan liittyvää materiaalia. Siis ihan mitä tahansa. 

Makuusopesta, pienestä niinikorista yöpöydän viereltä, löytyikin melko tavalla värikkäitä, paksulle paperille painettuja 

matkaesitteitä. Esitteet olivat pullollaan suuria unelmia, eivätkä ne esitelleet mitään tavallisten pulliaisten Välimeren 

reissuja. Kyse oli kaukaisemmista kohteista: Singapore tai Gambia, Mauritius, Bermuda, Barbados tai Brasilia, Jamaika. 

Tai sitten Los Angeles. Monet esitteistä vaikuttivat huolella selatuilta, sivut olivat kivettyneitäkin. Joissakin niistä oli 

jopa mustalla tussilla vedettyjä ympyröintejä. Ja alleviivauksia. Raportin mukaan tutkijat olivat käyneet kaikki 

merkinnät huolella läpi. 



Roivas oli hetkisen kahden vaiheilla ja istuutui sitten kuitenkin kaikessa rauhassa vuoteen reunalle. Hän päätti selailla 

esitepinkan vielä kerran. Huolellisesti. Ja oikein ajan kanssa. Marginaalimerkintöjä ja erilaisia alleviivauksia oli 

lehtisissä niin paljon, että niiden perusteella oli enemmän tai vähemmän mahdotonta päätellä, että mihin kohteeseen 

Joanna Lanemar ja hänen mahdollinen matkaseuralaisensa lopulta olivat päätyneet valinnassaan. 

Vai oliko valintaa suoritettu ollenkaan? 

Runsaan puolen tunnin mittaisen lukutuokionsa jälkeen Sakari Roivaksen oli luovutettava. Hän pudotti esitekasan 

takaisin niinikoriin ja siirtyi, niskaansa hieroskellen, olohuoneen puolelle. 

Kirjahyllystä ei ensin näyttänyt löytyvän juuri mitään muuta matkailuun liittyvää materiaalia kuin kirjakerhon suuri 

kartasto. 

Muutama Paul Therouxin matkakirja. 

Hyllystön alimmat tasot oli varattu videokaseteille. Ja niitä oli siisteissä koteloissa aika paljon, toista hyllymetriä. 

Suurin osa VHS-kaseteista näytti olevan tyypillisiä, itse TV:stä nauhoitettua juttuja: suosikkisarjoja sekä 

klassikkoelokuvia. Myös erinäisten kansainvälisten huippubändien musiikkivideokoosteita näkyi jonkun verran. 

Hyllystön perkaamisen loppuvaiheessa Roivaksen huomio kiinnittyi tyhjään videokoteloon. Hän muisti 

tutkintaraportissa mainitun kasetin, joka oli ollut nauhurin pesässä. Raportissa oli mainittu, että se oli matkatoimiston 

esittelykasetti. Aivan niin! Roivas napsautti videolaitteeseen virran päälle. Hetkinen! Nauhurissa oli kuin olikin kasetti. 

Rikospaikkatutkijat olivat ilmeisesti palauttaneet sen pikatsekkauksensa jälkeen paikalleen, jotta kaikki yksityiskohdat 

asunnossa olisivat tismalleen samalla tavalla kuin sillä hetkellä kun tänne oli tultu sisään huoltomiehen avaimilla. 

Roivas painoi EJECT-nappia. 

Kone murisi kuin karhunpentu ja syötti kasetin hänen kämmenelleen. Roivas vilkaisi kasettia miettiväisenä. Ja 

pyöritteli sitä kourassaan. Mainosteipeistä päätellen kyse oli erään keskustan isohkon ketjumatkatoimiston 

matkaesittelyvideo. 

Esittelyn kohde oli mitä kaunein ja eksoottisin Karibian helmi. 

Barbados. 

5. 

Sakari Roivas oli sopinut syntymäpäivätapaamisen Ahlensin kahvilaan entisen vaimonsa Ingridin ja tämän tyttären 

Birgitan kanssa. Ingridin kanssa Sakari vain kätteli muodollisesti, vähän jäykästikin, mutta Birgitta antoi tapansa 

mukaan oikein suuren, kunnon halauksen. Lämpimän semmoisen. Sitten Roivas meni hakemaan heille kaikille 

cappuccinot sekä leivokset. 

Pöydässä juteltiin kaikkea ympäripyöreätä, vaihdettiin kuulumisia. Ingrid suunnitteli puolen vuoden sapattivapaata. 

Sellainen mahdollisuus oli nyt tyrkyllä. Ja Birgitta kertoi kallistuvansa lukion jälkeen ehkä kieliin - tai sitten 

psykologiaan - ei ollut vielä varma. 

Roivas vain kuunteli ja heitti jokusen kysymyksen silloin ja tällöin, mutta ei juuri kertonut omasta työstään. Äiti ja tytär 

eivät tienneet, että hänellä oli menossa määräaikainen komennus erikoisryhmään. Työmurheistaan Roivas ei halunnut 

ruveta avautumaan. 

Kun kahvit oli juotu, Roivas kaivoi esille lahjakortin. 

"Hyvää syntymäpäivää, Birgitta." 

"Kiitos... ja mitä... siis että Hästskon kortti... siis voi kuinka ihanaa... Eiii... Sakari! Tämmöinen summa... näin iso!" 

"Äläpäs nyt! Tyttö täyttää vain kerran kuusitoista!" 



Birgitta nousi tuoliltaan ja kiiruhti antamaan Roivakselle uuden ja pitkän halauksen. 

"Kerro niille hevosillesi terveisiä, Birgitta!" 

Birgitta pyyhkäisi nopeasti molempia poskiaan ja mutisi sitten, ilmiselvästi vähän herkistyneenä: 

"Ääh... ja nyt mun täytyy käydä puuterihuoneessa." 

Birgitta painui nopealla ja kevyellä askeleella kohti eteistä, kiirehti niin hoikkana, elämäniloisena. Lyhyt, vaalea tukka 

heilahdellen. 

"Nuoren neidin kantapäät hädin tuskin pysyvät lattiassa kiinni", Roivas naurahti ja vilkaisi sivusilmällä Ingridiä. "Mikäs 

likkaa oikein lennättää?" 

"Mitäs luulisit?" Ingrid hymähti takaisin. "Olen vähän tarkkaillut tytärtä, ja voisin vaikka lyödä vetoa, että jossakin 

lymyää joku geelitukkainen, luihu nuorimies, sinä tiedät tyypin. Sankarpoika pehmeine puheineen ja kosteina 

räpyttelevine silmineen." 

"Aivan. Tiedän tyypin," Sakari Roivas huoahteli. "Joo. Voin kuvitella. Onko sinulla ihan tarkempaakin tietoa?" 

"Ei minkäänlaista." Ingrid ravisti päätään. "Me äidit tiedämme nämä asiat aina viimeisinä. Luonnon laki." 

Varttituntia myöhemmin Roivas erosi Birgitasta ja Ingridistä Drottningsgatanin laidasta. Roivas jäi katsomaan äidin ja 

tyttären etääntyviä selkiä. Katsoi kunnes he katosivat. 

*** 

Seuraavana aamuna, siis jo tasan kello 10, eli heti ovien auettua, Sakari Roivas astahti sisälle isohkoon 

matkatoimistoon. Pulju sijaitsi Sveavägenin alkupäässä, heti Sergelstorgin kulmilla. 

Roivas esitti poliisivirkamerkkinsä uteliaan kysyvälle matkamyyjälle, ja nyt hänet johdatettiin saman tien taempana 

olevaan toimistonjohtajan huoneeseen. Futuristisen näköisen työpöytänsä takana istui noin viisikymppinen nainen, 

jonka iho vaikutti liki sairaalloisen ruskealta. Se näytti olevan kuiva kuin umpiparkittu lehmännahka. 

Naisen ilme oli kiireisen kysyvä. Hänen vaaleansiniset, vähän vetiset silmänsä näyttivät siltä kuin ne olisivat nähneet 

hiukan liikaa; tai olisivat ainakin tuijottaneet turhan pitkään raakaan aurinkoon. Jossakin paljon kuumemmilla 

leveysasteilla. 

Naisen kättely oli kuiva, nopea ja kovin etäinen. Kuin perhosen siiven hipaisu. 

Nainen viittasi Roivasta istumaan. 

Hän teki niin ja meni suoraan asiaan. 

Kertoi löytämästään matkatoimiston tarroilla varustetusta matkaesittelykasetista. 

"Barbados! Aivan, mutta tämähän onkin mielenkiintoinen yhteensattuma. Palasin näet itsekin juuri Karibialta - olin 

siellä katsastamassa uusimpia kohteitamme..." Nainen puhui nopeasti ja liikutteli puhuessaan käsiään 

temperamenttisesti. Hänen ranteitaan koristavat eksoottiset korut pitivät pientä kilinää ja kolinaa ja ne vaikeuttivat 

Roivaksen keskittymistä itse asiaan. Roivas nyökytteli ja peesasi naisen ihastelua: 

"Tosi paratiisi, ilmeisesti, se Barbados, olen tutuilta kuullut, mutta itse en ole..." 

"Juu. Karibia... se siis todellakin toimii. On nyt kovassa nousussa. Meillä löytyy sortimentistamme Trinidad-Tobago, 

Puerto Rico, Jamaika... Ja sitten Barbados. Kyllä! Ja lisäksi vielä yksi aivan ikiihastuttava... siis sellainen pienempi ja 

erittäin eksklusiivinen paikka kuin tämä Turks and Caicos Islands. Se jos mikä on tosi aarre! Pieni pala Eedeniä. 

Todellakin! Ihanasti unohtuneena tänne maan pinnalle. Siis aivan hyperupea!" 



Sakari Roivas nyökytteli. Ja kuunteli. Tämä ihminen oli näemmä puhenaisia. 

Lopulta hän pääsi etenemään omassa asiassaan. 

Nainen kuunteli, nyökkäsi sitten aivan tyynesti. Ei juuri kakistellut Roivaksen toivomuksen suhteen. Hän lupasi 

oikopäätä - energisellä tyylillään - että juttu otetaan hoidettavaksi. Sitten nainen pyysi kohteliaasti Roivasta 

odottelemaan, sinne liikkeen puolelle. Joku tytöistä toimittaisi herra poliisille atk-tulosteen. Jo puolen tunnin sisällä. 

Sakari Roivas kätteli naisen, ilmaisi suuren kiitollisuutensa ja veti syvään henkeä. Ja astahti mielellään ulos 

raskaankukkealta parfyymilta tuoksuvasta toimistohuoneesta. 

Tämän matkatoimistonaisen pulppuilevassa ja maailmaa syleilevässä olemuksessa oli jotakin semmoista, joka sai 

hänet hiukkasen hermostumaan, tuntemaan ahdistusta. 

Sakari Roivas ei joutunut odottamaan kuin varttitunnin verran, kun virkailijatyttö jo toi hänelle tulosteen, pitkän listan 

kaikista niistä henkilöistä, jotka olivat varanneet toimiston kautta Barbadoksen matkan. Nimenomaan semmoisella 

aikaperiodilla, joka ulottui puolitoista kuukautta, kuutisen viikkoa, Joanna Lanemarin murhapäivästä taaksepäin. 

Roivaksen oli pakko istahtaa ihan heti, siitä paikasta, matkatoimiston sohvalle sekä ruveta tutkailemaan papereita. 

Tehdä alustava silmäys. Listassa näytti olevan kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä matkavarausta. Urakkaa siis olisi 

purtavaksi. Roivas mietti hetken ja päätti, että tarkempi syyni tapahtuisi muualla. Hän siirtyi matkatoimistosta 

lähimpään Sergelsgatanin kahvilaan. 

Roivas valitsi paikkansa ikkunapöydästä ja alkoi käydä listaa läpi kahvikupposen ja omenamunkin ääressä. 

Tulostuslistan ensimmäinen nopeahko selaileminen tuotti jonkinlaisen pettymyksen. Näin oli vain myönnettävä. 

Joanna Lanemarin nimeä ei listalta löytynyt. Hienoinen epäusko alkoi nousta rikosylikonstaapelin mielessä. 

Tämmöinen huitaisu pilkkopimeään on tietenkin useimmiten pelkkä huti. Roivas käväisi hakemassa toisen ison 

kupillisen kahvia ja paneutui nyt sitten atk-liuskoihin entistä huolellisemmin, ja ihan kuulakynän kanssa. 

Roivas päätti seuraavaksi rastittaa listalta pelkät pariskunnat. Yksinäiset matkaajat ja kaikki suuremmat ryhmät, kuten 

perheet, hän vetäisi kylmästi ylitse. 

Tämän tehtyään Roivas oikaisi selkänsä ja suoritti pikaisen laskutoimituksen. 

Hänellä oli nyt jäljellä yksitoista pariskuntaa. 

Kahden hengen matkaliput, jotka oli varattu sellaisilla nimillä kuten Alonzo Gutierrez-Cruz, Ibrahim al-Umaya tai 

Miguel Martinez-Lopez, Sakari Roivas veti tässä vaiheessa suoralta kädeltä yli. Tämä oli loogista, koska se vähä, jonka 

Joanna Lanemar miesystävästään oli, esimerkiksi taekwondo-ystävälleen eli Lotta Ottossonille, paljastanut oli se, että 

"hän on omaa luokkaansa, eli siis kun laittaa kymmenen ruotsalaista miestä riviin niin tämä mies erottuu siitä 

porukasta jo viidessä sekunnissa". 

Lähtökohtaoletus siis oli, että mysteerimies oli syntyperältään kantaruotsalainen. 

Perusruotsalaisnimisistä pariskunnista kaksi oli sellaisia, joissa matkan varanneen misterin nimen jälkeen oli 

matkakumppanin kohdalla merkintänä, tässä alkuvarausvaiheessa, vain wife. Myöhemmin, siis lennolle, vaadittaisiin 

tietysti tarkka henkilöllisyys. Kummankaan pariskunnan kohdalla ei listalla ollut myös minkäänlaista 

yhteyspuhelinnumeroa. Sakari Roivas päätti keskittyä kahteen, ilman puhelinnumeroa matkansa varanneeseen 

pariskuntaan. Oli melkoisen outoa, että joku tekee matkavarauksen, jättämättä numeroaan. 

Okei. Jäljellä olivat enää nämä Nilssonit ja Ekdahlit. Roivas keskittyi. Ekdahlit olivat varanneet kahden viikon matkan. 

Viiden tähden hotellilla. Mikäs siinä, kelpo loma. Ja todella hinnakas. Lisäpalveluna kolme purjehduspäivääkin. Mutta 

herrasväki Nilsson oli pistänyt selvästikin paremmaksi, he eivät olleet tyytyneet aivan niin vähään. Matkan pituus oli 

kokonaista kolme kuukautta. Roivas kohotteli kulmia. Ja paikan päällä oli varattu hienoin huippuapartementos. Tämä 

jos mikä oli kallista lystiä. Roivas räpytti silmiään. Ja luki rivin uudestaan varmistuakseen että oli käsittänyt asian 

oikein. Kyllä vaan... Tässä taisi olla nyt jo jotakin sellaista tuntua, että laitetaanpa elämä uusiksi, ainakin hetkeksi aikaa. 



Pariskunta Nilssonin matkan varaaja oli mister E. Nilsson. 

Ja mielenkiintoinen huomio oli se, että herra E. Nilsson oli lunastanut sekä maksanut matkaliput melko tarkasti kolme 

viikkoa ennen Joanna Lanemarin murhaa. 

Roivaksen katse koveni. Ja! Eli siis... 

Samassa Roivas säpsähti. Uusi huomio todellakin pysäytti. 

Matkaliput oli peruutettu vasta äskettäin... vain päiviä murhan jälkeen! 

Roivas jäi tuijottamaan tietokonetulostetta otsa rypyssä. Eräs uusi asia kiinnitti nyt hänen huomionsa. E. Nilssonin 

matkavarauksen perässä oli joku kirjain- ja numerokoodi. 

Roivas soitti matkatoimistoon. Hän kysäisi koodia jo heti keskusneidiltä. 

Vastaus tuli heti kuin apteekin hyllyltä: 

"Se koodi tarkoittaa diabetesruokavaliota. Lennoille." 

*** 

Vajaata tuntia myöhemmin Sakari Roivas palasi takaisin matkatoimistoon. Hän esitti tiskillä istuvalle neidolle 

virkamerkkinsä ja sai osakseen pari hieman pidempää katsetta. Roivas kysäisi sitten matkamyyjättäreltä, että 

tuollaisen kolmen kuukauden matkan ennakkovarausmaksu oli varmaan huomattavan arvokas? Neitonen totesi että 

oli kyllä ja mainitsi summan, joka oli noin kahdeksan kertaa Tukholman poliisin rikosylikonstaapelin 

kuukausibruttopalkka. Sakari Roivas nosti esille sen, että hänen saamassaan listassa ei ollut ollut yhteysnumeroa 

matkan varaajalle, mister E. Nilssonille. Se oli hiukan kummallista, kun kyse oli noin suuresta rahasummasta. Jos tulisi 

joku yllättävä este, mikä tahansa force majeure, niin pitäisihän toimiston pystyä toki saamaan asiakkaaseen yhteys. 

Tyttö tiskillä alkoi itsekin miettiä asiaa. Neiti sanoi tarkistavansa nyt muutaman muunkin tiedoston. Roivas odotteli. Jo 

viidessä minuutissa matkamyyjätär palasi takahuoneesta. Ja ilmoitti, että kyseessä oleva herra Nilsson oli jättänyt kyllä 

erään yrityksen puhelinnumeron. Tyttö ojensi Roivakselle ruutupaperin: 

Paperilla luki Ab Erlenmeyer Ltd. 

Ja sen alla matkapuhelinliittymän numerolitania. 

Sakari Roivas kiitteli tyttöä vaivannäöstä, oikein täydestä sydämestään, ja poistui mietteissään ulkoilmaan. Roivas ajoi 

sitten suoraa päätä Kungsholmenille. 

Poliisitalolle. 

Heti työhuoneeseensa päästyään Roivas soitti numerotiedusteluun. Kuullakseen vain, että kyseessä oli prepaid-

tyyppinen numero, joka ei ollut enää voimassa. 

Siinäpä uusi ihmetyksen paikka. 

Seuraavaksi Roivas otti yhteyttä kaupparekisteriin. 

Vesiperä. Yritystä nimeltä Ab Erlenmeyer Ltd ei ollut olemassakaan. 

Okei. Aina vain hämmentävämpää. Mutta myös aina vain mielenkiintoisempaa. 

Roivas pyöräytti tuolinsa kohti ikkunaa, sulki silmät ja alkoi puntaroida kaikkea sitä, mitä tämän päivän myötä oli tullut 

vastaan. Tavaraa oli, ja paljon. Pariskunta Nilsson. Kolme upeata unelmakuukautta Barbadoksella. Yritys, jota ei ollut 

olemassa. Puhelinnumero, joka ei ollut enää voimassa. Ja entäs sitten nämä matkan varaamiset? Sekä matkan 

peruminen? Aikamääreet kauniisti juuri ennen ja jälkeen Joanna Lanemarin murhan. Oliko se pelkkää sattumaa? 



Ja - sokerisena kirsikkana kakussa - se että lennolle oli varattu diabetes-ruokavalio. 

Roivas pohti eteenpäin. Kolme pitkää kuukautta huippubungalowissa. Luksusmatka. Miljonääriluokkaa. Tämä oli juuri 

semmoinen unelmamatka, possunpunaisen romanttinen paratiisiloma, joka varmaankin nostattaisi naisen kuin naisen 

päähän hörhelöisiä päiväunelmia. Oliko matkan ennakkomaksukuittia voitu käyttää jonkinlaisena verukkeena? Joanna 

Lanemarilla ja hänen salaperäisellä miesystävällään oli ollut ryppy rakkaudessa. Näinhän Lotta Ottosson oli kertonut. 

Ja sitten tuo skismatilanne oli taas korjautunut. Yhtäkkiä. Millähän siirappisella hokkuspokkuskonstilla? 

"Anna anteeksi, kultaseni! Lähde kanssani pidemmälle matkalle! Karibialle!" 

"Ei... Mitä? Oletko tosissasi?" 

"En ole ikinä ollut näin tosissani!" 

"Minulla... on virkavuosivuorotteluvapaata odottamassa... muutama kuukausi." 

"Aivan, niinhän sinä olet minulle kertonut. Ihan upeaa. Siis eikös nyt olisi sitten se hetki... rakas! Nyt meidän pitää 

toimia. Yksi elämä tässä vain on elettävänä. Katso muruseni siitä sinun kalenteristasi, että koska sinulle kävisi... minä 

teen sitten heti varaukset... " Ja sitten tämä romanttinen ja varakas herra oli, eräänä päivänä, ilmaantunut Joannan luo 

mukanaan Karibian matkan ennakkovarauskuitit. Se jos mikä on ollut sykähdyttävä hetki. 

Mutta jo pelkkä ennakkovarausmaksu oli ollut todella kallis tikki. Roivas tajusi salamana, että kun noin viikko Joannan 

murhan jälkeen tämä salaperäinen herra E. Nilsson oli perunut matkan, hän oli pitänyt visusti ja tarkasti huolta siitä, 

että saa niinkin ison rahasumman takaisin tililleen. Mikä ilmeisesti merkitsi sitä, että hänen oli ollut pakko antaa 

matkatoimistolle tilinumeronsa. Hämärän miehen puhelinnumero oli suljettu. Eikä firmaa nimeltä Erlenmeyer AB ollut 

olemassakaan. Mutta tilinumeron täytyi olla validi, jotta mies sai rahansa takaisin. 

Sakari Roivas soitti saman tien tähän jo kovinkin tuttuun matkatoimistoon. 

Mutta asiat eivät enää lutviutuneetkaan ihan samalla tavalla kuin päivällä. 

"Tuota noin. Anteeksi nyt. Tämä on nyt kyllä kauhean hankalaa. Kun rouva Berglund on jo lähtenyt tältä päivältä." 

"Selvä. Minäpä palaan asiaan huomenissa." 

*** 

Akvaarion pöydässä Sakari Roivaksen seurana istuskelivat rikosylikonstaapelit Myrsjö ja Boden. Ilmassa oli jopa pientä 

jännittyneisyyttä. Odotuksen tunnelmaa. Myrsjö mainitsi, että Lars-Erik Hasselius oli tänään, heti aamusella, 

pistäytynyt liikennelaitoksen työpaikkalääkärillä. Antamassa verinäytteen. Miehelle ilmoitettu syy testaukseen olivat 

hänen toistuvat selkäkipunsa. 

Työpaikkaterveydenhuolto halusi "testeillä sulkea pois reuman mahdollisuuden". 

"Juna puksuttaa, juu tälleen resiina etenee..." Mattias Myrsjö napsautteli sormiaan ja hyräili omiaan. "Veriryhmä 

saadaan viimeistään huomenaamulla." 

"Sitä odotellessa..." 

"Joo... toivotaan... toivotaan." 

"Joo, liikaa ei passaa odottaa, pettymyksiä on ollut." 

"Sitähän tämä poliisin homma on, pettymystä, umpikujaa ja takapakkia! Peräpukamia." 

Kolmikko istuskeli hetken vaiti. 



Sitten Myrsjö hieroi leukaperiään ja sanoi painavasti: 

"Mutta... jos se veriryhmä todella olisi nyt oikea, niin sitten on edessä enää yksi ainut askel. Rikskrimin lääkärit, ne 

ovat luvanneet antaa meille peräti kolmen päivän sisään 90-prossasen todennäköisyyslaskelman siitä, että onko 

murhapaikoilta löydetty sperma puristettu taivasalle nimenomaan tämän arvon herra Hasseliuksen 

peukalonhangasta... Ja tollasilla viikon lisätutkimuksilla päästäänkin sitten jo tuollaiseen 99,9 prosentin DNA-

tarkkuuteen." 

"Se lienee ihan riittävä." 

*** 

Sakari Roivas nukkui seuraavan yönsä levottomasti, vähän väliä heräillen. Aamusella Roivas oli väsynyt. Mikään ei 

oikein maistunut. Hän tuli töihin myöhässä, vasta kymmenen minuuttia yli yhdeksän. Mattias Myrsjö tuli käytävässä 

vastaan ja oli aika tohkeissaan. 

Mies ampui ilmaan molemmilla etusormi-colteillaan ja hihkaisi. 

"Roivas hei! Pientä toivoa! Herra Hasseliuksen veriryhmä on kuin onkin oikea!" 

Roivas otti asian rauhallisemmin. Mutisi haukotellen: 

"Eipä tuo kerro vielä yhtään mitään... sitä veriryhmää kun löytyy tästä kaupungista ihan riittämiin, sitä tosiaan piisaa, 

ja lisää löytyy maakunnista. Mutta joo... hyvä niin... siis eipä mies ole ainakaan vielä yliviivattu." 

Roivas painui suoraan omaan työhuoneeseensa ja vilkaisi kelloaan. Hän kaivoi taas esiin matkatoimiston numeron ja 

ilmoitti keskukselle haluavansa puhua rouva Berglundille. 

Puhelu sujui hyvin. 

Matkatoimistossa oltiin edelleenkin myötäsukuisia eli kiitettävän yhteistyöhaluisia. Hieman turhankin ruskettunut 

rouva Berglund lupasi tehdä parhaansa ja pyysi saada hetken aikaa kaivellakseen vähän tietoja. Eli: voisiko Roivas 

odottaa linjalla? 

Rikosylikonstaapeli Roivas ilmoitti, että se kävi kyllä. 

Nainen palasi takaisin puhelimeen noin neljän minuutin kuluttua. Rouva Berglund ilmoitti, että tässä oli käynyt nyt 

hyväkin tuuri. Kysyttyä tilinumeroa olisi muuten pitänyt ruveta metsästämään monen mutkan kautta matkatoimiston 

käyttämän paikallisen tilitoimiston tiedostoista - ja se olisi voinut viedä aikaa - mutta nyt se oli kuin olikin löytynyt 

asiaa hoitaneen matkamyyjän kalenterista. 

"Hienoa, saisinko minä numeron? Nyt tässä? Saman tien?" 

Rouva Berglundin ääni muuttui varovaisemmaksi. 

"Tuota noin. Paljon mieluummin minä kyllä lähettäisin sen sinne poliisin faksiin. Ymmärrätte kai, että se on jotenkin 

virallisempaa - siis, siis kun kyse on sentään tilinumerosta." 

Sakari Roivas antoi faksin numeron. Sitten hän kysäisi vielä: 

"Kyseessä on siis pelkkä tilinumero? Matkamyyjällänne ei siis tietenkään ollut sen kalenterimerkintänsä yhteydessä 

mitään muita tietoja, siis sellaisia, jotka liittyisivät itse tilinhaltijaan?" 

"Ei. Siinä oli vaan nimi E. Nilsson. Ja kyseessähän on Skandinaviska Enskilda Bankenin tili. That's it. Ei siis muuta". 

"Selvä. Oikein paljon kiitoksia." Roivas laski luurin ja hengähti syvään. 



Okei, Roivas mietti. Ja nyt olisi sitten vastassa vielä pankkisalaisuus. Poliisimiehenä Roivas todella tunsi ja tiesi pankit 

sekä niiden käytännöt. Nyt alkaisi se varsinainen puserrus sekä oikea kädenvääntö siitä, että mitä pankki suostuisi 

kertomaan tilin omistajasta. 

6. 

Lounastauolla Akvaariossa tunnelma oli odottava ja jännittynyt. Ensin juteltiin jonkun aikaa jalkapallosta, mutta sitten 

Roivas kysäisi aikatauluista. Rikosylikomisario Hallberg mulkaisi miettiväisenä ympärilleen, madalsi hieman ääntään ja 

ilmoitti sitten rapean wieninleikkeensä takaa, että erikoisasiantuntijat oli pakistettu panemaan todella tuulemaan. Eli 

resursseja siis oli irrotettu varta vasten tätä projektia varten, ja että jopa Karolinskasta saakka oli saatu yksi alan 

huipputohtori antamaan lopullista lausuntoa. 

High pnonty... 

Käsky satsaukseen oli tipahtanut valtakunnan korkeimman poliisijohdon taholta. Siis vielä porrasta korkeammalta kuin 

Tukholman läänin erinomainen poliisijohtaja. 

Sana "erinomainen" tuli Hallbergilta tietyllä painolla. Sitten komisario sulki tiukasti suunsa. 

Rikosylikomisario pyöritti hetken viimeistä ypöyksinäistä ranskista haarukassaan, ilman suurempaa ruokahalua, eikä 

yrittänytkään peittää sitä, että tällä hetkellä hänen ajatuksensa olivat aivan muualla. Siinä huippulaboratoriossa, jossa 

kaikki lopulta ratkeaisi. Taikka sitten ei. Ei ehkä vieläkään. 

"Koska me kuullaan jotain?" Myrsjö kysyi sinnikkäästi. 

"Ihan pian. Ehkä on kyse enää vaan joistakin tunneista. Ylimmältä mahdolliselta taholta on esitetty toivomuksia. 

Herrat tohtorit ovat sitoutuneet miehissä siihen, että tieto Lars-Erik Hasseliuksen DNA-testeistä toimitetaan minulle 

viimeistään kello neljän tienoissa. Siis kello neljä. Piste. Tänään iltapäivällä." 

"Okei. Hyvä niin. Ja olisikohan meidän kaikkein siis syytä olla lähettyvillä?" 

"Siis ei pelkästään lähettyvillä. Minä todella toivon, että koko ryhmä on paikalla huoneessani. Sillä kellonlyömällä. 

Kello neljä." 

*** 

Jo viittä vaille neljä koko tutkimusryhmä, ylikomisariota itseään lukuun ottamatta, istui odottavassa rivissä komisarion 

työhuoneen mustalla nahkasohvalla. Aika kului, ja sitä tapettiin sitten vartoilevalla, mitäänsanomattomalla 

jutustelulla. 

Yhtäkkiä kello oli jo kymmenen minuuttia yli neljän. Ja tilanne jumitti - edelleen. Hallbergia ei vieläkään näkynyt. Se oli 

todella outoa ja harvinaista, sillä rikosylikomisario oli aina hyvin tarkka sovituista ajoista. Hallberg edellytti 

aikataulujen tiukkaa noudattamista jokaiselta ja kunnioitti niitä itsekin. 

Lopulta ovi lennähti auki ja Hallberg käveli odottavien katseiden ristituleen pöydän päähän. Vakava mies jäi seisomaan 

siihen, työtuolin taakse, ohut sinikantinen kansio kädessään. 

Jokin rikoskomisarion naamanilmeessä varoitti ryhmää siitä mitä oli tulossa. Hallberg rykäisi vähän kurkkuaan ja alkoi 

sitten puhua tasaisella, asiallisella äänellä, ilman sen huomattavampaa tunnekuohua: 

"No niin, hyvät työtoverit. Näin tässä taas kävi. Lars-Erik Hasseliuksen DNA-testi valmistui oikein pikapikaa. Aivan 

tohtoreiden lupausten mukaisesti. Eli aikataulussa... Ja... testitulos siis on negatiivinen. 

Murhapaikoilta löytynyt sperma ei siis ole lähtöisin herra Hasseliukselta." 

*** 



Noin varttituntia myöhemmin pahin pettymys alkoi olla ohitse. 

"No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Alkutekijöissämme jälleen kerran", Sakari Roivas totesi pakotetun rauhallisesti ja 

vilkuili haastavasti ympärilleen. "Pitäisikö meidän nyt ottaa vakavaan harkintaan sekin vaihtoehto, että koko tämä 

punaisten autojen teoria olisi asetettava kyseenalaiseksi?" 

"Että heitettäisiin koko Färdtjänst romukoppaan?" 

"Niin... Enpä tiedä. Sillä ajatuksella tietenkin oli ne omat puolensa. Mutta jos me seurataan itsepintaisesti ja liian 

pitkään täysin väärää jälkeä, niin me voidaan joutua kokonaan ja lopullisesti eksyksiin. Ja silloin meille saattaa yhtäkkiä 

käydä niin kuin tälle eräälle entiselle lääninpoliisimestarille, sille herralle, joka keskittyi Tunnelgatanin laukausten 

jälkeen hiukan liian härkäpäisesti vain omaan, rakkaaseen kurditeoriaansa." 

Porukka hiljentyi hetkeksi tapaus Olof Paimen äärelle. Asian esille nostaminen oli aina yhtä väkinäisen kivuliasta. Se oli 

hiertävä kivi kengässä, siis myös niilläkin rikostutkijoilla, jotka eivät olleet koskaan työskennelleet lähelläkään Palme-

ryhmää. 

"Mutta mitä muuta meillä on tällä hetkellä?" Rikoskomisario Hallberg heilautteli kärsimättömänä kättään. "Ei tällä 

hetkellä niin yhtään mitään! Me olemme etsineet jatkuvasti sitä yhtä, tiettyä, yhdistävää linkkiä. Koska sen on oltava 

olemassa! Jossakin siellä. Ja juuri nyt Färdtjänst on ainoa murhattuja naisia yhdistävä tekijä, siis se ainoa kytkös, jonka 

olemme pystyneet kaivamaan esiin ja tunnistamaan!" 

*** 

"Huomio! Tähän kohtaan nyt pikku tarkennus. Muistakaa taas tämä, että siis vain niitä viittä ensimmäistä murhattua 

yhdistävä tekijä!" Sakari Roivas nosti varoittavasti etusormeaan. 

"Niin joo. Sinä siis vieläkin ihmettelet sitä Lanemaria..." 

"Kyllä. Joku siinä tapauksessa vaan hiertää. Näin on!" 

Mattias Myrsjö heitti: 

"Ainahan meillä on tää toinenkin tutkimussuunta, se eläinlääkärin rouvan sukellusvene!" 

Myrsjö sai ansaitsemansa mulkaisut. 

Huoneeseen laskeutui painostava hiljaisuus. Pettymys roikkui ilmassa konkreettisena ja käsin kosketeltavana 

väsymisenä, jopa jonkinlaisena kyllästymisenäkin. Parhain puhti näytti olevan poissa tutkintaryhmästä. Ikään kuin 

paikallaolijat olisivat hävinneet maratoninsa kalkkiviivoilla, sortuneet loppusuoralla pahaan kramppiin. 

Moisesta tunnelmasta oli ikävähkö nousta. Alkaa puskea taas töitä, välittömästi. 

Mutta rikosylikomisario Hallberg teki mitä piti. Mies otti taas oman roolinsa: 

"Minä olen päätökseni tehnyt: me jatkamme Färdtjänst-linjalla! Ja sen minä aion myös esittää huomisen palaverissa 

lääninpoliisijohtajalle. Emme hylkää Färdtjänstiä. Emme vielä... Se kun on se yhteinen nimittäjä, jonka me olemme 

löytäneet kaikkien uhrien välillä. Okei — pois lukien Joanna. Ja ehkä tilanne muuttuu, hänenkin kohdallaan. 

Kommentteja! Kertokaa mitä ajattelette!" 

"Olen kyllä minäkin samoilla linjoilla." Arvid Boden oikaisi ryhtiään. "Tätä asiaa pitää nyt miettiä todennäköisyyden 

pohjilta, eikö vaan? Nämä kaikki tähän mennessä esille tulleet viittaukset ja vinkit nimenomaan Färdtjänstiin eivät 

mitenkään voi olla pelkkää sattumaa, joku syvempi viisaus, totuus, niissä yhtymäkohdissa täytyy siis piillä. Joo! Kyllä 

tällä samalla linjalla jatkamisessa minusta on suuresti järkeä." "Noh. Kiitos, Arvid. Ja entäs Mattias!" 



"Joo-o. Olen mukana. Siinä sinipukuisessa porukassa se tyyppi lymyää. Pakosti!" Mattias Myrsjö nyökytti päätään. 

"Meillä oli vaan taas kerran tämmöinen huonompi tuuri. Saatana! Meillä oli väärä jätkä kierroksessa." "Mitäs Sakari 

sitten?" 

Rikosylikonstaapeli Sakari Roivas karautti kurkkuaan ja lausui näkemyksensä: 

"Olen minäkin, tietysti, valmis jatkamaan tällä samalla linjalla... Siis ainakin siihen saakka, kunnes jostakin kerii näkyviin 

ihan uusi idea. Meillä ei ole muita vaihtoehtoja nyt. Jos kaikki nämä kytkennät Färdtjänstiin ovat ihan pelkkää 

sattumaa, niin sitten tämä on varmaan ensimmäinen tapaus laatuaan - koko Ruotsin poliisin historiassa - jossa 

sattuma jyllää tällä tavalla..." "Asia on tältä osin siis päätetty." Hallberg kopautti rystysensä pöytään kuin 

puheenjohtajan nuijan. Ja nousi tuoliltaan. Ylikomisario kyhnytti hetken ohimoaan ja jatkoi: 

"Apropoo. Jotkut teistä muistanevat erään DNA-tutkinta-tapauksen Englannista, siis jo muutaman vuoden takaa. Sitä 

on käytetty esimerkkinä meidänkin luennoillamme." 

"Siis se Itä-Englannin juttu? Vai mikä East-Anglia se nyt oli?" "Just se. Sama keissi on kyseessä. Sitä minä ajoin takaa. 

Siellähän järjestettiin vaarallisen raiskaajamurhaajan nappaamiseksi maailman varmaan ensimmäinen laajamittainen 

DNA-seulonta, joukkotutkimus, joka lopulta tuotti sitten myös toivotun tuloksen." "Aivan. Lisko sai elinkautisen. Ja 

ilman armahdusmahdollisuutta! 

"Niin se tuomio siellä kai meni. Otin asian esille lähinnä siksi, että aivan kaikenlaisia vaihtoehtoja, jopa todella 

radikaalejakin, pitänee nyt vähitellen ruveta vakavasti harkitsemaan. Ehkä on pakko ottaa ne raskaimmat aseet 

käyttöön." 

Huone hiljeni hetkeksi. 

Rikosylikomisarion lause valkeni äkkiä porukalle. 

Ja se pysäytti kaiken. 

"Siis... siis sinä tarkoitat... että ensiksi otettaisiin tavallinen veritesti ihan koko Färdtjänstin henkilökunnalta, ja sen 

jälkeen - tarvittaessa - DNA-testi valikoidulta otokselta? Että niinkö?" Roivas tarkensi. 

"Niin juuri." Hallberg nyökkäsi. 

Muutaman sekunnin hiljaisuus. Vilkuilua. Pähkäilyä. 

"Tuollainen operaatio vaatii valtavasti tutkijavoimia — siis ennen kaikkea pirusti lääketieteellistä panostusta. Ja 

veronmaksajat kiittää. Tai sitten ei... Siis sehän on aivan helvetin kallis." Myrsjö hieroi sänkistä poskeaan. Ja näytti 

epäilevältä. 

"Pitää paikkansa!" Hallberg napautti. "Det stämmer! Det kostar!" 

"Äh. Kova juttu." Myrsjö pyöritteli isoa päätään. "Joskus ensi vuosituhannella, kun laitteet ja metodit kehittyy, se voi 

olla ihan helppoakin kauraa. Ihan niinku heinäntekoa. Mutta ei vielä, nyt se on ihan hirvee ja kauhea savotta! 

Miljoonia siinä palaa!" 

"Hei! Mitä veronmaksajiin tulee, niin nehän ovat jo lirissä myös Fritzin kanssa!" 

"On se, on kova ehdotus. Sellainen massatsekkaus. Ruotsissa ei ole vielä koskaan toteutettu mitään tuon suuntaista. Ei 

lähelläkään." Arvid Boden ravisteli päätään. 

"Joo minä hyvin tiedän, mutta eipä tässä maassa olla aiemmin oltu tällaisessa pakkoraossakaan..." rikoskomisario 

Hallberg sanoi rauhallisesti. "Lupa sellaiseen massatutkimukseen pitää tietysti saada vähintäänkin 

lääninpoliisijohtotasolta... eikä se tule olemaan ihan helppoa. Tässä on niin monta monessa. Arkaluontoisia juttuja, 

joudutaan tappelemaan jo ammattiliitonkin kanssa. Mutta... minä voin puhua alustavasti ideasta eteenpäin, siis ihan 



vaan hypoteettisesti. Näiden isojen pomojen kanssa. Jo huomenissa. Voin lyödä heille kaikki kylmät faktat pöytään. 

Meillä on nyt jo kuusi ruumista. Ja lisää on mahdollisesti tulossa, ihan koska tahansa. Helvetti... Päättäjillä on valtava 

vastuu." 

7. 

Hallbergin tutkintaryhmä istui Akvaarion takimmaisessa kulmapöydässä. Keskustelu aaltoili. Pöydän vaitonaisin oli 

rikosylikonstaapeli Roivas. Mies oli uppoutunut miettimään ihan omiaan. Mattias Myrsjö oli juuri lukenut jostain 

vuoden 1991 Euroviisuvoittajan, eli tietenkin Carola Häggvistin, haastattelun. Ja kehui "kuinka hyvännäköinen misu se 

likka on". 

Mattias rupesi virittelemään jonkinlaisia maaottelutunnelmia: 

"Okei. Tämä keväinen jääkiekkofinaali Globenissa — se oli oikein vitunmoinen onnenkantamoinen itäiseltä 

bastukansalta. Ei tule toistumaan. EI! Mitä tulee muihin vähänkään merkittäviin kansainvälisiin saavutuksiin, niin 

takuuvarmaa on se, että pikkunen Soomi Fiiinland tulee voittamaan ensimmäiset Euroviisunsa vasta sitten, kun tuolla 

Kuun pimeällä puolella tanssitaan humppaa. Parasta uskoa!" 

Puolivirnuilevat katseet kääntyivät Sakari Roivakseen. 

Pöydässä odotettiin sitä tavanomaista pientä sanapainia, ordväxlingiä. 

Roivas kuitenkin vaan kohautteli olkapäitään ja maistoi taas 

kahviaan. 

"Mitä? Mikäs tätä meidän Sakaria nyt vaivaa?" Mattias Myrsjö levitteli käsiään. Oli kummissaan. "Eikö Keekkoosen, 

Kooskeenkorvan, siissun ja pärkkkeleen marinoimalla miehellä ole mitään sanottavaa?" 

"Olishan mulla kyllä... Yhtä sun toista. Mutta eipä nyt ihan siitä asiasta." 

Viimeistään nyt koko pöydässä huomioitiin Roivaksen vakava ilme. Puntaroiva ja jahkaileva äänensävy. 

Rikosylikonstaapeli ei näemmä ollut valmis lähtemään mukaan tavalliseen pallotteluun kansallisilla ominaispiirteillä.  

"Eikö? Eikö tästä asiasta? Siis Sakari hei! Siis niin kuin mistäs asiasta sitten?" 

"Työasiasta. Tuota., koko eilisillan minä mietin yhtä juttua. Ja se on luonteeltaan niin erikoinen ajatus, että enpä oikein 

tiedä kehtaanko edes kakaista sitä ulos. Se... se nyt tuntuu vaan niin... siis niin jotenkin äärimmäisen ja epätoivoisen 

kaukaa haetulta." 

"Roivas hitto! Nyt se suu auki! Olet sentään kavereiden parissa." Mattias Myrsjö huitoi kädellään. "Siis ainakin 

toistaiseksi." 

"Okei." Sakari Roivas ryhdistäytyi. Hän hengähti hieman syvempään ja vilkuili vakavana kollegoitaan. "Jos te lupaatte, 

että ette naura." 

"Totta kai." 

"Kunniasanalla!" 

*** 

Kulmapöydästä alkoi kantautua isoa ja jopa epäuskoistakin naureskelua. Ensin alkuun ikään kuin hämmentynyttä. Ja 

kokeilevaa. Mutta vähitellen voimistuvaa jyminää. 

"Helvetti vieköön Roivas! Tämä on aika kova juttu. Siis ettei olis päivän paras!" Mattias Myrsjö puhalteli suu 

ammollaan. "Siis että nyt meillä on punaisten autojen teorian lisäksi vielä kissateoriakin!" 



"Hieman pienempää ääntä pliis, Mattias", Roivas heilutti varoittavasti kättään. "Liian moni naama kääntymässä 

tännepäin. Pidetäänpä tämä hei nyt ihan vaan tässä pöydässä, jooko?" 

"Joo. Sori. Mutta sä kun siis vedit minut nyt niin tosi ällikällä." 

"Aivan. Kuten vähän meidät kaikki." Rikosylikomisario Hallberg hengähti. 

"Nyt minua oikein ihmetyttää. Siis mistä kummasta tuommoinen idea oikein puski teikäläisen päähän?" Arvid Boden 

tivasi. 

"No, minä katsoin TV:stä eilen illalla yhtä amerikkalaista dokumenttia, siis ihan vaan puolella silmällä. Se käsitteli 

ihmisiä, joilla menee omien lemmikkieläimensä kanssa ns. vähän liian lujaa. Eli otukset rupeavat ikään kuin ottamaan 

niiden elämässä sen paikan, joka normaalisti kuuluu ihmissuhteille." Roivas alkoi selvittää. Naama peruslukemilla. "Ja 

sitten minulle tuli mieleen, että hei, tämän meidän Fritzin ihmissuhteet eivät liene ihan normitasolla." 

"Ja... ja että siis siitäkös... eli siitä sinä sitten aloit kehimään." 

Sakari Roivas rykäisi ja kaivoi povitaskustaan muistivihkonsa ja selaili sieltä esille oikean sivun. Ja alkoi lukea ääneen: 

"Annikan koti. Kissankarvoja. Norjalainen metsäkissa ja lisäksi se tavallinen maatiainen. Jaana Kanto. Sturebyn 

sairaalan asuntola. Maatiaiskissan karvoja. Joo ja sitten Britta Hillin huone. Ja taas näitä kissankarvoja. Sekä norskin 

että maatiaisen..." 

Pöydässä hiljennyttiin. Kulmat kurtistuivat. 

Ja sitten rikosylikonstaapeli Roivas jatkoi: 

"Niin. Ja siinä sitä jenkkiohjelmaa tuijottaessani minä sitten muistin myös sen parturikampaajattaren pikkuisen, 

pelokkaan kissanpennun. Tämän raukkaparan, joka löytyi Ulla Wargin keittiöstä. Joku sekopää oli armottomasti 

tappanut kauniin kampaajan, mutta oli pitänyt hyvää huolta, ettei pentu vaan pääse kuolemaan nälkään!" 

"Hitto. Siis anteeksi nyt kauheesti, että mua vieläkin hymyilyttää." Mattias Myrsjö pyöritteli edelleen kookasta 

päätään. "Minä en nyt vaan voi tälle mitään. Itselleni. Minä kun olen tällainen iloinen ja harmiton hulivili." 

"Aikuistu vähän, Mattias. Kasaa nyt itsesi, mies hyvä!" Majken Candell kivahti. Hän oli ollut tutkintaporukassa ainoa, 

joka näytti heti ja tosissaan punnitsevan Sakari Roivaksen äsken heittämää ideaa. 

Rikosylikomisario Hallberg näytti pikkuhiljaa lämpenevän ajatukselle. 

"Iisisti nyt vaan. Ja koskee siis sinuakin, Myrsjö! Joo, kaikkia vaihtoehtoja pitää miettiä, siis ilman mitään rajoituksia. 

Kuunnellaan nyt Sakarin perustelut ja ideat. Loppuun saakka." 

Roivas pyöritteli pikkulusikkaa kädessään ja vilkuili pari sekuntia muita pöydän ääressä istujia. Ja aloitti sitten: 

"Te muistatte sen. Oli se aika outo näky. Pieni kissanpentu tassuttelee jostakin piilostaan esiin. Meidän silent wittness. 

Mykkä todistaja. Ne avatut kissanruokapurnukat jääkaapin edessä... lattialla. Mitä tämä kertoo tästä muuten niin 

kylmäverisestä murhamiehestämme? Me tiedämme, että ihmiselämä on sille tyypille arvoton. Merkityksetön. Mutta. 

Kuinkas ollakaan. Jossakin hänen sydämessään on kuin onkin varattu lämmin nurkka viattomalle luontokappaleelle. 

Ja... Ja siis nimenomaan kissalle. Ja sitten nämä karvanäytteet! Niitähän on löytynyt peräti kolmen naisen 

murhapaikalta. Kissamies!" 

Rikosylikonstaapeli Roivas antoi katseen kiertää pöytää. 

Hallberg, Candell ja Boden pitivät nyt ilmeensä peruslukemilla. 

Myrsjö sen sijaan ei voinut olla edelleen virnistelemättä. Älyvapaaseen tyyliinsä. 



Sakari Roivas jatkoi: 

"Fritz on parantumattomasti sairaan psykopaatin oppikirjaversio. Erittäin sekaisin. Tietynlaiset asiat, tunteet, 

kuljettavat häntä mukanaan. Vievät kuin lastua laineilla. Hänet valtaa aina välillä tämä älytön vaade, että hänen ON 

tapettava tuo vaalea, nätti nainen tuossa. Ja silloin hän myös toimii. Ei ehkä heti. Ehkä hän seurailee naista aikansa. 

Mutta. Hän ei peräänny. Mies hoitaa homman, joka on pakko hoitaa. Joka kuuluu hänelle. Mutta sitten, kolikossa on 

todella myös tämä toinenkin puoli. Yhtä voimakkaana häntä hallitsee toinenkin tunne. Meidän ehkä kannattaa miettiä, 

että jospa tämä hullu murhaajamme on fiksoitunut jollain lailla myös kissoihin. Eikä siis vain blondeihin. Mietitäänpä 

siis nyt vähän. Te olette kaikki kokeneita tutkijoita. Te tiedätte, että noin yhdeksänkymmentäyhdeksän 

sekopäämurhamiestä sadasta ei taatusti kiinnittäisi pienintäkään huomiota surkeaan kissanpoikaan, emännän vielä 

lämpöisen ruumiin ääressä. Meidän Fritz on toista maata. Se on fakta. Ja nyt herää kysymys, että tartummeko me nyt 

tähän hänen ikävän luonteensa pikkuruisen inhimilliseen heikkouteen?" 

Rikosylikomisario tuijotti Roivasta silmää räpäyttämättä. 

"Miten se onnistuisi? Onko sinulla idea, Roivas?" 

"Niin. Meillähän on nyt siis ongelmana se, että meillä on epäilyksen alla Färdtjänstin koko monisatapäinen henkilöstö. 

Edessä olisi ensin tavallinen verikoe koko lössille, ja sitten vielä tämä valikoitu DNA-testaus. Ja tässä mittakaavassa me 

törmätään taloudellisiin ja teknisiin ja jopa poliittisiinkin vaikeuksiin." Roivas alkoi pudotella mietteitään. "Mutta koska 

meillä on oma epäilykset Fritzin kissaharrastuksen - tai voisiko pikemminkin sanoa jopa katti-fiksaation - suhteen, niin 

tämän tietomme pohjaltahan me voisimme yrittää rajata otantaamme. Todella radikaalistikin." 

Pöydässä oli hetken ihan hiljaista. Hyvin keskittyneitä ilmeitä. 

Sitten rikosylikomisario Hallberg murahti: 

"Ymmärrän yskän. Miten... miten se voisi tapahtua?" 

"Me voisimme virittää ansan!" 

"Ansan? Millaisen ansan?" 

"Yksi ideantynkä minulla olisi. Eli miltä kuulostaisi sellainen idea, jossa Färdtjänst hakisi vapaaehtoisia kuskeja 

semmoiseen tapahtumaan, jossa niillä pikkubusseilla raijataan - siis näiden ihan tavanomaisten liikuntarajoitteisten 

ihmisasiakkaiden ohella - myös heidän kivoja lemmikkikattejaan. Isäntiä ja heidän kissojaan siis ollaan viemässä 

myöhemmin kesällä johonkin maaseudulla järjestettävään vammaisille kissaharrastajille tarkoitettuun 

virkistäytymismiitinkiin?" 

Ensimmäisenä suunsa avasi Myrsjö: 

"Helvetti vieköön, Roivas! Tuohan on niin, on siis jotenkin niin umpiälytön juttu, että sehän voisi jopa toimiakin. Mitä 

mieltä te muut olette? Minusta tossa ON ideaa! Kamoon! Me ei voida menettää tässä muuta kuin kasvomme. Ja 

itsekunnioituksemme. Siis ammattimiehinä. Mitä tulee kasvojen menettämiseen, niin silloin ainoastaan kauniilla rouva 

Candellilla on oikeasti jotakin menetettävää." 

Hämmentyneen näköinen Majken mulkaisi Myrsjötä paljonpuhuvasti. Ja sitten kaikki katsoivat rikoskomisariota. Tämä 

alkoi puhua: 

"Hetkinen! Mietitäänpäs nyt. Siis jos siihen vapaaehtoiseen kissaajovuorolistaan ilmoittautuu kahdeksan tyyppiä - niin 

nuo miehet passitetaan heti, saman tien, testeihin. Ilman mutinoita, ilman vastaväitteitä. Miehet pannaan kylmän 

viileästi lekurille veripisaraa antamaan? Sitäkö sinä ajat takaa, Sakari?" 

Rikosylikonstaapeli Roivas nyökkäsi. 



"Just sitä... Nimenomaan sitä. Veri vain vuotamaan ja näytteet lasiputkeen. Ja näin siis toimitaan jo sinä samana 

päivänä, kun se vapaaehtoisten kissakuskien lista on kasassa!" 

Rikosylikomisario hengähti syvään. Ja levitteli käsiään. 

"Tuo ymmärretty, selvä. Onko muilla mitään kommentteja?" 

Varsinaisia kommentteja ei tullut. Mutta mietteliästä nyökyttelyä kyllä. 

Hallberg katsoi Roivasta ja jatkoi: 

"Erikoinen ajatus, mutta mutta... minä alan kieltämättä vähitellen... innostua tästä pikku juonesta. Myönnän sen. Miksi 

helvetissä emme oikeastaan tekisi tämmöistä testiä!" 

Mattias Myrsjö ilmoitti heti olevansa samoilla linjoilla. 

"Juu. Siis minunkin mielestäni tää juju on kokeiltava! Ihan pakko!" 

Suoranaisia vastaväitteitä ei esittänyt kukaan. 

"Hyvä on." Rikosylikomisario napsautti kämmenellään pöytää. "Okei. Minä alan viedä tätä asiaa heti eteenpäin. Saman 

tien. Tämä on nyt päätös. Mutta yksi seikka. Ihan pieni varoituksen sana..." 

Pöytä odotti ääneti jatkoa. 

Ja se tulikin sitten painokkaasti: 

"... ja se seikka on tämä, että jos tämä vuotaa tässä vaiheessa meidän ryhmämme ulkopuolelle, niin minä tulen 

kaivelemaan sen pikku laululinnun omin käsin esille. Ja väännän niskat nurin! Jotta sirkutus sitten taatusti loppuu. Ihan 

ikiajoiksi", Hallberg mutisi vakavana. "Minulla on tuollaiset seitsemisen vuotta eläkkeeseen. Ja minä kärsin nämä 

vuodet mieluummin vaikka säkitysmiehenä siperialaisessa suolakaivoksessa... kuin kuuntelen, siis eläkekultakellooni 

saakka, tuolla talon käytävillä, kaikkialla selkäni takana, hörähdyksiä ja naurahduksia. Ja kannan niskassani jotakin 

kivaa lisänimeä. Hei, eikös tuo olekin tämä Kattenockså-Hallberg!" 

8. 

Rikosylikonstaapeli Roivas palasi työpisteeseensä. Hän ei ollut itsekään ihan varma siitä, että mihin kaikkeen oikein oli 

saanut tutkintaryhmän usutettua. 

Sitten hän muisti erään asian. 

Roivas kaivoi luurin käteensä. Hän soitti Skandinaviska Enskilda Bankenin pääkonttoriin. Roivasta pomputeltiin 

monissakin numeroissa varmaan kymmenen pitkää minuuttia - turhauttavaa hissimusiikin kuuntelua - ennen kuin hän 

lopulta sai langanpäähän sellaisen lakiosaston herran, joka lateli hänelle pitkän litanian pankkisalaisuuteen liittyviä 

tosiasioita, jotka toimivat esteinä myös virkavallan suuntaan. Pankin pykälänikkarin mukaan vaadittaisiin pääsyyttäjän 

esitys ja tuomarin päätös, ja sen lisäksi paksu puntta erilaisia todistepöytäkirjoja kyseessä olevaan, yksityishenkilön 

hallinnoimaan tiliin liittyvästä rikollisesta toiminnasta, ja kaikki tuo huolella eriteltynä sekä aukottomasti perusteltuna, 

ennen kuin pankki voisi alkaa edes harkita oman kallisarvoisen pankkisalaisuutensa raottamista. 

Sakari Roivas ei voinut kuin kiittää kohteliaasti. Ja sulkea puhelimen. 

Roivas tajusi siinä saman tien, ettei hänellä oikeastaan ollut mitään kättä pidempää tuon salaperäisen tyypin, 

unelmaisen Barbadoksen matkan varanneen mr. E. Nilssonin suhteen. Virkatie - syyttäjä ja tuomari ja ne muut 

instanssit - siis pankinkin organisaatiossa, kaikki se voisi viedä jopa viikkoja. Silti hän ei välttämättä saisi pankista 

mitään tietoja. 

Kello oli jo puoli neljä. Roivas veti takin niskaansa ja häipyi huoneestaan. 



Hississä hän muisti erään henkilön. 

Markus Viinasen. 

Hitto joo! Markus Viinanen oli Skandinaviska Enskilda Bankin Sollentunan alueen konttorinjohtaja. Häikäilemätön 

jugoslaaviliiga oli joskus neljä tai viisi vuotta sitten yrittänyt kiristää tältä Pohjanmaalta lähtöisin olevalta, ja nyt 

parisenkymmentä vuotta Ruotsissa asuneelta, pitkän linjan pankkimieheltä tietoturvallisuuteen liittyviä koodeja. Herra 

pankinjohtaja oli ollut elämänsä pulassa, ahdistavassa kiipelissä. Balkanilaiskopla oli nimittäin käyttänyt tässä 

yhteydessä puristamiskeinonaan Viinasen moniongelmaista eli kaltevalle pinnalle luisunutta teinipoikaa. 

Markus Viinanen oli ilmaissut ikuisen kiitollisuudenvelkansa siitä tavasta, ennen kaikkea siitä suuresta 

hienotunteisuudesta, jolla Roivas oli tuon vaikean kuvion hoitanut. 

Tuossa yhteydessä konttorinjohtaja Viinanen oli maininnut, sivulauseessa mutta pohjalaisen painokkaasti, että hän oli 

kyllä aina valmis auttamaan Roivasta. 

Ja siis ihan missä asiassa tahansa. 

Ja koska tahansa. 

Jos tulee probleemoita, mitä vaan, niin sitten soitto! Älä kuule epäröi, Sakari! 

Hissin pysähtyessä Poliisitalon pohjakerrokseen Roivas oli tehnyt päätöksensä. 

Okei, nyt saattaisi Markus Viinasella olla edessä tuhannen taalan paikka lunastaa tuo eräs taannoinen lupauksensa. 

*** 

Markus Viinasen työpuhelin ei vastannut. Roivas huokaisi. Mikään ei nyt sujunut, ei ainakaan liukkaasti. Kaikki harasi 

vastaan. Roivas saapasteli autolleen. Avain pesään. 

Rikosylikonstaapeli Roivas vilkaisi kelloaan. Pian jo puoli viisi. Edessä pitkä ilta. Olotila oli turhautunut, levoton. Ja 

sitten hän päätti, mielijohteesta, lähteä ajamaan Näekään. Ihan vain saadakseen ajan kulumaan, aivoilleen 

askarreltavaa. 

Roivas soitti autostaan jo tutuksi käyneen kiinteistönhuoltofirman toimistoon. 

Päivystäjä lupasi lähettää "jonkun" avaamaan ovea. 

Tällä kertaa rikosylikonstaapelia vastassa oli nuorehko haalariasuinen neitonen. 

Lukot napsahtivat auki, ja Roivas käveli taas sisälle murhatun naisen huoneistoon. Roivas meni ja etsi käsiinsä saman 

tien sen esitteen, jossa kuvailtiin upein kuvin ja maalailevin sanankääntein Karibian saarten romanttisia ja 

paratiisinomaisia kohteita. Roivas mietti sitä, että entä jos Barbados oli virhepäätelmä! Jos kaikki olikin sattumaa. 

Mukaan lukien diabetesruokavalio ja matkan äkkiperuutus. Entä jos kyse olikin jostain toisesta tuon maankolkan 

lukuisista luksuskohteista? 

Rikosylikonstaapeli ei löytänyt Karibia-esitteestä mitään uutta. Roivas luovutti ja siirtyi istumaan olohuoneen sohvalle. 

Ja uppoutui ajatuksiinsa. Aisti murhatun naisen asunnon tunnelmaa, ikään kuin toivoen, että nämä seinät, nuo kauniit 

liljakuvioiset tapetit voisivat yhtäkkiä ruveta kuiskuttamaan hänelle jotakin. Niinpä! Jospa ne alkaisivatkin kertoa 

ikiomaa tarinaansa unelmien matkasta joka ei ikinä toteutunut. 

Roivaksen katse osui taas videonauhuriin. 

Hetken mielijohteesta Roivas nousi sohvalta, meni nauhurin luo. 

Painoi EJECT... 



Laite syötti VHS-kasetin Roivaksen kämmenelle. 

Barbados - The Pearl of Caribbean. 

Roivas mulkoili kasettia. Ja sitten hänen oli tarkistettava katsettaan. 

Etiketin alareunassa oli jotakin punaista. Mitä? Roivas sytytti valon sohvan vierellä seisovaan jalkalamppuun. Katsoi 

tarkemmin. Juu. Siinä oli numerosarja. Puolittain jo haalennut mutta jotenkuten luettavissa. Mikä se oli? 

Puhelinnumeroko? Ei ollut, se oli aivan liian lyhyt. Ja miksi se kiilteli tuolla tavalla? Oudosti? Mitä punavärissä oikein oli 

seassa? Helmiäistä? 

Sitten rikosylikonstaapeli Roivas ymmärsi, että nuo viisi kömpelöä numeroa oli vetäisty tuohon kasetin etikettiin 

huulipunalla. 

Uusi ajatus nousi Roivaksen mieleen. Nyt hän kaivoi povitaskustaan atk-tulosteen. 

Mister E. Nilssonin Barbadoksen matkan varausnumero. 

Se se oli. Ihan sama kuin tuo numero tuossa. 

Nyt rikosylikonstaapeli Roivas alkoi ajatella tilannetta, jossa Joanna Lanemar sai ihanalta miesystävältään tietää, että 

nyt se matka on sitten varattu. Puhelimitseko se tapahtui? Tämä herra antoi Joannalle jopa varausnumeron. 

Mikä voisikaan olla romanttisempaa kuin sutaista se huulipunalla VHS-kasetin koreaan etikettiin? Ja laittaa sama 

kasetti tuonne nauhurin pesään. Ja katsoa - taas kerran - että mitä kaikkea ihanuutta elämässä olisikaan ihan pian 

odotettavissa...



VIISI 

1. 

Operaatio "Kätten också" herätti poliisihallinnon eri virkaportaissa, ensi kuulemalla, pitkälti melko lailla 

samantyyppisiä, hämmentyneen hymähtelyn sekä epäröivän ihmettelyn sekaisia reaktioita, kuin mitä 

rikosylikonstaapeli Sakari Roivas oli saanut todistaa kahvilan nurkkapöydässä. Lääninpoliisijohtaja jopa äyskähti 

ylikomisario Hallbergille suorasukaisesti, että "siis hetkinen herra komisario, nyt alkaa huolestuttaa entistä enemmän - 

onko tilanne ryhmässäsi jo näin epätoivoinen?" 

Lääninpoliisijohtajan tuntien ja tämän reaktioita ennakoiden rikosylikomisario Hallberg oli kuitenkin hankkinut esille 

kantamalleen idealle melkoisen arvovaltaista taustatukea. Hallbergin tuttavapiiriin kuului maineikas rikosoikeuden 

professori, TV-persoona sekä lukuisia kirjojakin julkaissut Sven "Gee-Tee" Larsson. GeeTee oli tunnettu suorasukaisista 

mielipiteistään ja ennen kaikkea siitä, ettei ikinä kumarrellut kuvia. Tämä enemmän tai vähemmän eksentrinen 

herrasmies oli osallistunut rikospsykologisena erityisasiantuntijana monienkin kuningaskunnan kriminaalihistorian 

merkittävimpien murhatapausten ratkaisemiseen.  

Ja hän toimitti pikavauhtia lääninpoliisipäällikölle monisivuisen lausunnon, jossa hän ensin kuvaili blondi-murhien 

takana olevan henkilön minäkuvaa ja persoonallisuushäiriöitä yleisemmin, ja keskittyi sitten murhaajan luonnetta 

muovaaviin ja tekemisiä ohjaaviin ja hallitseviin pakkomielteisiin. GeeTeen mukaan tekijällä saattoi olla erilaisia 

fiksaatioita isompikin nippu. Somat, vaaleatukkaiset naiset olivat tietenkin yksi sellainen, varmasti hallitsevin, mutta 

entä kissat? Ihan mahdollista. Se miten murhaaja oli "huolehtinut" parturikampaaja Ulla Wargin kissanpojasta, plus 

tietysti se, että kissankarvoja oli löytynyt näinkin monelta rikospaikalta, puolsi GeeTeen mukaan sitä, että 

erityiskomennuskunta F:n ideoimaa hämäysoperaatioita olisi syytä harkita. Erittäin vakavasti. 

Lääninpoliisijohtaja soitti Larssonille. 

GeeTee painotti poliisijohtajalle, että Ruotsin poliisi oli kokeillut toivottoman tuntuisissa tapauksissa paljon kissimirri-

operaatiota oudompiakin keinoja, ja äyski että ei ollut voinut kerta kaikkiaan mitenkään ymmärtää, että millä järjellä 

oli kolme vuotta sitten sattuneen Helena Anderssonin katoamisen yhteydessä päätetty lennättää useampia tutkijoita 

"jonnekin vitun Norrlannin ikiroutaisille perämetsille" haastattelemaan ennustajajulkkis Saidaa. "Näitä caseja ei 

ratkaista kahvinpuruihin tai lahnansuoliin tuijottamalla. Eikä ehkä kissateoriallakaan. Mutta on se nyt kuitenkin sata 

kertaa järkeenkäyvempi mahdollisuus." GeeTee totesi vielä, että hänen äkkinäisen arvionsa mukaan "Kätten också" -

operaatiolla oli korkeintaan kymmenen prosentin onnistumismahdollisuus. Mutta siitä huolimatta maksaisi vaivan 

yrittää. Sillä mikä olisikaan seuraavan ihmishengen hinta? 

Lääninpoliisijohtaja tiesi, että Sven GeeTee Larsson kuului siihen muutaman herran sisäpiiriin, joka vietti pitkän linjan 

punaviini- ja laatuviski-illanviettoja kuningaskunnan poliisiylijohtajan huvilalla, joskus myös Opera Källarenissa. Ja tämä 

sai lääninpoliisijohtajan entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että GeeTeen paperiin oli syytä suhtautua mitä suurimmalla 

vakavuudella. Ja niin poliisijohtaja pisti sitten tuulemaan.  

Mies järjesti parikin nopeasti kokoonhuudettua pikapalaveria. Rullat alkoivat pyöriä, sukkelasti, koska samanmieliset - 

punakravattiset - ja jo vuosien takaa samoista kabineteista ja työryhmistä, toimikunnista, ja ties kuinka monelta 

hauskalta motivaatioristeilyltä toisensa tuntevat vallankahvan miehet, eli isot herrat poliisista, politiikasta sekä 

ammatti-yhdistysliikkeestä, pistivät yhteistoimin tuulemaan. Lääninpoliisijohtajalla oli samanvärinen jäsenkirja kuin 

SL:n toimitusjohtajalla. Ja ihan sama puolueväri löytyi myös toimitusjohtajan alaisen, eli Färdtjänstin johtajan 

povitaskusta. Neljäntenä tärkeänä portaana tässä kuviossa oli Färdtjänstissä toimivan ay-osaston, eli siis 

työhuonekunnan, rouva puheenjohtaja. Tällä tavoin se järjestelmä toimi. Asiat alkoivat hoitua. 

Operaatio "Kätten också" polkaistiin siis yllättävänkin rivakasti käyntiin. 

*** 



Färdtjänstin Kristinebergissä sijaitsevan suuren varikon seinille, useammallekin ilmoitustaululle, ilmaantui 

transportmästare Åke Hultinin allekirjoittama, tarkoituksellisen huomiota herättävästi laadittu moniväri-ilmoitus, kita 

ammottavana naukuvan ragdoll-katin kuvalla varustettuna. Se oli suunnattu niille talon ihmisille, jotka "pitävät 

kissoista ja kokevat tulevansa toimeen tällaisten hieman poikkeuksellisten ja erittäin vaativien matkustajien kanssa". 

Ilmoituksessa viitattiin parin viikon päästä odottavaan ylityökeikkaaan, jolloin olisi tarkoitus kuljettaa iso ryhmä 

Färdtjänstin vakioasiakkaita kissalemmikkeineen virkistäytymisretkelle Enköpingin takana sijaitsevalle kissahoitolakoti-

eläinfarmille. 

*** 

Roivas poikkesi Poliisitalon pitkässä käytävässä soittamassa erääseen numeroon. Pankinjohtaja Markus Viinasen 

työpuhelin ei vieläkään vastannut. Ärsyttävää ja niin turhauttavaa. Niinpä Roivas palasi takaisin operaatiohuoneeseen. 

Kulmat kurtussa. 

Pitkän pöydän ääressä oli parasta aikaa äänessä Mattias Myrsjö: 

"Okei. Nyt emme voi tehdä muuta kuin istua rantakivellä ja tappaa aikaa, eli tässä on vain pakko odotella, että se iso ja 

ilkeä hauki ui meidän katiskaan. Tai sitten ei..." 

Poliisimies vilkuili kollegoitaan ja pyöritteli kädessään kopiota transportmästare Hultinin ilmoituksesta. 

"Niin, tätähän tämä taas on. Yhtä ja samaa postausta. Kyttääminen, sehän on meidän kyttien leipälaji", 

rikosylikomisario Hallberg mutisi. "Mutta eipä se pikkuinen onnenpotkaisukaan olisi tällä kertaa yhtään pahitteeksi. Ei 

todellakaan." 

"Tässä on niin monta monessa, epävarmuustekijöitä kyllä piisaa", Sakari Roivas puuttui puheeseen. Idea oli häneltä 

lähtöisin. Ja siksi oli nyt enemmän kuin paikallaan hieman toppuutella ryhmän odottavia tunnelmia. 

"Mietitäänpä hetkinen näitä totaalisen vesiperän kaikkia erilaisia mahdollisuuksia..." rikosylikomisario Hallberg sanoi. 

"Sakari, olet varmaan punninnut niitä enemmänkin mielessäsi? Yön hiljaisina hetkinä. Onko oikein listaakin niistä. 

Roivas huoahti, pudotti kynän pöydälle, otti takakenoa, aloitti: 

"Toki. Kyllä näitä heikkoja kohtia on tullut pähkäiltyä. Lähdetään vaikka siitä, että kaikista kuiduista sekä muista 

kytkennöistä huolimatta me voimme edelleen olla kokonaan väärillä jäljillä. Eli Fritz ei olekaan Färdtjänstin 

palveluksessa vaan ajaa parhaillaan jotain Bagarmossenin Pullapoikien jakelu-Hiacea. 

Päällään siisti, sinertäväkuituinen työtakki." 

Rikosylikomisario nyökkäsi ja heilautti sitten kehottavasti kättään. 

"Se vaihtoehto on aina otettava huomioon. Entä muuta?" 

"Niin. Sitten voidaan ottaa se oletus, että Fritzimme on, tosiaankin, Färdtjänstin palveluksessa. Eli, että olemme siltä 

osin oikeilla jäljillä. Silti väärässä sen suhteen, että Fritz olisi vannoutunut kissamies. Transportmästare Hultinin 

moniväri-ilmoitus ei voisi herraa vähemmän kiinnostaa. Jospa hänellä onkin sata-kolme undulaattia." 

"Tuokin on täysin mahdollista, eli vapaaehtoiseksi ilmoittautuu kolmetoista viatonta. Jotka passitetaan sitten 

veritutkimuksiin. Nollatuloksella!" 

"Mutta ajatellaanpa vielä sitäkin mahdollisuutta että tämä Fritz todella on viininpunaisella invalidibussilla sahaava, 

verikätinen tunteeton tappaja, joka rakastaa eniten maailmassa pieniä karvaisia kissoja. Fritz lukee tuon hienon 

ilmoituksemme. Ja harmittelee työtoverilleen, että hitto, tämä on niin tyypillistä, siis aivan minun tuuriani, että nyt 

kun olisi tämmöinen mielenkiintoinen keikka tarjolla, niin minun kummipoikani Micken ripillepääsyn pitääkin osua just 

tähän samaan viikonloppuun. Ja taas vesiperä!" 



"Huh ja huh." Arvid Boden ähkäisi. "Kaikki on mahdollista. Meidän tuurillamme Fritzillä on tietenkin ikiomat häät 

Waxholmin kirkossa juuri tuona samana viikonloppuna!" 

Mattias Myrsjö väänsi hieman suupieltään ja pani paremmaksi: 

"Ai että häät! Jos niin todella on, niin kuka lyö vetoa sen puolesta, että morsian on vaaleaverikkö ja onpa hänellä vielä 

ne hymykuopatkin?" 

*** 

Färdtjänstin transportmästare Åke Hultin ilmoitti myöhemmin illalla ylikomisario Hallbergille, että listalla oli jo 

kahdeksan nimeä. Ja seuraavana aamuna, puoli kymmenen tienoissa, mies palasi vielä uudestaan asiaan. Ilmoitti 

listalla olevan kymmenen tarjokasta. 

Hallberg oli kohtalaisen tyytyväinen. Näillä nyt siis edettäisiin. 

"Todella hieno juttu, Hultin. Faksaapa kyseisten tyyppien henkilötiedot minulle. Ja kokoa koko porukka neuvonpitoon 

sinne jonnekin kokoustiloihinne, siis vaikka, joo, huomenna puoliltapäivin. Meiltäkin ilmestyy silloin sinne paikalle oma 

delegaatiomme." 

*** 

Sakari Roivas soitti puolilta päivin erääseen sollentunalaiseen rahalaitokseen, siis Skandinaviska Enskildaan, ja tällä 

kertaa suoraan keskukseen. Roivas kysyi konttorinjohtaja Markus Viinasta. 

Rikosylikonstaapeli Roivas sai kuulla, että konttorinjohtaja Markus Viinanen oli virkamatkalla, mutta palaamassa 

työpaikalleen loppuviikolla. Roivas ei voinut kuin huokaista. Sitten hän antoi virkailijalle numeronsa ja nimensä ja jätti 

soittopyynnön. 

Tämä oli niin tätä. Nyt ei auttaisi kuin odottaa ja odottaa. 

Roivas kiepautti työtuolinsa niin, että pystyi näkemään likimain puolet Poliisitalon betonisesta pihamaasta, joka tässä 

vaiheessa iltapäivää oli jo kokonaan varjossa. Roivas seurasi miten kaksi kookasta, virkapukuista konstaapelia saattoi 

parasta aikaa pihakiveyksen poikki laihaa miestä jonka kädet oli kiristetty raudoilla selän taakse. Miehen alistuneessa 

ja lysähtäneestä asennosta nousi Roivaksen mieleen Via Dolorosaa asteleva kiusattu Jeesus. Irrationaalinen ajatus. 

Todellisuudessa siinä asteli paatunut pahantekijä, jolla oli kontollaan vaikka kuinka monen viattoman ihmisen iso 

murhe. Ehkä jopa elämä. Sakari Roivas huokaisi. Risti kämmenensä niskan taakse. Ja alkoi tuijottaa kattojen ylitse 

kauas horisonttiin. Mies mietti, että koska mahtaisi koittaa se hetki, jolloin Fritz nähtäisiin ylittämässä tuota samaista 

pihabetonia? 

Niin. Fritz, Fritz ja Fritz. 

Iltapäivälehdissä oli koko ajan puhuttu blondimurhista. Niissä oli tietoa murhien seksuaalisesta luonteesta. Lehdissä oli 

kaavailtu yhtä sun toista myös murhatavoista. Jotakin kautta media oli saanut selville sen, että "blondimurhaaja" ei 

ollut ampuma-asetta käyttävä tyyppi. Jotakin suuri yleisö siis tiesi murhasarjan yksityiskohdista. Mutta murhaajan 

allekirjoitus oli onnistuttu pitämään julkisuudelta pimennossa. Mikä oli olennaisen tärkeä asia. Voi sanoa, että jopa 

yksi tutkinnan peruspilareita. 

Ja tämä seikka taas soti erinäisiä Roivaksen ikiomia teorioita vastaan. Näin se vain oli. 

Roivas seurasi yksittäisen lokin vaappuvaa lentoa. Lintu häipyi jonnekin Mälarenin suuntaan. Mies alkoi miettiä 

nackalaista kerrostalokaksiota. Taas kerran. 

Ja Joanna Lanemaria. 



2. 

Rikosylikomisario Hallberg heilutteli paperiarkkia kädessään. Ja 

sanoi: 

"Askel eteenpäin, kollegat, toivottavasti. Okei. Joka tapauksessa tässä on nyt meidän listamme! Punaisten invataksien 

transportmästarelta saapui aamulla yksi paperi. Ja sen pohjalta olen saanut omaan paperiini viisi nimeä." 

"Siis hetkinen! Vain viisi?" Sakari Roivaksen oli pakko ihmetellä ääneen. 

"Miten niin vain viisi?" Mattias Myrsjö ynähti kaikuna ja levitteli myös käsiään. 

Rikosylikomisario Hallbergilta pääsi hymähdys. 

"Niin... näihin on tyytyminen, siellä kun on semmoisiakin ilmoittautuneita joiden etunimiä ovat Gunilla, Inge-Britt, 

Stina. Eli tasan puolet ilmoittautuneista sattui olemaan naisia. Heitä on Färdtjänstin kuskeista pienehkö prosentti, 

mutta kuinka ollakaan, tämä kissoihin liittyvä ylityökeikka on kiinnostanut suhteellisesti ottaen naisia paljon enemmän 

kuin miehiä. Näinhän se menee. Mutta mutta... saimme siis haravoitua kasaan myös viisi miespuolista kissakuskia." 

"Saatana. Pieneltä tuntuu, otanta", Mattias Myrsjö murahti, ilme vakavana. "Eli meidän tuurillamme tietysti toteutuu 

just tämä Roivaksen manaama pahanonnen skenaario — siis se, että oikea tyyppi on juuri nyt kesälomalla taikka sitten 

kotosalla, potemassa squashissa venähtänyttä akillesjännettään. Äähhh. 

Miten mulla on nyt vaan taas tämmöinen fiilis..." 

"Unohdetaan nyt kaikki fiilikset ja horoskoopit ja muut semmoiset. Keskitytään nyt siihen mitä meillä on edessämme. 

Eli siis tähän työtehtävään. Vilkaistaanpa nyt tämä lista läpi!" Rikosylikomisario Hallberg laski paperin pöydälle. 

Tutkintaryhmä teki työtä käskettyä ja siirtyi pöydän päätyyn. Lista oli todella riisuttua mallia, ainoastaan nämä viisi 

nimeä, miesten iät ja heidän palvelusvuotensa Färdtjänstissä. Sekä heidän siviilisäätynsä. 

ABRAHAMSSON TAGE GUNNAR 

ikä 46 — 19 palvelusvuotta — naimaton. 

OINONEN MIKKO TAPANI 

ikä 39—16 palvelusvuotta - naimisissa. 

FRENZEL BO KARL JOHAN 

ikä 42—11 palvelusvuotta - naimisissa. 

LIEBEBERG JOHN MATTIAS 

ikä 35—9 palvelusvuotta - naimaton. 

AXELSSON JAN OTTO 

ikä 29—6 palvelusvuotta - naimaton. 

"Tuo Abrahamsson muuten pitää kaveripiirissään pientä videokerhoa. Luontoleffavaihtareita. Ymmärrätte kai mitä 

tarkoitan? Siis ei niitä filmejä, joissa punalihainen vaelluslohi nousee Alaskan jokiin. Vaan ihan sitä itseään... Ja tämä oli 

sisäpiirin tietoa Hultinilta", rikosylikomisario Hallberg totesi kuivasti. 

"Eikös jokainen terve normaali mies sitten muka lykkää sellasista taideelokuvista?" Mattias Myrsjö ihmetteli, suu 

apposen avoimena. "Ei mun mielestäni ole kyllä mikään syy alkaa heti leimata kaveria... siis tällä lailla... etukäteen." 



"Älä nyt Mattias tee tästä mitään ihmisoikeusasiaa." Hallberg mulkaisi Myrsjötä. 

"En. Annan olla tämän kerran." Mattias Myrsjö virnisteli. "Mutta olikos tällä meidän transportmästarella mitään 

erityisempää kerrottavaa noista muista herroista?" 

"No ei... Ei suoranaisesti. Tapaus Abrahamsson tuntui olevan hänen lempilapsensa. Silmäteränsä... Jostakin syystä 

minä luulen, etteivät äijät ole toistensa joulukorttiosoitelistalla." 

"Tollasia parivaljakoita löytyy. Joka työpaikalta", Myrsjö huokaisi raskautetusti. "Siis täällä meillähän nämä Roivas ja 

Boden ovat myös ihan jatkuvasti toistensa tukassa. Kauheen ikävää katsoa sivusta. Semmoista kinastelua. Mutta kun 

ei mikään tunnu auttavan." 

Sakari Roivas ja Arvid Boden vilkaisivat toisiaan huokaisten, päätään pyöritellen. Hallberg alkoi vetää takkia päälleen. 

Murahti, että nyt pitää huomioida aikataulu. On lähdettävä jo Kristinebergin suuntaan. Färdtjänstin varikolla alkaisi 

noin neljänkymmenen minuutin kuluttua kelpo kissankuljettajien briiffaustilaisuus. 

*** 

"Miltäs tuo porukka teidän mielestänne näyttää?" Hallberg seisoi Färdtjänstin koulutusluokassa, ikkunan ääressä. 

Paikalle kutsutut kymmenen kissakuskivapaaehtoista seisoivat, tupakoivat ja juttelivat keskenään asfalttipihamaalle 

heti siinä ikkunan alla. 

"Siis hetkinen." Mattias Myrsjö tarkasteli mietteliäänä ryhmää, viittä miestä ja yhtä montaa naista. "Ainuttakaan 

ilmiselvää sarjakuvapsykopaattia ei tuossa ryhmässä kyllä ole." 

Samassa luokkahuoneen ovi kävi. 

Transportmästare Åke Hultin astui sisälle. 

Pitkä ja luiseva, viisikymppinen mies kätteli nopeasti kaikki neljä paikalla olevaa poliisin edustajaa. Sitten myös Hultin 

siirtyi rikosylikomisario Hallbergin pyynnöstä ikkunaan ja esitteli ulkona seisoskelevat miehet tutkijoille. 

Tage Abrahamsson oli tummaverinen ja melko vatsakas köriläs, jonka partakone ei näyttänyt olleen tänä aamuna 

aivan parhaassa mahdollisessa terässään. Vaalean sekä laihahkon John Liebebergin sinertävissä työhousuissa olivat 

näemmä porukan terävimmät prässit, ja mies piti siniharmaan työpaitansa päällä mustia nahkaliivejä. John Liebeberg 

poltteli ketjussa. Mikko Oinonen oli myös vaalea ja keskikokoinen kaveri. Mies oli ajattanut tukkansa puolen tuuman 

sängelle. Käsivarsitatuoinnit hävisivät ylöskäärittyjen hihojen alle. Oinonen näytti olevan tämän porukan toinen 

ketjupolttaja. Sytytteli uutta sauhua suurin piirtein jo edellisen tumpista.  

Oinonen näytti lohkaisevan pariinkin otteeseen John Liebebergille jotakin. Ties mitä kokkapuhetta. Tämä ei vastannut 

kuin vain pelkällä lyhyellä olankohautuksella. Jan Axelson oli punertavatukkainen, pyöreäkasvoinen nuorimies, joka 

vaikutti muutamaa vuotta ikäänsä nuoremmalta. Janne oli ilmeisesti porukan huuliveikko. Koko ajan äänessä sekä 

naureskelemassa. Pari paikalla olevaa, nuorempaa naiskuskiakin näytti viihtyvän mainiosti hänen juttupiirissään. Bo 

Frenzel - miesporukan viimeinen - vaikutti syrjäänvetäytyvältä kaverilta. Hän oli pitkä ja laiha, otsaltaan kalju 

miekkonen, jolla oli silmiinpistävän huono ryhti. Frenzel istui yksikseen seinänvierustapenkillä keskittyneenä 

iltapäivälehden selailuun. 

"Ja naisistahan te ette haluakaan tietää mitään. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikäs on se poliisiherrojen 

aikataulu?" 

Hultin vilkaisi rannekelloaan ja vaikutti innokkaalta, vähän jännittyneeltäkin. 

"Aikataulu on sellainen että jos me nyt sitten vain aloitettaisiin", Hallberg lausahti. "Mitäpä tässä enää odottelemaan. 

Voit käydä kutsumassa miehet sisään. Ja arvon daamit voivat poistua virkatehtäviinsä. Sano heille, että tässä on tullut 

ohjelmaan nyt pikkuinen muutos!" 



*** 

Sakari Roivas oli asettunut istumaan hieman sivummalla. Luokan ikkunanpenkille. Hän oli keskittynyt tarkkailemaan 

viiden pulpettiensa takana rinnakkain istuvan miehen vaihtelevia kasvonilmeitä. Herrat olivat nyt melkoisen 

hämmentyneen ja jopa epäuskoisenkin oloisia. 

Rikosylikomisario Hallberg oli juuri pitänyt lyhyen ja vakavan puheenvuoronsa ja ilmoittanut tällä miesryhmälle, 

kylmän rauhallisesti, että heiltä kaikilta tullaan nyt ottamaan verikoe, ja että proseduuri liittyy erään rikoksen 

tutkintaan. Rikoksen laatua ylikomisario ei ollut mennyt - vielä tässä vaiheessa - sen tarkemmin yksilöimään. Hallberg 

oli lisäksi korostanut, tiukasti, että kukaan paikallaolijoista ei ollut varsinaisesti epäilty, ei todellakaan, vaan että 

kyseessä oli varmistava, eräänlainen poissulkeva testaus. 

Sakari Roivas nojautui ikkunanpieltä vasten. Käsivarret rinnalle ristittyinä. Ja antoi tutkivan katseensa siirtyä tutkaillen 

ja kiirettä pitämättä miekkosesta toiseen. Kukin heistä reagoi tähän yllättävään tilanteeseen persoonallisella tavallaan. 

Tage Abrahamssonin leveähkölle ja sänkiselle naamalle oli kohonnut ärtynyt puna. Mies istui jäykässä asennossa, ja 

hänen paksut sormensa naputtelivat tiukalla rytmillä pulpetin kantta. Abrahamsson tuijotti ilmeisen kiusaantunutta 

transportmästare Hultinia. Ja hän teki sen jopa jotenkin haastavan hyökkäävästi. 

Pulpettirivistössä seuraavina istuivat vierekkäin John Liebeberg ja Jan Axelson. Miehet supattelivat jotakin keskenään, 

matalalla äänellä, ja hymyilivät enemmän tai vähemmän epäuskoisen näköisinä, aivan kuin rehtorin auton 

suttaamisesta epäillyt pahankuriset koulupojat. 

Mikko Oinonen puolestaan pureskeli alahuultaan ja istua kökötti jäykässä, melkein sotilaallisessa asennossa. Antoi 

hitaan katseensa kiertää eri puolille luokkahuonetta asettuneissa poliisimiehissä. Ainakin näennäisen rauhallisena. 

Lähinnä vain kysyvänä. Oinosen vaeltelevat silmät pysähtyivät hetkiseksi myös Roivakseen. Tämä tavoitti miehen 

rävähtämättömän katseen. Ja Roivaksesta nuo harmaat silmät olivat jotenkin poissaolevan näköiset. 

Laitimmaisena istuva Bo Frenzel oli kietonut käsivarret rintakehänsä ympärille, istui lysyssä ja tuijotti uneliaan 

näköisenä pulpettinsa kantta, aivan kuin tilaisuus ei olisi koskettanut häntä mitenkään. 

"Tuota. Mennään eteenpäin. Tämä herra tässä vieressäni on tohtori Boelius, hän on oikeuslääkäri, hän tulee 

suorittamaan varsinaisen verinäytteen ottamisen." Ylikomisario Hallberg viittasi mustaa laukkuaan availevan 

harmaatukkaisen lääkärin suuntaan. 

"Niin, hyvät herrat!" Boelius korotteli ääntään. "Lienee nyt parasta hoitaa homma saman tien alta pois. Eikö niin? Jotta 

pääsemme sitten kaikki mahdollisimman pikaisesti taas palailemaan varsinaisiin työtehtäviimme." 

"Anteeksi nyt vain. Mutta olis yks pieni kysymys. Melko erikoista on tämä touhu... Milläs valtuuksilla sinä Hultin näitä 

tällaisia syynejä oikein järjestelet!" Abrahamsson murahteli. Mies läimäytti kämmenellään pulpettinsa kantta. Etsi 

hetken sanoja. Ja tiuskaisi: 

"Meinaan, että meidän työhuonekunnalla saattaa olla ihan kohta sulle vähän asiaa." 

"Kiitos kysymyksestä, hyvä Abrahamsson. Sen verran minä voin kertoa, että päätös tästä on tehty aivan SL:n 

korkeimmalla huipulla." Åke Hultin oli selvästi varpaisillaan mutta piti äänensä vakaana. "Ja mitä tulee 

työhuonekuntaamme, niin paperissa on - totta kai - myös Annelie Qvistin nimi alla. Eli kaikkia eri tahoja on kuultu." 

"Aivan outoa meininkiä kuitenkin... Mutta kertokaa nyt mistä pirusta tässä on kyse! Kai meillä on oikeus tietää se!" 

Abrahamsson ei antanut periksi. 

"Se tullaan kertomaan teille pian. Mutta vasta jälkikäteen! Ihan ensiksi otamme sen verinäytteen", Hallberg ilmoitti. 

Abrahamsson puhisi. Mies otti edelleenkin kierroksia. 

"Vai niin. Kiitoksia tosi kovasti vaan. Tästä infosta! Tämä asia tutkitaan vielä perusteellisesti luottamusmiehen kanssa!" 



Rikosylikomisario Hallberg valitsi nyt astetta virkavaltaisemman äänensävyn: 

"Jos herra Abrahamsson haluaa kieltäytyä tästä testistämme, niin me voimme viedä tämän asian läpi kyllä toistakin 

tietä. Se vie hieman enemmän aikaa eli vaatii pari virkavaltaporrasta. Mutta lopputulos on kuitenkin täysin sama. Me 

pystymme järjestämään lainvoimaisen paperin! Tuomari tietää asiasta. Ja on puhelimensoiton päässä." 

"Ei toki! Helvetti! Miksi minä tällaisesta huvista kieltäytyisin? Ei mulla ole siihen mitään syytä. Minä olen valmis vaikka 

jonon ihka ensimmäiseksi! Tänne lekuri piikkeineen, niin saadaan tämä pelleily hoidettua. Ja meikäläinen pääsee taas 

varsinaiseen duuniinsa, kuskaamaan sairaita ihmisiä!" Abrahamsson rupesi nyt saman tien riisumaan sinistä 

pikkutakkiaan. Heti sen tehtyään mies alkoi sitten avata oikein näyttävästi paitansa hihansuunappia. 

Hallberg antoi merkin kättään heilauttamalla ja sanoi: "Hyvä on! Boelius! Pistetään tosiaan hihat heilumaan!" 

*** 

Komennuskunta oli palannut noin varttitunti sitten Färdtjänstin hallilta Kungsholmenin Poliisitalon betonikolossiin. 

Tunnelma oli odottavainen. Rikosylikonstaapeli Mattias Myrsjö saapui lähikorttelin ICA-putiikista keksipaketin kanssa, 

ja Sakari Roivas alkoi kaadella kuppeihin sysimustaa kahvia. Äkkiä käytävästä alkoi kuulua nopeita askeleita. 

Rikosylikomisario Hallberg ilmestyi ovelle. 

Hänen poskensa olivat kalpeat, miehen silmistä heijastui pistävä, seisova katse. 

Tutkintaryhmä kääntyi tuijottamaan kynnyksen edessä seisovaa miestä. Sakari Roivas ei todellakaan aivan heti 

muistanut, että koska hän olisi nähnyt miehen tuon näköisenä. 

Hallberg antoi katseensa kiertää naamasta naamaan. Ja lausahti sitten: 

"Minun kai pitää nyt onnitella ryhmää. Tai... pitääkö? Kaksijakoinen tunnelma." 

"Mitä on tapahtunut?" 

"Yksi meidän tämänpäiväisistä kutsuvieraistamme, näistä kissakuskeista, on löydetty. Kuolleena. Färdtjänstin varikon 

sosiaalitiloista!" Rikoskomisario Hallberg vetäisi henkeä. "Eli vessasta. Hirttäytyneenä. Omaan vyöhönsä..." 

Tyrmistynyt hiljaisuus. Myrsjö sai suunsa ensimmäisenä auki: "Kuka! Kuka se oli niistä... näistä tyypeistä..." "Se oli se 

kaikkein nuorin porukasta. Pyöreäkasvoinen, punertavatukkainen poika. Se se oli. Siis tämä Jan Axelsson..." 

3. 

Jan Axelssonin vuokra-asunto löytyi Telofonvägeniltä, Midsommarkranssenilta. Huoltomies tuli avaamaan oven 

poliiseille. Ja kaksi uteliasta kissaa tuli heti eteiskynnykselle tutkintatyhmää vastaan. Katit eivät liiemmin ujostelleet, 

pörhistelivät siinä eteismatolla odottavaisina häntiään. 

Mattias Myrsjö kumartui rapsuttelemaan vuoron perään molempien kattien niskaa. 

"Toi toinen on norski. Kattokaas sen turkkia, on niin helevetin tuuhean pöyheä. Ja toi toinen on maatiainen. Näinpä 

tietty! Ihan kuin suoraan Majkenin kissankarvaraportista." 

Roivas asteli peremmälle Myrsjön ohitse. Alkoi vilkuilla ympärilleen. Kyseessä oli pienehkö vuokrakaksio. Asunnon ilma 

oli tunkkainen. Johtui varmaan siitä, että hiekkalaatikkoa ei ollut tänään iltasella siivottu. Sattuneesta syystä. Muuten 

nuoren miehen kämppä oli hyvinkin siisti, aivan täydessä järjestyksessä, kaikki tavarat paikoillaan. Tiskit oli tiskattu. 

Oikeastaan aika mallikelpoinen luukku, rikosylikonstaapeli Roivas mietiskeli. Poikamiehen kämpäksi. 

Eteisestä kuului taas askeleita. Sieltä saapui Majken Candell parin assistenttinsa kanssa. Roivas tervehti Majkenia. Ja 

käveli huoneen poikki ikkunaan. Siirsi verhoja sivulle ja kurkisti pihamaalle. Siellä oli nyt jo neljä poliisiautoa rivissä. Ja 

uteliasta yleisöä riitti pitkin ja poikin pensasaitojen vierustoja. 



"Hei! Tulkaapas katsomaan tänne", Myrsjö kailotti makuuhuoneen puolelta. "Siis täällä on tämmöinen oikee kissojen 

hautuumaa, seinänmittanen hylly täynnä pieniä tuhkauurnia, ja sitten vielä jokaisesta kuolleesta katista valokuvakin... 

ja mustapitsisin surureunuksin." 

Rikosylikonstaapeli Roivas käännähti. Ja oli lähdössä makuuhuoneen suuntaan. Mutta juuri silloin hänen puhelimensa 

pirahti soimaan. Roivas vilkaisi näyttöä. No nyt! Soittaja oli pankinjohtaja Markus Viinanen. Sollentuna. Ja 

Skandinaviska Enskilda. 

Viimeinkin. Jännittynyt pyörähdys vatsanpohjassa. Olisiko nyt viimeinkin mahdollisuus saada jokin selvyys siitä, että 

kuka oli se mies — tuo tuntematon naama — täysin keksityn firmansa takana, tyyppi, joka oli ensiksi mennyt ja 

varannut kolmen kuukauden mittaisen unelmaloman itselleen ja Joannalle. Ja oli sitten äkkiä perunut matkansa. 

Siinä olohuoneen ison ikkunan vieressä oli kapeahko oviaukko, joka antoi runsaan kahden neliön laajuiselle 

miniparvekkeelle. Rikosylikonstaapeli Sakari Roivas avasi oven ja astahti kynnyksen yli ulkoilmaan, sulki oven sitten 

takanaan. Ja vastasi sitten puheluun. 

Puhelu pankinjohtaja Markus Viinasen kanssa kesti melko pitkään, eli toistakymmentä minuuttia. Viinanen joutui 

antamaan jonkun virkailijansa tehtäväksi selvittää erään tilin omistajan oikean henkilöllisyyden. Lopulta se sitten 

kajahti rikosylikonstaapelin luurissa. Eikä Roivas ollut uskoa korviaan. Hän joutui pyytämään pankinjohtajaa 

toistamaan tuon nimen. Viinanen teki niin. Ensiksi Roivas mykistyi. Ja sitten hän kiitteli pankinjohtajaa. Ja sulki 

äkkinäisesti puhelimensa. Ja kääntyi sitten konemaisen kankeasti siinä pikkuisella parvekkeella. 

Sakari Roivas jäi nyt tuijottamaan erästä sisällä huoneistossa liikkuvaa tutkintaryhmän jäsentä. 

Hämmentyneenä. Totaalisen epäuskoisena. 

4. 

Kolme päivää myöhemmin. 

Kungsholmenin Poliisitalon neljännen kerroksen isossa kulmahuoneessa seisoivat vastakkain rikosylikomisario Hallberg 

ja Sakari Roivas. 

Ylikomisario osoitti pöytäpuhelimen suuntaan ja sanoi: 

"Boden ja Myrsjö ovat asemissa. Istuvat autossa. Ovat parkissa miehen konttorin ulkopuolella. Odottelevat nyt vain 

soittoani. Sitten he menevät sisään. Ja ilmoittavat kaverille, että nyt sitten pitäisi lähteä hieman juttelemaan. Tuonne 

Kungsholmenille. 

Rikosylikonstaapelin Roivaksen ilme oli moniselitteinen, lähinnä ahdistunut. 

"Niin. Selvä. Meillä... meillä on siis riittävästi tätä aihetta ja matskua? Onko?" 

"On. On siis ainakin pidättämistä varten. Vangitseminen on toinen juttu. Se katsotaan sitten. Myöhemmin. Voi olla, 

että mies murtuu saman tien. Ja se on sitten siinä. 

"Niin. Talousyksikön kaverit on tehneet hommia... korkeapaineella?" Roivas totesi. 

"Aivan. Mappikasoja riittää!" Rikosylikomisario viittasi kädellään pöydän suuntaan. "Miehellä on seitsemän eri firmaa. 

Ja kaikki käyvät kauppaa nimenomaan Baltian ja Venäjän markkinoilla. Monipuolista tuontitoimintaa. Ja Joanna 

Lanemar oli osastopäällikkönä Tullverketin niissä toiminnoissa, jotka valvovat nimenomaan Baltiasta tulevaa importia. 

Tullin puolella talon oma sisäinen tarkastusyksikkö on laittanut myös mukavasti tuulemaan. Kolmen tutkijan tekemä 

erityistarkastus on jo nyt löytänyt vaikka kuinka monta porsaanreikää, joita miehen firmat ovat hyödyntäneet. 

Melkomoista härdelliä, etten paremmin sano, erityyppisiä väärinkäytöksiä löytyy jo miljoonien ja miljoonien kruunujen 

arvosta. Kaikki tämä osastopäällikkö Joanna Lanemarin suosiollisella avustuksella. Isoin kupru, sillä sektorilla, 

vuosikausiin." 



"Ja tässä meillä on siis motiivi... syy myös murhaan?" Rikosylikomisario Hallberg mietti hetken. Ja jatkoi sitten: "Niin. 

Lopullinen motiivi on tietenkin auki. Vielä. Mutta tästä se löytynee. Rakastavaiset. Ja rikoskumppanit. Siinä voivat asiat 

mennä pahastikin solmuun." 

Sakari Roivas hieroi leukaperiään ja totesi: "Joannan siis piti kuolla... koska rikoskumppaneille tuli jotakin skismaa. 

Joannan taekwondo-kumppani kertoi välirikosta. .. joka sitten kuitenkin paikattiin." 

"Niin. Joku ristiriita heille tuli. Ja sitten mies halusi pyyhkiä jälkensä. Eli pelata varman päälle. Kuinkahan 

temperamenttinen nainen Joanna mahtoikaan olla, kun rakkauteen tuli ryppyä? Käyttikö Joanna kovaakin kieltä? 

Tuliko siinä yhteydessä vähän uhkailtuakin? Ja vaikka se sopu sitten syntyikin, niin jonkinlainen epäilys kai jäi 

kytemään. Epäluottamuksen siemen oli kylvetty. Ja niin hän, tuo mies, veti asiassa omat johtopäätöksensä, päätti 

minimoida kaikki riskinsä. Tämä jääkylmä paskiainen..." Hallberg tokaisi. 

Sakari Roivas siirtyi ikkunaan ja puhui nyt ikkunalasille: "Niin. Ja tämä kaveri laski, että veriteko menee kätevästi erään 

sekopään piikkiin. Koska hänellä oli jotakin sellaista, niitä ei kenelläkään muulla ollut. Eli sisäpiirin tietoa. Siis ikioman 

vaimonsa kautta.. Hänellä oli nimi. Fritz. Siinä oli vain yksi on-gelma. Joanna oli ruskeaverikkö. Mutta tämä herra... 

hänpä sai¬kin Joannan ylipuhuttua. Ehkä hän kehui, että naiselle saattaisi sopia hunajanvaaleakin tukka, että 

kannattaisiko sitä kokeilla? Ikään kuin vaihteluna." 

"Niin! Tämän skenaarion pohjalta me nyt toimimme." 

Roivas katsoi rikosylikomisariota ilme tiukkana. Ja levitti kysyvästi käsiään. 

"Eli... tältä pohjalta... nyt sinä sitten vaan pirautat Myrsjölle ja Bodenille?" 

Rikosylikomisario nyökkäsi. 

Hän valitsi numeron ja painoi sitten vihreää. 

"Okei pojat! Ottakaa Erland sisään!" 

Roivas kääntyi taas ikkunaan päin. Tämä oli paljon kovempaa kuin mitä hän oli osannut kuvitellakaan. Ahdisti. Lujaa. 

Roivas tuijotti aikansa pihamaata. Ja sitten hän muisti. Mikäs se tämän matkatoimistolaskussa esiintyneen feikkifirman 

nimi olikaan ollut? 

Joo. Tottakai! Erlenmeyer Ab... 

Erlenmeyer! Olipa kivasti keksitty, Erland. 

6. 

Kaksi viikkoa myöhemmin. 

Baari oli hämärä viiden pöydän loukko Klara Norra Kyrkogatanilla. Pornokaupan ja kiinalaisen pesulan välissä. 

Anniskeluluukku oli rikosylikonstaapeli Roivakselle entuudestaan tuttu. Vuosien takaa. Roivas istui "sairaslomaansa" 

viidettä päivää. Tämä oli neljäs peräkkäinen päivä, jolloin hän oli kävellyt baariin heti ovien auettua. Ja asettunut 

vakiopaikalleen nurkkapöytään. Samalle jakkaralle, jolla oli aikoinaan tullut tuhottua lukemattomia 

sumuisenhuurteisia päiviä. 

Puuduttavan sitkeästi ja aina valomerkkiin saakka. 

Kaksi nuorta hupparikundia venkalehti sisään. Toisella pipo, toisella lippis. Jengiläisiä. Roivas rekisteröi saapujat 

automaattisesti. Ja samassa hänen puhelimensa pirahti soimaan. 

Pikavilkaisu näyttöön. Ei, ei perkele! Roivas pysähtyi miettimään. Hän laski puhelimen pöydälle. Otti hörpyn 

tuopistaan. Puhelin jatkoi pirinäänsä. 



Roivas pyyhkäisi kämmenellä leukasänkeään. Ja poimi puhelimen. 

"Sakari..." 

"Majken tässä hei." 

"Joo, numero on tuttu... miten... ööh... olet jaksellut?" 

"Päivä kerrallaan. Olen ollut viikon Karlskronassa äidin luona. .. Ja nyt taas takaisin Tukholmassa." 

"Okei... okei..." 

"Sakari, kuulin Mattiakselta ja Bodenilta, että sinäkään et ole..." 

"Ole mitä?" 

"Et ole ihan kunnossa?" 

Roivas yritti taikoa ryhtiä ja terävyyttä ääneensä. 

"Aah! Äläs nyt! Päinvastoin! Tässä on... ihan huippufiilikset." 

Nainen oli hiljaa pari kolme sekuntia. 

"Sakari... Kuule, voitaisiinko me tavata?" 

Roivas otti hörpyn. Vähän pidemmän. Ja murahti sitten vaimeasti: 

"Okei! Tule." 

"Minne?" 

*** 

Majken Candell astui sisään ja pysähtyi heti kynnyksen jälkeen. Hän vilkaisi nopeasti baarin poikki ja näki ensin nuoret 

keikkakundit. Ja sitten hän huomasi tutun miehen hämärässä nurkassa. Majken käveli suoraan Roivaksen pöytään ja 

istui. Hän katsoi Roivasta silmät suurina. 

Roivas tuijotti takaisin. Ei huulipunaa, ei meikkiä. Suupielissä tiukat juonteet. Roivas mietti, oliko nainen laihtunut? 

Selvästi. Posket olivat kaventuneet aika lailla. Vajaassa kahdessa viikossa. Roivas yritti tulkita naisen ilmeitä ja eleitä. 

Majken vaikutti yllättävän tyyneltä. Suorastaan pakotetun hallitulta. 

"Sakari. Miksi?" 

"Miksi mitä?" 

Majken nyökkäsi kolpakon suuntaan. Sen vierellä pöydänkulmalla oli kolme tyhjennettyä matalaa lasia. 

Roivas yritti hymähtää. Se ei ihan onnistunut. 

"Mitäs... ei kai tässä mitään. Onhan miehellä... oikeus joskus rentoutua." 

"Rentoutua?" 

"Nii-iin! Tuulettaa pääkoppaa, nollata - kyllä sinä ymmärrät." 

Majkenilta pääsi iloton hymähdys. 

"Vai tuulettaa pääkoppaa... ja heittää kaikki samalla menemään." 



"Ääh, älä viitsi. Onhan tässä jo kärvistelty ihan tarpeeksi monta vuotta... Nyt on aika palkita." 

"Palkita?" 

Roivaksen ilme kivettyi. Hän alkoi haroa takkuista tukkaansa ja antoi päänsä valahtaa hetkeksi. Ja kun hän nosti 

katseensa, silmistä loisti pusertava ahdistus. Roivas oli nurkassa, uppoamassa juoksuhiekkaan. Sitä tosiseikkaa ei 

humalatilakaan voinut pehmentää. 

"Sakari." 

"Majken. Tässä ollaan. Ihan kuuloetäisyydellä." 

"Kuuntele minua. Sinä et voi mitenkään syyttää itseäsi siitä, että... kävi niin kuin kävi." 

"Siis minä en voi syyttää itseäni siitä, että... että sinulta on nyt kertaheitolla vedetty matto alta. Että sinun elämäsi on... 

en minä tiedä millaista se nyt on... Ja sinun miehesi istuu Kronoberghäktetissä odottamassa murhaoikeudenkäyntiä", 

Roivas levitteli käsiään. 

"Se ei anna sinulle oikeutta tai tekosyytä vetää omaa elämääsi viemäristä alas. Ei!" 

"Majken... Majken kulta! Kuka on puhunut viemäristä? Minä vain hiukan rentoudun. Aikuinen mies. Päiväoluella tässä. 

Ei tämä ole rikollista! Ei ollut ainakaan viime viikolla. Vai onko 

Riksdag säätänyt jonkun uuden lain?" 

Majken ojensi kätensä pöydän yli ja tarttui Roivaksen kouraan. 

"Sakari!" 

"No mitä Majken?" 

"Saanko minä kaataa tuon sinun oluesi lattialle?" 

Majken Candell ja rikosylikonstaapeli Roivas tuijottivat toisiaan silmästä silmään kymmenen sekuntia. 

Majkenin ote piti. 

"Kaatuuko tuo olut, Sakari, kaatuuko?" 

Roivas vilkaisi baaritiskin suuntaan. Ja sanoi sitten, hädin tuskin kuuluvalla äänellä: 

"Kyyppari haluaa siitä varmaan siivouspalkkaa, setelirahana..." 

Majken Candell tarttui tuoppiin, nosti sen pöydästä, ojensi kättään ja käänsi hitaasti rannettaan. Pripps Bla vaahtosi 

lattialle. Tiskillä vetelehtivät nuorisokriminaalit ja kaiken nähnyt iäkäs baarimikko toljottivat nurkkapöydän suuntaan 

yhtenä kysymysmerkkinä. Majken nyökkäsi tiukasti pöydän yli ja näytti kämmenellään että nouse, mies. Roivas nousi. 

Ja lähti kävelemään ulko-ovelle. 

Majken poikkesi baaritiskille ja laski oluthanojen viereen sadan kruunun setelin. Hän meni ovelle, Roivas avasi sen ja 

he astuivat ulos.



EPILOGI. SEURAAVA TAMMIKUU. 

KARELIAHUSET, STOCKHOLM. 
Talvisen kulttuuritapahtuman nimi oli "Finländska litteraturens invasion tili Stockholm". 

Kaikkiaan kahdeksan suomalaista kirjailijaa oli lennätetty -taikka sitten uitettu punakylkisillä laivoilla saaristomeren 

poikki - paikalle esiintymään tukholmalaisyleisölle. 

Juuri nyt lavalla kekkaloi kohtalaisessa humalatilassa oleva dekkarikirjailija. 

"Varifrån år han?" Majken Candell ihmetteli puoliääneen. 

"Från Åbo..." Sakari Roivas mutisi, enemmän taikka vähemmän kiusaantuneena. 

Dekkarikirjailija kertoi satapäiselle yleisölle, kekkuliruotsillaan, että hän oli oikein valmistautunut tähän 

nimenomaiseen esiintymiseensä. Hän oli koko merimatkan ajan istunut laivansa hytissä, ja oli opetellut siellä 

taivuttamaan erinäisiä ruotsin kielen substantiiveja. 

"Oukkei... soo häär goor det... een tunnelbaana... tvoo tunnelbanaaner..." 

Majken vilkaisi Roivasta entistä pidempään. 

Sakari Roivas katsoi takaisin. Merkitsevästi. Kohautti harteitaan. 

He nyökkäsivät toisilleen. He istuivat kätevästi takarivissä, oli ihan helppoa luiskahtaa huomiota herättämättä pois. 

He kävelivät aulaan ja sitten suoraan ulko-ovelle. Ja ulos lumisateeseen. 

Roivas ojensi kätensä. Majken tarttui siihen. Tiukasti. He katosivat rinta rinnan valkoiseen... 


