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Kuoleman torstai 

Rutiininomaisella merialueen valvontalennolla ollut hävittäjä rekisteröi Mörkklippanin saaren koillispuolella 

paikallaan kelluvan ison moottoripurjehtijan myöhään toukokuun 17. päivän iltana. 

Oli alkanut jo hieman hämärtää, ja matalalla mutta nopeasti lentävässä koneessa istuva luutnantti Calle 

Björkenheimer ei kiinnittänyt sillä kertaa veneeseen sen enempää huomiota. Näin aikaisin keväällä 

huviveneliikenne saaristossa oli vielä melko vähäistä ja siksi alus jäi nuoren luutnantin mieleen. 

Seuraavana päivänä luutnantti palaili tunnin kestävältä partiolennoltaan jo alkuillasta. Oli oikeastaan aivan 

sattuma, että hän valitsi lähestymisreitikseen takaisin laivueensa tukikohtaan monista vaihtoehdoista juuri 

tämän saman kuin edellisillallakin. 

Mörkklippanin saaren korkean ja tumman silhuetin noustessa merestä kuin kaatuneen laivan köli tarkensi 

luutnantti vaistomaisesti katsettaan. 

Kyllä. Vene oli edelleen siellä. 

Mutta se näytti siirtyneen puoli kilometriä pohjoisemmaksi. Aivan kuin se olisi ajelehtinut viimeisen 

vuorokauden merivirtojen vietävänä. Lentäjä tarkasti merikortista veden syvyyden. Paikalla oli niin matalaa 

ja karikkoista, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä pursi oli ajautunut jo kiinni matalikkoon. 

Björkenheimer tarvitsi päätöksen tekoon ainoastaan muutaman sekunnin. Sitten hän käänsi päättäväisesti 

ohjaussauvan jyrkästi oikeaan. Hävittäjä kiertyi moottorit jylisten loivaan kaarrokseen, ja parin minuutin 

kuluttua raskas sotakone lähestyi venettä laskevan auringon suunnasta, matalalla ja niin hitaasti kuin 

turvallisuusohjeet vain antoivat myöten. 

Koneen sujahtaessa mylvien aluksen yli leyhähti kannelta sankka ja villisti kirkuva lauma lintuja. Ne jäivät 

kaartelemaan veneen yläpuolelle valkoiset siivet ilmaa piesten ja punaiset suut ammollaan. Parvi näytti 

olevan hermostuneen kiihkon vallassa. 

Luutnantti Björkenheimerin vatsanpohjaa kouraisi aivan kuin hän olisi tuntenut suussaan pilaantuneen 

kalan maun. Mielikuva jostakin pahasta oli niin vahva, että hän veti koneen nopeaan nousuun, takaisin 

taivaan sineen, mahdollisimman etäälle yksinään matalikon reunassa kelluvasta veneestä. 

Kahdessa tuhannessa metrissä nuori luutnantti hengähti pari kertaa hyvin syvään, otti radiolla yhteyden 

valvontaan, veti vielä kertaalleen henkeä, ja alkoi sitten luetella pakotetun määrätietoisella ja rauhallisella 

äänellä veneen koordinaatteja ... 

Merivartioston iso ja nopea kumivene oli paikalla alle tunnissa. Vene oli kahdeksanmetrinen ja kahdella 

tehokkaalla perämoottorilla varustettu. Se oli tarkoitettu ennen kaikkea operoimaan saariston 

vaikeakulkuisimmilla vesialueilla. 

Pursimies Skoogin ohjaama vene lähestyi ilta-auringon kilossa kelluvaa moottoripurjehtijaa pohjoisesta. 

Meren pinnalla näkyvät, matalan aallokon rikkomat valkopäiset tyrskyt osoittivat joidenkin korkeampien 

karien sijainnin. Muutama musta, veden kiillottama kalliopaasi paljasti aina ajoittain kylkensä kuin 

varoittaen. 

»Se on saatanan hankalassa paikassa. Eikä muuten keinahtele enää...» Merivartija Dahlman antoi kiikarinsa 

pyyhkiä alusta ympäröivää tummanvihreää merta. »Kivellä se istuu, ja vielä aika tiukasti.» 



»Näkyykö mitään elonmerkkejä?» Skoog kysyi suu tiukkana viivana. 

»On siellä...» Merivartija Estreus varjosti kädellä silmiään. »Siellä on lintuja. Niin perkeleesti lintuja. Vähän 

kuin kalatorilla sulkemisaikaan . ..» 

»Mutta onpa niitä todella paljon. Niin kuin Hitchcockin leffassa.» Jöns Dahlman oli kääntänyt kiikarinsa 

kohti matalikon reunaan takertunutta purtta. Nuoren, vasta keväällä palvelukseen astuneen miehen ääni oli 

hiljainen, mutta hän yritti naurahtaa rempseästi. 

»Ehkä niillä on siellä jotakin herkkua tarjolla. Kukapa tietää...» Estreus tokaisi karskisti. Kaveriaan pari 

virkavuotta vanhempi merivartija ei voinut kuitenkaan välttää outoa, valjua tunnetta vatsanpohjassaan. 

Hän aavisteli jotakin ilkeää, pahaa... 

Samalla hetkellä ison kumiveneen moottorit sammuivat ja pursimies Skoog käänsi potkurit ylös vedestä. 

»OK, pojat. Me emme ala kolisuttelemaan kalliita potkureita kiville. Loppumatka mennään käsipelillä. 

Kaivakaapa airot esiin.» 

Nuoremmat merivartijat tarttuivat kevytmetallisiin airoihin ja asettuivat molemmat omalle puolelleen 

kumivenettä. Sitten he alkoivat meloskella rauhallisen rytmikkäästi. Pahaenteisen elottomana, hieman 

vinossa paikallaan makaava pursi lähestyi veto vedolta. Muutama lokki nousi jo hermostuneena siivilleen. 

Skoog piti perää. Lintujen paljous teki kokeneen merivartijan levottomaksi. Miehen otsa vetäytyi 

huolestuneille rypyille hänen ottaessaan radiolla ohjesäännön edellyttämän yhteyden valvontaan. 

»Täällä partio Skoog. Olemme perillä ja valmistaudumme nousemaan kohteeseen. Otan uuden yhteyden 

viiden minuutin kuluttua...» 

»Lähetämme helikopterin paikalle heti jos tarve vaatii.» »Enpä usko, että täällä on enää kovin kiire.» Arne 

Skoogin ääni oli venyttelevän mietiskelevä. 

Mies valvonnassa hiljeni pariksi sekunniksi. Sitten hän karautti kurkkuaan. 

»Näkyykö siellä jo jotakin?» 

»Ei. Ei muuta kuin vain niin helvetisti kiukkuisia lintuja...» 

Pari minuuttia myöhemmin pitkä kumivene osui kevyesti kolahtaen kallellaan olevan moottoripurjehtijan 

vasemmanpuoleiseen partaaseen. 

»Pitäkää paattia aloillaan. Minä nousen ensimmäisenä.» Skoog tarttui päättäväisellä otteella reelinkiä 

kiertävään köyteen. Nuoremmat merivartijat olivat aivan hiljaa. 

Arne Skoogin ponnistaessa koko kumivene keinahti, ja samalla hetkellä loputkin merilintujen äänekkäästä ja 

hermostuneesta parvesta lehahti ilmaan kuin tuulenpyörteeseen tarttunut paperisilppu. Linnut jäivät 

kiertelemään veneen yläpuolelle kirkuvana massana. 

Dahlman ja Estreus sitoivat kumiveneen aluksen partaaseen kahdella köydellä. Dahlman vilkaisi nopeasti 

virkaiältään vanhempaa työtoveriaan. Estreus pyyhkäisi vakavan ilmeen naamaltaan ja iski toiselle 

tarkoituksellisen rennosti silmää. 



»No, oletko valmis hylynryöstöön, paha viikinki?» hän virnisti. 

Samalla hetkellä ison purren keulasta kuului Skoogin kiihtynyt huuto. 

Nuoret merivartijat eivät saaneet selvää sanoista, mutta Anders Estreus oli lähempänä keulaa ja hän ehti 

partaan yli pari sekuntia ennen Jöns Dahlmania. Hän kiirehti saappaat kopisten keulakannelle, jossa Skoog 

seisoi paikoilleen jähmettyneenä, kajuutan kulmasta tukea ottaen. 

Dahlman oli tuskin ehtinyt suoristautua, kun Estreus ryntäsi jo takaisinpäin. Tämän naama oli 

sairaanharmaa kuin syksyinen ulappa ja rnies hengitti katkonaisesti. 

Estreus ei ehtinyt kunnolla edes partaalle, kun ensimmäinen oksennusryöppy jo karkasi hänen kurkustaan.



Ensimmäinen osa 

1. 

Tukholman poliisitalon kahviossa, joka tunnettiin nimellä Akvaario, vallitsi myöhäisiltapäivän hiljaiselo. 

Ovensuupöydässä istui iäkkäämpi univormupukuinen poliisivankilan vartija iltapäivälehteä kahistellen. Kaksi 

nuorta, finninaamaista ABAB:in sotisopaan pukeutunutta kaveria keskusteli lähipöydässä äänekkäästi 

jalkapallovedonlyönnistä. Toinen ei ottanut uskoakseen kumppaninsa olevan viime kuulta pari tonnia 

voitolla. Ei ainakaan ennen kuin tämä maksaisi satasen vippinsä takaisin. 

Vakiopöydässään takanurkassa istui rikospoliisilinjan erikoisryhmän ylikonstaapeli Ronny Bood koko 

maallisessa komeudessaan. Ruskeaan vakosamettitakkiin ja parin napin verran auki repsottavaan XXL-

kokoiseen farkkupaitaan pukeutunut Bood oli yli 190 senttiä pitkä ja oli viimeksi joskus 70-luvun puolella 

painanut alle 100 kiloa. Laihankalvakka väkivaltaosaston Egil Månsberg näytti entisestäänkin kutistuvan 

Boodin rinnalla. 

Flavio Santarelli, toinen erikoisryhmän rikosylikonstaapeli, oli tiskillä hakemassa kavereilleen kahvia. 

Santarelli ei pitänyt erityisempää kiirettä kokoillessaan pikkukolikoista maksua kassan takana nojailevalle 

poninhäntäpäiselle tyttölapselle. Santarelli oli asunut Ruotsissa yli kaksikymmentä vuotta ja puhui kieltä 

virheettömästi. Nyt, jostain syystä, hänen lauseissaan oli vahva italialaiskorostus. 

»Flavio hei, että sinä jaksatkin, aikuinen mies.» Ronny Bood huoahti kyllästyneenä italialaisen palatessa 

pöytään. 

»Mikä nyt hätänä?» Santarelli ihmetteli ilme viattomana. Hän vilkuili tyttöä edelleen syrjäsilmällä. 

»Tuo kesälomittaja on korkeintaan 19-vuotias...» 

»Niin?» Santarellin kulmat kohosivat kysyvästi. 

»Nii-in. Sinä olet nelivitonen ...» 

»Olen neljäkymmentäyksi. Ihan vaan tiedoksi. Ja fyysiseltä iältäni lähempänä kolmeakymmentä.» 

»Ja psyykeltäsi lähempänä kolmeatoista», Månsberg hirnahti. 

»Hei kaverit, yksi juttu.» Santarelli madalsi ääntään. »Tuo likka on seissyt kassassa vasta kolme viikkoa ja 

sen kaula on ollut jo pariin eri otteeseen syöty, melkein korvasta korvaan. Sitten se pukeutuu tuollaiseen 

melko tavalla pesussa kutistuneeseen t-paitaan. Ja se ei todellakaan aristele katsella silmiin. Suoraan 

silmiin. Santarelli on hyvin hyvin pettynyt ellei pääse sen pykälään ennen Juhannusta.» 

»Rakkautesi on sokea, Flavio hyvä. Etkö tajua, että siinä nuori pimu pitää vaan ihan piruuttaan vanhaa 

ruunaa hiukan pellenään.» 

»Niin. Kai sinä muistat sen handenilaisen bussikuskin jutun. Siinä on sinulle varoittava esimerkki, 

Santarelli», Månsberg sanoi. 

»Minkä jutun?» Santarelli ei vaikuttanut erityisen kiinnostuneelta. 



»Sen keväisen. Viisissäkymmenissä oleva äijä vastaa nuoren likan kontaktipalstailmoitukseen. Ne tapaa 

Södertäljessä ja heti eka kerralla kuski joutuu poikkeamaan pankkiautomaatilla lohkaisemaan tililtään 

kymppitonnin, koska tyttöraasulla on ihan vaan sattumalta velat menneet hieman pitkäksi. Seuraava 

tapaaminen maksaakin jo viisitoista tonnia - muttei vieläkään päästä pusua pidemmälle. Tyttö kuitenkin 

lupailee, että lemmen yöt ja rakkauden aamut koittaisivat jos jostakin järjestyisi neljäkymppiä käsirahaksi 

asuntoa varten ...» Månsberg hymyili vinosti. 

»No, kuskimme on neuvokas. Hän päättää hoitaa saman tien kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eukolla näet 

sattuu olemaan parin sadan tuhannen henkivakuutus. Jos aika sattuisi jättämään hänestä niin silloin tulisi 

sekä uuden elämän alkuun tarvittavaa pääomaa että samalla vapaus ostaa kihlat tuoreelle lemmitylle. Eikö 

vain?» 

»Onko tämä se appelsiinimehumyrkkyjuttu?» Santarelli haukotteli. 

»Sama. Eukko jäi henkiin kuin ihmeen kaupalla. Bussikuski sai siitä neljä ja puoli vuotta. Ja minulla on pieni 

epäilys, ettei se Södertäljen ruusu taidakaan uskollisesti odottaa hänen vapautumistaan kaipuu 

syömmessään.» 

»Tutkimattomat ovat rakkauden polut», Santarelli hymähti. Sitten hän vilkaisi nopeasti kelloaan. »Nyt 

meikäläisen on kiidettävä kuin tuli perseessä. Ciao, munkinsyöjät!» 

Santarelli oli tuskin ehtinyt häipyä kahvilasta kun jo pöytään asettuivat huumeosaston Jöns And ja saman 

alan mies Uumajasta, pääkaupungissa koulutuksessa oleva Sören Malmquist Miehet alkoivat heti udella 

yksityiskohtia moottoripurjehtija Torsdagin tapauksesta. Egil Månsberg oli nimetty heti ensimmäiseen 

komennuskuntaan, joka oli lähetetty tutkimaan moottoripurjehtijan juttua. Myös Ronny Bood oli irrotettu 

ryhmästään näihin samoihin tutkimuksiin viikkoa myöhemmin. 

Jöns And luontaisen uteliaana tyyppinä oli tietenkin kiinnostunut kuulemaan kaiken mahdollisen tästä koko 

Ruotsia kuohuttaneesta murhenäytelmästä, ja kaukaa pohjoisesta tullut Malmquist oli luonnollisesti myös 

pelkkänä korvana. Harvalla oli mahdollisuus saada tästä viime viikkojen eniten julkisuutta saaneesta jutusta 

parempaa ensikäden tietoa. 

»Saatana. Sitä näkyä oli vaikea kuvailla. Sitä veneeseen nousua.» Månsberg käytti kovaa kieltä ja karkeita 

ilmaisuja aivan kuin korvatakseen näin vähänläntää olemustaan. 

»Yritä edes», And kehotti silmät vilkkuen. 

»No, se oli vähän kuin lintulauta...» 

»Lintulauta?» uumajalainen hengähti. 

»Niin. Sellainen talvinen lintulauta, jossa viluinen ja nälkäinen tinttilauma on kilvan nokkimassa talia. 

Ymmärrättekö?» Månsberg iski silmää. 

Månsberg nielaisi hitaasti. And hymyili ohuesti. Hän arvosti tällaisia vertauksia. 

»Koko perhe oli kannella kylmänä? Malmquist huoahti kysyvästi. 

»Ei. Ainoastaan isä. Tämä Raudsepp. Se oli sellainen eestiläistä sukua oleva tyyppi. Tosin täällä syntynyt. 

Joku toimitusjohtaja Solnasta. Se makasi kannella.  



Ja se oli kuollut vasta viimeisenä. Oli ilmeisesti jätetty vahingossa henkiin ja se oli onnistunut 

sammuttamaan kajuuttaan sytytetyn tulipalonkin. Kädet sillä oli karrella. Sitten se oli kitunut siinä kannella 

aikansa ja piirtänyt vielä jonkun kummallisen kuvion laudoitukseen ennen lähtöään -omalla verellään.» 

Månsberg maistoi kupistaan ilmeettömästi. 

»Ei helvetti!» uumajalainen huoahti. »Miten ne muut...» 

»Vaimo ja tytär, seitsemänvuotias, löydettiin kajuutasta. Vaimon veljenpoika oli WC:ssä. Se oli yrittänyt 

ilmeisesti sinne pakoon. Ei niillä ollut mitään mahdollisuuksia.» 

»Onko tämän Raudseppin taustoista ilmennyt mitään hämärää?» And kysäisi. 

»Ei niin mitään.» Månsberg ravisti päätään. »Kunnollinen ja työtä pelkäämätön pienyrittäjä. Mukana 

paikallisten kristillisdemokraattien toiminnassa. Istui Solnan valtuustossakin.» 

»Mitä vinkkejä? Onko niitä yleensä?» And kysyi edelleen. »Ainut on sieltä Tallinnan ulkopuolelta, Torsdagin 

lähtiessä paluumatkalle Tukholmaa kohti», Ronny Bood puuttui puheeseen. »Yhden virolaisen 

rannikkotankkerin perämies muisti tarkkailleensa paattia muutaman tovin pari mailia Piritan ulkopuolella. 

Merellä oli ollut aamu-usvaa, mutta mies muistaa laskeneensa veneen kannella viisi ihmishahmoa. Siinä oli 

yksi liikaa.» 

»Teilläpä on paskamainen urakka edessänne», Jöns And hymähti itsekseen. »Tämä on sen luokan ilkityö, 

että poliisilta saatetaan vaatia tuloksiakin.» 

»Poliisimestari käy vielä kuumempana kuin päätoimittajat», Månsberg huoahti. 

»Tähän on irrotettu eri yksiköistä kaikki liikenevät äijät. Mutta toistaiseksi ei kovin hyvältä näytä.» Ronny 

Bood vilkaisi huumekyttää merkitsevästi. »Teiltäkin saattaa näissä tohinoissa jäädä muutama narkkarin 

perse tähystämättä.» 

»Ei meilläkään aina helppoa ole.» And kohensi ryhtiään suu mutrussa. »Kaikenlaista uutta kamaa tulvii 

markkinoille. Ja hinnat on laskussa. Se on paha merkki.» 

»Mutta ajattelepa meidän ryhmän työtilannetta. Minut on nyt kiinnitetty tähän juttuun ties kuinka pitkäksi 

aikaa ja Pettersson on isyyslomalla. Siellä meidän käytävässä alkaa olla aika hiljaista», Bood sanoi. 

»Tuosta juolahtikin mieleeni, että enpä ole nähnyt aikoihin Roivastakaan.» And kohotti kysyvästi kulmiaan. 

»Missäs se itäisen naapurin lahja Ruotsin laille ja järjestykselle piileskelee? Onko se palannut isiensä maille 

tekemään vertailevaa tutkimusta tangomusiikin ja puukkokuolemien korrelaatiosta?» 

»Sakari on komennuksella», Ronny Bood vastasi lyhyesti. 

»Missä? Mitä tekemässä?» 

»Turha olla kateellinen. Tai huolissaan. Sen verran voin kertoa, että se ei liity mitenkään kumikäsineisiin - 

eikä etusormella tehtäviin tutkimusmenetelmiin ...» 

Samoihin aikoihin, jolloin huumekytät poistuivat Akvaarion nurkkapöydästä, nousi iso Airbus-suihkukone 

moottorit jylisten Arlandan lentokentän asfaltilta kohti huikaisevan sinistä taivasta. 



Matkustamon vasemmalla sivulla, aivan siiven kohdalla istui laihan jäntevä, harmaaohimoinen, 

nelikymppinen mies, joka vaipui rauhalliseen uneen jo melkein ennen kuin punainen varoitusvalo ehti 

sammua. 

Lentokentän parkkipaikalla istuskeli kalliissa autossa hyvältä tuoksuva, mittatilauspukuun sonnustautunut 

mies, joka seurasi katseellaan taivaanrantaan häipyvää valkoista juovaa. Mies sulki hetkiseksi silmänsä, 

huoahti syvään ja irrotti sitten hitaasti nyrkkinsä ratin nahkaverhoilusta. 

Vaikka erinomainen ilmastointi piti auton sisäilman prikulleen yhdeksässätoista asteessa jäi miehen 

sormista ruskeaan säämiskään hikisen kosteat painaumat. 

2. 

Kello oli vain hiukan yli neljä kauniina alkuelokuun iltapäivänä Farsta Strandissa, Tukholmasta etelään 

johtavan keskimmäisen maanalaisen radan päätepisteessä. 

Paikallisessa kauppakeskuksessa sijaitsevassa Nordbankenin konttorissa asiakasmäärät alkoivat jo vähetä 

työviikon viimeisen päivän kääntyessä iltaan. Varsinkin näin kesäaikaan ihmisillä alkoi perjantaina illan 

eduissa olla mielessään paljon muutakin kuin lainaneuvottelut tai erääntymässä olevien laskujen 

maksaminen. 

Pientä jonoa oli ainoastaan pankkiautomaateilla viikonlopun viettoon valmistautuvien asiakkaiden 

ladatessa lompakkojaan sileillä sadan kruunun seteleillä. Kassaneidit olivat jo pikku hiljaa alkaneet 

valmistella työpisteitään sulkemista varten. 

Mia Anderssonin kassa sijaitsi tiskin äärimmäisessä oikeassa laidassa, lähimpänä aukiolle antavaa ikkunaa. 

Tyttö opiskeli toista vuotta kaupallisia aineita Tukholman yliopistossa ja hänellä oli enää kolme viikkoa 

jäljellä tätä kesäharjoittelutyötään. 

Hän oli jo heinäkuussa kyllästynyt kurkkuaan myöten rutiininomaiseen päätteen näpyttelyyn, mutta oli 

päättänyt kestää sitkeästi sovitun ajan loppuun. Olihan kesätyöpalkka nykyaikana sentään aina 

jonkinmoinen onnenpotku. 

Palkintona tytön mielessä kangasteli jo keväällä Kjellen kanssa sovittu matka Korfulle. Sitä ajatellessa 

tympeät asiakkaat ja tylsät, keski-ikäiset pankkirouvat menettivät merkityksensä. 

Mia oli jo ehtinyt laskea päivän kassan valmiiksi. Hyvässä lykyssä viimeisten minuuttien aikana ei tulisi enää 

asiakasta ja sitten ei muuta kuin vain tilitykset pikaisesti pääkassalle ja menoksi. Kjelle oli luvannut tulla 

vastaan Gullmarsplanin asemalle. 

Kjellellä oli palkkapäivä ja se oli luvannut hankkia viinit ja jotakin jännää pientä syötävää. 

Mia Andersson hymyili ajatuksilleen ja korjasi asentoaan tuolilla, joka yleensä kävi sitä epämukavammaksi 

mitä pidemmälle iltapäivä ennätti. Hänen ruokatunnilla ostamansa pikkuruinen silkkibody tuntui kuitenkin 

tosi hyvältä ihoa vasten. Epämukava työtuolikaan ei hiostanut lainkaan samalla tavalla kuin normaalisti. 

Mitähän Kjelle tykkäisi... 

Viitisen minuuttia ennen sulkemisaikaa pankin eteen kaartoi isokokoinen japanilaisvalmisteinen 

moottoripyörä. Kuljettaja pysäytti sen aivan pysäköintikieltomerkin juurelle, asetti menopelin nojaamaan 

jalan varaan ja otti muutaman verryttelevän askelen kuin pitkän ajon kangistamana. 



Mia Andersson vilkuili miestä. Hän oli aina ollut sitä mieltä, että tuollaisissa nahkapukuisissa, rennonkovissa 

jätkissä oli tyyliä. Mielikuvitus alkoi väkisinkin pelata hieman kovemmilla kierroksilla, kun näki 

motskarityyppien kopistelevan itsetietoisesti edestakaisin metallivahvisteisissa bootseissaan. 

Juuri tuolla tavalla, muka välinpitämättömästi. Kjelle oli tietysti ihan ihana ja hellä. Mutta mutta. Kun vertasi 

tuota raamikasta motoristia laihan huiskeaan toisen vuoden tekniikan ylioppilaaseen niin kyllä siinä oli eroa. 

Mia Anderson nyrpisti suutaan. 

Motoristi istahti pyöränsä satulaan, nosti oikean bootsinsa vasemmalle polvelle ja laski hansikoidut kätensä 

lanteille. Hänen olemuksessaan oli jotakin odottavaa. 

Mia Anderssonia harmitti, että mies ei riisunut kypäräänsä. Minkähännäköinen tyyppi tuon tumman visiirin 

alla oikein piileksi. Tyttö veikkasi mielessään, että sen oli oltava sänkileukainen ja komea - hieman kuin 

jonkin actionkasetin amerikkalainen filmitähti. 

Mies potkaisi saappaallaan katukiveyksellä makaavaa Fantatölkkiä ja vilkaisi kelloaan. Oliko sillä 

mahdollisesti treffit? Toivottavasti ei kuitenkaan nappanahkaan sonnustautuneen pojun kanssa ... 

Mia tirskahti itsekseen. 

Samalla hetkellä takavasemmalta kaartoi näkyviin hieman kolhiintunut pakettiauto, jonka katolla roikkuivat 

pitkät metallitikkaat ja jonka kyljessä oli jonkin kunnostusfirman mainos. 

Pakettiauto pysähtyi aivan moottoripyörän viereen ja Mia Andersson huomasi kypäräpäisen nostavan 

kätensä lyhyeen tervehdykseen. Sitten mies vetäisi pyörän istuimen taakse hihnoilla kiinnitetyn 

urheilukassinsa vetoketjun auki ja kaivoi päättäväisellä eleellä esiin jonkin pitkulaisen esineen. 

Moottoripyöräilijä avasi pankin oven riuhtaisemalla, asteli pitkin harppauksin keskelle konttoria ja kohotti 

käyrällä lippaalla varustetun tummanpuhuvan rynnäkkökiväärin piipun vinottain kohti kattoa. Kukaan ei 

ennättänyt edes vetää henkeä ennenkuin sakattava, korviahuumaava ja lamauttava sarja kimposi ilmoille. 

»Maahan, saatana, kaikki maahan! Ja se joka koskee niihin nappuloihin ammutaan varoittamatta!» Miehen 

ääni kaikui visiirin takaa kumeina mylvähdyksinä. 

Hänen käskyään toteltiin silmänräpäyksessä palvelutiskin molemmin puolin. Oli niin hiljaista, että kaikki 

pystyivät kuulemaan terävän napsahduksen miehen irroittaessa lippaan ja korvatessa sen saman tien 

uudella. 

Pankkiautomaatin luona lattialla makaava keski-ikäinen nainen vikisi hiljaa aivan kuin häneen olisi osunut. 

»Ekassa lippaassa oli vain paukkupatruunoita. Tämä seuraava pitää sisällään kovia! Kukaan ei liiku 

tuumaakaan!» Moottoripyöräilijä hyppäsi ketterästi keskelle pankkitiskiä ja jäi seisomaan paikoilleen, 

haarat levitettyinä ja polvet hieman koukussa. 

Samalla hetkellä pankin ulko-ovesta syöksyi kolme verryttelypukuista, mustilla kommandopipoilla kasvonsa 

peittänyttä miestä, jotka olivat varustautuneet lyhytpiippuisilla käsiaseilla. Sanaakaan sanomatta miehet 

ponnistivat yli tiskin. Kaksi heistä alkoi tyhjentää kiireellä, mutta järjestelmällisesti kassarivistön lippaita ja 

kolmas repi lamaantuneena makaavan pääkassan pystyyn ja ryhtyi retuuttamaan naista kohti holvia. 



»Kaksi minuuttia!» Pankkitiskillä rynnäkkökivääri kädessään seisova moottoripyöräilijä huusi 

piiskansivalluksen kaltaisella äänellä. 

Konttorin ulkopuolella Transit oli siirtynyt peittämään ulko-oven kokonaan. Pakettiauton sivuovi retkotti 

auki ja auton katolle oli kiivennyt hupparipäinen mies, joka näytti huoltavan pankin neonmainosta. 

»Yksi minuutti!» Moottoripyöräilijä huusi astellen kassatiskillä saappaat kopisten kuin vahtisotilas. 

Kassarivistöä tyhjentäneet miehet olivat saaneet jo työnsä päätökseen ja heilauttivat itsensä saappaat 

läiskähdellen takaisin tiskin yli. 

»Puoli minuuttia!» 

Holvista kuului muutama peräkkäinen metallinen kolahdus, ja sitten kolmas kommandopipoinen ryöstäjä 

syöksyi vauhdilla tiskin yli painavan näköinen tumma kangaskassi kourassaan. »IRTI!» 

Holvissa vieraillut ryöstäjä heilautti kassiaan ja juoksi ulko-ovelle toisten seuraamana. Miehet syöksyivät 

suoraan Transitin avoimesta sivuovesta sisään ja lommoinen ovi sulkeutui kolahtaen. Auton katolla pankin 

valomainoksia tarkastellut hupparipää istui jo valmiina ratin takana. Paku nytkähti vaihteet valittaen 

liikkeelle. 

»Kukaan ei liiku vieläkään! Kukaan ei edes ajattele niitä pieniä punaisia hälytysnappeja tai voi unohtaa 

viikonloppusuunnitelmansa!» Moottoripyöräilijä asteli entistä nopeammin ja nyt jo selvästi 

hermostuneempana edestakaisin pitkin kassatiskiä. »Minä olen vielä puolitoista minuuttia seurananne ja 

sanon vasta sitten hyvästit!» 

Se puolitoista minuuttia tuntui monesta lattialla makaavasta kymmenen kertaa pidemmältä ajalta. Ihmiset 

makasivat paikoillaan silmät kiinni, henkeään pidätellen, säikkyen pienintäkin rasahdusta. Nahka-asuisen 

hermostuneiden askelten kopina sai pelokkaat sydämet väpättämään entistäkin levottomimpina. 

Pankkitiski narahteli uhkaavasti hänen painonsa alla. 

Moni ei ehtinyt tajuta tilanteen muuttumista ennen kuin konttorin ulkopuolelta kuului vihainen ison 

moottorin ulvahdus. Sitten nopeasti kiihdyttävän pyörän ääni alkoi häipyä Farsta Strandin kujien 

sokkeloihin. 

»Se meni. Tehkää hälytys. Heti, heti...» Pääkassan käheä ääni kuului jostakin holvin suunnalta. 

Järkyttyneitä ja kalpeita ihmisiä alkoi nousta lattialta vähitellen. 

Mia Andersson ei pitänyt kiirettä. Hän liikahti vain sen verran, että sai takamuksensa siirrettyä parketille 

levinneestä lämpimästä lätäköstä. 

»Voi paska.» Tyttö huoahti raskaasti, nenäänsä nyrpistäen. »Uusi body - ja heti entinen. Oli tämäkin surkea 

alku viikonlopulle.» 

3. 

Neljä päivää Farsta Strandin pankkiryöstön jälkeen Tukholman Polishusetissa, tarkemmin sanottuna 

osoitteessa Kungsholmsgatan 37, oli neuvonpitoon kerääntynyt huolestunut ja kireä joukko lain ja 

järjestyksen virkamiehiä. 



Kyseisen ryhmän oli käskyttänyt kokoon Tukholman poliisialueesta vastaava korkein virkamies eli 

poliisimestari. Hänen lisäkseen oli paikalla edustava otos rikospoliisipuolen etulinjan komisarioita, alkaen 

rikollisuutta ennalta ehkäisevän ryhmän vetäjästä Allan Såmarkista ja päättyen Tukholman rikospoliisin 

ammattirikollisuuteen ja ennenkaikkea eri etnisten ryhmien parissa esiintyvään rikollisuuteen keskittyvän 

erikoisryhmän esimieheen, komisario Nils Griipiin. 

Poliisimestari piti varttitunnin vakavahenkisen alustuksen, jota kahdeksan paikalle kutsuttua ammattimiestä 

kuunteli pukahtamatta. Ilma pienessä auditoriossa tuntui seisovan painostavalta ja muutenkin tunnelma oli 

jotenkin varautunut - kuin tummansiniset pilvet olisivat kerääntymässä taivaalle, ja jokainen olisi odottanut 

henkeään pidätellen ensimmäistä kumeaa jyrähdystä. 

»Hyvät herrat...» Poliisimestari laski kynän kädestään sen merkiksi, että hänen esityksensä oli loppumassa. 

»En minä nyt kutsuisi tätä pikku palaveria ihan kriisikokoukseksikaan - mutta suoraan on sanottava, että 

veronmaksajat alkavat vähitellen vaatia meiltä tuloksia - ja aiheestakin. Seisomme jo kurkkuamme myöten 

paskassa, ja siitä syvemmälle on hieman uhkarohkea sukeltaa, eikö totta?» 

Komisario Griip siirsi kiusaantuneena painoaan tuolillaan. Hänen vieressään istuva komisario Magnus 

Magnusson huokaisi raskaasti ja liikautti takamustaan niin, että tuolin puuosat narahtivat valittavasti 

miehen melkein satakaksikymmentäkiloisen painon alla. 

Komisario Magnusson johti viisitoistamiehiseksi laajennettua erityisryhmää, joka oli alunperin perustettu 

koordinoimaan siirtolaisia summittaisesti ammuskelevan vainoojan jäljitystä. 

Ryhmän pitkäjännitteinen työ oli tuottanut lopulta tulosta, eikä vähiten itse komisarion herkeämättömän ja 

asialle omistautuneen työn ansiosta. Nyt se juttu oli jo siirtynyt oikeusasteisiin, tuomiovallan käsiin. 

Magnussonin ryhmää ei oltu kuitenkaan hajotettu epäillyn pidätyksen jälkeen, vaan heille oli osoitettu 

uusia tehtäviä. Alkukeväästä oli ryhmän toiseksi tutkimuskohteeksi osoitettu Paukkupanosliigaksi nimetty 

porukka, jonka tavaramerkkinä oli ryöstettävän rahalaitoksen henkilökunnan lamauttaminen hurjilla, 

räkäpäillä ammutuilla sarjoilla sekä sisätiloissa räjäytetyillä kovaäänisillä tulenosoituspanoksilla. 

Paukkupanosliiga käytti väkivaltaa tarpeen vaatiessa melko häikäilemättömästi; sen oli havaittu jopa 

selvästi helpottavan itse ryöstön toteutusta ja paikalta pakenemista. Pankkitoimihenkilöt ympäri Suur-

Tukholman aluetta olivat oppineet tunnistamaan liigan heti ensimmäisestä räjähdyksestä tai villisti 

tulitetusta lippaallisesta räkäpäitä. Ampumista seuraava shokinkaltainen lamaannus esti henkilökuntaa 

hälyttämästä poliisia paikalle tai toimimasta muutenkaan rationaalisesti ja ohjeita noudattaen. Näin liiga 

voitti kallisarvoisia minuutteja. 

Sekä suuren yleisön että tiedotusvälineiden mielestä kyseisen liigan mistään piittaamaton röyhkeys olisi 

mahdollisimman pian pyrittävä palkitsemaan raskaimmilla lain edellyttämillä tuomioilla. 

Toistaiseksi se oli jäänyt pelkäksi toiveeksi. 

»Saatana. Herra mestari kutsutti eilenkin minut taas varta vasten huoneeseensa...» Komisario Magnusson 

taivutti raskasta kehoaan lähemmäksi virkaveljeään Nils Griipiä. Hän puhui mahdollisimman hiljaisella 

äänellä, mutta miehen merkitsevä katse ei jäänyt monelta näkemättä. »Se saatanan kenopää istutti minua 

siinä kuin juuri poliisikurssilta valmistunutta keltanokkaa.  

  



Sätti ja vittuili niin kuin minä itse olisin järkännyt tämän viimeisen keikan Farsta Strandissa, saatana. Kehtasi 

lähteä jopa kesken lauseen kuselle ja siinä minä sitten istuin tuppisuuna kuunnellen sen lorotusta - oli 

jättänyt oven vielä tahallaan auki.» 

»No, miten puhuttelu sitten päättyi?» Griip kysäisi. 

»Jotenkin siihen tyyliin, että ei sota yhtä miestä kaipaa. Eli, että jos tuloksia ei ala syntyä, niin aina miestä 

voidaan vaihtaa - ja joskus pitääkin vaihtaa. Vihjaisi, että esimerkiksi jossakin talousrikososastolla 

saatettaisiin kaivata ahkeraa ja huolellista kuittien plaraajaa...» 

»Ei kai helvetissä», Griip huokaisi. 

»Totta joka sana, saatana.» Magnusson hengitti raskaasti, kuin astmaatikko, ja vierustoveri saattoi aistia 

hänen isosta kehosta erittyvän kirpeän hien hajun. »Ja niin saatanasti kun me ollaan töitä painettu. Tunteja 

laskematta. Sillä periaatteella, että periksi ei anneta, ei vaikka henki menisi. Tämä on se saatanan kiitos!» 

»Teidän Sievertssoniltahan oli mennä henkikin», Griip nyökkäsi synkästi. 

»Saatanallinen säkä silläkin pojalla. Koko ryhmän parhaita - mutta niinhän se on aina. Sillä hullulla 

narkkarilla, joka poikaa iski rengasraudalla oli tietysti pää sekaisin ryssien hevosmorfiinista. Se aine panee 

vielä tämän kaupungin sekaisin ennen kuin on kevät...» 

»Siinä paha missä mainitaan. Ekelöf alkaa nyt luennoida huumetilanteesta», Griip madalsi ääntään ja 

nyökkäsi pitkän pöydän toisessa päässä pystyyn nousseen huumeryhmän komisarion suuntaan. 

Komisario Martin Ekelöf oli laiha, kumara, melkein kaksimetrinen mies, entinen kansallisen huipputason 

koripalloilija. Miehen alustuksen otsikkona oli »Entisen Neuvostoliiton alueelta Tukholmaan leviämässä 

olevat taisteluhuumeet». Pöytään laskeutui odottava hiljaisuus. 

Ekelöf aloitti muutamalla tilastolla. Niistä kävi ilmi, että tietyn tyyppisten, venäläisiksi taisteluhuumeiksi 

luokiteltujen aineiden takavarikot Tukholman alueella olivat viisinkertaistuneet vuodessa ja että trendi 

näytti edelleen kasvavan samansuuntaisena. 

Ekelöf piti pienen tauon, rapisteli papereitaan ja antoi esittämänsä tiedon imeytyä kuuntelijoidensa 

tajuntaan. 

Sitten hän alkoi lukea hieman monotonisella äänellä oppikirjamaista selostustaan kyseessä olevista aineista. 

Tukholman ja muiden suurempien ruotsalaisten kaupunkien katukaupassa havaittiin ensimmäiset pienet 

erät kyseisiä taisteluhuumeita jo yli kaksi vuotta sitten. Sittemmin oli pystytty selvittämään, että tämä 

huumekaupan uusi ja huolestuttava haarautuma juonsi juurensa entisen Neuvostoliiton armeijan varikoille, 

joilta häipyi rikollisten käsiin taisteluhuumeiden lisäksi paljon muutakin tavaraa - eikä välttämättä 

vähemmän vaarallista. 

Satunnaisissa takavarikoissa havaittiin aluksi kertakäyttöisiä lasiampulleja, jotka sisälsivät entisen puna-

armeijan taisteluamfetamiinia. Kyseinen aine vastaa melkolailla saksalaisten sotilaiden Toisessa 

Maailmansodassa käyttämää pervitiiniä. Ampullit oli tarkoittu jaettavaksi joukoille sellaisissa äärimmäisen 

raskaissa tilanteissa, joissa sotilaat joutuvat taistelemaan vähällä unella ja mahdollisesti puutteellisella 

muonallakin. 



Kyseinen aine kuului ilmeisesti ainakin Neuvostoliiton armeijan nyrkin, maahanlaskujoukkojen 

rautaisannoksiin. 

Sitten huumekämpiltä, yleisistä vessoista ja suoraan käyttäjiltä alkoi löytyä kyrillisillä kirjaimilla merkittyjä 

ampulleja. Ne sisälsivät skopomorfiinia, skopolamiinin ja morfiinin sekoitusta, jota käytetään rintamalla 

haavoittuneiden ensiapulääkitykseen. Piikki poistaa haavoittuneelta tuskan ja pelon tunteet. Skopomorfiini 

rauhoittaa nopeasti levottomimmankin käyttäjän ja sen lisäksi se antaa miellyttävän euforisia tuntemuksia. 

Viranomaiset olivat löytäneet vielä astetta kovempaa kamaa muutamassa takavarikossa. Nämä ampullit oli 

tarkoitettu armeijan hevosille ja annostelussa varsinkin kokemattomampi käyttäjä saattaa helposti joutua 

kohtalokkaastikin hakoteille. Komisario Ekelöf mainitsi, että Tukholman alueella oli identifioitu jo kolme 

sellaista kuolemaan johtanutta yliannostustapausta, joiden aiheuttajaksi oli todettu juuri venäläisperäinen 

hevosmorflini. 

Esityksensä lopuksi Ekelöf mainitsi vielä, että taisteluhuumeiden kasvava tarjonta oli jo selvästi laskenut 

huumeiden hintatasoa Tukholman alueella. Lisäksi hän mainitsi, että huumeet olivat laadultaan hyviä - 

armeijan laboratorioiden tuotteita - ja että hygienian kannalta kertakäyttöampullit olivat erittäin 

käytännöllisiä. 

Poliisimestari kiitti Ekelöfiä hänen esityksestään ja halusi vielä kuulla tutkinnan nykyvaiheesta. 

Ekelöf luetteli nopeasti ulkomuistista takavarikoidut määrät ja pidätettyjen alimman tason välittäjien 

pääluvun. Varsinaiseen jakeluorganisaatioon ei oltu tähän mennessä päästy käsiksi, mikä johtui Ekelöfin 

mukaan siitä, että järjestelmä näytti olevan harvinaisen tiivis ja aukoton. 

»Kiitoksia Ekelöf», poliisimestari rykäisi otsa mietteliäissä rypyissä. »Niitä tuloksia me kaikki täällä 

odotamme varmaankin enemmän kuin hartaasti. Mutta tässä vaiheessa pidämme tupakkatauon ja juomme 

kupit kahvia. Olkaapa hyvät, herrat ...» 

Nils Griip siirtyi huoneen takaosaan pikkusikarirasiaansa availlen. Magnusson seurasi vanavedessä 

kahvimuki kourassa. Hän sytytteli kärsivän näköisenä kevytsavuketta. 

»Saatana, vallan pitäisi tämäkin touhu lopettaa. Lääkäri antoi taas viime kuussa sellaiset ukaasit. Lekuri ei 

oikein kai pitänyt siitä mitä näki niissä perkeleen käyrissään. Mutta ei se meikäläiseltä luonnu.» Ison miehen 

otsalla helmeili muutama hikipisara ja hänen silmänsä verestivät kuin kyynelkaasu-suihkun jäljiltä. »Olen 

yrittänyt poltella näitä terveysrehuja, mutta on tämä saatana ihan yhtä tyhjän kanssa.» 

»Minä onnistuin siirtymään näihin sikareihin. Joku on väittänyt, että nämä ovat hieman terveellisempiä. Ja 

olen minä näitäkin yrittänyt säännöstellä.» 

»Ei se enää tällä iällä paljon merkitse jos tekee äkkinäisiä parannuksia. Ei ne sisuskalut enää siitä nuorru.» 

Komisario Magnusson tuijotti mietteliäänä savukkeensa hehkuvaa päätä. »Korpeaa tässä muuten sekin, 

että se kenopää määräsi meikäläisen pitämään oikein alustuksen pankkiryöstötutkimusten tämänhetkisestä 

tilanteesta. Niinkuin jokainen tässä huoneessa ei sitä tarkasti tietäisi. Yhtä saatanan simputusta sekin...» 

»Se on se äijän tyyli. Se rakastaa palavereita, muistioita, alustuksia, yhteenvetoja, yhdenasiankomiteoita ja 

virkatie on sille Kaaban musta kivi - pyhääkin pyhempi», Griip myönteli. »Onhan minullakin siellä oma 

alustus odottamassa, heti sinun jälkeesi...» 



»Olenkohan minä jo seuraava?» Magnussonin ilme oli jotenkin poissaoleva. Pienet hikihelmet hänen 

otsallaan olivat tihentymässä aivan kuin auton tuulilasiin tiivistyvä aamukaste. 

»Jaaha! Jospa sitten jatkaisimme. Komisario Magnusson on lupautunut kertomaan meille 

Paukkupanosliigan viime hetken kuulumisia. Onkohan mitään uutta ilmennyt Farsta Strandin jälkeen?» 

Poliisimestari kiersi pöydän ja istuutui tuolilleen odottava ilme naamallaan. Kaikki palasivat paikoilleen ja 

rupattelu taukosi muutamassa sekunnissa. 

Magnus Magnusson asteli raskain askelin paikalleen, avasi nahkaisen kansionsa ja selaili seisaaltaan 

muutamaa arkkia. Sitten hän rykäisi kumeasti nyrkkiinsä ja alkoi lukea syvällä äänellä ryhmänsä laatimaa 

tutkimusyhteenvetoa niistä faktoista, jotka kyseisestä liigasta oli tähän mennessä onnistuttu esiin 

kaivamaan. 

Komisario Griip korjasi asentoaan puhujan vierellä, sulki puolittain silmänsä ja pyrki keskittymään 

aiheeseen. Hän aisti Magnussonin isosta kehosta erittyvän kirpeän tuoksun entistä voimakkaampana. 

Se mitä Magnusson puheessaan toi esille oli todellakin useimmille paikallaolijoille melkomoisen tuttua. 

Paukkupanosliiga oli ryöstänyt ensimmäisen pankkinsa Botkyrkassa maaliskuun puolivälissä. Ja neljä päivää 

sitten tapahtunut Farstan ryöstö oli ollut järjestyksessä jo viides. 

Heti alusta oli liigan toiminnassa havaittu tietyt erityispiirteet, kuten huolellinen etukäteissuunnittelu, 

tiukka kurinalaisuus itse ryöstöhetkellä sekä shokeeraavan vaikutuksen antava paukkupanosten ja 

tulenosoitusräjähteiden viljely. Lisäksi ryöstöpaikalle jätettiin vartija muiden pakoa varmistamaan. Yleensä 

tämä mies piti muiden poistuttua konttoria aloillaan vielä pari kolme minuuttia ja pakeni sitten paikalta 

nopealla moottoripyörällä. 

Komisario Magnusson pysähtyi huoahtamaan ja hänen hengityksenpihinänsä kuulosti tuskalliselta. Mies 

pyyhkäisi otsansa ruudulliseen nenäliinaan, rapisteli taas paperiarkkejaan ja jatkoi sitten puhettaan hieman 

takellellen. 

Magnussonin esitys kesti kymmenisen minuuttia hieman puuroisen tuntuisena sisälukuna. Sitten mies 

huoahti syvään kiittäen kuulijoita jotenkin töksähtävästä. Hän lysähti alas tuolilleen niin raskaasti, että 

istuin narahti uhkaavasti. 

Pöydän ääreen laskeutui kysyvä ja odottava hiljaisuus. Poliisimestari kohotti kulmakarvojaan, asetti sitten 

yhteenpainetut kämmenensä hitaasti leukansa alle ja kohdisti katseensa komisario Magnussoniin. 

»Siinäkö kaikki, Magnusson? Ei siis varsinaisesti mitään uutta, vai?» 

Magnusson tuijotti hievahtamatta eteensä kuin muumio. 

»Vai niin. Eipä sitten muuta kuin kiitokset esityksestä.» Poliisimestari ei edes yrittänyt peitellä äänensä 

pistävyyttä. »Seuraavaa haluan painottaa kaikille paikalla olijoille — en siis kenellekään erityisesti. 

Tosiasiahan on, että elämme tänä päivänä aika kovassa ja tulosvastuullisessa organisaatiossa, jossa ei voida 

katsoa taaksepäin ja menneitä saavutuksia. Meille yhteiskunnan palvelijoina on sälytetty niin tärkeä 

tehtävä, että ellei joku meistä pysty sitä hoitamaan vaatimuksien edellyttämällä tasolla niin yhteinen etu 

edellyttää, että hänen tilalleen on otettava verestä voimaa. Työmme on sen laatuista, että se ei todellakaan 

anna tilaa tunteilulle ...» 



Neuvotteluhuoneeseen laskeutui painostava hiljaisuus. Pöydän ympärille ryhmittyneet miehet tuijottivat 

kasvot ilmeettöminä toistensa ohi. Magnussonin hengitys oli pelkkää pihinää. 

»Hyvä. Luulenpa kaikkien ymmärtäneen tilanteen. Ja seuraavaksi onkin sitten vuorossa erikoisryhmä ja 

komisario Griip.» Poliisimestari nyökkäsi. »Ole hyvä, Nils.» 

Griip nousi hitaasti jaloilleen ja asetti tiheästi kirjoitetun A-nelosen eteensä pöydälle. Hänen olonsa tuntui 

nihkeältä. 

Griip kohotti katseensa... 

Samalla hetkellä Magnus Magnusson örähti matalasti -kuin joku olisi yllättäen pistänyt häntä teräaseella 

selkään. Iso komisario ponnisti jaloilleen imaisten kuuluvasti happea Hän yritti ottaa leveillä kämmenillään 

tukea neuvottelupöydän ruskeasta pinnasta. 

»Ei saatanaaaa...» Miehen valitus tukehtui hänen huulilleen kesken lauseen, ja hän kaatui hitaasti oikealle 

kyljelleen kuin pystyyn kuivunut, paksurunkoinen ikitammi. 

Kaikki tapahtui niin yllättäen, ettei kukaan paikalla olijoista ehtinyt edes nousta, kun rikosomisario Magnus 

Magnusson jo iskeytyi lattiaan holtittoman raskaasti. Hänen ohimonsa kumahti parkettiin voimalla, ja 

valkoisia paperiarkkeja leijaili pöydältä hänen päälleen kuin valtavia ruusun terälehtiä. 

Ensimmäisenä liikkumattomana makaavan komisarion vierelle ehti polvistua Nils Griip. 

»Mikä sillä on hätänä? Mikä?» Poliisimestarin ääni oli pari oktaavia normaalia korkeampi. 

»Ei enää mitään ...» Nils Griip sanoi tukahtuneella äänellä. »Magnuksella ei taida olla enää mitään 

suurempaa hätää ... ei enää koskaan ...» 

4. 

Mies, jonka lompakossa oli Klaus Uolevi Mantereen nimelle kirjoitettu henkilöllisyystodistus, pysäytti 

vanhan, tummanpunaisen Mazdan Värmdövägenin ja Kvarnholmsvägenin risteyksen punaisiin valoihin. 

Autoradiossa Tomas Ledin lauloi takavuosien hittiään »Sommaren är kort», ja se sopi hyvin sekä säähän 

että tunnelmaan. Marraskuinen taivas oli kuin sulaan lyijyyn sekoitetulla tummalla jäteöljyllä maalattuja 

auton tuulilasiin tipahteli alijäähtynyttä vettä raskaina pisaroina. 

Mies naputteli sormillaan rattia musiikin tahdissa. Vinosti etuoikealla näkyi jyrkkään kallionrinteeseen 

upotetun Henriksdalin jätevedenpuhdistamon valotaulu, jolla vilistävät numerot kertoivat mitä kello oli, 

mikä ilman lämpötila ja millä sekuntinopeudella kyseinen laitos parhaillaan puhdisti tukholmalaisten 

jätöksiä. 

Valojen vaihtuessa vihreäksi mies ehti juuri nähdä viimeisen lukeman, 2140 litraa sekunnissa. 

»Sepä on helvetin paljon paskaa», hän totesi kunnioittavasti heittäessään kakkosen silmään ja kaartaessaan 

vasemmalle jyrkkään ylämäkeen. 

Sen kallion päällä, joka kätki suuren puhdistamon sisäänsä, kohosi ankea lähiö, joka harmaana marraskuun 

päivänä näytti mahdollisimman luotaantyöntävältä. 



Kukkulan reunoja kiersi mutkitteleva kehäkatu, Henriksdalsringen, jota loputtoman pitkä kerrostalo 

reunusti. Rakennelma näytti aivan kuin palaselta Kiinanmuuria - tosin sillä erotuksella, että pohjakerroksia 

koristivat räikeät spray-maalaukset. 

Henriksdalsringen oli apeannäköinen loukko aivan Tukholman keskustan kupeessa-ainoastaan kivenheiton 

päässä Södermalmista. Paikkaa kutsuttiin tietyissä piireissä Paska-pytyn Kanneksi. Nimi oli sattuva. Lähiön 

alla, puhdistamossa kallion sisässä myllersi ympäri vuorokauden muutama miljoona litraa sitä itseään. 

Klaus Mantere kaasutti jyrkästi nousevaa asfalttitietä kallion huipulle. Hän löysi etsimänsä osoitteen parissa 

minuutissa. Sopiva kolo Mazdalle löytyi hieman kauempaa kadun varresta. 

Mantere peruutti auton pikku-Volvon ja läpeensä ruostuneen valkoisen kuplan väliin. Kuplan pellit toivat 

mieleen viilikulhon, johon oli ripoteltu ronskilla kädellä rusinoita. 

Mantere nousi autosta, veti kuluneen mustan nahkatakkinsa kaulukset pystyyn ja lukitsi oven. Hän nojautui 

nokkapeltiä vasten ja kaivoi pienen ruutuvihon taskustaan alkaen selailla sitä otsa rypyssä. Pohjoisesta, 

Saltsjön suunnalta riipivä tuulenvire sai miehen puhaltelemaan paljaita nyrkkejään. 

Mies, jonka henkilöllisyyspapereissa luki nimi Klaus Uolevi Mantere, oli keskikokoinen ja sitkeän oloinen. 

Mies oli pukeutunut mustiin farkkuihin, hänen kulunut nahkatakkinsakin oli väriltään musta. Ruskeilla 

bootseilla oltiin asteltu muuallakin kuin viime kesän kuivilla katukäytävillä. 

Miehen kasvot olivat kaidat, ja hänen leukapieltään koristi ainakin kolmen päivän tumma sänki. Miehen 

maantienvärinen tukka oli suittu päätä myöten ja kasattu niskassa lyhyelle poninhännälle. 

Nahkatakin alla, vasemmalla puolella, miehellä oli housunkauluksensa sisään työnnetty 0.45 kaliiberin 

Stoeger Industriesin Kanadan Ontariossa valmistama Llama-automaattipistooli. Sen pinta oli yhtä kuluneen 

ja pinttyneen näköinen kuin kantajansakin. Sekin oli ehtinyt yhtä sun toista. 

Klaus Mantere työnsi muistilehtiön takaisin povitaskuunsa. Etsitty porraskäytävä oli muutaman kymmenen 

metrin päässä. Svenne »Tysta-Tysken» Schwarz löytyisi neljännestä kerroksesta. 

Mantereella oli ennakkotietoa herra Schwarzista - monenlaista tiedonsirua, joka oli tarttunut sieltä täältä 

Tukholman kujilta, kuppiloista ja aamuyön korttipöydistä. Ja Mantere tarvitsi juuri sellaisen kortteerin, 

jonka Tysta-Tysken pystyi järjestämään. 

Svenne Schwarz ei sukunimestään ja lempinimestään huolimatta ollut yhtään sen saksalaisempi kuin 

kukaan muukaan Jämtlandin Östersundissa päivänvalonsa nähnyt. Sen sijaan haukkumanimen etuosa piti 

ilmeisen hyvin paikkansa. Herra Schwarzin elinkeino oli sen tyyppinen, että mikään lörppö ei siinä olisi 

pärjännyt. 

Mantere tiesi, että Schwarz oli entinen pikkuvaras ja huijari, joka oli istunut 1960 ja-70 luvuilla useita 

eripituisia kakkuja. Kahdeksankymmentäluvun alkupuolella miehen elämässä oli tapahtunut yllättävä nousu 

sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän oli pysynyt viitisen vuotta poissa kuvioista ja sitten oli piireissä 

alkanut kiertää sana, että jos joku tarvitsi kortteeria niin kannatti kysäistä Paskapytyn Kannen Svenneltä. 

Nykyisin herra Schwarz omisti portaan neljännen kerroksen jokaisen asunto-osakkeen ja lisäksi pari muuta 

osaketta kerrosta alempaa. Ja hän vuokrasi niitä mielellään juuri sellaiselle asiakaskunnalle, joka tarvitsi 

ennenkaikkea omaa rauhaa, yksityisyyttä ja luotettavan vuokraisännän.  



Ja ehkä vinkkejä, kontakteja alan liikekumppaneihin ja jopa apua sellaisen tavaran kanssa, joka etsi pääsyä 

takaisin markkinoille - uuteen kiertoon kansantalouden rattaisiin. 

Klaus Mantere oli monestakin syystä sitä mieltä että Svenne, »Tysta-Tysken», olisi hänelle ihanteellinen 

vuokraisäntä. 

Hän oli soittanut miehelle eilen ja tämä oli luvannut olla paikalla kello yksi tänään. Tysta-Tysken ei ollut 

puhelimessakaan lörpötellyt liikoja. 

B-portaassa, neljännessä kerroksessa oli neljä asuntoa. Ainoastaan huoneiston numero 142 ovessa oli nimi, 

S. Schwarz -valkoisin epätasaisin irtokirjaimin. 

Klaus Mantere soitti lyhyesti ovikelloa ja jäi odottamaan. Hän ei ollut täysin varma häilähtikö ovisilmän 

takana varjo vai ei. 

Viiden sekunnin kuluttua ovi aukesi ja käytävään leyhähti erilaisten tuoksujen kirjo kotikokin päiväkirjasta - 

hernekeittoa, lihakeittoa, sipulinkäryä. Ilmassa saattoi aistia myös ummehtuneisuutta, tuulettamatonta 

vanhanpojan kämppää, huonosti pitävää vessan hajulukkoa ja vielä jotakin erikoisen pistävää ja oudon 

aromaattista. 

Ovella seisoi kumaraharteinen, pieni mies, jonka harmaa tukka roikkui hoitamattomana yli korvien. Miehen 

sinisten, vetisten silmien katse oli kirkas ja terävä kuin luolansa suulta kurkistelevalla naalilla. 

»Päivää, tulin kuten sovittiin.» Mantere ojensi kätensä. 

»Schwarz.» Vanhan miehen kättely oli pelkkä veltto hipaisu. 

»Mantere», sanoi mies, jolla oli juuri sille nimelle kirjoitetut paperit takataskussaan. 

»Niin varmaan», Tysta-Tysken hymyili tietäväisestä. Se ei ollut mikään erityisen sympaattinen hymy. »Astu 

sisään lämmittelemään...» 

»Pidätkö sinä linnuista?» Svenne Schwarz istui suuressa ikkunan eteen asetussa laiskanlinnassa, jonka 

kunto olisi saanut ammattiverhoilijan ohimot jomottamaan. 

»En erityisemmin. Ne paskovat!» Klaus Mantere vilkaisi syrjäkarein ympärilleen. Häkissä ikkunan luona 

poukkoili kolme hermostuneen oloista undulaattia. Huoneen takanurkassa, kuivettuneen näköisen 

pensaspalmun vieressä oli isompi häkki, jossa katsoa killitteli kookas, koreanvärinen papukaija. 

Ovenpielessä oli suuri verkkokehikko, jossa oli oksia ja eksoottisen näköisiä pieniä peippolintuja - 

todennäköisesti tropiikista rahdattuja. 

Papukaijallakin alle oli levitetty muutama Dagens Nyheterin aukeama. Ne olivat kirjavanaan kuivaa, 

harmaata jätöstä. Käytävään saakka lemahtaneen kirpeän aromin arvoitus oli selvinnyt. 

»Vai paskovat. Samaahan tekevät ihmisetkin ...» Svenne kohautti harteitaan vinosti hymyillen. 

»En minä pidä useimmista ihmisistäkään ...» 

»Minä koen itseni eräänlaiseksi vanginvartijaksi.» Tysta-Tysken antoi vieraansa huomautuksen mennä ohi 

korviensa. »Siis sellaiseksi reiluksi ja hyväksi pampuksi, jos kässäät. Voin kertoa sinulle, että entisessä 

elämässäni törmäsin itse pääsääntöisesti vittumaisiin ja kieroihin vartijoihin.  



Mutta minä pidän hyvää huolta näistä omista häkkilinnuistani, ja minulla on jopa luottovankeja. Ne on nuo 

undulaatit. Pidän niiden häkin ovea auki ison osan päivästä. Ja pojat käyttäytyvät ihan mallikkaasti.» 

»Minä en itse viitsisi paljoakaan muistella menneitä. En ainakaan häkkejä enkä piikkilankoja. Ajatus ei vain 

jotenkin kiehdo.» Mantere nosti kuluneen bootsinsa vasemman polven päälle naama ilmeettömänä. 

»Missä sinä olet istunut?» Svennen kasvoille nousi tarkkaavainen ilme. 

»Kuka on sanonut, että minä olisin istunut jossakin?» 

»Ei kukaan. Eikä asia voisi minua vähemmän kiinnostaa. Meillä on täällä sellainen periaate, että toisten 

asiat eivät kuulu vuokraisännälle sen enempää kuin naapureillekaan.» 

»Sellainen järjestely sopii minulle hyvin. Erittäin hyvin.» 

»Kuinka pitkäksi aikaa haluat kämpän?» 

»Minä en koskaan tee kovin pitkiä suunnitelmia etukäteen.» 

»Mutta vuokra täällä maksetaan aina kolmeksi kuukaudeksi etukäteen. Aina.» 

»Se sopii kyllä.» 

»Minulla on tarjota sinulle yksiö keittokomerolla. Kolmekymmentäviisi neliötä. Ikkunat Saltsjön suuntaan. 

Kunto on sellainen tee-se-itse miehelle passeli — niin kuin kiinteistönvälittäjät tapaavat asian ilmaista. 

Vuokra kolme tonnia kuussa — kymppitonni etukäteen. Haluatko vilkaista?» 

»Otan sen.» 

»Katsomatta?» Pieni hymy nousi Svennen huulille. 

»Oletan siinä olevan neljä seinää, katon ja lattian.» 

»Siitä voin mennä takuuseen», Svenne sanoi. 

Mies nousi tuoliltaan ja köpötti papukaijahäkin luona seisovalle piironkille. Iso lintu alkoi oikoa kaulaansa ja 

leyhytellä siipiään. 

»Satan! Saaataan! Kriik-iikk. Saataan! Tjuv, tjuuv, kriik-kiik!» Lintu tuijotti piironginlaatikkoa kaivelevaa 

isäntäänsä silmät tapilla, kiroili tälle ja haukkui häntä kimeällä äänellä varkaaksi. 

»Älytön luontokappale. Ei tiedä mitä suustaan päästelee.» Svenne Schwarz istahti pahvikuorinen kansio 

sylissään ja hieman nolostunut ilme naamallaan. 

»Pamppuna minä antaisin moiselle rääväsuulle hieman kovennettua.» Klaus Mantereen kasvoille nousi 

hymynhäivähdys. 

»Kyllä minä joskus heilankin hupun häkin päälle vaikka keskellä päivää.» Schwartz avasi kansion ja ojensi 

sen vieraalleen. »Nimi siihen alimmalle riville, kiitos...» 

Mantere kaivoi povitaskustaan kynän ja raapaisi nopeasti koukeroisen viivan vanhan miehen osoittamalle 

paikalle. Sitten hän tekstasi vielä nimenselvennyksen sen alle. 



»Kiitos, kiitos paljon...» Svenne Schwartz otti kansion takaisin itselleen ja kirjoitti oman nimensä äskeisen 

viereen. Sitten hän irroitti kopion ja ojensi sen uudelle vuokralaiselleen. 

»Muuten, yksi asia unohtui. Kai se huone on kalustettu?» Mantere kysäisi. 

»Sänky, pöytä, kolme tai neljä tuolia. Kaksi pelargoniaa ikkunalla. Kastele ne joka toinen päivä. 

Keittokomerossa on tietysti liesi, jääkaappi ja jonkin verran ruokailuvälineitä. Olen hiukan keräillyt sieltä 

täältä kamaa kämppiini. Yleensä minun vuokralaiseni eivät tule ison muuttokuorman kera.» Svenne 

hymähti. 

»Onko TV:tä?» 

»Ei. Eikä radiota. Mutta tuossa vieressä on huoneisto numero 141. Siellä on TV, radio ja rämä levysoitin. Ja 

lisäksi sohva sekä pari nojatuolia. Siellä ei ole ollut vuokralaisia puoleen vuoteen ja minä olen pitänyt sitä 

sellaisena porukan kerhotilana. Kaikkien avaimet sopii siihen oveen. Sitä voi käyttää jos oman kämpän 

seinät alkaa ahdistaa.» 

»Pannaan korvan taa. Onko sinulla paljon vieraita tällä hetkellä?» 

»Muutama.» Svenne vei vuokrasopimuksen piirongin laatikkoon. »Sinua kiinnostanee nyt nähdä vihdoin ja 

viimein huoneesi?» 

»Mikä ettei. Minulla on auto ulkona ja sen takakontissa kenkälaatikollinen muuttokuormaa.» 

»Tuo on oikea asenne. Nykymaailmassa ei voi luottaa mihinkään. Jos joku nyysii suita kenkälaatikollisen 

sukkia niin se ei jää paljoa kaivelemaan», Tysta-Tysken myötäili. 

Vanha mies haki keittiön kaapista avaimet ja sitten hän meni Mantere-nimisen miehen edellä käytävään. 

Svenne osoitti lyhyellä nyökkäyksellä vieraalleen vuokralaisten yhteisenä vapaa-ajan tilana toimivan 

huoneiston jonka numero oli 141. Sitten hän teki täyskäännöksen ja avasi vastapäisen huoneen - numero 

143:n - oven. 

»Peremmälle, var sa good.» Svenne Schwarz viittasi kädellään sisälle huoneistoon. 

Mantere astui kolme askelta ja oli keskellä uutta asuntoaan. 

Vasemmalla seinustalla oli kapea runkopatja, jota peitti kukallinen täkki. Keskellä huonetta oli IKEA:n 

matala lasinen sohvapöytä, joita valtakunnasta löytyi enemmän kuin saunankiukaita Suomesta. Tuoleja oli 

kolme, kaikki eri sarjaa. Nojatuoli näytti jopa aivan istuttavalta. Takaseinällä, runkopatjan takana oli iso 

juliste, joka esitti joukkoa hohtavahymyisiä nuorukaisia. Julisteen ylälaidassa luki suurin, valkoisin kirjaimin: 

NEW KIDS ON THE BLOCK 

Mantere katsahti julistetta ja vilkaisi vuokraisäntäänsä alta kulmien. 

»Se on jäänyt siihen entiseltä vuokralaiselta. Henry oli näet homo .. .» Svenne selitti. 

»Oli?» 

»Niin. Poikaparalle kävi hieman ohraisesti. Skinit heittivät sen kaljapäissään Strömmeniin tuossa syyskuun 

lopulla mutta eivät muistaneet onkia ylös.» 



»Ikävää...» Klaus Mantere kohautti harteitaan ja meni ikkunaan. 

Neljännestä kerroksesta aukeava näköala ei olisi toiseen aikaan vuodesta ollut ollenkaan hassumpi. 

Etuvasemmalla kohosi Danvikshemmet arvokkaana kuin brittiläinen maalaiskartano. Suoraan edessä näkyi 

ranta ja ruostuneita nostureita, jotka nekin näyttivät palelevan pohjoistuulessa. Syksyisen harmaan Saltsjön 

pinta oli taivaan värinen, kuin lyijyä. 

Mantere avasi tuuletusikkunan ja vilkaisi nopeasti oikealle ja vasemmalle. Vaalean ruskea, lapsenpaskan 

värinen seinä jatkui molempiin suuntiin loputtomana muurina. 

Mantere sulki ikkunan, kääntyi takaisin vuokraisäntänsä puoleen ja nyökkäsi. 

»Passaa minulle. Olen erittäin tyytyväinen.» 

»Kiva kuulla.» Tysta-Tysken ojensi avaimet uudelle vuokralaiselleen. 

»Niin tuota. Yleensä kysyn aina tässä vaiheessa yhden jutun, johon tietenkään ei ole pakko vastata . ..» 

Mantere katsoi miestä odottavasti. 

»Sitä vaan, että ei kai sinulla ole mitään ykköshakua päälläsi parasta aikaa?» 

»Ei. Ei ole. Voit olla huoleti siitä asiasta.» Mantere käveli keittiöön ja alkoi laskea vettä oluttuoppiin, jonka 

kyljessä komeili ravintola Sturecompagnietin logo. »Mutta saattaa olla, että minä itse haeskelen jotakin ...» 

»Niinhän sitä useimmat», Svenne nyökkäsi ja palasi ovelle. 

»Minä voin palata siihen juttuun myöhemmin, jos tarve vaatii.» 

»Sopii. Minä olen aina vuokralaisten! käytettävissä. Näkemisiin.» 

Mies, jolla oli Klaus Uolevi Mantereen henkilöllisyyspaperit nyökkäsi vastaukseksi ja asteli kolpakko 

kädessään huoneen poikki. Pelargoniat näyttivät hieman janoisilta. 

5. 

Tapaamispaikka oli Bondegatanilla, mukavasti keskellä Södermalmia, kävelymatkan päässä 

Henriksdalsringeniltä. 

Klaus Uolevi Mantere asteli kädet taskuissa ja kaulukset pystyssä Katarina Bangatanin vartta pitkin. 

Mies eteni kiireettömästi, kuin ajatuksiinsa vaipuneena — kiinnittämättä huomiota muihin jalankulkijoihin 

tai katua reunustavien pienten putiikkien näyteikkunoihin. 

Götgatanin kulmassa mies kääntyi jyrkästi oikealle ja pysähtyi sitten kuin hetken mielijohteesta Bondegatan 

1:ssä sijaitsevan nonstop-elokuvateatterin eteen. Mies hieraisi kädellään tumman sängen peittämää 

poskeaan. Sitten hän tarttui ripaan. 

Hämärä porraskäytävä nielaisi miehen liukkaasti kuin limaisen levän tahrima merta epäröivän ravun. 



Valkokankaan täytti suuri, valkoinen naisen takapuoli, joka liikahteli edes takaisin kuin transsissa. 

Kaiuttimista kuului sakasankielisiä käskyjä. 

Teatteri oli pimeä ja tunkkainen, mutta Mantere tiesi jo etukäteen minne asettua. Oikea takakulma oli 

erästä tummaa hahmoa lukuunottamatta autio. 

»Hyvää päivää, kyttä.» Mantere ojensi pimeässä kätensä. Tumma hahmo puristi sitä voimakkaasti. 

»Sitä samaa sinulle itsellesi, ylikonstaapeli.» Vierustoverin ääni oli syvä ja matala. Se häipyi melkein 

kokonaan kovaäänisistä kantautuvan tukahtuneen puuskutuksen alle. 

Rikosylikonstaapeli Ronny Bood Tukholman rikospoliisin erikoisryhmästä tönäisi työtoveriaan, 

rikosylikonstaapeli Sakari Roivasta tuttavallisesti kylkeen. 

»Miten muuten on mahdollista, että me istumme veronmaksajien rahoilla tässä luolassa ihastelemassa 

uudempaa germaanista elokuvataidetta. Kenen idea tämä on?» Roivas kysäisi. 

»Poliisimestarin uudet määräykset. Koskevat tästä eteenpäin kaikkia yhteydenottoja peitteen alla 

työskentelevien miesten kanssa. Ei enää myöhäisillan palavereita kahvipannun ääressä Kungsholmsgatan 

37:ssa. Saimme viikko takaperin uuden käskykirjeen, jonka otsikkona oli »UNDER-COVER-TOIMINTA.» 

»Undercover...» 

»Äläpä hymyile, mr. undercover, pitäisihän sinunkin muistaa herra poliisimestarin viimetalvinen 

tutustumismatka New Yorkin poliisilaitoksen vieraana. Siellähän sitä ahkera ja eteensä katsova mies sai 

todella paljon uusia virikkeitä.» 

»Voi helvetti sitä miestä. Onneksi se ei keksinyt poiketa Miamissa. Tällaisilla marraskuisilla keleillä tuolla 

viimassa ja tuiverruksessa saattaisi tulla hieman kalponen olo ilman sukkia ja ihonmyötäisessä 

silkkipaidassa», Sakari Roivas tuhahti. »Eikö komisario Magnussonin sydäri kesken sen saatanan palaverin 

pannut äijää miettimään syntyjä syviä?» 

»Herra poliisimestari piti Magnussonin haudalla kauniin ja sytyttävän puheen ja seuraavana päivänä saatiin 

jo uusi käskykirje, jossa ei sanallakaan mainittu joukosta poistunutta. Se mies ei muistele menneitä, eipä 

todellakaan.» »No, itsepä olemme ammattimme valinneet...» »Minkälaiset fiilikset, Sakari?» 

»Ei valittamista. Kaikkeen tottuu. Onhan tässä ollut aikaa sopeutua jo kuukausikaupalla. Minulla on nyt taas 

uusi katto pääni päällä. Tysta-Tysken sai eilen kymppitonnin kirjekuoren eli vuokra on maksettu kolmeksi 

kuukaudeksi etukäteen.» 

»Joskus sitä oikein kadehtii teitä poikamiehiä. Sitä voi tehdä radikaaleja päätöksiä ja hypätä johonkin 

uuteen tuosta vaan, ilman pitkiä ja puuduttavia perheneuvotteluja. ..» 

»Joopajoo. Poikamies, jolla on maailman sinnikkäin ex-vaimo», Roivas puuskahti. »Onko Ingrid muuten 

soitellut viime aikoina?» 

»Ei vähään aikaan. Viesti alkaa ilmeisesti mennä perille. Olemme vastanneet joka kerta, että olet poliisin 

ylimmän johdon erikoiskomennuksella. Ja piste.» 



»Hyvä. Se siitä. Miten muuten osastolla menee?» »Sitä tavanomaista tylsää arkea - se Kuyucakin kaappaus 

nyt tietysti ainoana poikkeuksena...» »Siitä varmaan on riittänytkin puhetta!» »Olenko kuulevinani pientä 

katkeruutta ylikonstaapeli Roivaksen äänessä?» Bood naurahti. 

»Ehkä. Pikkukalat ovat pikkukaloja. Ja minä olen ollut vain sellaisten kanssa tekemisissä. Mutta ajatellaanpa 

ystäväämme rikoskonstaapeli Mehmet Kuyucakia. Se saakelin turkkilainen ehti olla vällyjen alla vain vajaan 

kuukauden ja mitä tapahtuikaan? Mies menee ja pidättää itsensä Örjan Palmbergin, poimii kuin kypsän 

marjan mättäältä ...» 

»Tässä hommassahan on niin paljon säkästä kiinni. Eihän Mehmet ollut itsekään uskoa silmiään siellä 

Björkhagenin perukoilla olevassa kätkökämpässä. Mies vääntäytyy aamuyöstä kuselle ja löytää pitkään 

kaivatun herra Palmbergin nukkumassa täydessä kännissä kylpyammeessa - mukavasti tyynyllä ja filtillä 

varustautuneena», Ronny Bood huoahti. 

»Se on tuuria vaan. Sellaista tuuria tosin tarvittaisiin kyllä muuallakin...» 

»Aivan. Mites Torsdagin murhat? Oletteko edenneet ollenkaan viime aikoina?» 

»Emme pätkääkään. Seinä edessä joka suuntaan. Tämä alkaa olla vitun turhauttavaa. Tuhansia sivuja 

materiaalia, jolla ei tunnu olevan mitään arvoa. Minä saan vatsahaavan niiden pyörittelystä. Sitä alkaa jo 

mielessään luovuttaa ja toivoa, että tämäkin komennus päättyisi joskus. Erikoisryhmää alkaa kyllä olla 

ikävä.» 

»Niin varmasti. No, mites meikäläisen undulaatit ovat parjailleet?» Roivas muutti puheenaihetta. 

»Loistavasti. Eivät halua varmaan enää edes muuttaa takaisin luoksesi. Britt pitää niille seuraa kaikki illat 

koulusta palattuaan. Tuskin ehtii läksyjä tehdä.» 

»Kerropa tytölle kiitokseni, jooko?» 

»Ok. Eipä minulla tällä kertaa muuta. Palataan kun olet päässyt eteenpäin sen vuokraisäntäsi suhteen. 

Onnea ja menestystä.» Bood ojensi kätensä salin hämärässä. 

»Kiitti. Minä häivyn täältä ensin. Aiotko muuten jäädä katsomaan koko rahalla?» 

»Aikataulu ei taida antaa myöten. Tämä on näet nonstoppi.» 

»Harmi, pätkä vaikuttaa ihan hyvältä, vai mitä?» Roivas 'naurahti. 

»Minä taidan kyllä pitää enemmän Jarl Kullesta ja Bibi Anderssonista...» 

6. 

Roivas veti kaulukset pystyyn astuessaan teatterin hämärästä aulasta kadulle. Hän pysähtyi hetkiseksi 

imemään Söderin pakokaasujen kirjomaa kirpeää talvi-ilmaa syvälle keuhkoihinsa. Mies katseli ympärilleen. 

Ihmisiä tungeksi jalkakäytävillä ostoskasseineen, salkkuineen, olkalaukkuineen, ihmisiä busseissa 

kivettyneine ilmeineen, ihmisiä nykien etenevissä loankirjomissa autoissa. Yksittäisiä kalpeita ihmiskasvoja 

kerrostalojen ikkunoissa. 

Sakari Roivas hengähti syvään. Hän ei ollut tuntenut itseään näin yksinäiseksi pitkään, pitkään aikaan. 



Roivas vilkaisi kelloaan. Päivä oli tarjonnut vain puuduttavaa odotusta, ajantappamista ankeassa 

ympäristössä. Ellei sitten keksisi jotakin muuta... 

Nyt olisi oikea hetki poiketa omalla asunnolla, pitkästä aikaa. Ihan vaan tarkistamassa, että kaikki oli 

kohdallaan. 

Syksyinen Södermalm lepäsi taivaan harmaan kuvun alla likaisena ja viluisena. Kaupunginosan kesäinen 

viehkeys oli piilossa kuin toppatakeissaan kasvot kireinä eteenpäin tungeksivien naisten sulot. 

Roivas ehti ajatuksissaan astella jo melkein Tantolundenin nurkille, ennen kuin havahtui takaisin tähän 

päivään. Hän pysähtyi nakkikioskille syömään hot dogin varmistuen samalla siitä, että lähistöllä ei ollut 

ketään turhan tuttua henkilöä. 

Pyyhittyään suupielensä hän lähti niskat kyyryssä kulkemaan kohti Krukmakargatania. 

'Roivas lähestyi monivuotista asuintaloaan pienen ketunlenkin kautta. Trattoria La Beneamatan ulko-ovi oli 

raollaan ja pastakastikkeen herkullinen tuoksu kulkeutui ohikulkijan sieraimiin. Roivas pakottautui 

jatkamaan pysähtymättä. Ajatus kantapaikan rauhallisesta tunnelmasta, pikku jutustelu-tuokiosta jonkin 

tutun interisti-kerholaisen kanssa ja hyvästä ateriasta tuntui ylipääsemättömän houkuttelevalta. 

Roivaksen asunto sijaitsi vanhan kivitalon neljännessä kerroksessa Krukmakargatanin puolessa välissä. Mies 

kiipesi hitaasti leveitä, kuluneita portaita. Avain tuntui ensin välttelevän lukon haitakkeita kuin 

oudokseltaan. Eteisessä vastaan leyhähti hylätyn asunnon tuoksu. Lattialla oli epämääräinen kasa postia. 

Roivas kaapi esitteet ja lehdet kainaloonsa ja meni hämärään olohuoneeseen. Verhot näyttivät tässä 

valaistuksessa melkein mustilta. Undulaattihäkin paikka ikkunan edessä huusi tyhjyyttään. Kekkosen ja 

Koiviston innokas sirkutus ei tervehtinyt huoneeseen astuvaa miestä. Ehkä ne pitivät Ronny Boodin pikku 

tytärtä jo uutena emäntänään. Järjettömät luontokappaleet. 

Roivas potki bootsit jalastaan ja istuutui lempinojatuoliinsa. Hän hengähti syvään ja sulki silmänsä. Huoneen 

tunnelma, tuttuus, sen hiljaisuus rauhoittivat mieltä kummasti. Oli hyvä olla hetki paikallaan ja antaa ajan 

mennä menojaan. 

Roivas istui pitkään liikkumatta. Lopulta hän oikaisi jalkansa kuin venytellen ja alkoi sitten selailla sylissään 

olevaa postikasaa innottomasti. 

Roivas pudotti esitteen, lehden, mainoskirjeen toisensa jälkeen lattialle paneutumatta niihin sen 

tarkemmin. Lopulta hänellä oli kädessään enää yksi ohut lätyskä. Miehen ilme muuttui keskittyneemmäksi. 

AA:n tiedotuslehdessä oli tavan mukaan taas paljon vuosipäiviä. Jokin kello alkoi kilistä Roivaksen 

alitajunnassa. Hän keskittyi huolellisesti täynnä nimiä olevaan sivuun. 

Vastaan tuli otsikko: Kuusi vuotta ilman. 

Schweppes-Nisse Örebrosta. Annelie Halmstadista. Falu-Alexander Karlskronasta. Tiffany T. Visbystä. 

Muggen Örebrosta. Sakari R. Södermalmilta, Tukholmasta... 

Roivas nielaisi. Marraskuu kuuden vuoden takaa palautui taas elävänä mieleen. Kolmen kuukauden 

puserruksen jälkeen Högdalenin ryöstöliiga oli vihdoin saatu rautoihin.  



Roivas oli ottanut viikon vapaata - lomia oli kertynyt ylitöiden myötä. Alitajunnassa oli taas kerran takonut 

se tuttu kihelmöivä odotus. Mies ansaitsi hyvin tehdystä työstä kunnon palkinnon. 

Vanha kunnon Ronny Bood oli tullut seuraavana sunnuntaina talonmiehen avaimilla sisään kämpille ja 

hoitanut Roivaksen Sabbatsbergiin teholle ja tiputukseen. Myöhemmin Ronny kertoi laskeneensa lattialta 

pelkästään vodkapulloja kuusi kappaletta - kaikesta viinistä ja oluesta puhumattakaan. 

Sen koommin Sakari Roivas ei ollut ryyppyä ottanut. Kuusi vuotta. Eipä hän olisi koskaan uskonut 

kestävänsä näin pilkalle. 

Roivas istui paikallaan kauan. Lopulta hän nousi hitaasti tuoliltaan ja asteli makuuhuoneeseen. Oma tuttu 

vuode näytti kovin kutsuvalta. Pitkästä aikaa. 

Mies veti peiton sivuun, istahti sängyn reunalle ja sääti herätyskellon soimaan kolmen tunnin kuluttua. 

Äkkiä hän tunsi olevansa väsynyt, hyvin väsynyt. 

7. 

Puuskainen merituuli natisutteli Henriksdalsringenin vuokrakasarmien ikkunanpuitteita. Sakari Roivas kaapi 

hernekeiton jämiä roskapussiin, huuhteli lautasta hanan alla ja asteli pöydän ääreen. 

Mies avasi Expressenin TV-sivujen kohdalta ja silmäili tiheään präntättyjä palstoja. Ainut ohjelma, joka 

herätti mielenkiinnon oli Eurosportilta tuleva Eurogoals. Ohjelmassa olisi myös pätkä ottelusta Inter vastaan 

Parma... 

Eipä muuta kuin TV-huoneeseen kuluttamaan iltaa parhaalla mahdollisella tavalla, katsomalla jalkapalloa. 

Roivas asteli farkkupaidan helmat roikkuen asunnon 141 ovelle. Sisällä oli hiljaista ja se sopi Roivakselle. 

Kukaan Svennen vuokralaisista ei häiritsisi ottelun seuraamista. 

Eurogoalsissa oli meneillään mainoskatko. Iso neekeri ponnisti niin korkealle, että korivanteiden lisäksi hän 

sai taustalevyn pleksinkin murtumaan. Mies tömähti parketille sen verran leveä hymy huulillaan, että 

Roivas päätteli kyseisen suorituksen tuottavan rutkasti enemmän pisteitä kuin tavallinen kolmen pisteen 

kori. 

Sitten katkos oli ohi ja kuva palasi vihreälle nurmelle. Sinimusta joukkue oli juuri hyökkäämässä ja katsomon 

kumea ulvonta nousi kuin vuoksi. 

Sakari Roivas jännittyi vaistomaisesti tuolillaan ja sääti ääntä hieman kovemmalle. 

Kyseessä oli tiivistetty ottelukooste. Viidessä minuutissa näytettiin Interin kolme erinomaista maalipaikkaa. 

Lähimmäksi pääsi uruquailaisvahvistus Ruben Sosa, joka puski kulmurin jatkotilanteesta voimalla ylähirteen. 

Roivas pyyhkäisi kämmeniään laiskanlinnan käsinojan kuluneeseen kankaaseen. 

Ottelun tempo pysyi tiukkana, mutta peli vyöryi tuloksettomana päästä päähän aina seuraavaan taukoon 

saakka. Kuvaruudun mainosspotissa nuori komea mies kaasutti moottoripyörällä kuumalla aavikolla 

ränsistyvän majatalon pihaan ja sai paikalliselta, vähintään Miss Skandinavian veroiselta 

kerrospalvelijatyttöseltä osakseen hitsauspillin kipinääkin polttavamman katseen. Pariskunnan noustessa 

käsi kädessä portaita toiseen kerrokseen zoomasi kamera nuorukaisen farkkujen takasaumaan. Ja pienessä 

punaisessa lapussa luki LEVIS. 



Sakari Roivaksen ajatukset ajelehtivat hetkiseksi pois jalkapallosta. Mieleen palasi keväinen kiertokirje, joka 

oli jaettu kaikille rikospoliisilinjan virkamiehille koko Tukholman läänissä. Siinä oli palattu Torsdagin 

tapauksena tunnetun merellisen murhenäytelmän erääseen selittämättömään yksityiskohtaan. Poliisin 

tutkimusjohto oletti vahvasti, että tämä yksityiskohta saattoi olla ratkaisu neljän murhan arvoitukseen. 

Vieläkään - melkein kuuden kuukauden jälkeen - kukaan ei ollut onnistunut selvittämään miksi veneen 

keulasta löydetty perheenisä oli viimeisillä voimillaan, hieman ennen tajuntansa lopullista hämärtymistä, 

piirtänyt kanteen omalla verellään sydämen muotoisen kuvion, ja sen sisään huteran, mutta selvästi 

luettavan sanan LEVIS ... 

Rikspolisenin ja Tukholman poliisin erikoisryhmät olivat tehneet kaikkensa löytääkseen kuolevan miehen 

viestille jonkin järkevän selityksen. 

Vaiteliaat miehet olivat kiertäneet jopa jokaisessa Suur-Tukholman alueen farkkuputiikissa valokuvakansiot 

ja kysymyslomakkeet kainaloissaan. Siellä oli myös Roivaksen paras työkaveri, Ronny Bood, punnertanut 

muiden mukana, itsekseen kiroillen ja hikeä pyyhkien. Tuloksettoman, loputtoman urakan ärsyttämänä. 

Samalla hetkellä ulko-ovi kävi ja Roivas tiesi varovaisista askelista jo vilkaisemattakin, että tulija oli 

Andersson, joka asui Tysta-Tyskenin hoteissa ja käytti mieluimmin kutsu-manimeä Bromma. 

»Tjäna...» Bromma asteli muitta mutkitta TV:n luo ja napsautti kanavan kakkoselle. 

Roivas katsoi ällistyneenä pitkää laihaa miestä, joka oli kasannut ohuen, rasvoittuneen tukkansa surullisena 

hapsottavaksi poninhännäksi. 

»Bromma hei...» Roivas rykäisi. 

»Niih, Mantere ...» Miekkonen rojahti narisevaan nojatuoliin kääntämättä katsettaan ruudusta. »Mitä sä 

luulit äsken tehneesi?» 

»Vaihdoin kakkoselle. Sieltä tulee yksi Sellersin filkka. Niitä Vaaleenpunasia Panttereita, kyllä sä tiedät.» 

»Saatana! Minä satuin juuri katsomaan Eurosporttia. Ääliö!» Roivas korotti ääntään aavistuksen verran. 

Bromma heilahti tuoliltaan kuin keinulaudalta ja Roivas ehti tuskin henkäistä kun kanava oli taas vaihdettu. 

»Sori ny, Mantere. Kato mä en hiffannu kun sieltä tuli tota mainosta. En mä millään pahalla Todella 

pahoillani...» 

Roivas heilautti kättään. Hän oli jo oppinut, että Bromma oli suulas kuin kansanedustaja vaalien alla. Alkuun 

päästyään tämän höpinästä ei meinannut tulla koskaan loppua. Mies puhui hätäisesti kuin 

kuolemaantuomittu, jolle on annettu mahdollisuus vielä yhteen puheenvuoroon. 

Roivas sulki korvansa tyypin mutinoilta ja yritti keskittyä peliin. Saman tien kuva leikkasi Interin 

ylivoimahyökkäykseen. Tällä kertaa Sosa järjesti itsensä hienosti seinäsyötöllä yksin läpi ja nosti pallon 

hallitusti yli pitkälle vastaan tulleen Parman maalivahdin. 

»Jeeeesss!» Sakari Roivas kohottautui tuolistaan ja huitaisi nyrkillään pari reikää ilmaan. 

Mutta peli ei ollut vielä pelattu. Vain pari minuuttia ennen loppuvihellystä se sitten tapahtui. Korkea 

keskityspallo leijali Interin maalille, pallo kimposi ruuhkasta Brolinin jalkoihin ja tietenkään mies ei 



erehtynyt. Puolivolleysta lähtevä viuhuva potku upposi verkon oikeaan takanurkkaan. Brolin teki piruetin 

ilmassa oikea käsi koholla ja sitten Parman pelaajat kerääntyivät ruohikolla selällään makaavan sankarin 

päälle riemuitsevaksi keoksi. 

»Voi perkeleen perkele!» Roivas lysähti velttona tuolin selkänojaa vastaan. 

»Berkkele, berrrkkkeleen ...» Bromma maisteli sanaa kuin jostakin eksoottisesta hedelmästä tehtyä 

jäätelöä, jossa on outo sivumaku. 

Peli oli ohi parissa minuutissa. 1-1 tasapeli. Se tuntui Roivaksen mielestä tappiolta ja niin näytti ajattelevan 

myös Interin kulmat kurtussa mulkoileva vaihtopenkki. 

»Okei, Bromma. Nyt voit kääntää kakkoselle. Meikäläinen laitaa lähteä koisaamaan.» Roivas nousi 

venytellen tuolistaan. 

»Selvä, kiitti, hyvin tässä vielä ehtii leffaan mukaan, ikävä tuo viimeinen maali, taisi olla puolittain vahinko 

...» 

»Hyvätyöt.» 

»Tuota Mantere, hei, yksi juttu!» Bromma kääntyi tuolillaan. 

»Niin ...» Roivas pysähtyi eteisen ovella. 

»Sitä minä vaan, että Svenne tuossa vihjaisi, että sinä olet tällä hetkellä hieman niinku duunia vailla...» »Nii-

in», Roivas venytteli odottavana. »Sitä vaan, että pitääköhän asia paikkansa?» »Riippuu hommista. En 

viitsisi näin syysliukkailla ainakaan lähteä jakelemaan mainoslehtisiä. Siinä voi katkaista kinttunsa.» 

»Kyseessä saattaisi olla hiukan toisen tyyppinen keikka, semmoinen missä pihat on sannoitettu ...» 

»Kyllä mä tietysti tsekkaan kaiken mitä vastaan tulee. Onko sulia nyt jo jotakin oikein asiaakin?» 

»Ei ihan vielä, mutta saattaa ilmetä.» Bromma nuolaisi huuliaan kuin rotan raatoa haisteleva kyy. »Mutta sä 

oot siis periaatteessa kiinnostunut, jos ymmärsin oikein ...» 

»Sun ymmärryksessäsi ei ole mitään vikaa, Bromma. Tartu helmasta kiinni kun sulia on esittää jotakin 

pläkkiselvää kamaa. Osoitteen tiedät.» 

»Selvä on. Mä varmaan palailen asiaan. Hyvää yötä vaan, Mantere.» 

»Mukavaa elokuva-iltaa sullekin, Bromma ...» Roivas palasi kämppäänsä mietteliäänä. Bromma oli 

tyypillinen paskahousun pikkunilkin perusmalli - tehtaan takuulla. Mutta oli tämäkin askel eteenpäin. 

Roivas napsautti valon yölamppuun, asettui selälleen vuoteelle ja avasi Expressenin keskiaukeamalta. 

Puolen sivun mustavalkoinen kuva vääntyneestä isosta japanilaisvalmisteisesta moottoripyörästä kertoi 

korutonta kieltään. Jos pyörä törmäsi yli sadan kilometrin tuntivauhdilla liikennevaloihin pysähtyneen rekan 

perään, niin oli helppo ymmärtää että kuljettajalla ei ollut paljon mahdollisuuksia. 

Roivas ryhtyi lukemaan aukeaman reportaasia jo kolmannen kerran saman päivän aikana. 

 



Kaikki oli saanut alkunsa eilen aamupäivällä kymmenen maissa Mörby Centrumin pohjoispuolella. 

Paukkupanos-liiga oli iskenyt pankin konttoriin ja tyhjentänyt sen irtonaisista kassavaroista kolmessa 

minuutissa. Tutun kaavan mukaan pääjoukko oli paennut paikalta ensin, tällä kertaa isolla amerikkalaisella 

farmarilla, ja rynnäkkökiväärillä varustautunut moottoripyöräilijä oli jäänyt vielä pariksi minuutiksi 

konttoriin viivyttämään hälytyksen antamista. 

Tällä kertaa motoristilla oli kuitenkin ollut kohtalokkaan huono tuuri matkassaan. Sattumalta paikalle 

osunut poliisin partioauto oli liimautunut irtautumisvaiheessa pyörän perään. Ryöstäjä oli yrittänyt karistaa 

poliisit mielettömällä vauhdilla ja niin hänen matkantekonsa oli päättynyt rekan perävaunuun. 

Sormenjäljistä mies oli tunnistettu 34-vuotaaksi, pari lyhyempää tuomiota aiemmin istuneeksi väkivalta 

rikolliseksi. Alustavissa tutkimuksissa hänen verestään oli löydetty isohkoja jäämiä jotakin amfetamiinin 

johdannaista. 

Expressenin mukaan poliisi ei ollut vielä onnistunut yhdistämään surmansa saanutta laajempiin kuvioihin. 

Roivas haukotteli ja antoi lehden valahtaa kädestään Ilattialle. Mies sammutti lampun ja etsi hetken verran 

parempaa asentoa. Patja ei ollut mukavin mahdollinen. Toista olisi ollut kotona omassa vuoteessa. 

Viimeisenä ajatuksenaan ennen nukahtamistaan Roivas harmitteli vieläkin sitä Brolinille lahjoitettua 

avopaikkaa... 

8. 

Tuuli tuntui harvinaisen hyiseltä. Se puhalsi varastojen ja tehdashallien väliin jääviltä kapeilta kujilta 

ujeltaen valittavasti kuin nälkäinen, katulyhtyjen valopiirin ulkopuolella jolkotteleva susilauma. 

»Saatanan kylmä», Roivas urahti puoliääneen ja yritti kääntää nahkatakkinsa selustan viimaa vastaan. Hän 

kiroili mielessään, että ei ollut ottanut kaulaliinaa mukaan. 

»Pohjoisen suunnalta se hönkii, luvattiin yöksi muutamaa! astetta pakkasta, mutta parempi tämäkin kuin 

räntä, silloin kastuisi vaan kamppeet, ja mulle tulee niin helposti nuha.» Bromma vaihtoi hytisten jalkaa. 

Roivas nosti kädet suunsa eteen ja puhalteli sormiaan.! Henkilöauton valot kääntyivät Årstan tukkuhallien 

suunnalta Importörvägenille. Vanha, lousku moottori valitti kiihdytyksen voimasta. Kellertävät valokehät 

alkoivat lähestyä aaltopellistä kyhätyn varaston seinän varjossa seisovia miehiä. 

»Onkohan tuo se?» Roivas kysäisi. 

»Ei voi olla, en luule, Tuppenilla on dieselivehje, semmonen ikivanha seitskytluvun Mersu, joku vanha taksin 

sohlo, ajettu varmaan miljoona kilsaa...» 

Bromma oli oikeassa. Vihreä vanha Rellu – keltaiset vauhtiraidat kyljessä - kiihdytti hiljentämättä ohitse ja 

häipyi jonnekin radanvarren suuntaan. 

»Täällä on oikeastaan vitun kylmä. Pitäisikö mennä autoon venaamaan ennen kuin munat alkaa kilistä.» 

Roivas yskäisi. 

»Ei voida, Tuppen suhaa ohitse ja häipyy saman tien maisemista jossei se näe meitä tässä seisoskelemassa, 

ja seuraavaksi mä kuulen siitä vasta huomenna, kun se kiroilee mulle puhelimessa ja ihmettelee, että miksei 

me oltu paikalla niinku sovittiin ...» 



Roivas murahti tyytymättömänä jotakin suupielestään. Samalla hetkellä Partihandlarvägenin suunnalta 

alkoi kuulua auton ääntä. Valokeilat heilahtivat laajassa kaaressa Importörvägenille ja auto alkoi lähestyä 

hitaasti, melkein kävelyvauhtia. 

»Se se on», Bromma huoahti silmiään siristellen. »Siinä se Tuppenin mersunrämä tulee, tuosta 

nakutuksesta ei kyllä voi erehtyä...» 

Monet tuulet ja tuiskut kokeneen näköinen keltainen ajopeli pysäköi Roivaksen punaisen Mazdan perään ja 

kuljettaja sammutti valot jättäen auton tyhjäkäynnille. Mies odotti liikkumattomana ohjauspyörän takana. 

Roivas ja Bromma kiersivät auton oikealle sivustalle. Bromma avasi oven ja istahti kuljettajan vierelle ja 

Roivas vääntäytyi takapenkille. Kattolamppu syttyi hetkiseksi ovien auetessa ja Roivas saattoi nähdä 

kuljettajan paksun niskan ja epätasaisesti leikatut oljenvaaleat takahiukset, jotka näyttivät kaipaavan 

lämmintä vettä ja shampookourallista. 

Sitten valo kuoli pois ja mies oli taas pelkkä epämääräinen tumma möykky selkänojan ja ohjauspyörän 

välissä. 

Bromma esitteli Klaus Mantereen ja Tuppeniksi kutsutun miehen toisilleen. Ratin takana istuva tyyppi 

kätteli Roivasta nahkahanskat kourassa. Miehen ääni oli ylipainoisen ketjupolttajan ääni: »Kuka sä oot?» 

»Mantere.» 

»Mä meinaan oikeesti...» 

»Et säkään varmaan ole oikeesti mikään Kukonpoika. Mä epäilen, että sä oot pikemminkin Kalkkuna.» 

»Bromma hei», pihisevä basso ilmensi kyllästyneisyyttä! »Pitikö mun tulla keskellä yötä tänne 

kuuntelemaan jonkun saatanan suomipojan vittuilua. Jos mä tätä haluun niin mä ostan lipun ensi kesän 

Suomi-maaotteluun Stadionille...» 

»Älä nyt polta hihojas, Tuppen, hei.» Bromma. vilkuili pimeässä autossa hätäisesti oikealle ja vasemmalle. 

»Tää Klaus on tällä hetkellä kuule just sopivasti käytettävissä, se haluu hommia, meillä olis keikka tiedossa, 

me tarvitaan väijymies joka varmistaa ulkona, kyllä tästä kuule diili syntyy...» 

»Hei, älä lupaile liikoja mun puolestani ennenkuin mä edes tiedän, että missä tässä oikein mennään», 

Roivas toppuutteli. 

»Onko pojalla rautaa?» Tuppenin iso pää kääntyi taas. 

»On rautaa, maksaa ja vitamiineja.» Roivas työnsi kätensä; nahkatakin alle ja nykäisi Llaman esiin. Pimeässä 

autossa kaikui kaksi metallista napsahdusta. Varmistin päältä ja takaisin päälle. 

»Näytä sitä kalua hieman tännepäin.» Tuppen ojensi hansikoidun kouransa. 

»Ei onnistu.» Roivas naurahti lyhyesti. »Sinulle riittää ihan hyvin tieto, että tämä on kanadalainen 

automaatti täydellä lippaalla. Eikä tämä ole kuule enää tehtaan öljyissä.» 

»Jaaha, jaaha», Tuppen ynähti hieman tyytymättömällä äänellä. »Mä olisin vaan halunnut tsekata vehkeen. 

Se kertoo aina jotakin tyypistä. Mä en kato lähde keikkoihin muuta kuin ammattimiesten kanssa - sitä on 

näet tottunut vaan parhaaseen mahdolliseen ...» 



»Sanoo äijä, joka ajaa viiden tonnin kotterolla», Roivas hymähti haastavasti. 

»Tuota, jos mentäis jo piakkoin asiaan, ettei tarvi tässä koko yötä istuskella, eiks niin?» Bromma sovitteli. 

»Joo-o, minä haluaisin nyt kuulla faktat ja sitten voidaan alkaa miettimään, että maksaako koko juttu vaivan 

vai unohdetaanko että ollaan koskaan tavattukaan», Roivas nyökkäsi. 

»Selvä juttu. Antakaapas kun mä selitän.» Tuppen rykäisi tärkeänä. »Katsokaas nyt tuonne etuviistoon 

oikealle. Tuota vihreäksi maalattua makasiinia.» 

»Vittu näin hämärässä kaikki ne on yhtä harmaita. Tarkoitatko sä siis tuota, jota ympäröi tuo parimetrinen 

panssariaita», Roivas varmisti. 

»Sama rakennus. Se on yhden elektroniikka-alan maahantuontiliikkeen varasto. Viikko takaperin sinne 

purettiin kontillinen saksalaisia videoita. Merkki on Schneider ja ne on viimeisintä huutoa. Kaikki vipstaakit 

rnitä voi toivoa. Ne kamat tulee vaihtamaan omistajaa.» Tuppenin ääni kohosi jonkun verran. 

»Jatka, me nyt vaan kuunnellaan ...» 

»Tää etuportti on saatanan jykevä ja siinä on sellainen Bodan vittumainen erikoislukko. Tuolla takapuolella 

on kuitenkin auton mentävä kuja ja siellä on sellainen ruostunut, katiskaverkosta pykätty huoltoportti, jossa 

on ihan tavallinen munalukko. Se aukee minuutissa. Siitä voidaan peruuttaa pakettiauto näkösuojaan 

tuonne makasiinin taakse. Sieltä löytyy teräsovi. Se ei ehkä aukee helposti. Mutta sillä seinällä sattuu 

olemaan myös joku konttorihuoneen ikkuna, jossa ei ole kuin sormen paksuiset kalterit Kunnon 

rautakangella ne vääntää serpentiinille ekaluokkalainenkin. Ja sitä kautta me lastataan Kleinbussin 

takakoppi täyteen stereoita.» 

»Onko hälyttimiä?» Roivas kysyi. 

»Ei. Securitaksen auto kiertää nää nurkat kaksi kerta yössä. Mä oon tsekannut, että se tyyppi kokeilee 

ainoastaan tuon pääportin ihmelukon ja jatkaa sitten tyytyväisenä matkaansa. Ei se ikinä kurkkaa tuonne 

makasiinin pimeämmälle puolelle. Näillä syyskeleillä siellä voi nääs kaverin kiiltonahkakengät kurastua», 

Tuppen naurahti möreästi. 

»Se on eri hyvin näkösuojassa tuo toinen seinusta, ensimmäinen lyhtypylväs on vasta siellä 

viidenkymmenen metrin päässä vasemmalla kädellä, se me hoidetaan vielä pimeeksi ilmapistoolilla, siellä 

tulee oleen hämärää kuin haudassa, saadaan duunailla kaikessa rauhassa», Bromma nyökytteli innoissaan. 

»Paljonko te olette aikoneet nyysiä niitä aparaatteja?» Roivas kysyi mietteliäänä. 

»Kleinbussiin saadaan kai hyvin mahtumaan joku 70-80 laatikkoa.» 

»Mitä se tekee rahassa?» 

»Mä tiedän tyypin, joka maksaa kuumasta videonauhurista tonnin verran kappaleelta. Mutta mä voin saada 

hinattua sen ehkä jonnekin tonniin kahteen säläänkin. Tonni on kuitenkin mun ehdoton minimi», Tuppen 

vakuutti. 

»Ootas nyt, minua tietysti kiinnostaa lähinnä se, että mitä se tekee rahassa tähän kouraan tässä?» Roivas 

sanoi painokkaasti. 



»Viistoista - sekä sulle että Brommalle.» 

»Viistoista?» 

»Niin, ehkä. Helppoa rahaa muutaman tunnin hukista. Mulle jää tavaran hävittäminen eteenpäin ja muut 

murheet...» 

»Koska sen rahan näkisi?» 

»Sitten kun mä oon saanut hynät välittäjältä.» 

»Sittenkö vasta?» Roivas naurahti. 

»No mitä sä oikein kuvittelet? Luuletko sä, että mä kurvailen näillä kujilla jonakin wallenbergina - muutama 

hassu ylimääräinen kymppitonni plakkarissani, vai?» 

»Rehellisesti sanoen, Tuppen. Sinä et vaikuta sellaiselta tyypiltä, joka kurvailee millään kulmilla ylimääräisiä 

kymppitonneja lompsasssaan.» Roivas hymähti. 

Autoon laskeutui muutaman sekunnin odottava hiljaisuus. 

Bromma liikahti hermostuneesti ja Tuppen veti ärtyneenä syvään henkeä. Tuulenpuuska lennätti viereiseltä 

kujalta rytätyn sanomalehden, joka poukkoili kuin näkymättömien Miinojen nykimänä. Radalta päin lähestyi 

kyyry hahmo ikälopulla polkupyörällä. Vastainen puhuri pullisti polkijan pomppaa ja matkanteko näytti 

toivottomalta. 

»Noh, mitä mietitään?» Tuppenin äänessä oli kiireisen miehen odottava sävy. 

»Kuinka kova hätä sulla on kuulla mun vastaus?» Roivas kysäisi. 

»Sitähän mä saatana olen varta vasten tullut tänne kuulemaan!» Sytytin napsahti ja tupakan pää alkoi 

hehkua pimeässä autossa kuin majakka mustalla syksyisellä merenselällä. 

»Mä en koskaan päätä tällasia juttuja samalla istumalla. Minä kerron vastaukseni huomenna Brommalle. Se 

saa iloiltaa sulle», Roivas lasketteli hitaaseen tahtiin. 

»Ja mä en odota kun huomiseen. Kyllä näin salettiin keikkaan aina tulijoita löytyy.» Tuppenin savuke hehkui 

kekäleenä jo yli sentin pituudelta. 

»Hyvät yöt.» Roivas avasi oven ja piti sitä tarkoituksella auki sen verran, että kattovalo valaisi toviksi 

kuljettajan. Mies poltteli taajaan tahtiin päätään kääntämättä. Niskatukka näytti yhtä rasvaiselta kuin 

ensimmäisellä silmäykselläkin. 

»Öitä! Älkääkä roikottako niitä ovia auki. Täällä on kylmä kuin pakastimessa!» 

Keltainen, vanha mersu lähti liikkeelle hitaan arvokkaasti - vaihteet lonksahtelivat päälle nykäyksittäin.  

Roivas ja Bromma katselivat kadunkulman taakse häipyviä takavaloja ja Roivas toisteli mielessään auton 

rekisterinumeroa. Pojat Polishusetilla saisivat kirjata kulkuvälineen niihin rekistereihin, joista mahdollisesti 

jo löytyisikin kansio paksusta, ammattilaista esittävästä pikkunilkistä, joka tunnettaisiin piireissä 

haukkumanimellä Kukonpoika, Tuppen. 



»Mitäs ny?» Bromma kysäisi viluisena paikallaan tanssahdellen. 

»Hypätään Mazdaan ja ajetaan lähimmälle yöhuoltamolle. Pitää tankata. Ja istutaan sitten pikku tuokio 

kupposen ääressä. Meikäläinen bjuudaa», Roivas murahti. 

Varttia myöhemmin Bromma istui Roivasta vastapäätä odottavaisen näköisenä. Mies maisteli mustaa 

kahvia pienin, hermostunein siemauksin ja vilkuili pöytäkumppaniaan. 

»Ei millään pahalla, Bromma — sun tarkoituksesi oli varmasti ihan hyvä...» Roivas avasi hitaasti 

paperikääreen ja heitti kuppiin vielä toisen sokerinpalan. Yöhuoltamon kahvi ei todellakaan ollut mitään 

luxus-mokkaa. 

»Tää keikka ei siis kiinnosta sua, eiks vaan.» Bromman äänessä kaikui pettymys. 

»Ei. Ei kiinnosta.» Roivas pyöräytti lusikkaa kupissa ja maistoi varovaisen suullisen. 

»Mä vaan ajattelin, että se olis tietänyt helppoja seteleitä, ja kun sä kerran ilmoitit olevasi kiinnostunut 

duuneista...» 

»Älä nyt käsitä väärin. Kyllä mä olen kiinnostunut duuneista. Ja sä hoidit oman osuutesi ihan OK. Mutta 

juttu on nyt vaan sillä lailla, että mä olen kiinnostunut muunlaisista duuneista kuin tällaisista paskoista 

pikku keikoista. Siinä on se ero.» 

Pöytään laskeutui tovin hiljaisuus, ja Bromma ehti siemaista kolme nopeaa, hermostunutta kielenkärjellistä 

kahvia. 

Sitten mies kohensi ryhtiään ja katsoi Roivasta silmiin. 

»Minkälaista duunia sä sitten oikein ajat takaa, Mantere?» 

»Tota noin, miten minä sen nyt sinulle parhaiten selvittäisin ...» Roivas vilkaisi vaistomaisesti ympärilleen 

kahvilassa, jossa heidän lisäkseen istui vain harteikas kaljupäinen kaveri. Tyypin iso, täysperävaunullinen 

Scania odotti tummana massana parkkialueen laidalla. »No, lähdetään nyt vaikka siitä, että tämä Llama, 

jota mä kannan tuolla housunkauluksessa - se ei ole siellä pelkästään vain siltä varalta, että sitä on 

rehvakasta vilautella satunnaisille mersukuskeille.» Bromma räpäytti pari kertaa silmäluomiaan. 

»Kyllä mä sen heti honasin, ettet sä mikään tavallinen auto varas tietenkään ole, mulla on näet aika hyvä 

ihmistuntemus, se on kai sellainen kuudes aisti, sitä vaan jotenkin näkee ihmisestä heti tiettyjä juttuja, ja 

kyllä sä voit puhua mulle ihan vapaasti, kato mä en lavertele, ja toisaalta mulla on paljon tuttuja, ei tää 

Tuppen kuule ole mun ainoa kontakti, niitä on paljon kovempiakin pärstiä liikenteessä, jotka kyllä moikkaa 

meikäläistä, mä en kato ole mikään eilisen teeren poika näissä kuvioissa...» Bromma suolsi tyylilleen 

uskollisena. 

»Tämä Kukonpoika olikin kyllä harvinaisen surkea esitys. Tyypillinen paskahousu, joka luulee olevansa joku 

kovakin kasvo. Ja jostakin pikkukeikasta se puhuu sellaisilla äänenpainoilla kuin kysymyksessä olisi 

vähintään kruununjalokivet», Roivas tuhahti. 

»Mutta koska mä jotenkin luotan sinuun niin mä kerron minkälaisista hommista mä olen todella 

kiinnostunut.» 



»Anna tulla vaan, muhun sä kato voit todella luottaa, ja näillä kulmilla kuule aika moni jätkä on Brommalle 

kiitollisuudenvelassa...» Bromma kehoitti. 

»Hyvä on.» Roivas madalsi edelleen hieman ääntään. »Ma olen ammattimies, ja mä olen myös ylpeä siitä. 

Mua ei joku entisellä mersulla ajeleva paskamaha värvää kantelemaan kodinkoneita jostakin vitun 

varastosta. Keikan pitää olla iso ja todella tuottoisa, ennen kuin meikäläinen alkaa tuntea lievää 

mielenkiintoa asiaan. Ja homman suunnittelijalla olisi syytä olla kallossaan muutakin kipinää kuin luuvalo. 

Juttu on niin, että meikäläistä ei innosta kyttäillä jossakin Paska! pytyn Kannen luteisessa luukussa koko 

saatanan pimeetä pitkää talvea nipin napin safkassa pysyen odottelemassa muutaman tonnin keikkoja. Ei 

kiitti. Mä lähden kyllä innolla mukaan, jos panokset vaan on riittävän suuret. Muuten - nou tanks.» 

»Sä tarkoitat siis sitä, että sä oot valmis ottaan niinku ihan kunnon riskejäkin sen ison rahan eteen, ja että 

sä olet valmin tekemään monenmoista, siis että se puoli ei aseta sulle rajoja, vaan ainoastaan tää 

rahasumma, mikä on tienattavissa.» Bromma räpytteli silmiään taukoamatta. 

»Sähan luet mun ajatuksia, Bromma,» Roivas iski silmä edessään istuvalle laiheliinille. »Eli mä painotan vielä 

kerran, että tämä rauta täällä ...» Kevyt taputus jonnekin vyötärön seutuville. »... ei ole mikään 

joulukuusenkoriste.» 

»Mä tajuun kyllä kirkkaasti mitä sä tarkoitat», Bromma nyökkäsi. »Ja mä pidän sen kyllä mielessäni, ja 

korvat mä pidän auki, ja heti jos jotain sopivaa ilmenee, niin silloin mä kyllä otan jutun heti ja saman tien 

puheeksi...» 

»Minä arvostan tuota elettä. Ja olen pahoillani, että tämä stereokeikka ei nyt vain sopinut meikäläisen 

vartalolle, Toivottavasti tästä ei aiheudu vaikeuksia sun ja sen paksun kananpojan yhteistyöhön. 

Ymmärränhän minä, että sinunkin on elettävä ja maksettava vuokra ystävällemme Tysta-Tyskenille...» 

»Ei paniikkia, Mantere, kyllä fiksu kato aina pärjäilee, ja niitä siihen vuokraan tulee niin sen mä olen 

hoidellut kyllä aika sutjakasti, en meinaa maksa ite äyrin äyriä.» Bromma hymyili ovelasti ja itsetietoisesti. 

»Ai, miten sä sen asian oikein olet junaillut? Tuskin sä sille vanhalle linnakundille menet 

suklaaosastoasikaan raottamaan vuokranmaksupäivänä», Roivas naurahti. 

»Tuo oli kai vitsi...» Bromma rypisti hiukkasen kulmiaan. Sitten hän suoristi laihaa varttaan. 

»Yks kovempi kasvo on kuule paikannu mut ikään kuin väijymään. Ainaskin seuraavan parin kuukauden 

vuokra kuuluu vielä kontrahtiin ...» 

»Mitä sä väijyt?» 

»Yhtä pimua.» 

»Ketä kummaa, missä?» 

»Sitä pikku persettä, joka punkkas siinä meidän TV-huoneessa - siis 141:ssä - kesällä pari viikkoa, samaa 

torttua, joka häipyi kuin rotta liiteristä ja jätti jälkeensä melkein kaikki krääsänsäkin, stereoistaan lähtien. 

Paniikkilähtö, sitä se oli.» 

»Hetkinen. Kerropa nyt hiukan tarkemmin. Miksi sä sitä väijyt?» 



»Se tyyppi, joka on maksanut mun kahden seuraavan kuukauden vuokran laskee sen päälle, että se pimu 

voisi palata vielä takasinkin, että sillä tulee ikävä kamojaan tai jotain, ja siksi mä olen siinä koko ajan hiukan 

kuulosalla, ja jos se misu todella palaa- ja jos mä pystyn järjestään sen tään tyypin hoteisiin - niin silloin mä 

olen tienannut ylimääräisen bonuksen, parikymmentä isoa rahaa...» 

»Ei ihan mitätön summa jonkun pikkuhuoran takia. Mitä se misukka on tehny?» 

»Ei aavistusta...» 

»Mitä se maksaja aikoo tehdä sille misukalle?» »En tiedä, ei kuulu mulle.» »Hoidella helvettiin, vai?»  

»Ei kiinnosta, ja parempi niin, kato en mä haluu sekaantuu mihinkään ylimmääräiseen...» 

»Niin varmasti. Ehditkö sä koskaan nähdä tai tavata sitä likkaa?» 

»Muutamaan otteeseen. Ihan söötti pikku perse. Mutta jotenkin säikyltä se kyllä vaikutti jo silloin.» 

»Niin varmasti - jos likka itsekin sattui tietämään, että sillä on kontrahti päällä. Kyllä semmoinen laittaa 

kovankin pojan poukkoilemaan, puhumattakaan jostakin pikkusiskosta.» 

»Mulla on sen kuva povarissa, oon pitäny varmaan jo pari kuukautta ihan siltä varalta, että jos törmään 

jossakin tunnelbaanassa tutun näköiseen pärstään enkä pysty heti muistamaan ihan varmasti...» »Vilautapa 

minullekin.» 

Bromma työnsi käden pomppansa povitaskuun ja kaivoi esiin ison nahkalompakkonsa. Pienen selailun 

jälkeen löytyi hieman passikuvaa suurempi valokuva. 

»Sen nimi on Jannike, tai niin mulle on ainakin kerrottu.» 

Bromma asetti kuvan Roivaksen eteen pöydälle. Sakari otti kuvan käteensä kulmat kurtussa. 

Mustavalkoisesta, terävästä kuvasta häntä tuijotti tyttö, joka näytti olevan korkeintaan 

kaksikymmentäkolmevuotias. Tytön soikionmallisia kasvoja kehysti hieman sekaisen näköinen, tumma 

kiharapilvi. Tytöllä oli vakavat silmät, kaunismuotoinen nenä ja voimakaslinjainen suu. Varovainen hymy 

ei ulottunut silmiin saakka. 

Päätään pudistellen Roivas laski kuvan takaisin pöydälle. 

»Ei tunnu tutulta, vai?» Bromma sanoi. 

»Ei. Enpä ole koskaan nähnyt», Roivas tuumiskeli. »Minä 

veikkaan kahta vaihtoehtoa. Joko typy makaa jo mustien jätesäkkien alla kaatopaikalla, tai sitten se 

kaupittelee päivisin lomaosakkeita ruotsalaisille aviopareille etelän turistirysien ostoskaduilla ja myy illat 

persettä. Niin tai näin, niin se sun maksumiehes taitaa kyllä maksaa tyhjästä. Okei Bromma, nyt kiitetään 

kahvista ja mennään pehkuihin.» 



9. 

»Mantere hei, voisitko poiketa ihan pikaisesti.» Tysta-Tysken seisoi vanuneessa aamutakissaan asuntonsa 

kynnyksellä, kun Roivas astui hissistä täysinäinen ICA:n ostoskassi kourassaan. 

»Mikä ettei. Käyn vain heittämässä nämä ostokset tuonne kämpän puolelle.» 

Pari minuuttia myöhemmin Roivas koputti rystysellään Svenne Schwarzin ovelle ja vanha mies avasi sen 

saman tien — aivan kuin hän olisi odottanut eteisessä pupilli ovisilmää vasten painettuna. 

»Peremmälle, peremmälle. Maistuuko olut?» Svenne kysyi. 

»Ei kiitos. Minä olen autolla.» Roivas virnisti. 

»Oli minulla asiaakin. Päätin kysäistä yhtä juttua ensiksi sinulta. Kun olet ikään kuin viimeksi tullut.» Svenne 

hieroskeli mietteliäänä ryppyisiä käsiään. »Asia on näet niin, että minun pitää majoittaa kolmeksi 

vuorokaudeksi joukko kurdeja - kai niitä on neljä kappaletta tai jotakin.  

Olen sen oikeastaan velkaa eräälle tutulle tyypille Högdalenin suunnalla.  

Sinähän tiedät kurdit. On jotenkin varmempaa maksaa sille lössille velat mukisematta heti kysyttäessä...» 

»Tiedän kyllä lössin. Mutta mitä se minuun liittyy?» Roivas kysyi. 

»Mä tarvitsisin sinun huoneesi heille, korkeintaan pariksi yöksi. Ja päiväksi tietty kanssa. Ne ei juuri 

nenäänsä ulos tule pistämään, sillä niillä on karkotus päällä ja kytät kintereillä. Saat tuhatlappusen, jos 

suostut punkkaamaan tuolla TV-huoneen sohvalla. Mulla on antaa sulle ihan kunnon untuvamakuupussikin 

lainaksi. Mitäs tykkäät ajatuksesta?» 

»Enhän minä nyt vielä ole ehtinyt liikaa kiintyä siihen luukkuun. Kyllähän tonni aina rahaa on.» 

»Sitähän mäkin tuumiskelin. Varsinkin kun sulia ei kai ole liiemmin keikkaa ollut päällä viime aikoina...» 

»Pitää paikkansa. Ei vaivaksi asti. Se minun pikku pyyntöni on muuten edelleen voimassa. Kova ja rahakas 

duuni sopii mun vartalolle. Jos saat sellaisesta vainua niin tule ovelle koputtamaan. Kaikki missä on 

riittävästi nollia kiinnostaa. Minä olen pelkkänä korvana...» 

Kuuden tienoissa illaneduissa kurdit saapuivat kämpälle. Ensimmäisinä ilmestyivät noin kuusikymppinen 

harmaaohimoinen ikämies seuranaan nuorehko, tummatukkainen, Bossin trenssiin, Armanin pukuun ja 

Ballyn kenkiin pukeutunut miekkonen. Parista lauseesta Roivas ymmärsi, että nuori kaveri oli juuri se 

Högdalenin tyyppi, joka näin kuittasi Svenne Schwarzilta jonkin saatavansa. 

Trenssimies silmäili huonetta, vaihtoi sitten vanhemman kanssa pari lyhyttä lausetta, suuteli tätä nopeasti 

molemmille poskille ja oli jo saman tien hävinnyt. Harmaatukka istuutui nängyn laidalle odottamaan ilme 

sulkeutuneena. Hän ei kiinnittänyt ikkunaan nojailevaan Roivakseen mitään huomiota. 

Roivas vilkaisi ikkunasta pihalle. Trenssikaveri asettautui jalkakäytävälle parkkeeratun tulipunaisen 

urheilumersun ratin taakse. Auto lähti liikkeelle kuin Formula ykkönen Monzan paalulta. Sininen savu jäi 

leijailemaan Henriksdalsringenin varteen parkkeerattujen vanhojen japsikaarojen ympärille. 

 



Roivas alkoi kerätä joitakin välttämättömämpiä tykötarpeita urheilukassiinsa pyöritellen mielessään mersun 

rekisterinumeroa. Sen hän voisi lisätä kaiken varalta seuraavan raporttinsa täytteeksi. Pojilla Polishusetissa 

saattaisi löytyä lisätietoja kyseisestä menopelistä ja sen tyylitietoisesta kuljettajasta. 

Muutaman minuutin kuluttua ovelle koputettiin. Harmaaohimoinen patriarkka nousi sängynlaidalta ja riensi 

avaamaan. Huoneeseen astui kolme tummakulmaista, nuorehkoa miestä, jotka loivat epäluuloisen katseen 

asunnon haltijaan. 

Miehet vaihtoivat pari lausetta harmaatukkaisen kanssa ja asettuivat sitten nojailemaan ikkunanpieliin. 

Roivas saattoi tuntea katseet niskassaan. Hän katsoi parhaimmaksi häipyä vähin äänin asunnostaan. 

Turhia hyvästejä ei vaihdettu. 

10. 

Sakari Roivas ei tiennyt mitä kello oli säpsähtäessään hereille makuupussissaan TV-huoneen sohvalla. 

Tuntematon hiippari oli jo saanut oven auki ja sulki sen hiljaa jäljessään.  

Kolahduksen jälkeen oli muutama sekunti hiljaista ja sitten hiilenmustasta imeydestä lähestyivät varovaiset 

askeleet. 

Roivas oli juuri kysymäisillään kuka tulija oli, mutta sitten varoituksen pieni tiuku alkoi kilistä hänen 

takaraivossaan. Hiippari ei sytyttänyt valoja sen enempää eteiseen kuin olohuoneeseenkaan. Tulija ei 

voinut olla Tysta-Tyskenin vuokralainen. 

Roivas pidätti henkeään ja kokeili vaistomaisesti makuupussinsa vetoketjua. Onneksi kämppä oli sen verran 

lämmin, että hän oli jättänyt ketjun kokonaan auki. 

Sitten mies muisti aseen. 

Llama oli edelleen urheilukassin sivutaskussa ja kassi taas lojui keittokomeron oven pielessä. Jännitys nousi 

kireänä, pusertavana tunteena alavatsasta ylöspäin. Roivas nielaisi hitaasti, tuskin hengittäen ja hänen 

päässään alkoi takoa, että tästä hänen olisi selvittävä paljain käsin - riippumatta sisään tunkeutujan 

aseistuksesta. 

Hiippari pysähtyi keittokomeron ovelle, ja hänen kädessään syttyi kapea, kirkas valo, jonka terävä juova 

leikkasi pimeyttä kuin kirurgin laser sairasta kudosta. Kynälampun valokeila pyörähti nopeasti yli koko 

huoneen; se ylitti sohvan ja mustana, liikkumattomana möykkynä makaavan Roivaksen, siirtyi perimmäisen 

nurkan stereohyllyn kautta huoneen poikki toiselle seinustalle, pistäytyi keittokomerossakin kurkistamassa 

kuin käärme salaojaputken suulla, ja sitten se luikerteli mustaan yönkosteaan ikkunaan - pysähtyen lopulta 

kellertävänharmaaseen keskuslämmityspatteriin, joka oli kiinnitetty seinään ikkunan alapuolelle. 

Pimeydestä kuului hengähdys ja sitten keveät askeleet ylittivät lattian, kiersivät TV-vastaanottimen ja 

Roivas näki tumman varjon kuvastuvan hetkiseksi ikkunan aavistuksen vaaleampaa suorakaidetta vasten. 

Kynälampun valo pysyi kuin naulittuna patterin alalaidassa. Valonsäteen liikkeestä ja pienestä 

kahahduksesta Roivas pystyi päättelemään, että hiippari oli kyykistynyt patterin luo. 



Roivas ei jäänyt ihmettelemään. Hän tiesi, että nyt hiippari oli vakuuttunut siitä että mikään vaara ei 

uhannut - se oli paras ja ainoa tilaisuus yllätykseen. 

Roivas veti kolmasti happea keuhkoihinsa - hitaasti, äänettömästi ja syvään - ja kierähti sitten tömähtäen 

sohvalta lattialle. Hän saattoi kuulla kolahduksen kynälampun pudotessa lattialle ja hiipparin kahahtaessa 

pystyyn. 

Roivas ponnisti eteenpäin silmät laajenneina kuin myyrän kimppuun syöksyvä yöpöllö. Hän ryntäsi kädet 

harallaan kohti ääntä, epämääräistä häälyvää liikettä, joka tuntui pyrkivän eteiseen. 

Samassa Roivas törmäsi puolittain kääntyneeseen hahmoon. Sekunnin tuhannesosassa miehen 

tietoisuuden lävisti ajatus, että vastustaja oli pakenemisen sijasta päättänyt taistella. Ja Roivas tajusi, että 

hänellä ei ollut aavistustakaan tämän aseistuksesta. 

Sakari Roivas sulki vaistomaisesti silmänsä odottaen laukausta ja sitä seuraavaa viiltävää, valkoista tuskaa.  

Hän törmäsi olkapää edellä, koko painollaan hiipparin vasempaan kylkeen ja he lennähtivät iskun voimasta 

lattialle ja kierivät eteenpäin kunnes seinä pysäytti liikkeen. 

Roivas sai kovan potkun kylkeensä, mutta veressä kiehuva adrenaliini häivytti kivun kuin paraskin 

särkylääke. 

Hän haroi pimeässä uutta otetta vastustajastaan. Oli elintärkeää löytää mustuuden keskeltä tämän kädet. 

Hän ei voinut tietää mitä niissä käsissä oli. 

Hiippari kierähti ketterästi selälleen. Roivas kampeutui hänen päälleen ja nosti vaistomaisesti oikean 

kätensä eteensä poikittain suojaksi. Isku pimeästä tuli sujahtaen, mutta lyöjän ranne pysähtyi Roivaksen 

käsivarteen. Tämä tarttui lyöntikäteen vasemmallaan ja väänsi ranteesta voimakkaasti nykäisten - kuului 

heleä kilahdus teräaseen kolistessa lattialle. 

Kylmä raivo nousi Roivaksen sisällä. Terä oli ollut ehkä kymmenen sentin päässä hänen kasvoistaan. 

»Saatanan nilkki!» Roivas kohotti nyrkkinsä iskuun. 

»Neeejjj, döda mig inteeee ... älä tapa, äläää...» parahti tyttö hänen allaan. 

11. 

Roivas alkoi retuuttaa tunkeutujaa tiukalla niskalenkillä yli lattian. He törmäsivät pimeässä TV:n edessä 

seisovaan laiskanlinnaan ja olivat menettää tasapainonsa. Roivas kirosi, hellitti otteensa ja tönäisi 

nyyhkyttävän hahmon sohvalle, untuvamakuupussin päälle. Sitten hän haroi käteensä jalkalampun 

narukatkaisijan ja napsautti valon päälle. 

Nainen, tai oikeammin tyttö, oli varmaan alle kahdenkymmenen viiden ja hän vaikutti kovin hennolta. Tyttö 

oli pukeutunut hupulliseen tummansiniseen Adidaksen verryttelypuseroon, kuluneisiin farkkuihin ja kuran 

tahrimiin tennistossuihin. Hän makasi sohvalla velttona, jäsenet täristen ja kalpeat kasvot käsien peitossa. 

Tytön tummanruskea tukka levittäytyi käsinojaa vasten sekaisena kiharapilvenä ja sormien takaa valui 

poskille jotakin kosteaa. 



Lattialla sohvan vierellä lojui teräväkärkinen stiletti - sitä mallia, joka oli varustettu jousen avulla esiin 

ponnahtavalla kaksipuolisella, tummennetulla terällä. 

Roivas otti askeleen eteenpäin ja potkaisi aseen viuhuen huoneen takanurkkaan. Tyttö sohvalla värähti kuin 

iskun saaneena. »Älä, älä, älä... minä teen mitä tahansa...» Tytön puhe oli pelkkää sokellusta. Hän tuntui 

olevan shokissa. »Älä kiltti tapa minua...» 

»Kuka se tässä oikein tappaa yritti! Oli senteistä kiinni, että et kaivanut minulta silmiä päästä.» Roivas 

rojahti istumaan sohvalle, käsivarren päähän tytöstä, rinta edelleen ponnistuksesta kohoillen. 

»Minä, minä olin varma, että sinä tapat minut.» Tyttö loi mieheen katseen roikkuvien otsasuortuvien takaa, 

sormien välistä. »Minun oli pakko puolustaa itseäni...» 

»Ahaa, vai niin, syy onkin siis minun», Roivas levitteli hämmästyneenä käsiään. 

»Niin, sinähän minun kimppuuni hyökkäsit!» 

»Eikö miehellä ole oikeutta puolustaa itseään, jos joku hiipii salaa kämppään kesken parhaiden unien, eikö 

...» 

»Oletko sinä Svennen vuokralainen?» 

»No en minä ainakaan hänen ottopoikansa ole», Roivas puuskahti. 

»Minä luulin ihan, että tämä kämppä on tyhjä...» 

»Ilmeisesti. Siltä se ihan vaikuttikin. Kuka ihmeen kummajainen sinä sitten olet?» 

»Minä olen tämän huoneen entinen vuokralainen ...» Tyttö nyyhkäisi vielä kerran syvään ja pyyhki 

kämmenselällä kosteita poskiaan. Samassa Roivas muisti. Sohvannurkassa kyyhötti sama tyttö, jonka kuvaa 

Bromma oli esitellyt pari vuorokautta sitten Södra Hammarbyhamnenin yöhuoltamon kahviossa. Kaikki sopi 

yhteen. 

Roivas huoahti syvään, haroi sekaisia hiuksiaan ja mietti hetkisen. »Jaaha, sinä siis lähdit täältä ilman 

muuttoilmoitusta ja jätit kaiken?» 

»Mun oli pakko. Ei ollut muuta vaihtoehtoa.» Tyttö niiskautti nenäänsä ja kohottautui sohvassa. 

»Mikä sun nimesi on?» 

»Jannike», tyttö sanoi melkein kuulumattomalla äänellä nostamatta katsettaan. 

»Niinpä tietenkin», Roivas sanoi. »Mikä sinä oikein olet naisiasi?» 

»Kuka sä oot?» Tyttö heitti varovaisen vastakysymyksen. 

»Ei kuulu sinulle. Vastailepa nyt vaan kiltisti sedän kysymyksiin.» 

»Sä oot kai kanssa joku keikkakundi. Sen huomaa sinusta. Eiks vaan?» 

»Aika kummallinen johtopäätös», Roivas naurahti kyllästyneellä äänellä.  

 



»Oikeasti minä olen Peter Wallenbergin ottopoika. Sain tämän hienon kämpän isin suhteilla. Pappa betalar, 

you know. Meneekö jakeluun...» 

»Kyllä mä ymmärrän. Onko kytät sun jäljilläsi?» »Ei. Ei tällä hetkellä. Entä sinun?» 

»Emmä tiedä. Tai ei...» 

»Mutta joku muu on vai?» 

»Saattaa olla. Mistä sä niin päättelet?» 

»Sulle tuli silloin loppukesästä äkkilähtö. Jätit yhtä sun toista taaksesi.  

Pelko perseessä pakoon baanalle. Kyllä minä nuo oireet tunnen. On sitä tullut joskus itsekin juostua...» 

»Mitä sä oikein minusta tiedät?» Tyttö vilkaisi Roivasta nyt hieman pidempään. Tummien suortuvien alta 

tuijottivat vihertävät silmät. 

»Yhtä sun toista.» Roivas piti pienen tauon. »Tiedän muun muassa sen, että eräällä Svennen vuokralaisella 

on sinun valokuvasi, ja että sama mies saa tilapäistä asumistukea sillä varjolla, että pitää näitä nurkkia 

silmällä - siis odottaa paluutasi ...» 

Sohvalla istuva tyttö värähti kuin kylmän käden hipaisusta. 

»Eli minä olen ymmärtänyt niin, että sinulla taitaa olla joku pitkävihainen tuttava jossakin», Roivas jatkoi. 

»Mä asustelin pitkin kesää ympäriinsä siellä täällä - pitkin Tukholmaa», Tyttö nielaisi vaivalloisesti. »Tässä 

läävässä ehdin punkata vain pari viikkoa kunnes havaitsin ihan sattumalta yhden liian tutun näköisen 

tyypin, joka norkoili tuolla parkkipaikalla. Ja silloin mä lähdin, siltä seisomalta, ihan paniikissa, mitään en 

ehtinyt haalia mukaan. Sitten mä liftasin yhdellä rekalla Köpikseen. Olin siellä varmaan viisi viikkoa. Kunnes 

taas oli lähdettävä. Painuin Osloon.  

Tautinen kaupunki. Kallis ja paskamainen kolo. En mä kestänyt siellä paria viikkoa kauempaa. Ei ollut muuta 

vaihtoehtoa kuin hilautua takaisin näille nurkille. Nyt on tullut pyörittyä taas kaupungissa jonkin aikaa. 

Kaiken uhallakin ...» 

»Olet onnistunut sotkemaan juttusi, vai mitä?» Roivas keskeytti. »Nyt voit parilla sanalla kertoa jotakin 

itsestäsi. Anna tulla. Mitä muuta sinä teet kuin yrität kaivaa stiletillä ihmisiltä silmiä päästä?» 

»Minä olin kuolemankauhuissani. Sun pitää ymmärtää se.» Tyttö levitti kätensä. 

»En minä ole pitkävihainen. Silmälappumiehenä saattaisin tosin funtsia asiaa hieman eri kantilta. Annapa 

tulla ihan vapaasti ja omaan tahtiin.» 

»Mähan en tiedä susta mitään!» 

»Ei sinun tarvitsekaan. Eiköhän se riitä, että minä olen jo pyrkinyt auttamaan ja varoittamaan sinua - tästä 

hieman ikävän makuisesta ensitapaamisestamme huolimatta. Kerroin jopa siitä tyypistä, joka päivystelee 

täällä nurkissa takiasi. Eikö se ole jo tarpeeksi?» 



»Mähän en kuule luota kehenkään ...» »Oikea asenne. Terveellinen. Minä ajattelen juuri samalla tavalla. 

Mutta kun nyt kerran tupsahdit tänne vieraakseni niin voisit vaikka ihan vaan kohteliaisuudesta kertoa 

jotakin itsestäsi.» 

»Mitä sä haluut tietää?» »No vaikka mitä sinä hommailit ennen kuin ryhdyit kokopäivätoimiseksi 

pakolaiseksi?» 

»Kyllähän mä sen voin kertoa. Siihen ei montaa sanaa tarvii tuhlata. Äidin kanssa neljätoistavuotiaaksi. 

Sitten kun äiti kuoli niin landstingetin ystävällisten tätien armoilla muutaman vuoden. Sen jälkeen joitakin 

paskaduuneja pari vuotta. Niitä jaksoi tehdä sillai puoliunessa, sitä suurta läpimurtoa odotellessa ...» Tyttö 

naurahti katkerasti. »Mitä?» 

»Bändiä, tuottajaa tai jotakin .. .»Tyttö nielaisi ja puserteli laihoja sormiaan. »Mä olin kato päättänyt jo 

vuosia sitten, että minusta tulee toinen Eva Dahlgren - tai siis Jannike Thyr ensimmäinen ...» 

»Sinä olet hyvä laulamaan, vai?» »Se taitaa olla ainoa asia missä mä olen joku ...» »Mikä on tilanne sen 

jutun suhteen?» »Mitä luulisit? Sillä, joka mua ajaa takaa ei taida olla Warner Musicin sopimuspaperit 

taskussaan ...» Tyttö mutristi suutaan. 

»Millä sinä olet viime vuodet elellyt?» »Hanttihommilla. Ja sitten kun raha on kerta kaikkiaan loppu niin mä 

käyn hakemassa myytäväksi kelpaavaa tavaraa joistakin keskustan liikkeistä. Joo, se juttu taitaa olla se mun 

toinen vahva lajini...» 

»Kuka sinua vainoaa ja miksi?» 

»Stop! Kolmas aste loppuu mun osaltani kyllä tollasiin kysymyksiin!» 

»Selvä. Seuraava kysymys koskettelee sentään hieman minuakin. Mitä ihmettä sinä oikein olit täältä 

kämpältäni kaivelemassa?» 

»Mähän sanoin, että mä jouduin ottamaan silloin loppukesästä lentävän lähdön», tyttö huoahti. »Juttu kävi 

niin, että mä olin tulossa bussipysäkiltä, kun mä näin sen tyypin odottelevan tuolla nurkilla. Mä olin saada 

slaagin siitä paikasta, enkä uskaltanut ajatellakaan kämpälle poikkeamista. Täällähän olisi voinut olla joku 

odottelemassa ...» 

»Se oli varmasti viisaasti päätelty», Roivas nyökkäsi. »Ja niin sinulle jäi tänne jotakin, mitä sinun piti tulla 

kaiken uhallakin hakemaan, vai?» 

»Juuri niin. Mulla oli näet sellainen kirjekuori, jossa säilytin kaikkia niitä rahoja, jotka olin onnistunut 

saamaan kasaan ennen kuin painuin maan alle. Se multa jäi tänne. Ja nyt minä olin niin surkeassa 

pakkoraossa, että mulla ei kerta kaikkiaan ollut muuta mahdollisuutta kuin ottaa riski ja tulla hakemaan se 

kuori pois. Jos Schwarz olisi viitsinyt vaihtaa tuohon oveen uuden lukon mun häipymiseni jälkeen niin olisin 

joutunut kääntymään jo kynnykseltä tyhjin toimin takaisin.» 

»Se kuori on tuolla patterin ja seinän välissä?» »Ainakin minä piilotin sen sinne. Liimasin Bostikilla tuonne 

vasempaan alalaitaan. En tiedä onko se enää siellä. Sä syöksyit kimppuuni kuin hyeena juuri kun olin 

pujottamassa kättäni väliin.»  



»No, nyt voit tarkistaa asian kaikessa rauhassa.» Tyttö nousi sohvalta hieman huterin askelin ja meni 

epäröiden ikkunan luo. Hän laskeutui polvilleen ja ujutti kapean ranteensa patterin ja seinän väliin. Melkein 

saman tien hän nyökkäsi ja veti kätensä raosta. 

Tytön sormissa oli hieman nuhraantuneen näköinen ruskea kirjekuori. Hän palasi nopein askelin sohvalle, 

avasi kuoren ja alkoi kiireisin sormin laskea ryppyisiä seteleitä. 

»Neljätuhatta neljäsataa kruunua», tyttö huoahti lopulta. »Kaikki tallessa...» 

»Hienoa. Tuo on näemmä huomattavasti turvallisempi säilö kuin sparbanken», Roivas hymähti. 

»Tässä on sinulle.» Tyttö irrotti pinkasta ainoan tuhannen kruunun setelin ja ojensi sen vakavana kohti 

Roivasta. 

»Mistä hyvästä?» 

»En minä tiedä.» Epätietoinen hartioiden kohautus. »Kai sen takia, että kun minä... minä tunkeuduin tällä 

tavalla tänne ... ja sinä olet kaikesta huolimatta ollut reilu minua kohtaan...» 

»No, et sinä viattoman unta häirinnyt - että se siitä», Roivas tokaisi.  

»Mutta konnallakin voi olla oma kunniansa. Minulla ainakin sattuu olemaan. Minä en tee tonnin keikkaa. 

Enkä hyväksy myöskään sen kokoluokan almuja — enkä ainakaan persaukisilta pikkutytöiltä...» 

»Hei, minä olen jo sentään kakskolme», tyttö kivahti.»OK. Se ei muuta asiaa. Sinä taidat tarvita nuo setelit 

kipeämmin kuin minä sen tonnin. Laita nyt se kuori vain kiltisti taskuun ja sitten vetoketju kiinni.» Roivas 

nousi sohvalta ja asteli keittiöön. Hän valutti kylmävesihanasta juomalasin täyteen. Palatessaan takaisin 

tytön luo mies kumartui poimimaan lattialta stiletin. Hän napsautti terän piiloon ja pani aseen sohvan 

käsinojalle ojentaessaan juomalasia. 

»Alan miehenä olen vakaasti sitä mieltä, että hyvä teräase saattaa olla joskus tarpeellinen», Roivas 

naurahti. »Joten ota se. Mutta älä enää huido sillä pimeässä umpimähkään, jooko?» 

Tyttö nyökkäsi hiljaa, tarttui kaksin käsin juomalasiin ja joi halukkaasti. 

»Sinä olet oikeastaan aika kiltti tyyppi...» 

»Olet väärässä», Roivas hymähti. »En ole mikään partiopoika, mutta tapanani on valita huolella ne tyypit, 

joille olen paha.» 

»Kiitos, kiitos kaikesta.» Tyttö laski lasin sohvan viereen lattialle ja sujautti kirjekuoren sekä stiletin 

hupparinsa sivutaskuun. 

Pieni hymy, oven kolahdus ja Jannike oli häipynyt. Jäljelle jäivät ainoastaan kuraiset lenkkitossun jäljet 

kuluneeseen korkkimattoon. 

Sakari Roivas tuijotti mietteliäänä eteisen hämärää oviaukkoa. Sitten hän nousi huoahtaen sohvalta ja poimi 

juomalasin varovaisesti lattialta. Hän tarkasteli sitä tovin kulmat kurtussa jalkalampun valoa vasten.  

 



Sormenjäljet olivat erinomaiset. Tekniikan pojat saisivat tsekata lasin ja tutkia löytyisikö salaperäinen neito 

nimeltä Jannike - tai mahdollisesti joku muu - Polishusetin atk-rekistereiden viidakosta. 

Roivas sammutti valon ja kömpi takaisin makuupussiinsa. Äskeinen välikohtaus piti hänet hereillä vielä 

pitkään. Yhä uudestaan miehen mieleen nousivat erään naisen kasvot edelliskesältä. Ja unen myötä tulivat 

painajaiset. Nainen oli odottanut häntä korkealla, melkein pilvien tasalla.  

Ja hän oli tullut liian myöhään.



Toinen osa 

 

12. 

Harmaatukkainen kurdiherra ja hänen kolme nuorempaa kumppanustaan olivat häipyneet varhain aamulla 

ja Roivas oli siirtänyt täyteen pakatun urheilukassinsa takaisin seinän toiselle puolelle, asuntoon numero 

143. Roivas palasi TV-huoneeseen ja haki siivouskomerosta mustan jätesäkin, johon hän kasasi petivaatteet, 

makuupussit sekä siistissä rivissä keittokomeron nurkassa tuoksahdelleet neljä roskapussia, joita herrat 

alivuokralaiset eivät olleet joko viitsineet tai uskaltaneet viedä pihan perälle roskasäiliöihin. 

Saattoi olla, että Bromma oli nähnyt hänet ikkunastaan tai sitten miekkonen oli vain sattunut 

porraskäytävään. Roivas näki kuitenkin pikkuroiston ilmeestä, että tätä poltteli joku asia. »Oisko sulia, 

Mantere, pari minuuttia aikaa?» Bromma söpötti silmät kiiluen. 

»Aina sitä sen verran. Mistäs nyt kiikastaa?» 

»Mieluummin vaikka sun kämpillä, jos sopii.» Bromma vilkuili ympärilleen autiossa käytävässä. 

Roivas avasi huoneensa oven vieraalle. 

»Helvetillinen löyhkä, pahaa paperossia», Bromma yskäisi nenäänsä nyrpistellen. 

»Onkohan ne tehneet muuta kuin sytytelleet uusia sätkiä vanhoista natsoista», Roivas murahti. 

»Tota noin - suoraan asiaan», Bromma ei ollut pysyä nahoissaan. »Mulla saattas nyt olla sulle jotakin, siis 

semmosta mikä vois todella kiinnostaa...» 

»Vai niin. Mielenkiintoista...» Roivas viittasi kämmenellään tuoliin »Herra on hyvä ja istuu kiireemmäksi 

aikaa. Käykö kahvi?» 

Bromman häivyttyä ehdotuksineen Roivas jäi kämpilleen mietteliäänä. Tyyppi ei ollut esittänyt mitään 

konkreettista. Mutta ilmaan oli jäänyt roikkumaan lupaus, että jokin tarjous voisi olla tulossa -ja että se olisi 

tällä kertaa hieman eri kalibeeria kuin Kukonpojan videokaappaus. 

Nyt ei auttanut muu kuin odottaa ja toivoa parasta. 

Iltapäivällä ovelle koputettiin varovasti. Käytävässä seisoi iänikuiseen aamutakkiinsa kääriytynyt Svenne 

Schwarz. 

»Voisitko Mantere pikkuisen poiketa?» Tysta-Tysken kysäisi muina miehinä. 

Äijän huoneessa vallitsi tuttu tunkkainen puolihämärä. Undulaatit lennähtelivät uteliaan levottomina 

nurkasta nurkkaan. Papukaijan häkin peitti musta takki. 

»Kyllästyin sen rääväsuun räkyttämiseen ja äksyilyyn ja toivotin sille hyvät yöt», Svenne tuhahti.  



»Onkohan muuten linnuillakin kuukautiset? Se tuo aina ajoittain elävästi mieleen vaimovainajan. Muuten, 

tuossa on se tonni vaivannäöstäsi — niin kuin puhuttiin ...» 

»Kiitos.» 

»Istu hetkiseksi. Minulla olisi muutakin asiaa...» 

Roivas painoi puuta ja odotteli rauhallisesti niin että äijä sai tulen itse rullattuun sätkään ja ehti vetää 

ensimmäiset henkoset. 

»Sanon heti suoraan, että olen pelkkä välittäjä, joka ei tiedä jutusta kovinkaan paljon ja sehän on aina vaan 

parempi, kaikkien kannalta. ..»  

Tysta-Tysken tiiraili Roivasta mietteliäänä harmaan savun läpi. 

»Sellaiseen keikkaan meikäläinen ei lähdekään, jossa joku Bromrnan kaltainen tyyppi on välimiehenä», 

Roivas totesi kuivasti. 

»Älä huoli. Se lörppä ei tiedä tästä yhtikäs mitään. Eihän kukaan voi luottaa häiskään, jolla on synnynnäinen 

puheripuli. Bromma on jo tämän jutun tiimoilta osuutensa hoitanut ja palkkionsa saanut. Minun tehtäväni 

on nyt viedä asiaa eteenpäin. Mutta kyllä meikäläinenkin on pelkkä herkkusieni. Ihan pimeässä. En tiedä 

oikeastaan paljonkaan Brommaa kummoisempia. Jos sinä päätät edetä, niin jatkossa tulet törmäämään 

uusiin tyyppeihin, sellaisiin, joita minä en edes tunne.» 

»Kuulostaa ihan asiallisen tuntuiselta järjestelyltä», Roivas nyökytteli. 

»Hyvä. Ne haluaa tietää oletko sinä oikeasti Klaus Uolevi Mantere?»  

Tysta-Tysken tiirasi Roivasta toinen silmä puolittain kiinni. 

»Se on oma asiani.» Roivaksen ääni oli rauhallinen. 

»Haluatko kertoa heille oikean nimesi?» 

»Tyytykööt tähän. Se on ihan hyvä.» 

»Ja sinulla ei ole tällä hetkellä hakua päällä?» 

»Ei.» 

»Olet istunut...» 

»Kyllä.» 

»Koska?» 

»Pääsin ulos seitsemän vuotta sitten. Sen jälkeen olen pysynyt tällä puolella tiiltä. Olen näet parantanut 

tapani...» Roivas hymähti huvittuneena. »Eli päätin, että en jää enää koskaan kiinni.» 

»Se on hyvä päätös. Itse tein samanlaisen jo 70-luvun lopulla», Svenne siristi silmiään. »Missä istuit?» 

»Eräässä Euroopan maassa ...» 



»Et halua tarkentaa...» 

»En. Se riittää, että nokin kakkuni kunnialla loppuun joka murusen. En ole paossa.» »Pidät aika varovaista 

linjaa.» 

»Se on parasta. Niin pystyy parhaiten pitämään sen itselleen antamansa pikku lupauksen - eli pysymään 

seinän ulkopuolella», Roivas totesi. »Voit välittää niille tiedon, että minuakaan ei vitunkaan vertaa kiinnosta 

niiden henkilöhistoriat. Ainoastaan siitä pidän kiinni, että en lähde ääliöiden enkä amatöörien kelkkaan.» 

»Minulla on hiukan sellainen hytinä, että nämä tyypit eivät ole kumpaisiakaan», Svenne Schwarz naurahti. 

»Se on jo käynyt selväksi, että tarkoitus ei ole pelailla ihan napeilla. Ja että tässä liikutaan kovin panoksin - 

sanan varsinaisessakin merkityksessä.» 

»Kovat panokset ovat OK Mutta minua kiinnostavat tietysti myös pelimerkit. Missä on katto? Mistä 

summista puhutaan? Mitkään nyyttikestit meikäläistä eivät innosta.» 

»Yksityiskohdista juttelevat eri miehet. Mutta voin kyllä mennä takuuseen siitä, että vaivasta maksetaan 

kunnon korvaus...» 

»Mikä saa sinut olettamaan niin?» 

»Esimerkiksi se konsulttipalkkio jonka tulen saamaan, jos sinut hyväksytään...» 

»Tai jos minä hyväksyn ne!» Roivas näpäytti terävästi. 

»Jos olet vähänkään sellainen tyyppi, joksi sinua oletan, niin uskon sinun kyllä tarttuvan tilaisuuteen.» 

Tysta-Tysken silmäili Roivasta pitkään ja arvioivasti. 

»Se nähdään sitten. Missä minä tapaan nämä kaverit? Ja koska?» 

»Minä en voi luvata vielä mitään. Oletko kämpillä joskus kuuden tietämissä?» »Jos niin sovitaan.» 

»Katsotaan sitten...» 

Roivas pirautti Polishusetille Gullmarsplanin maanalaisen aseman automaatista. 

»Anna numero. Minä soitan takaisin suojatumpaa linjaa pitkin», Ronny Bood sanoi. 

»Mikä nyt hätänä?» Roivas ihmetteli. 

»Poliisimestarin uudet ohjeet. Se epäilee kuuntelua.» 

»Jätkähän alkaa olla ihan vainohullu!» 

»Tuota minä en uskalla kommentoida millään tavalla. En ainakaan tällä linjalla», Bood naurahti. »Anna nyt 

sen kioskin numero, jooko ...» 

Roivas joutui kyttäilemään puhelinautomaatin luona viitisen minuuttia. Kulunut nahkatakki, 

metallivahvisteiset bootsit, huolimaton sänki, poninhäntä sekä kiireetön olemus saivat jotkut ohikulkijat 

tekemään omia johtopäätöksiään. 



Kolme repuista päätellen koulumatkalla olevaa hip-hopparia pysähtyi Pressbyrån kulmalle. Nulikoista pisin 

lampsi paikalle säkkimäisen löysissä vaatteissaan ja kysyi muitta mutkitta »parempaa piipputupakkaa». 

Roivas kehotti pojua ostamaan lakritsipiipun. 

Lopulta puhelin pirahti ja Bood oli linjalla. 

»Onko jotakin erikoista?» 

»Pari pikkujuttua. Ensiksi, mites se juomalasi? Kertoivatko sormenjäljet jotakin?» 

»Ei mitään. Puhdas kuin pulmunen.» 

»Pitänee tuskin paikkansa. Mutta eipä tytöllä ainakaan sitten ole pidätyksiä eikä tuomioita.» 

»Mikä se likkalapsi oikein on?» 

»Tuskin mikään varsinainen isompi kala. Mutta saattaa olla vaarassa. Lienee jotenkin sotkenut asiansa...» 

Roivas rypisti otsaansa. »Oli minulla muitakin uutisia. Voi olla, että olen saamassa hommia...» 

»Älä! Minkälaisia?» 

»En ole itsekään aivan varma vielä. Mutta varokeinot ja varmistukset vaikuttavat sellaisilta, että kyseessä 

saattaa olla jotakin isompaakin. Niin kaikki ainakin yrittävät kovasti meikäläiselle vakuuttaa.» 

»Tysta-Tysken?» 

»Jep. Sama luotettava työnvälitystoimisto.» 

»Kuulostaa lupaavalta. Koska tiedät lisää?» 

»Saa nähdä. Onko niistä kurdeista muuten mitään tietoa?» 

»Juuri tuntomerkkeihin sopiva, karkotettavaksi tuomittu porukka on sattumalta häviksissä yhdestä 

uumajalaisesta vastaanottokeskuksesta.  

 

Kaikilla kuulemma asiaan kuuluva kunnon PKK-tausta. SÄPO on tiukasti niiden kannassa ja pyrkii 

suorittamaan pidätyksen heti huomenissa.  

Jätetään vaan hiukan aikamarginaalia - eikä sotketa sinua operaatioon.» »Selvä. Eipä minulla nyt muuta. 

Pidetään yhteyttä, Ronny. Miten muuten.» 

»Minä aion pian anoa vapautusta tästä venesurmajutusta. Minä olen pollari. Ei minun kuulu istua tällaisia 

elinkautisia.» 

»Levis ei sovi vartalollesi, vai?» 

»Ei. Ei todellakaan. Soitellaan. Och lycka tili, Sakari.» 



Roivas palasi Henriksdalsringenille kello viiden tietämissä. Verhonpätkä lepatti ulkona hänen kämppänsä 

avonaisesta! tuuletusikkunasta. Se tempoili puuskittaisessa tuulessa kuin laivan mastoon hilattu 

tartuntatautiviiri. Saltsjön suunnalta näytti lähenevän tasaisen harmaa seinämä, joka lupasi joko vettä tai 

räntää. 

Roivas hurautti hissillä neljänteen ja sulki ensitöikseen ikkunan. Sitten hän meni keittokomeroon ja laittoi 

teeveden lämpiämään. 

Ulko-ovelta kuului melkein saman tien kolme kopautusta. 

Käytävässä seisoi Svenne Schwarz aamutakki tiukasti lysyn vartalon ympäri kiedottuna. 

»Ne haluavat tavata sinut...» 

»Sopii.» Roivas ei antanut ilmeensä värähtääkään. »Missä? Koska?» 

»Jo tänä iltana. Minä annan tarkemmat ohjeet...» 

13. 

Norsborgin lähiö sijaitsee niin etäällä maanalaisen ääripäässä, että Roivas joutui oikein muistelemaan koska 

hän viimeksi oli poikennut kyseisessä kivikylässä. Ensimmäisenä mieleen nousi yli kaksi vuotta sitten 

sattunut tapaus, jolloin erikoisryhmä oli onnistunut kovalla työllä jäljittämään näille nurkille erään 

kirjeenvaihtoilmoituksiin erikoistuneen, väärällä henkilöllisyydellä liikkuneen huijarin, joka operoi 

yksinäisten naisihmisten parissa rannikkoa pitkin pohjoiseen. 

Fickan oli tyypillinen lähiöjuottola, joka sijaitsi sivukadulla noin kolmensadan metrin päässä asemalta. 

Maitolasisten ikkunoiden takaa loisti kelmeä valo kutsuvasti marraskuisen viluiseen yöhön. Ovenpielen 

telineessä nojaili toisiinsa kymmenkunta enemmän tai vähemmän ruostunutta polkupyörää kuin etsien 

toisistaan lämpöä yön hyytävää viimaa vastaan. 

Naapurusto ei ollut erityisen miellyttävän näköistä. Elementtikasarmit kaipasivat saneerausta, kadunvierille 

parkkeerattujen autojen omistajat edullisia autolainoja ja mutkitellen jalkakäytävää pitkin jolkotteleva, 

viluisen näköinen koira isäntäänsä. 

Katua ylittäessään Roivas havaitsi, että punaisilla teipeillä oveen liimattu kapakan nimi oli sutattu mustalla 

maalisuihkeella ja muunneltu muotoon Fittan. Töherrystä ei näemmä oltu viitsitty edes yrittää pestä pois. 

Kapakka oli suorakaiteen muotoinen. Kadunpuoleisen Kseinustan looshit olivat jo melko täynnä porukkaa. 

Tupakansavu leijaili harmaana utuna maitolasisten suurten ikkunoiden edessä. Keskilattian pöydissä oli 

vielä tilaa. Baaritiskin äärellä norkoili vain muutama kaveri. Baaritiskin päähän oli raivattu parin neliön tila. 

Jalustaan kiinnitetty mikrofoni näytti aivan kuin odottavan jotakin saapuvaksi. Sen eteen tarjoilupöydälle 

nostettu TV-monitori oli edelleen mykkä. Katosta roikkui banderolli, jossa luki suurin punaisin kirjaimin 

taikasana: KARAOKE! 

Baarityttö, joka saattoi olla syntyjään vaikkapa vietnamilainen toi Roivaksen eteen alkoholittoman Nordic 

Kobberin. Tämä maistoi lasistaan pienen suullisen - olut oli pari astetta turhan lämmintä - ja sitten hän 

vilkaisi rannekelloaan; se oli viisi minuuttia yli yhdeksän. Tysta-Tyskeniltä saamiensa ohjeiden mukaan 

hänen pitäisi odotella tässä paikassa kaksi tuntia, yhdeksästä yhteentoista, ja ellei kukaan ottaisi yhteyttä 

sinä aikana hän voisi lähteä sen jälkeen niine hyvineen pois. 



Kymmenen minuutin kuluttua aloiteltiin karaokea. Roivas huoahti raskaasti jo valmiiksi ärtyneenä. 

Ensimmäinen laulaja oli keski-ikäinen, pyylevähkö nainen, jolla oli eloton valkaistu tukka ja turhankin eloisa 

esiintymistyyli. Naisesta lähti ääntä liiankin kanssa. Hänen ujostelematon koreografiansa ilmensi liikunnan 

riemua. 

Abban ikiklassikko Waterloo päättyi laulun nimen mukaisesti. Nainen innostui kappaleen lopussa 

pyörähtelemään silmät kiinni musiikin tahdissa ja kompastui mikrofonin johtoon tyyskähtäen pyllylleen. 

Yleisö palkitsi esityksen hurjilla aplodeilla ja sen jälkeen esiintymispaikalle alkoi jo syntyä pientä 

jononpoikastakin. Pelin henki oli kirkastumassa ujoimmillekin. Ei kannattanut enää turhia epäröidä, sillä 

karaoken perimmäinen tarkoitushan oli juuri tämä - tehdä kaljapäissään itsestään narri muiden 

samanlaisten pellejen edessä. 

Kun Roivas seuraavan kerran vilkaisi kelloaan, oli kymmenkunta enemmän tai vähemmän omintakeista 

esitystä takana ja viisarit näyttivät jo hieman yli kymmentä. Hän osoitti vietnamilaistytölle käsimerkillä 

haluavansa toisen Kobberin ja käännähti baarijakkarallaan sen verran, että saattoi tarkastella koko ajan 

paranevassa nousukkeessa hyörivää asiakaskuntaa. 

Ajan kuluminen ilman minkäänlaista kontaktinottoa sai miehen vähitellen jo huolestumaan, mutta hän ei 

näyttänyt sitä. Mahdollisesti hän oli koko ajan tarkkailun alaisena. Tämä saattoi olla vasta alustava testi. 

Jo ensimmäisten kappaleiden aikana Roivas oli kiinnittänyt huomiota muutaman metrin päässä baaritiskillä 

norkoilevaan laihaan, vissyä juovaan mieheen, joka oli pukeutunut viininpunaiseen, hieman hienostelevaan 

blazeriin. Tämä kaveri oli kuitenkin poistunut jo puoli tuntia sitten taakseen vilkuilematta. 

Toisen epäilyttävän kaverin Roivas oli havainnut melko pian blazerin häivyttyä. Tyyppi nojaili ilmeisen 

yksikseen erään looshin nurkalla. Mies oli pukeutunut farkkuihin ja jättänyt harteilleen vyötärömallisen 

mustan nahkatakin, jonka rintaan kiinnitetyssä vihreässä kangastarrassa poseerasi Maailman 

Luonnonsäätiön panda. 

Miekkonen sai ajan kulumaan melko pitkään yhden ja saman pienen oluen kanssa. Tarkkaavainen 

huomioitsija saattoi nähdä että kaveri oli koko ajan varpaisillaan kuin balettitanssija. 

Miehen katse pyyhki baaritiskiä säännöllisin väliajoin ja hänen päänsä kääntyili kuin levottomalla 

preeriakoiralla. 

Roivas antoi pariin otteeseen silmiensä viivähtää miehessä, ehkä puoli sekuntia tavallista pidempään. 

Ensimmäisellä kerralla tämä vastasi katseeseen nopeasti ja käänsi saman tien päänsä. Toisella kerralla mies 

tuijotti suoraan kohti selvästi rohkeammin - vakavasti ja jotenkin arvioivasti. Roivas maistoi mietteliäänä 

lasistaan ja korjasi asentoaan jakkarallaan.  

Hän ei voinut nyt muuta kuin odottaa. Aloitteenteko kuuluisi kyllä sille joka oli treffeille kutsunutkin. 

Kello puoli yhdentoista tienoissa Roivas tunsi tarvetta poiketa vessassa.  

Aivan hänen vieressään oli jo pidemmän aikaa seisoskellut tuopit käsissään kaksi hieman yli parikymppistä 

kaveria. Toinen oli vaalea, poninhäntäinen ja ilmeisesti mykkä; ja toinen huomiota herättävän lyhyt, 

tanakka, tummatukkainen, piirteiltään latinalainen. Roivas pyysi kavereita pitämään hänelle jakkaraa.  



Nämä nyökkäsivät ja latino jäi selittämään toiselle jotakin jalkapalloon liittyvää juttua - viittomatta. 

Ilmeisesti vaalea ei ainakaan ollut kuuro. 

Roivas oli juuri ehtinyt avata vetoketjunsa kusikourulla, kun vessan ovi kävi. Hän näki silmäkulmastaan 

pandamerkkisen looshinkulmaan nojailijan astuvan sisään. Tämä pysähtyi hetkeksi lavuaarin eteen 

tarkastelemaan itseään peilistä, otti sitten päättäväisesti pari askelta ja asettui kourulle, vajaan metrin 

päähän. Mies avasi sepaluksensa, kaivoi munan esiin ja ähkäisi. Kului muutama sekunti, mies vaihtoi jalkaa, 

Roivas lorotteli vähitellen hidastuvalla tempolla ja mies ähkäisi uudelleen, mutta kuiva mikä kuiva. Roivas 

alkoi jo hemputella. Tunnelma oli jotenkin kiusallisen odottava. Roivas oli vaistoavinaan miehen 

tarkkailevan häntä jotenkin epäröivästi. 

Tilanne alkoi tuntua kiusallisen pysähtyneeltä. »Kannattaa ajatella tippuvaa hanaa», Roivas sanoi ja kääntyi 

pesemään käsiään. 

»Odotatko sinä jotakin?» Miehen kysymys lipsahti jotenkin pinnistettynä, melkein arasti. 

»Odotan. Kyllä odotan.» Roivas vilkaisi arvioiden miestä peilin kautta.  

Miehellä oli tumma tukka ja ohuet viikset kuin jyrsijällä. Tämän hailakat silmät räpyttelivät suurina ja 

levottomina. 

»Tuota, ehkä minä olen juuri se jota sinä odotat...» Mies nuolaisi hitaasti huuliaan. 

»Sinähän sen paremmin tiedät, vai...» Roivas kohotti kulmiaan kysyvästi. 

»Kyllä meidän molempien pitää se tietää -ja tuntea...» Miehen ääni tuntui saavan hiukkasen lisää 

luottamusta. Hän kääntyi tarkoituksellisen hitaasti kourulta. 

Roivas hätkähti ja keskeytti käsiensä kuivaamisen sähkövempeleestä puhaltavan lämpimän ilmavirran alla. 

Hän tajusi käsittäneensä asian täysin väärin, heidän molempien tehneen karkean virhearvioinnin. 

»Kuulepa nyt. Tuo puolikova ei kyllä tee minuun toivottua vaikutusta», Roivas sanoi viileästi. »Kiitos vaan 

kohteliaisuudesta, mutta yrittäisitkö saada sen sopimaan takaisin housuihisi.» 

»Sä haluut nyt leikkii mun kanssani, vai?» Miehen jännittynyt ääni muuttui astetta kimakammaksi. Hänen 

kasvoillaan vuorottelivat toivon valoja epäilyksen varjo. 

»En. En halua. Sinä olet erehtynyt Sori vaan. Sinä veikkasit nyt väärää hevosta.» Sähkökuivaaja päästi 

viimeisen hönkäyksen ja sammui.  

»Parempaa tuuria ensi kerralla.» 

»Älä kundi yritä! Kyllä mä luin sen kysymyksen sun katseestasi tuolla ravintolan puolella. En mä mikään 

sokea ole.» 

»Et varmaan et. Turvonneen silmän läpi voi olla kivulloisempaa tiirailla kysymyksiä ja vastauksia. Joten ota 

tämä järjen sana nyt varoituksena.»  

Roivas mulkaisi miestä alta kulmiensa. 

 



»Sä haluut sitä itsekin! Myönnä pois vaan. Kyllä mä tiedän mllaiset. Ensin te käytte ihan kuumana. Sitten 

teillä pettää sisu ja menee luu kurkkuun kun tulee tosipaikka eteen, rukkikset! Tollanen jätkä on minusta 

pelkkä  surkee paska - ei muuta ...» Mies polkaisi kusista kaakelia posket punehtuneina. 

Roivas sulki vessan oven takanaan rauhallisesti. Hän palasi jakkaralleen itsekseen manaillen. Mykkä 

poninhäntäpää teki kohteliaasti tilaa. Lyhyttä latinoa ei enää näkynyt. 

Karaoke jatkui täyttä päätä. Baarituolilla mikrofonin takana istui nyt pitkä, hontelo nuorukainen, joka 

vaihteeksi osasi todella laulaa. Elviksen ikivihreä »Are you lonesome to-night» tuli puhtaasti, voimakkaalla 

ja kauniilla äänellä - siinä oli sitä jotakin. 

Oluen herkistämä yleisö palkitsi laulajan ansaituin aplodein. Poika kumarteli oikealta vasemmalle 

oljenvaalea, paksu kuontalo heilahdellen.  

Hänellä oli kapeat kasvot ja silmiinpistävän kookas nenä, joka teki kaverista erikoisen näköisen. 

Kappaleen loppuessa epäonninen panda-takki asteli vessasta ulos muina miehinä. 

Roivas kallisti rauhallisesti tuoppiaan eikä luonut tyyppiin silmäystäkään. Minuuttia myöhemmin hän 

havaitsi tämän häipyneen saman tien ovesta yön kylmään syliin. 

Vartin yli yksitoista Sakari Roivas myönsi mieli karvaana vetäneensä vesiperän. Aika oli kulunut eikä häntä 

häntä ollut lähestynyt kuin yksi lemmenkipeä panda. 

Meno ja meininki lähiökapakka Fickanissa Norsborgin kivikylän laitamilla tulisi parantumaan varmasti 

pitkälle aamuyöhön, mutta Sakari Roivaksen osalta juhlat olisivat nyt juhlittu. Hänellä ei ollut tarkkaa tietoa 

maanalaisen aikatauluista. Niinpä olisi varmempaa lampsia asemalle hiukkasen etuajassa. 

Roivas nyökkäsi hyvästiksi vietnamilaisen näköiselle tarjoilijattarelle, vetäisi nahkatakkinsa vetoketjun 

tiukasti kurkkuun saakka, pyyhkäisi poninhännän pätkän kauluksen alta ja luiskahti harmaaseen 

tupakansavuun kääriytyneestä sakeasta lämmöstä viluiseen, tähdettömään ja kuuttomaan syysyöhön. 

Roivas oli ehtinyt astella satakunta metriä autiota kadunvartta kohti maanalaisen asemaa kun hän huomasi 

bussipysäkin tolppaan nojailevan liikkumattoman hahmon. Se oli se baaritiskillä norkoillut 

latinonuorukainen. 

Samassa Roivas kuuli takaansa nopeat, määrätietoiset askeleet. Hän vilkaisi pikaisesti olkansa yli ja havaitsi 

vaalean poninhäntäpäisen mykän saavuttavan häntä joka askeleella. 

Roivas veti hitaasti ilmaa keuhkoihinsa ja antoi kätensä hipaista kuin vaistomaisesti nahkatakkinsa vasenta 

kylkeä, joka pullotti tuskin havaittavasti. Housunkauluksen alle työnnetty Llama antoi mukavasti turvaa ja 

luottamusta. Hän jatkoi etenemistään näennäisen rauhallisena bussitolpan sivuitse. 

»Ystävä, saanko häiritä hetken?» Latino kääntyi Roivakseen päin. Hänen äänensävynsä oli kohtelias ja 

tukholmalainen ääntämyksensä virheetön. 

»Riippuu siitä mitä asiaa sinulla on.» Roivas hiljensi askeleitaan ja pysähtyi sitten kokonaan. 

»Minä luulen, että meidän pitäisi jutella.» 



Roivas vilkaisi olkapäänsä yli. Vaaleatukkainen mykkä nuorimies oli pysähtynyt viiden metrin päähän. Hän 

pitil käsivarsiaan levollisesti ristissä rinnallaan. Myös latino piti kädet hyvin näkösällä. Se tyydytti Roivasta. 

»Onko meillä sovittu tapaaminen?» Roivas kysyi rauhallisesti. »On. Kyllä meillä on. Kello yhdeksästä 

yhteentoista, ravintola Fickanissa», latino nyökkäsi. 

»Taitaa pitää paikkansa. Missä me juttelemme. Tässä kylmällä kadulla vai?» 

»Ei. Taitaa olla parempi ajella jonnekin. Odota hetkinen. Tarvitsemme auton.» Latino kaivoi taskustaan 

halvan nestekaasusytyttimen. Hän napsautti siihen kolme kertaa nopeasti peräkkäin pitkän liekin ja työnsi 

vekottimen sitten takaisin tuulensuojaan. 

Ison auton, moottori hyrähti hanakasti käyntiin pimeän parkkipaikan laidalla. Auton valot syttyivät, ja sitten 

kulkupeli rullasi rauhallisesti kohti bussipysäkillä seisovaa kolmikkoa. 

Roivas, lyhyenläntä latino ja vaaleatukkainen mykkä seurasivat katseellaan auton tuloa. 

Iso vaaleanpunainen Chevrolet pysähtyi kohdalle, kuljettajan ovi aukeni ja Roivas saattoi erottaa paksun, 

oljenvärisen hiuskuontalon, kapeat kasvot ja suhteettoman kookkaan nenän. 

»Sinä lauloit kohtalaisen komeasti», Roivas totesi jotakin sanoakseen. 

»Et taida olla ihan ensimmäinen, joka sen on huomannut», isonenäinen nuorukainen hymyili. Hän puhui 

suomea, jossa oli havaittavissa pieni, mutta selvä ruotsin painotus. »Astu sisään ettei lämpö karkaa. Meillä 

on tässä vielä hieman ajomatkaa jäljellä...» 

14. 

Vanhassa Chevyssä - isossa keinuvassa lotjassa - ei turhia keskusteltu. Kookasnenäinen kuski oli ottanut 

suunnan kohti Tukholman keskustaa ja ajeli kohtalaista vauhtia. 

Sakari Roivas istui auton upottavalla, nahkasohvaa muistuttavalla takapenkillä vaalean, mykän nuorukaisen 

vierellä. Roivas tuijotti naama peruslukemilla auton ohi vilistäviä, mustan taivaan alla kyyristeleviä lähiöitä, 

ostoskeskuksia, valaisinpylväiden loppumattomia jonoja, asfaltin polveilevaa, päättymätöntä uraa - ja tunsi 

pientä odotuksen sekaista tyytyväisyyttä. 

Nyt oltiin kuin okiinkin matkalla jonnekin - ja se oli sentään aina jollakin tavalla mieltä kiihdyttävää. Roivas 

ei tietenkään voinut mennä takuuseen, että tästä kaikesta kehittyisi mitään sen merkittävämpää. Kuitenkin 

hän oli tyytyväinen päästessään vihdoin ulos Paskapytyn Kannen kämpän toimettomuudesta ja 

ahdistavasta umpiosta, kasvavasta yksinäisyyden puristuksesta. 

Nyt - tässä kuunarin lailla keinahtelevassa vanhassa katurassissa - kolmen äänettömän tyypin seurassa, 

Tukholman kylmässä yössä, matkalla tuntemattomaan määränpäähän, Roivas tunsi aivan heräilevänsä 

jostakin puuduttavasta lääkeunesta. 

Kuskin vieressä istuva lyhyt mutta voimakasrakenteinen latino kumartui kaivamaan jotakin 

hansikaslokerosta. Tyyppi löysi etsimänsä ja työnsi kasetin nauhurin pesään. Muutaman sekunnin kuluttua 

kaiuttimista kajahti kappaleen jymisevä intro. Roivas ei ollut asiantuntija, mutta epäili soittokunnan olevan 

Nirvana tai jokin sen uudempi hengenheimolainen. 



Latino murahti tyytyväisenä ja lisäsi heti volyymiä. Kappaleen tehokas biitti alkoi takoa auton vankan korin 

sisällä hypnoottisen tehokkaana ja pakotti pulssin väkisinkin samaan tempoon. 

Sakari Roivas huomasi naputtelevansa kengällään tahtia silmät puoliummessa. Tilanteessa oli jotakin 

melkein hypnoottista. Iso moottori murisi, musiikki jytisi voimalla selkäytimeen saakka ja matka vei kohti 

tuntematonta. Vereen tuntui erittyvän jotakin entsyymiä, joka sai olon  tuntumaan kihelmöivältä ja kehon 

elämään joka solullaan. 

Midsommarkranssenin kohdalla iso, vaaleanpunainen Letukka kääntyi E-neloselta Årstalänkenille, kohti 

eteläisiä kaupunginosia. 

»Miksi te ette tehneet kanssani treffejä johonkin Globen-Cityn kahvilaan?  

Miksi moinen ketunlenkki Norsborgiin saakka?» Roivas rikkoi viimein pitkän hiljaisuuden. »Oltaisiin 

säästetty muutama litra bensaa. Tällainen vehje hörppää varmasti ainakin viisitoista satasella.» 

»Kaupunkioloissa yli kakskytä», isonenäinen kuski korjasi kerkevästi ja naputteli rystysellään tahtia ratin 

keskiöön. Nyt hän puhui sujuvaa ruotsia tyypillisellä Tukholman painotuksella. 

»Oikeesti me haluttiin pitkästä aikaa päästä laulamaan karaokea», latino naurahti. 

»Ja oikeesti me ehkä haluttiin tsekkailla sua hiukkasen sellaisessa paikassa, jossa sä erotut porukasta kuin 

finni perseestä», latino täsmensi vielä. 

»Olette te aika teräviä tyyppejä, huomaan», Roivas heitti pieni piru äänessään. »Kyllä minua on ilmeisesti 

oikeasti onnistanut kun olen päässyt näin kovien jätkien kyytiin.» 

»Olet sä kyllä melkomoinen onnenpekka», kuski vakuutti ja käänsi auton Huddingevägenille. Globenin 

pyöreä silhuetti kohosi mustaa taivasta vasten kuin jättimäinen, muutaman tuhannen hehtaarin kokoiselta 

viheriöltä lipsahtanut golfpallo. 

Chevy kiersi Gullmarsplanin kautta Hammarbyhöjdenille ja jatkoi lähiön läpäisevää mutkittelevaa katua niin 

pitkälle, että edessä oli umpikuja. 

Roivas kurotti kaulaansa ja kurkisteli ympärilleen. Etuvasemmalla kohosivat täytemaasta ja jätteistä kasatun 

kukkulan tummat ääriviivat. 

»Seuraavaksi voisimme tehdä pikku lenkin. Pidätkö sinä luonnosta?» Kuski käänsi huomiotaherättävän 

kookkaan nenänsä takapenkin suuntaan. 

»Sopivan pieninä erinä. Tai riittävän nopeasti. Esimerkiksi noin sadan kilometrin vauhdilla ohiajettaessa», 

Roivas vastasi. 

»No, älä huoli, emme me tarvitse tätä jotosta varten telttaa emmekä rinkkaa», latino lohdutti. 

Auto tyhjeni. 

»Onko sulia rauta päällä?» pitkänhuiskea kuski kysäisi. Hänen puheessaan ei ollut havaittavissa 

pienintäkään suomalaista korostusta. Tukholmassa syntynyt, Roivas veikkasi. 



»Minä en ole viiteen vuoteen poikennut edes Pressbyrälla postimerkkiostoksilla ilman rautaa», Roivas 

totesi painokkaasti. 

»Joo, ei se mitään. Me mennään nyt tapaamaan yhtä kaveria, ja koska sä olet tässä vaiheessa meille vielä 

ihan tuntematon kortti, niin älä tee mitään kovin äkkinäistä», latino selitti vakavana. 

»Kyllä minä nämä pelisäännöt tiedän. Ei syytä huoleen.» Roivas nykäisi nahkatakkinsa kaulusta ylemmäksi. 

Nelikko lähti pitkän kuskin johdolla tallaamaan kulottunutta heinää ja satunnaista pajua kasvavaa rinnettä 

Södermalmin valojen suuntaan. 

He etenivät hitaasti yksinäisen taskulampun valokeilassa ja pyrkivät väittelemään märimpiä kohtia. Kukaan 

ei puhunut sanaakaan. Pehmeä maa ja epätasaiset pinnanmuodot vaativat pimeässä täyden keskittymisen. 

Muutaman minuutin tallaamisen jälkeen ryhmä seisahtui alaspäin viettävään rinteeseen, jonkinlaisen 

ajouran varteen. Kuski kohdisti lamppunsa alhaalla kirkkaasti valaistuna kulkevan Hammarby 

Fabriksvägenin suuntaan ja teki valolla laajan pyörittävän liikkeen. 

Minuutin kuluttua he saattoivat nähdä heilahtelevat auton valokeilat, jotka hitaasti kipusivat uraa pitkin 

ylöspäin. Auto pysähtyi ehkä neljänkymmenen metrin etäisyydelle ja sen moottori sammui. Korin profiilista 

Roivas päätteli, että kyseessä oli joku isompi maasturi.  

Japsivehje. Mitsubishi. 

»Siinä se nyt sitten on», vaalea kuski totesi hiljaisella äänellä. »Mene sinä Mantere edellä. Me tullaan ihan 

tässä takana tuntumalla.» 

Roivas lähti laskeutumaan pitkän heinikon peittämää rinnettä hyvää vauhtia ja jalat töksähdellen. 

Saavuttuaan lähemmäksi maasturia hän oli erottavinaan sisällä ainoastaan yhden tumman hahmon. Kun 

hän oli kymmenen metrin päässä kulkupelistä välähtivät auton valot äkkiä kuin kameran salama. Roivas 

pysähtyi niille jalansijoilleen Sähköinen surina ilmoitti, että auton ratin takana istuva mies avasi 

sivuikkunan. 

»Mukava tavata, herra Mantere...» Tumma, epämääräinen hahmo puhui kohteliaalla, matalalla äänellä. 

»Samat sanat, herra Mitsubishi», Roivas vastasi ja asetti kätensä mahdollisimman levollisesti ristiin 

miehustalleen. 

»Minä tiedänkin sinusta jo melko tavalla, Mantere.» Mies autossa nosti savukkeen huulilleen. Sen hehkuva 

pää liikahteli tummaa kuvajaista vasten kuin lasertähtäimen punertava täplä, jota ampuja yrittää vakauttaa 

liikkuvaan maaliin. 

»Ja minä en taida tietää sinusta vielä paljoakaan, Mitsu.» Roivas vaihtoi leveämpään haaraseisontaan. 

»Enpä paljon muuta kuin että taidat olla varovainen kuin kissa kevätjäillä. Melkomoiset järjestelyt...» 

»Miten sinä koet sen, Mantere? Onko se hyvä?» 

»On. Varovaisella kollilla pysyy turkki paremmin kuivana.» 

»Siinä olemme samaa mieltä. Oletko sinäkin sellainen kolli, Mantere? Varovainen?» 



»En ole istunut elämässäni kuin yhden lyhyehkön kakun, Ja siitäkin taitaa olla aikaa jo seitsemisen vuotta. 

Enkä minä ole elänyt pelkästään koroillani niitä vuosia. Voit vapaasti vetää omat johtopäätöksesi 

varovaisuudestani...» 

»Siitä kakusta tai muista aiemmista hommistasi et ole kuulemma kovin innokas kertoilemaan?» 

»Olet käsittänyt oikein.» 

»Etkä edes siitä oletko todella Klaus Mantere ...» 

»Sille nimelle kirjoitetut paperit minulla on takataskussa.» 

»Niin varmaan niin...» Ratin takana istuva mies heitti palavan tumpin ulos sivuikkunasta. Se lensi pitkässä 

kaaressa kauas  kosteaan  pajutiheikköön  kuin vappusähikäinen. »Minulla, tai meillä, on eräs ongelma...» 

»Niinpä teillä taitaa olla. Sitä varten minä luulen seisovani tämän paskakasan rinteellä nilkkojani myöten 

kurassa ja perse jäätymäisillään. Oletan ...» 

»Juuri niin. Me olemme pitäneet niin sanotusti antennit ulkona ja etsineet hyvää työmiestä. Viimeisten 

päivien aikana olemme tuumineet useampiakin vaihtoehtoja. Mutta me olemme melko valikoivia. Me 

emme tarvitse ketään ikänsä tässä kaupungissa maleksinutta Connya tai Jonnya, jolla on kähmyjä tuttuja 

joka ainoa nurkka täynnä.» 

»Minä en ole sellainen Jonny.» 

»Et, et ole. Siksipä juuri sinä, eikä joku toinen, seisot siinä nilkkojasi myöten savivellissä. Minkä kannon alta 

tuon näköisiä miehiä oikein ryömii esiin?» 

»Samannäköisestä mättäästä meikäläinen on tänne ponnistanut kuin muukin seurakunta.» 

»Niin kai sitten ...» Mitsubishimiehen ääni oli venyttelevä ja mietteliäs.  

»Asia on sillä tavalla, että me tarvitsemme sinua koviin ammattimiesten hommiin. Hommiin, joista 

maksetaan hyvät rahat.» 

»Jos sinä väität tietäväsi minusta jo yhtä sun toista, mister Mitsubishi, niin silloin tiedät minun olevan oikea 

mies juuri sen tyyppisiin hommiin.» 

»Toivottavasti. Mutta mennäänpä suoraan asiaan.» Mies autossa maiskautti mietteliäästi suutaan. »Me 

tarvitsemme sinua jo huomenillalla - ikään kuin koemielessä ...» 

»Marsut ja banaanikärpäset ovat koe-eläimiä. Minä luulin teidän hakevan villiminkkiä.» Roivas taivutti 

ääneensä nokkavan ja hivenen kyllästyneen sävyn. 

»Älä käsitä väärin, ystävä hyvä. Tässä yksittäisessä keikassa on nyt kyse vain aikataulusta. Se juttu on 

hoidettava huomenna ja sille ei mahda mitään. Samalla sen voi ajatella vastaavan liiketoiminnassa yleisessä 

käytössä olevaa koeaikaa. Ajattele - sinä selviät koeajasta yhdessä yössä - joltakin konttorirotalta vaaditaan 

kuukausi tai kolme.» Mies autossa naurahti matalasti. 



»En ole tottunut vertaamaan itseäni ja hommiani verovirkailijoihin ja muihin kamreereihin», Roivas totesi 

rauhallisesti vilkaisten olkapäänsä yli hiljaisia saattomiehiään. »Se juttu - minkälainen se on?» 

»Se on eräänlainen perintäjuttu...» Kuului sihahtava ääni ja autossa istuva mies sylkäisi sivuikkunasta 

heinikkoon. 

»Perintäjuttu!» Roivas naurahti ilottomasti. »Onkohan joku nyt mahtanut hieman erehtyä. En kuvitellut 

joutuvani katkomaan persaukisten piruparkojen kylkiluita tai hampaita. Odotin kyllä jotakin hieman 

parempaa. Ja tariffi on viissatanen per luu vai?» 

»Ymmärrät väärin, ystävä.» Autossa istuvan miehen ääni oli kärsivällinen.  

»Se on aika iso ja kova juttu. Eikä se ole se homma, johon sinut on varsinaisesti ajateltu.» 

»Asiahan ei tietenkään minulle kuulu, mutta mikä tämä varsinainen homma sitten mahtaa olla?» Roivas 

kysäisi kärjekkäästi. 

»Siihen palataan ensi yön keikan jälkeen. Sen verran voin kertoa, että se on taatusti jotakin isoa - ja 

rahakasta.» Ratin takana istuvan miehen ääni oli matala ja painokas. »Ja riittävän kovaa kelle tahansa.» 

Roivas vilkaisi äänettömänä ympärilleen. Latino kaivoi bootsinsa kärjellä kahisevaa mätästä, 

poninhäntäpäinen mykkä poltteli rauhallisesti savukettaan ja kyömynenäinen kaveri heilutteli pitkiä käsiään 

viluisen näköisenä. 

»Kyllä minä olen mukana.» Roivaksen ääni oli toteavan tyyni. »Tapoihini kuuluu katsoa perskortti silloin kun 

olen jo tullut näinkin pitkälle vastaan.» 

»Hienoa. Tuon vain halusinkin kuulla. Ole paikalla ulko-ovellasi siellä Henriksdalsringenillä huomenillalla 

kello seitsemän. Tonto poikkeaa poimimassa sinut silloin kyytiin», Mitsubishi-mies sanoi. 

»Se Tonto on yhtä kuin mä», vaaleatukkainen kyömynenä totesi. 

»Hyvä on. Olen silloin siellä. Onko muita toivomuksia?» 

»Ei tällä erää...» Mies autossa venytteli. »Tai hei, yksi ihan täydentävä kysymys vielä. Miten hyvin satut 

tuntemaan rynnäkkökiväärit?» 

»Mikä merkki?» 

»Viidakon kuningas - the only one - sorrettujen puolustaja ja imperialistien painajainen, Kalashnikov...» 

»Minulla oli 11 kuukautta armeijassa morsiamenani sen suomalainen versio. No problem ...» 

»Sitten meillä on jotakin yhteistä. Minä koulutin mokkereita Valmetin rynkylle parit talvet siinä samassa 

urheiluseurassa.» Mies autossa naurahti kevyesti. 

»Vai niin. Missä päin?» Roivas peitti yllätyksen äänestään, Hän ei ollut pystynyt puheesta päättelemään, 

että tämäkin tyyppi oli alkuperältään suomalainen. 



»Olen aikoinani seisonut talvipakkasilla kahden tunnin väijyä Presidentin Linnan edessä jäykkänä ja vehje 

hileessä kuin pakasteporkkana. Se siitä.  

Hyvää yötä. Ja menestystä huomiseen.» Auton sivuikkuna alkoi sulkeutua matalan sähköisen surinan 

myötä. 

Maasturin moottori hyrähti käyntiin ja parkkivalot syttyivät valaisemaan surullisen näköistä, kuolevan 

kasvillisuuden kirjomaa rinnettä. Auto lähti hiljakseltaan peruuttamaan takaisin kohti Hammarby 

Fabriksvägeniä.  

Alhaalla liikenne suhahteli epätasaisena nauhana molempiin suuntiin. 

Roivas jäi pariksi sekunniksi paikoilleen tuijottamaan etääntyvää maasturia. Keskustelun lopussa paljastunut 

salaperäisen toimeksiantajan alkuperä oli yllätys, joka herätti ajatuksia. 

Roivas kääntyi kantapäillään, ponnisti imaisevalla äänellä liikkeelle pehmeältä mättäältä ja lähti astelemaan 

kolmen peräkanaa etenevän tumman hahmon perään. Lampun ohuessa valokeilassa häälyvät lehdettömät, 

vitsamaiset pensaat ja elottomana sojottavat ruohotupot nousivat kuin kuolleesta maasta. Taivas oli musta 

ja tähdetön. Mutta rinteen takana näkyi kaupungin punertava kajo. 

15. 

Hissin pariovet aukenivat ja Ronny Bood astui sisään. Ovet olivat jo sulkeutumassa, kun hän kuuli kiireisiä 

askeleita. Hän pidätteli hissiä kainalossaan olevalla paksulla mapilla, niin että tulija ehti mukaan. 

Boodilta vei melkein sekunnin ennen kuin hän tunnisti miehen. Kyseessä oli itse poliisimestari. 

Ylimmän esimiehen tunnistamista vaikeutti se, että tämän varustus ei ollut täysin tavanomainen. Ainakaan 

rikosylikonstaapeli Ronny Bood Tukholman rikospoliisin erikoisryhmästä ei ollut tähän päivään mennessä 

nähnyt mitään vastaavaa korkeimman esimiehensä yllä. 

Poliisimestarilla oli aina tapana pukeutua todella tyylikkäästi. Nytkin hänellä oli yllään usein nähty sininen 

Bossin pukunsa ja jännittävällä kuviolla varustettu solmio, joka saattoi olla hinnaltaan arvokkaampi kuin 

rikosylikonstaapeli Boodin kaikki solmiot yhteensä. 

Mutta asun kruunasi sini-puna-valkoinen, Vapaudenpatsaan kuvalla varustettu lippalakki, jonka sivussa luki 

suurin, mustin kirjaimin NYPD.  

Oikeassa kädessään mies roikotti tavanomaista mustaa nahkaista asiakirjasalkkuaan. Vasemmassa 

kourassaan hän puristi baseballmailaa, jonka kyljessä oli jotakin englanninkielistä tekstiä. Ronny Bood veti 

syvään henkeä ja hänen naamalihaksensa nytkähtivät tahattomasti. Poliisimestari suhtautui yleensä ottaen 

alle komisariotasoa oleviin alaisiinsa hyvin pidättyvästi, joidenkin mielestä jopa töykeästi. Eikä hän juuri 

komisarioidensakaan kanssa kaveerannut.  

Tavallisesti hän ei edes tervehtinyt ketään. Nyt hän sentään nyökkäsi Boodille lyhyesti ja alkoi sitten 

tarkastella suutaan suipistellen olemustaan hissin takaseinän peilistä. 



»Kolmas kerros.» Poliisimestari katsoi Boodin ohi naama peruslukemilla. 

»Siis kolmospesä, sir!» Ronny Bood saattoi jo melkein kuulla korvissaan vastauksensa - jonka hän kuitenkin 

nielaisi saman tien. Yleisesti tunnettu tosiasia talossa oli, että herra poliisimestarin huumorintajua ei juuri 

kannattanut testata. 

Bood painoi käskettyä nappia ja keskitti katseensa tiukasti hissin nurkan alumiiniseen seinälistaan. Hän 

nielaisi syvään ja sai taas poskilihaksensa jähmettymään. 

Hissin pysähdyttyä poliisimestari siirsi mailan rennosti olkapäälleen ja asteli pitkin harppauksin ulos 

käytävään sanomatta sanaakaan. Ronny Bood sulki silmänsä ja jatkoi matkaansa viidenteen kerrokseen. 

Erikoisryhmän pomo, komisario Nils Griip istui tuolissaan selin oveen ja tarkasteli ikkunasta avautuvaa 

näkymää, jossa ei kummoista katsottavaa ollut Ruskeaa seinää, pala räystäskourua ja kaistale harmaata 

marraskuista taivasta. 

Ronny Bood koputti puoliavoimen oven kamanaan, astui sisään ja rojahti raskaine mappeineen komisarion 

pöydän edessä odottavaan tuoliin. 

»Tuota, arvaapa mitä minä näin hississä äsken», Bood huoahti. 

»Sinut ja juttusi tuntien en kyllä lähde edes arvuuttelemaan.» Komisario vilkaisi alaistaan olkapäänsä yli. 

»Satuin näkemään poliisimestarin ...» Bood huoahti syvään. »Sillä oli päällään se vähintään viiden tuhannen 

kruunun pukunsa, päässään jenkkityylinen lippalakki - sellainen, jota laulajapojat käyttävät minun pienen 

tyttäreni rap-videoissa! Ja kainalossa vielä baseball-maila!» 

»Äsken?» 

»Puoli minuuttia sitten ...» 

»Siinä lätsässä taisi lukeakin jotakin. Niinkuin esimerkiksi NYPD?» 

»En minä uskaltanut sen tarkemmin tuijottaa. Koko ajan sai purra alahuulta, että ei tirahtanut tippa 

sepalukselle.» 

»Vai niin.» Komisario Griip kääntyi tuolillaan. »Ne varusteet taisivat olla Amerikan-matkan tuliaisia. 

Muistolahjoja New Yorkin poliisilaitoksen johdolta. Hän täisikin mainita niistä joku aika takaperin.» 

»Mitä se niillä?» 

»Laittaa varmaan huoneeseensa koristuksiksi.» Griip kohautti harteitaan. 

»Jonkun helvetin pesäpallomailan.» Bood ravisteli päätään. 

»Se ei taida olla ihan tavallinen pesäpallomaila. Siinä on kuulemma myös tekstiä. Mikäli oikein muistan niin 

varressa pitäisi lukea: CRIME FIGHTER N:RO 1 ...» Griipin toinen suupieli nytkähti tuskin huomattavasti. »Se 

on kuulemma harvinainen ja arvostettu huomionosoitus New Yorkin poliisilaitokselta.» 



»Seuraavaksi se sulkee meiltä Akvaarion, kieltää pyttipannun, lihapullat ja hillomunkit ja hankkii tilalle 

McDonaldsin», Bood tuhahti. 

»Ronny Bood se siinä taas kärjistelee asioita tapansa mukaan», Griip naurahti. »Sallittakoon miehelle pienet 

omat juttunsa. Ei hänen osansa niin kovin kadehdittava ole tänä päivänä.» 

»Niin. Sitä puhellaan, että äijä on aika kovilla», Bood seurasi Griipin ilmeitä silmä tarkkana. »Ja että sen 

huomaa...» 

»Niin kuin hyvin tiedät, meidän poliisimestarillamme ei ole tapana valitella.» Griip liikahti tuolillaan hieman 

kiusaantuneen näköisenä. »Mutta kyllä ne paineet rassaavat kovintakin betonia. On hän kieltämättä ollut 

jotenkin entistäkin kireämpi syksystä lähtien. Tämä työ ei ole nykyään mitään herkkua.» 

»Työstä puhuen. Minulla on tässä taas yksi Torsdagiin liittyvä raportti. Jakobson on sitä mieltä, että 

sinunkin olisi syytä edes vilkaista se läpi.»  

»Onko edistystä?» »Ei. Eipä tietenkään.» Ronny Bood levitti kätensä alistuneena. »Tämä raportti tässä 

perustuu sen veneen WC:stä löydetyn uhrin, rouvan veljenpojan, taustojen kampaamiseen. Ei muuten 

mitään mihin tarttua. Poikaparan ainut epäilyttävä piirre oli kitaransoittoharrastus.» 

»Vai niin. Laita se siihen pöydän kulmalle. Katson sen vaikka viikonloppuna. Onko muuta erityisempää?» 

»Roivas pirautti aamusella. Sakarilla taitaa olla jotakin merkittävämpää oraalla...» »Mistä on kyse?» 

»Keikasta. Hänet on otettu koemielessä mukaan johonkin kovemman luokan perintäjuttuun.» 

»Vai niin. Mikä antaa olettaa, että kyseessä olisivat isommatkin kalat?»  

Griipin ilme ei näyttänyt kovin innostuneelta. 

»Ovat lupailleet, että tämän homman jälkeen tarjolla saattaa olla todella suuren luokan kuvioita. Niillä on 

ilmeisesti käytössään jonkin verran pesäpallomailaa pahempaa aseistustakin...» »Kuten ...» 

»Kalashnikovia ei tietääkseni käytetä ihan aloittelijoiden kioskikeikoilla.» 

16. 

Paksu rännänsekainen sade putosi taivaalta tuulilasiin. Kuin suuri käsi olisi repinyt märkää untuvatäkkiä 

riekaleiksi jossakin korkeuksissa. 

Roivas löysi Mazdalle vapaan välin muutaman kymmenen metrin päässä vuokraluukkunsa portaasta, heitti 

vilkun oikealle ja jarrutti varovasti. 

Auton takaosaan kumahtava isku tuli täytenä yllätyksenä. Roivaksen pää heilahti taakse kuin leukakoukun 

seurauksena ja sydän jätti pari lyöntiä väliin. Mazda hypähti metrin eteenpäin mutta pysyi kaistallaan. 

Syvään huoahtaen Roivas veti käsijarrun päälle, odotti kymmenkunta sekuntia, avasi sitten oven ja astui 

ulos. Iso Volvo oli sammunut Mazdan taakse keskelle katua hieman vinoon asentoon. Sen etuovi oli auki ja 

vaalea nainen seisoi sohjoisessa lätäkössä nokkapellin vieressä. Nainen otti tukea autostaan ja vaikutti 

pöllämystyneeltä. 



»Eipä suurempaa hätää. Taisimme molemmat selvitä hengissä», Roivas lausahti. »Pieni lommo puskurissa ei 

liene niin kovin vaarallista.» 

»Minä en nähnyt. Anteeksi 'nyt, mutta minä en vaan nähnyt. Kun satoi ja...» Nainen puhui suomea, mutta 

Volvo oli Ruotsin rekisterissä. Naisen ääni vavahteli ja silmät tuijottivat Mazdan vääntynyttä takapuskuria 

epäuskoisina. 

»Sitä sattuu, sitä sattuu. Eihän tässä enää mitään hätää.» Roivas vaihtoi myös kieltä. »Onni 

onnettomuudessa, kuten tavataan sanoa.» 

Nainen oli ehkä kolmevitonen, aika pitkä ja hoikka. Räntä kasteli ja teki hänen vaaleat hiuksensa jotenkin 

suttuisen näköisiksi. Hän vaikutti todella säikähtäneeltä. 

»Minua paleltaa ...» Lause karkasi naisen huulilta jotenkin ihmettelevänä. 

»Mikäs ihme se on. Seisot puolisääreen nolla-asteisessa sohjossa. Kävelykengissä.» 

»Ai, niin ...» Nainen havahtui vilkaisemaan alaspäin. Sitten hän otti hätäisen askeleen sivuun. »Jalat taitaa 

olla ihan jäässä. Hemmetti!» 

»Minä asun tuossa kolmenkymmenen metrin päässä. Tule hakemaan sukat.» Roivas heilautti peukaloaan. 

»Niiden naisellisuutta en mene takaamaan, mutta ovat ne ainakin kuivat.» 

He odottivat hissiä melkein puoli minuuttia. Kumpikaan ei puhunut sanaakaan. Nainen siirteli lotisevan 

märkiä kenkiään rauhattoman oloisena. Hänen katseensa ei pysynyt hetkeäkään paikallaan vaan hapuili 

kiintopisteestä toiseen. Silmät olivat suuret, märän savun väriset.  

Roivaksen mieltä hiersi eräs asia. Nainen oli puhunut hänelle heti suomea. Ja Roivas tiesi, että useimmiten 

hänet arvioitiin puheen perusteella norrbottenilaiseksi, norrlantilaiseksi tai joskus jopa gotlantilaiseksi. Ehkä 

tähän pikku kolariin löytyi selitys lähempää kuin osasi arvatakaan. 

Hissi oli pieni, kolmen kantava. He seisoivat vastakkain, hyvin liki toisiaan. Roivas saattoi aistia naisen hajun. 

Se oli sekoitus ulkoilman kosteutta ja jotakin tuskin aistittavaa hentoa hajuvettä. Roivaksen mieleen 

nousivat elokuun yössä tuoksuvat kuolevat kukat. 

Naisen välttelevä katse hipaisi Roivaksen silmiä samalla hetkellä kun hissi pysähtyi nytkähtäen. 

Sakari Roivas tunsi kevyen värähdyksen jossakin sisällään. Mutta hän sysäsi tunteen syrjään ja hissistä astui 

ulos Klaus Mantere, joka oli pelkästään varuillaan ja kyynisellä tavalla utelias. 

»Minua paleltaa aika tavalla.» Nainen nielaisi. »Voisinko ottaa kuuman suihkun?» 

»Mikäs siinä, sopii kyllä», hymähti Klaus Mantere. »Mutta joudut käyttämään minun pyyhettäni...» 

Nainen oli kostea, ahnas ja halukas. Hänen himonsa oli jotenkin epäsuhdassa kasvojen sulkeutuneen ilmeen 

ja silmien välttelevän katseen kanssa. Roivas siirsi päättäväisesti syrjään alitajunnassaan vellovat 

ristiriitaiset ajatukset ja antoi tilanteen viedä mennessään. Hänen iso kylpytakkinsa, johon nainen oli 

kietoutunut kuumasta suihkusta tullessaan, lojui sohvalla heidän allaan. He makasivat kyljittäin, ja naisen 

vasen jalka oli Roivaksen lantion päälle ja tämä oli hänen sisässään. 



»Voinko minä liikuttaa jo?» Nainen tuijotti Roivasta kysyvänä vain kielenmitan päässä. 

»Voit, jos haluat että minulta tulee ...» 

»Ei se mitään. Me olemme kestäneet jo vaikka kuinka kauan. Ei sinun tarvitse enää odottaa. Ja minulta on 

tullut jo kaksi kertaa.» 

Roivas sulki silmänsä eikä sanonut mitään. Näissä jutuissa nainen oli mieheen venattuna valehtelijana aivan 

ylivertaisessa etulyöntiasemassa. 

»Mikä sinä oikein olet? Mikä mies? Sinusta ei saa käsitystä.» Sanat tulivat naisen kuivilta huulilta 

katkonaisina. 

Roivas ei avannut silmiään. Jotenkin hän oli odottanut tätä vaihetta.  

Tiennyt sen tulevaksi. Tai siis Mantere oli tiennyt sen. 

»Olen roisto.» 

»Mitä...» 

»Se oli tietysti vain leikkiä.» 

»Niin minä arvelinkin. Kerro itsestäsi.» 

»En kerro. Mutta kerro sinä itsestäsi.» Roivas raotti hieman luomiaan. 

»Minussa ei ole mitään kertomista.» 

Nainen liikautti lantiotaan tunnustelevasti. Kuuma, märkä tuppi imi Roivaksen kalua sykäyksittäin. 

»Haluatko nähdä minua enää tämän jälkeen», nainen kuiskasi. 

»Minulla ei ole puhelinta. Mutta postikortti on aina mukava yllätys», Roivas sanoi. 

»Tekeekö tämä hyvää, ja tämä, ja tämä, ja tämä...» 

Naisen lantion liike tiivistyi, puristus lisääntyi ja hän painautui aivan liki, kuin hädässä. 

Roivas sulki silmänsä ja puri alahuultaan. Hän tiesi, ettei kestäisi enää hetkeäkään. 

Roivas seisoi ikkunan ääressä harteillaan siniharmaa kylpytakkinsa, jossa saattoi edelleen aistia naisen 

hajun. Hän tuijotti verhon raosta kaasuttavan vaalean Volvon takavaloja. Olo oli jotenkin epätodellinen. 

Päällimmäisenä aivoissa pyöri äskeinen, mutta jossakin alitajunnassa häämötti illalla edessä olevan 

ensimmäisen keikan odotus. Keitos oli turhankin sekava. 

Tuntematon räntäsateeseen häipynyt nainen palasi taas silmien eteen. Hänen kuvansa ilmestyi oudon 

häälyvänä, vaikka oven kolahduksesta oli tuskin kulunut viittä minuuttia. 

Illan keikka ja nainen kietoutuivat Roivaksen mielessä vähitellen yhdeksi ja samaksi. Suu tiukalle viivalle 

puristuneena hän punnitsi asioita keskenään. Roivas ei voinut ollut asiasta varma, mutta hän arveli 

Mantereen selvinneen kunnialla viimeisestä testistään. 



17. 

Gula-Petters Begagnade Bilar F:ma ei ollut kadulta päin katsottuna kovinkaan luottamusta herättävä 

liikeyritys, eikä toimitusjohtaja Petter Palm myöskään näyttänyt sellaiselta tyypiltä, jolta kenenkään 

kuvitteli kovin helposti ostavan käytetyn auton. 

Liike sijaitsi Stuvstassa muutaman kivenheiton päässä rautatieasemalta, paikka oli radanvarren hieman 

nuhjuisella verstasalueella. Yritys käsitti huterahkon aaltopeltihallin, sen päädyssä olevan matalamman, 

kellastuneella mineriitillä katetun konttorisiiven ja öljysoralla peitetyn pitkulaisen pihan, jonka laidassa 

kymmenkunta paljon kokenutta autoa odotti rivissä ostajiaan kuin ikäneidot tanssiin kutsua, 

Konttorisiivessä oli kolme erillistä huonetta, joista suurin oli yhdistetty toimisto ja keittiö. Huoneen 

takaseinässä oli kaksi vierekkäistä ovea. Niistä toinen johti pieneen yksiöön, jossa asusteli myyntipäällikkö 

Ragnar Börsum, Gula-Petterin ainoa palkattu työntekijä. Toinen ovi vei sekalaista tavaraa sisältävään 

varastohuoneeseen. 

Kello oli jo puoli kahdeksan iltahämärissä, mutta liikkeen himmeä valotaulu loisti kutsuvasti yöhön ja piha-

alueen teräsverkkoportti oli edelleen selkosen selällään. 

Gula-Petterillä oli tapana sulkea ovet tavallisesti vasta joskus kymmenen tietämissä, sillä hänen asiakkaansa 

ilmaantuivat oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun muut alan liikkeet olivat jo sovittelemassa munalukkoja 

portinpieliinsä ja kytkemässä hälytyslaitteita päälle. 

Gula-Petter Palm oli viisissäkymmenissä ja vartaloltaan lyhyt ja hintelä. Mies ei varmasti painanut 

grammaakaan yli kuuttakymmentä kiloa - ei edes kumisaappaat jalassa. Hänen hieman vinoja luihu 

naamavärkkinsä sekä alati hermostuneena pälyilevät pienet silmänsä olivat muodostuneet vuosien varrella 

todelliseksi ammatilliseksi rasitukseksi sinnikkäälle käytettyjen autojen kaupustelijalle. 

Gula-Petter sääti toimiston nurkassa seisovan TV:n ääntä kovemmalle. Myyntipäällikkö Börsumin karusta 

yksiöstä kuuluva naisen voihkina ärsytti häntä. Näin syksyn tullen Ragnar oli vetäytynyt erinäisiä 

perintäkeikkoja lukuun ottamatta entistä enemmän omaan koloonsa. 

Se vietti vuorokaudet melkein ympäriinsä luukussaan, treenasi loputtomasti käsipainoilla tai bullworkerilla, 

tuijotti iänikuisia pornovideoita kalsarisillaan tai selaili sarjakuvalehtiä ja vanhoja Lektyrejä. Ruuankin se 

tilasi nykyisin melkein yksinomaan pizzataksista tai kiinalaisen kotiinkuljetuksesta. 

Gula-Petter Palm ei ollut koskaan arvostanut myyntipäällikkönsä älynlahjoja kovin korkealle, mutta nyt 

miehestä näytti olevan sukeutumassa pikku hiljaa todellinen mökkihöperö. 

Myyntipäällikkö Ragnar O. Börsum - kuten miehen käyntikortissa luki - oli varmaan koko valtakunnan ainoa 

autoliikkeen myyntipäällikkö, jolla ei ollut ajokorttia ja joka ei ollut eläessään myynyt ainoatakaan autoa. 

Mutta sitä hänen työnantajansa ei pitänyt erityisenä miinuksena. 

Petter Palm ei ollut palkannut Ragnaria puhumaan lipevästi ympäri potentiaalisia autonostajia. Hän oli 

palkannut miehen tämän yli satayhdeksänkymmentä senttisen ja tiukaksi treenatun 120 kiloisen kehon 

takia. Palm oli tarjoutunut maksamaan miehelle kymmenen tuhatta kruunua kuussa pimeänä plus asunnon 

ja päivittäiset pari perhepizzaa kotiin kannettuina, koska Börsum ei tarpeen vaatiessa kainostellut isojen 

nyrkkiensä lisäksi käyttää myöskään kunnioitusta herättävää .357 magnumin Ruger GP-100:aa. 



Ja käskettäessä Börsum toimi yllättävänkin rivakasti, turhaan päätään vaivaamatta. 

Herra myyntipäällikön huoneesta kuului tavallista kimeämpi voihkaisu, joka jatkui huokailuna. Gula-Petter 

kirosi hiljaa mutta turtuneen kärsivällisenä. Hän tuumi itsekseen, että olikohan kuulo vähitellen häipymässä 

Ragnarin pehmeästä kallosta. Miksi helvetissä miehen täytyi ajattaa loputtomia pilluleffojaan näin kovalla 

volyymillä! 

Tämä ilta oli muuten ollut liikkeessä hieman normaalia hiljaisempi. Järjestyksessä toinen asiakas oli 

poikennut puoli tuntia sitten, kaupat olivat syntyneet viidessä minuutissa ja tyyppi oli kurvannut kiireellä 

takaisin kohti Tukholman keskustaa. Gula-Petter vilkaisi rannekelloaan. Hän odotti menon kyllä vilkastuvan 

kello yhdeksän jälkeen. 

Mies oli keskittynyt TV-kanavien selailuun niin antaumuksellisesti, että havaitsi pihaa ylittävän kolmikon ja 

portin pieleen parkkeeratun ison amerikanraudan vasta siinä vaiheessa kun tulijat olivat jo melkein ovella. 

Ensimmäisenä sisään astui putkikassia kantava sänkileukainen, poninhäntäinen mies, jota seurasi kaksi 

hieman yli parikymppistä nuorukaista. Näistä toinen oli pitkä, vaalea ja huomiota herättävän 

kyömynenäinen. Toinen oli keskimittainen, myös ponnaripäinen ja kasvonpiirteiltään kuin joulukortista 

leikattu pikku enkeli. 

»Iltaa, iltaa», sänkileukainen mies nyökkäsi astuessaan ovenraosta hönkäilevän viluisen yöilman myötä 

sisätiloihin. 

»Sitä samaa. Peremmälle.» Gula-Petter kohensi ryhtiään ison pöytänsä takana ja tarkasteli asiakkaitaan 

varovaisen arvioivasti kuten aina. Kolmikko ei vaikuttanut ennestään tutulta. Varsinkin nuorukaiset 

vaihtoivat jalkaa hivenen hermostuneen näköisinä, mutta sellainen käyttäytyminen ei ollut vallan 

poikkeuksellista. Monet iltahämärän asiakkaat käyttäytyivät täällä hänen liikkeessään vähemmän rennosti. 

»Ja liike on auki edelleen», sänkileukainen totesi kuin jotakin virkkaakseen. 

»Kyllä kyllä. Tällaisen pienyrittäjän ei passaa oikein katsoa kelloon. Ne on sellaisia aikoja nyt - nämä joita 

parhaillaan eletään», Gula-Petter nyökäytteli. »Mitä herroilla mahtaa olla sydämellä ...» 

»Auton vaihto, auton vaihto», putkikassia pitelevä mies vastasi ympärilleen vilkuillen. 

»Siis autokaupoilla...» Petter Palm naurahti kuivahkosti ja nousi hitaasti seisomaan pöytänsä takana. Hän ei 

ollut läysin varma miten suhtautua miehen vastaukseen. Eräät uudet ja oudommat kaupanhierojat 

aloittivat joskus jutustelunsa tuohon tyyliin - varovasti. 

»Niin, eikös tämä sitten olekaan autoliike?» kyömynenäinen puuttui puheeseen pieni kysyvä hymynkare 

suupielessään. 

»On. On toki. Juuri niin kuin tuolla kyltissä lukeekin», Gula-Petter nyökytteli. 

Nämä ääliöt taisivat olla sittenkin tosissaan. 

»Pojat ovat aika myöhään liikkeellä ...» 

»Poikettiin kun nähtiin valot ja portti auki. Sellainen pikapäätös.» 



»Selvä, selvä. Ainahan se kauppa kauppamiestä kiinnostaa. Mitähän herrat ovat vaihtamassa? Tuota 

Chevyä tuolla vai?» Gula-Petter nyökkäsi portin viereen parkkeeratun pitkän koslan suuntaan. 

»Ei. Meillä on ihan muunlainen vaihtotavara mukanamme. Täällä kassissa.» Sänkileukainen vetäisi 

putkikassin vetoketjun riuskasti auki. Hän kaivoi esiin tummanpuhuvan, käyrälippaisen, taittoperäisen 

Kalashnikovin ja kohdisti piipun rauhallisesti kohti Gula-Petterin kasvoja. 

»Mitä, mitä, mitä ...» Pieni mies näytti kutistuvan entisestään. Hänen ohut ylähuulensa vetäytyi taaksepäin 

kuin rullalle paljastaen tummuneet talttamaiset hampaat. 

»Sitä, että sinä taidat olla melkomoisen summan pystyssä yhdelle taholle. Asian tiedät varmaan liiankin 

hyvin, vai näitä?» Kyömynenäinen nuori hujoppi oli kaivanut housunkauluksestaan esiin isokaliiberisen 

revolverin. Hänen nättikasvoinen kaverinsa siirtyi hieman sivummalle tylppäpiippuinen käsiase kourassaan. 

»Mitä saatanaa tämä pelleily oikein on. Oletteko te päästänne vialla?» Gula-Petter korotti ääntään 

yrittäessään kiinnittää myyntipäällikkö Börsumin huomion toimiston puolen tapahtumiin. 

»Emme ole - ja sinä tiedät sen itsekin tosi hyvin. Nyt lienee parasta, että teet mukisematta kaiken mitä 

käsketään. Niin rne säästymme ikäviltä velvollisuuksilta ja sinä säästyt avulta, säryltä ja turhilta 

lääkärimaksuilta», sänkileukainen puhui rauhallisella ja vakuuttelevalla äänellä. »Äläkä pidä nitään 

möykkää. Emmehän me halua hermostuttaa myynti-päällikköäsi, emmehän?» 

»Minulla on kassassa pari tonnia, viekää ne.» Gula-Petter nuoleskeli huuliaan. Kielenkärki liikkui kuin 

sontakasassa reittiään tunnusteleva sisilisko. 

»Kyllä sä sen tiedät, ettei me mitään vitun kioskinryöstäjiä alla», kyömynenäinen murahti, »Nyt sä siirryt 

toviksi tuonne nurkkaan, naama seinään päin, jalat haara-asentoon, kädet niskan taa. Odottelet siinä ihan 

rauhassa sen aikaa, että me ehditään asioida myyntipäällikkösi kanssa.» 

Petter Palm teki työtä käskettyä. Hän hipaisi oikean kenkänsä kärjellä vanhan kirjoituspöydän lattialistan 

viereen kiinnitetyn katkaisijan yläasentoon ja asteli sitten lyhyin, töpöttävin askelin huoneen takanurkkaan. 

Katkaisijasta lähtevä kuparilanka johti Börsumin huoneeseen, jossa syttyi punainen varoitusvalo oven 

yläpuolelle ruuvattuun polttimoon. 

Poninhäntäpäinen ja kyömynenäinen asettuivat harmaan lastulevyoven molemmin puolin. Sisällä 

huoneessa möreä miesääni komensi englanniksi naista imemään kovempaa. Kyömynenäinen koputti 

kamanaan kolme kertaa. 

Oven takaa kuului kolme peräkkäistä matalaa poksahdusta ja lastulevyyn ilmestyi puolentoista metrin 

korkeudelle kolme pyöreää reikää. Ikkunalasit sirahtelivat toimiston toisella seinustalla. 

»Voi helvetti, se hullu ampuu heti ja kysymättä!» kyömynenäinen nuorimies kumartui vaistomaisesti 

polvensa varaan seinän viereen. 

»Hei kaistapää! Nyt pistetään kaasua sisään oven alta ja sitten me tullaan hakemaan runkkari ulos, jooko?» 

Poninhäntäpäinen huikkasi maanittelevalla äänellä. 

Huoneessa oli pari sekuntia hiljaista. Sitten kuului särkyvän lasin helinää, sitten yksittäinen kova 

muksahdus, jota seurasi ähkäisy -ja hidas, rojahtava ääni. 



»Jätkä nukkuu! Tulkaa sisään vaan!» kuului huuto oven takaa. 

Poninhäntäpäinen otti lyhyen vauhdin. Lastulevyovi antoi kevyesti myöten. Myyntipäällikkö Ragnar Börsum 

makasi naamallaan ikkunanpirstaleiden päällä. Miehen muhkurainen, lihaksikas yläkeho oli paljaana. 

Jalassaan hänellä oli pelkät pitkät, voikukankeltaiset puuvillakalsarit. Tummapiippuinen Ruger makasi 

kädestä kirvonneena metrin päässä. 

»Helppo saalis. Se työnsi päänsä ikkunasta juuri sopivasti hollille.» Rikkonaisen ikkunan takana hymyili nuori 

tummatukkainen, latinopiirteinen kaveri musta kumipamppu kourassaan. 

»Voi vittu. Komee kaato», kyömynenäinen naurahti. »Jätkä tipahti kerrasta ottamaan lukua. Pelkät Gula-

Petterin keltaiset työsuhdekalsarit kintuissaan.» 

»Joo, mies on muuten ihan vetelä, mutta mulkku taitaa olla vielä puolijäykkänä», latino virnisteli. 

Videolla laihalla, koulutytöltä vaikuttavalla pääosanesittäjällä oli parhaillaan treffit peräti kolmen 

herrasmiehen kanssa yhtä aikaa. 

Syvä puuskahdus ja sitä seuraava rytinä saivat hyökkääjät kääntämään katseensa takaisin lasinsirpaleiden 

kirjomaan ikkunanedustaan. Ragnar Börsum oli toipumassa ällistyttävän nopeasti. Hän veti itseään pystyyn 

pöllämystynyt ilme naamallaan ja ikkunanlaudasta tukea haroen. Samassa mies jo heilutteli kevyttä 

pinnatuolia uhmakkaan näköisenä kädessään. 

»Ei saatana. Onko sillä kallo umpiluuta?» kyömynenäinen huoahti. 

Poninhäntäpäinen sänkileuka nappasi sanaakaan sanomatta käteensä lattialla lojuvan bulworkerin. Hän 

kääntyi voimiaan keräävään myyntipäällikköön päin varovaisessa haara-asennossa. 

»Hei, järki käteen, Börsum ...» Poninhäntäpää vetosi. 

»Mulkut!» Ragnar Börsum lähti syöksyyn silmät verestäen, polvet huojuen ja tuoli koholla. 

Poninhäntäpäinen väisti huonekalun nopealla sivuaskeleella ja upotti bulworkerin varren mäjähtäen 

hyökkääjän rintakehän alaosaan. Börsum yökkäsi ja taipui kaarelle. Poninhäntäpäisen vasen nyrkki heilahti 

ja osui tarkasti nenän alle, puolittain vasemmalle poskelle. Börsum urahti matalasti, ja hänen pitkät 

koipensa löivät veteliksi kuin liian kauan lionnut spagetti. Iso mies valui kasaan. Painavan takaraivon ja 

lastulevylattian kohdatessa syntyi kumahtava ääni. Myyntipäällikkö Ragnar Börsum yskäisi vielä kerran. 

Muovimatolle tipahti verinen, peukalonpään kokoinen hammas. Mies oikaisi kinttunsa ja vaikeni. 

Poninhäntäpäinen kävi poimimassa hiljaiseksi käyneen myyntipäällikön Rugerin talteen, ja sitten kaksikko 

palasi toimiston puolelle, jossa vaitonainen, kauniskasvoinen nuorimies piti Gula-Petterille vahtia. Tämä ei 

liikahtanutkaan vaan painoi ohimoitaan nurkan kulmausta vasten silmät liukasti suljettuina. 

Mielessään Palm kirosi alimpaan helvettiin naapurihuoneen lattialla tiedottomana makaavan apurinsa. Se 

älykääpiö oli onnistunut mokaamaan kaiken totaalisesti. Liikkeenharjoittajan mieleen juolahti, että 

mahtoiko liiallisella ja jatkuvalla hormonien napostelulla ja ylenpalttisella onanoinnilla olla päätä 

pehmittävä yhteisvaikutus? 

»Reippaalle kaverillesi Ragnarille kävi sitten hieman köpelösti», kyömynenäinen tokaisi ikävästi irvistäen. 

»Nyt sinun kai olisi aika ilmoittaa meille missä se maksamatta jättämäsi tavara on, Petteri...» 



»Juttu on selvä. Ottakaa iisisti. Kyllä mä annan sen. Ihan rauhallisesti nyt vaan», Gula-Petter nyökytteli leuka 

väpättäen. Ammattimies tiesi milloin peli oli menetetty. 

»Hieno homma. Sä oot kuiteskin järkimiehiä, etkö ootkin Petteri», kyömynenäinen murahti tyytyväisenä. 

»Missä tavara on?» ovesta sisään saapastellut latino jatkoi. 

»Autohallissa, siellä se on», Gula-Petter nyyhkäisi. 

Sisällä aaltolevyhallissa oli viisi henkilöautoa ja vanha pakettiauton romu, joka lepäsi pukkien päälle 

nostettuna pelkillä vanteillaan. 

Kyömynenäinen peruutti avatuista pariovista Chevyn sisälle halliin. Gula-Petter asteli niskat kyyryssä ja 

kädet voimattomina urakkansa loppuun palvelleen pakettiauton luo. Hän avasi tavaratilan sivuoven, kiipesi 

sisään ja potki lattiaa peittävän muovisen maton syrjään. Maton alta paljastui luukku. Petter vetäisi sen 

kahvasta auki ja kumartui polvilleen. Hän kaivoi auton lattian alle hitsatusta piilolokerosta kaksi 

puulaatikkoa, joiden kyljissä näytti olevan jotakin epämääräistä, punaista tekstiä. 

»Tutulta näyttää», latino myhäili tyytyväisenä. Toinen laatikko heitettiin Chevyn tavaratilaan ja toinen 

pantiin sisälle amerikanraudan koppiin. 

Murtuneen miehen perikuvalta näyttävä Petter Palm istahti pakettiauton avoimelle oviaukolle. Kynnys oli 

rasvainen ja paskainen, mutta sattuneesta syystä sillä ei ollut enää väliä. 

»Hyvää yötä, Petter. Putiikin voitkin varmaan jo sulkea tältä illalta», kyömynenäinen ehdotti Chevyn 

aukinaisesta sivuikkunasta. 

»Taidat ymmärtää sanomattakin, että jatkossa kannattanee keskittyä pelkästään huijaamaan ihmisiä näillä 

mädäntyneillä autonpaskoilla. Muun kaupan voinet unohtaa saman tien.» Latino läimäytti Chevroletin oven 

kiinni voimalla. 

Petter Palm jäi istumaan yhden ainoan kellertävän lampun valaisemaan surkeaan autohalliinsa Chevyn 

kaasuttaessa pois. Vain sininen savu jäi leijumaan kirpeänraikkaaseen yöilmaan ... 

»Se me hoidettiin just niinku elokuvissa, helvetti vie!» Kyömynenäinen kaveri, jota kutsuttiin nimellä Tonto 

mutta jonka oikea nimi oli Arto, takoi rattia kuin bongorumpua kaiuttimista tulvivan hurjan rockin tahdissa. 

Soittopuolesta vastasi bändi nimeltä Guns and Roses, Tonto taikka Arto osasi antaa parhaillaan kuultavalle 

soololle sille kuuluvan arvon, sillä hän oli itsekin kitaristi. 

»Oli sillä isolla kaapilla yllättävän tanakka otsaluu. Äijää odottaa herätessään kohtuullinen päänsärky», 

latino, oikealta nimeltään Alonso Maria Hijuelos, kutsumaniineltään Tango, kehaisi. Tangon vanhemmat 

olivat muuttaneet Argentiinasta Ruotsiin kuusitoista vuotta sitten. Tango oli basisti, joka ei eläissään ollut 

soittanut ainoatakaan tangoa. 

»Mutta oli se hullu. Heti ja varoittamatta alkoi räiskiä oven läpi.» Tonto ravisteli päätään silmät pyöreinä ja 

hänen vieressään istuva vaaleatukkainen mykkä nuorukainen viittoi jotakin, joka oli tarkoitettu 

vahvistamaan kaverin kommenttia. 



Tästä kaverista takapenkillä istuva Roivas tiesi myös jo yhtä sun toista. Nuori mies oli nimeltään Roger 

Olson ja mykkyydestä huolimatta hänen kuulossaan ei ollut mitään vikaa. Kyseessä oli joku äärimmäisen 

harvinainen synnynnäinen puhe-elinten epämuodostuma. Pojan lempinimi oli Rogge ja hän oli rumpali. 

Tangon ja Tonton arvion mukaan vieläpä helvetin kova rumpali. 

»Sitten tsekataan vielä kama.» Tango kumartui nostamaan puulaatikon auton jalkatilasta syliinsä. »Tuntuu 

siinä .tinakin olevan painoa riittävästi.» 

Rogge kääntyi näyttämään taskulampulla valoa. Tango avasi laatikon kannen hakaset. 

»Näissä kahdessa laatikossa on pitkälti yli kahdensadan tuhannen tavarat», Tango selitti Roivakselle pieni 

kunnioittava värinä äänessään. 

»Ja herra Petter oli maksuposteissaan jo aika vitun paljon myöhässä», Tonto vahvisti. 

»Saanen olla utelias. Mitä se kama on?» Roivas kysyi kulmat koholla. 

»Tässä sitä on ...» Tango avasi kannen varovaisen arvokkaalla eleellä. »Herra on hyvä ja katsoo vaan 

vapaasti ihan itse...» 

Roivas kurkisti häälyvän taskulampun kapeassa valokeilassa sisälle laatikkoon. Hän näki siisteihin riveihin, 

tasaisiin kerroksiin pakatut ampullit, joiden kyljessä oli harakanvarpailta näyttävää venäläistä kirjoitusta. 

18. 

»Mitä sä oikein juot?» Tonto vilkaisi kulmat koholla Roivaksen edessä olevaa pulloa. 

»Tourtelia...» 

»Enpä ole maistanutkaan.» 

»Se on alkoholiton olut. Ihan OK» 

Baarin takimmaisessa nurkkapöydässä, selkä seinää vasten istuvat Tango, Rogge ja Tonto katsoivat pöydän 

yli kysyvästi. 

»Juttu nyt sattuu olemaan vaan niin, että meikäläinen on sillä tavalla sairas...» Roivas pyöräytti lasia 

kädessään. »Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa...» 

»Vittumainen juttu sellainen», Tonto myönsi osanottoa äänessään. 

»OK, se siitä. Palataanpa teihin. Hei, onko tällä bändillänne oikein nimikin?» Roivas kysyi. 

»On. The Tensta Mutes!» 

»Tenstan Mykät?» Roivas varmisti hitaasti. 

»Just. Se on kova nimi kovalle bändille. Arvaat varmaan nimen syntyhistorian», Tango vilkaisi sivusilmällä 

laitimmaisena istuvaa Roggea. Poika hymyili ujohkosti sohvannurkassa. 

»Onhan se tietyllä tavalla kuvaava», Roivas myönsi. 



»Jep. Rogge tulee olemaan meidän vetonaula - siis silloin joskus kun me ollaan tähtiä. Se on ainoa bändissä, 

joka saa muijat todella kuumaksi. Ne menee ihan heikoiksi tollaisen vaaleen enkelintukan edessä. Hiukan 

vaan räps räps silmäripsillä ja ne kusee hunajaa niin että sihinä käy...» Tonto selitti kädet viuhtoen. »Me 

Tangon kanssa ollaankin vastapainoksi sopivan rumia - ettei uskottavuus kärsi. Mä olen tällainen laiha 

albiinoinkkari ja tuo toinen tollainen lyhyt patu, yhtä levee kuin piikakin...» 

»Mutta pelkkää lihasta!» Tango irvisti ja kääri vasenta hihaansa ylös. Näkyviin tuli kunnioitusta herättävä 

hauis ja epämääräinen sinimusta tatuointi. 

»Te olette kaikki täältä Tenstan nurkilta lähtöisin?» Roivas kyseli edelleen. 

»Joo. Tai olen mä syntynyt Kotkassa, mutta mutsi muutti mun kanssa tänne kun mä olin kolmen vanha», 

Tonto tarkensi. »Me ollaan asuttu yhdessä ja samassa vuokrapaskassa, ihan tunnelbaana-aseman vieressä, 

varmaan pian parikytä vuotta. Ollaan tutustuttu potkimalla toistemme hiekkalinnoja maan tasalle.» 

»Tää pubi on meidän kantapaikka. Täällä meillä on kotikenttäetu.» Tango heilautti kättään suuressa 

kaaressa yli pitkän ja kapean, loosheilla jaetun ravintolan. 

Roivas kääntyi tuolillaan puolittain ja vilkaisi olkapäänsä yli. Matala, huonosta ilmanvaihdosta kärsivä 

huoneisto alkoi näin puolen yön aikoihin olla tupaten täynnä tyypillistä lähiöporukkaa. 

»Nämä olivat varmaan kovia nurkkia varttua», Roivas puki ajatuksensa sanoiksi. 

»Arvaa. Näillä nurkilla sai varoa rinkebyläisiä, Bromstenin! jätkiä ja Kistan puolen tyyppejä - ja vaikka mitä.» 

Tonto levitti kuvaavasti kätensä. »Koko ajan sai olla varpaillaan.» 

»Eikä meillä koskaan ollut kovin helppoa näiden paikallistenkaan kanssa», Tango jatkoi. 

»Niin. Funtsi nyt meitä kolmea. Yksi on vähänläntä mutakuono, yksi naurettavalla kyömyllä siunattu finne ja 

yksi mykkä, joka ei saa sanaa suustaan.» 

»Se oli kova koulu.» 

»Ja opetti meidät pienestä pitäen puhaltaan samaan hiileen. Ja se opetti kanssa väkisinkin kovaksi. Vitun 

kovaksi!» 

»Joo. Ei täällä muuten olisi voinut elää eikä hengittää. Ei näillä nurkilla!» 

Roivas nyökkäsi ymmärtämyksen merkiksi. Pojat pöydässä joivat olutta pitkin siemauksin äskeisen keikan ja 

yhteisten muistojensa kuumentamina. Roivas antoi katseensa kiertää mietteliäänä kasvoista kasvoihin. 

Jotenkin näiden puolivakavissaan rock-urastaan vouhottavien, alkuillan tapahtumien jälkeen vielä selvästi 

liian kovilla kierroksilla käyvien kavereiden ja Chevyn takakontissa odottavan, kahteen puulaatikkoon 

pakatun saaliin välillä tuntui vallitsevan sellainen epäsuhta, että Roivaksen oli vaikea asettaa 

yhtäläisyysmerkkejä sinne välimaastoon. Mutta pikku hiljaa etenemällä asiat yleensä valkenivat. 

»Tietysti minua tällaisena vanhempana raakkina kiinnostaa tietää, että oletteko te olleet kauan alalla. Siis 

tuollaisessa ampullibisneksessä?» 

»Ei se ole meidän bisnes», Tonto ravisti päätään. »Ja kyllähän sä sen tuut näkemään — sitten kun alkaa tosi 

hommat. Tää on vaan tällainen palvelus, joka meidän piti hoitaa pois alta.» 



»Kenelle?» Roivas päätti kokeilla kylmän rauhallisesti kepillä jäätä. 

Pojat vilkaisivat vaivihkaa toisiaan. Tonto päätti jälleen loimia puhemiehenä: 

»Sanotaan nyt vaikka niin, että me ei tiedetä.» Pieni miettiväinen tauko. »Ja vaikka me tiedettäiskin niin 

sitten me ei vaan kerrota...» 

»Joo. Ei me horistu niistä asioista Bossenkaan kanssa», Tango vahvisti. 

»Mitä se sitten minullekaan oikeastaan kuuluu», Roivas kohautti harteitaan. »Kuka tämä Bosse muuten 

on?» 

»Se kaveri, jolla oli aiemmin sun hommasi...» 

»Vai niin? Missäs se tyyppi nyt on? Siirtyi eläkkeelle vai?» 

»Potkaisi tyhjää.» 

»Miten?» 

»Liian tiukka tilanne ja liikaa speediä...» 

»Silloin se ei ollut mikään oikea ammattimies», Roivas totesi naama ilmeettömänä. 

»Sä toimit kyllä aika viileesti ja rauhallisesti, Klaus ...» Tonto kumartui pöydän yli. »Mitä mieltä sä olet 

meistä? Miten me pärjättiin?» 

»Teillä on noin nuoriksi jätkiksi oikea ote. Riuska meininki, mutta kuitenkin järki päässä», Roivas myönteli. 

Pojat pöydän toisella puolella vilkaisivat toisiaan suupielet muikeassa virnistyksessä. 

»Sä oot vanhempi ja varmasti aika kokenut jätkä, Klaus. Sähän oot ammattikonna, istunut ja kaikkee, mutta 

sen mä vaan sanon, että sä et varmaan osaa arvatakaan, missä; kaikessa mekin ollaan jo ehditty tähän ikään 

olla mukana...» Tonto röyhisti rintaansa silmät tuikkien. 

Vaaleakiharainen Rogge laski kätensä varoittavasti vieruskumppaninsa ranteelle. 

»Mutta se siitä. Pokka tulee varmasti selittämään sulle ne jutut vielä tänä yönä. Annetaan sen asian nyt 

vaan olla.» 

»Joo. Niin on parasta. Sellainen kaveri, joka luulee olevansa ammattilainen mutta on herkkä kehumaan 

asioillaan pitkin kulmia huomaa yllättävän äkkiä pyllistävänsä kumikäsineisiin sonnustautuneelle vanhalle 

pampunhomolle Kumlan häkin eteisessä», Roivas tokaisi. 

»Vielä pikku sana tästä Pokasta, Klaus. Sen kanssa ei ole ihan helppo tulla toimeen. Eli että kannattaa vaan 

ottaa iisisti», Tango huomautti. 

»Joo. Se vetää semmoista kunkun roolia, vaikka se itsekin on oikeestaan ihan vaan samanlainen renki kuin 

mekin», Tonto nyökytteli kyömyä nenäänsä. »Ei meilläkään aina niin kovin hyvin synkkaa yhteen sen 

kanssa. Siksi me pyritäänkin olemaan mahdollisimman vähän tekemisissä - siis silloin kun meitä ei tarvita...» 

Rogge rykäisi samalla hetkellä painokkaasti ja kohdisti katseensa Roivaksen taakse baaritiskin suuntaan. 



»Siellä se jo seisoskeleekin ...» Tonto hengähti hitasti. »No niin, Klaus, nyt tulet näkemään miehen sitten 

ensimmäisen kerran naamasta naamaan.» 

19. 

Sakari Roivas ei voinut väittää liiemmin pitävänsä tyypistä, joka istui häntä vastapäätä tenstalaisen kapakan 

perimmäisessä nurkkapöydässä. 

Pekka Pokka, mister Mitsubishi, oli iältään neljänkymmenen viiden hujakoilla. Keskiruskeat, otsalta 

ohenevat hiukset kaartuivat niskassa jotenkin keikarimaisen vaikutelman antaviksi kiharoiksi. Miehellä oli 

runsaanpuoleisesti kultaa sekä ranteissaan että sormissaan, ja hänen pikkutakkinsa ja silkkikravattinsa 

olisivat sopineet huomattavasti paremmin Cafe Operan ikkunapöytään kuin tänne - harmaana leijuvaan 

tupakansavuun, luimistelevien katseiden ristituleen. 

»Vai että oikein kaksi vesimiestä pöydässä. Kaikkea sitä näkee.» Pekka Pokka irvisti pöydällä seisovien 

Tourtelpullojen suuntaan. Hänen teennäisen täydellinen ruotsin ääntämisensä ei voinut olla heti 

ärsyttämättä Roivasta. 

»Mun pitää, helvetti vieköön, vielä ajaakin tänä iltana», Tonto äyskähti. »Ei ammattimies viitti mennä 

ainakaan ratista käryämään ...» 

»Ja oliko sinulla minullekin jotakin huomauttamista?» Roivas kysäisi pehmeästi. »Juomatavoistani?» 

»Lausuinpa vaan ääneen ajatukseni...» Pekka Pokka sytytti pikkusikarin katsoen Roivasta silmät viiruilla 

sytyttimensä lieskan yli. 

»Jos haluat hommiisi semmoisia taunoja, jotka eivät pulloon sylje, siis oikein sellaisia vanhoja kunnon 

suomalaisia sissejä, niin mene hakemaan Skarpnäcksgårdenin inkkarikylästä. Tai lähde kyselemään 

ostareiden kulmilta, tunnelbaanan päätepysäkeiltä - ei niistä pulaa ole.» Roivas katsoi pöydän yli leuka 

tiukkana, silmää räpäyttämättä. 

»Ei millään pahalla, ei toki», Pekka Pokka kohotti kämmenensä. »Kyllä minä ymmärrän, että viina on 

teikäläisille arka asia. Luojaani kiitän, että en ole samassa jamassa. Ymmärrät varmaan, että sitä vaan näin 

alkuvaiheessa aina hieman tutkailee uutta kaveria.» 

»Se kuuluu asiaan. Mutta kunnioituksella.» 

»Mitäs pidät näistä koltiaisista, uusista työkavereistasi, tulevaisuuden rock-tähdistä?» Pekka Pokka ei 

pystynyt peittämään pientä hymyä äänestään. 

»Hyviä tyyppejä. Intoa ja yritystä.» 

»Niin. Tämä yhteinen neitsytkeikkanne sujui kuulemma ihan hyvin.» Pokka karisti sikaristaan tuhkaa 

suoraan lattialle. »Ja kuka sitä kieltää nuoria miehiä suurista unelmoimasta. Kai sinullakin, Klaus, kakarana 

oli unelmia, oliko?» 

»Tottakai...» 



»Mitä? Mistä sinä unelmoit? Miksi sinä mahdoit oikein kovasti isona haluta?» Miehen pienet silmät 

katsoivat kylminä kuin lumiukon porkkananenän molemmin puolin asetetut huuruiset kymmenen äyrin 

kolikot. 

Pöydässä oli hiljaista. Pekka Pokan saavuttua tunnelma oli kertaheitolla muuttunut jotenkin 

kiusaantuneeksi, teennäisen odottavaksi. 

Roivas pyöritteli vastausta hetkisen kielellään. Levysoittimessa alkoi pyöriä ruotsalainen diskohumppa. 

»Joo. Oli minulla yksi suurempi haave silloin pikkupoikana», Roivas sanoi naama peruslukemilla. »Halusin 

poliisiksi ...» 

»Poliisiksi!» Kaikki räjähtivät nauruun. 

»Niin. Nyttemmin olen joutunut sen unelman hautaamaan - ikään kuin käytännön ammatinvalinnallisista 

syistä.» Roivas hymyili ja kohautti rauhallisesti harteitaan. 

»Voi helvetti. Tuo kuulostaa melkein yhtä hullulta kuin tämä minun juttuni.» Pekka Pokan heilautti kättään 

suuressa kaaressa. »Minä näet todella aioin jäädä armeijaan kouluttamaan räkänokkaisia, alati 

piereskeleviä alokkaita. Minut oli jo valittu sisälle Rottakouluunkin, kun yksi pieni väärinkäytös sattui 

paljastumaan. Ajatelkaa. Mä olisin kai nyt joku melkein eläkeikäinen reumatismin runtelema ylivääpeli 

jossakin Sodankylän perukoilla ellei armollinen kohtalo olisi silloin puuttunut peliin. Huhhuh! Pelkkä 

ajatuskin kylmää ...» 

»Sinulla onkin niin kauniit ja hyvinhoidetut kädet, että olet varmasti päässyt paljon, paljon helpommalla.» 

Roivas katsoi merkitsevästi Pokan hoidettuja kynsiä ja lukuisia painavia sormuksia. 

»Älä anna niiden pettää, hyvä veli. Nämä kourat ovat olleet mukana yhdessä sun toisessa kovassa leikissä.» 

Pekka Pokan silmät kapenivat ja hänen suupieleensä ilmestyi kova juonne. »Sanooko seiskytluvun loppu ja 

Suostuttelija-Kemppaisen porukka sinulle mitään?» 

Roivas kaatoi Tonton pullon lopun rauhallisesti lasiinsa. Raa'alla kädellä Tukholman suomalaista 

alamaailmaa otteessaan pitänyt liiga oli viidentoista vuoden jälkeenkin hyvässä muistissa. 

»Eikös se ole sama Kemppainen, joka järsii edelleen pitkää rieskaansa Riihimäellä, on kääntynyt uskoon ja 

muuttanut nimensä Harras Ristinpojaksi», Roivas hymähti hiljaa. 

»Pitkät baakelsit pehmittää pojan kuin pojan pään. Mutta tyhmää on joutua semmoisia jyrsimään. Eivätkä 

kaikki siitäkään porukasta koskaan saaneet yhtään mitään.» Pekka Pokka nojautui rennon itsevarmana 

taaksepäin. »Fiksuimmat selvisivät siitäkin katiskasta joutumatta nokkimaan murusen murusta.» 

»Onneksi olkoon. Kunnia päästä näin kovaan seuraan.» Roivas hymähti tahallisen ärsyttävästi. »Mutta 

mennään vaihteeksi asiaan. Mitähän seuraavaksi on odotettavissa ja koska? Ja miten tienestit alkavat 

juosta?» 

»Sä saat tilin tästä tämäniltaisesta heti kun häivytään paikalta. Ne on pikkurahoja vasta verrattuna siihen 

niitä jatkossa odottaa. Liksat komistuvat, kun päästään takaisin kunnon hommiin», Pekka Pokka vastasi. 

»Onko uusi iso homma jo huulilla?» Tonto alensi vaistomaisesti ääntään, vaikka levyautomaatti pauhasi 

vieressä. 



»Nyt kun tämä herra Petterin aiheuttama pikku ongelma saatiin pois päiväjärjestyksestä niin uutta isoa 

aletaan ajaa sisään hyvää kyytiä. Ja se ei tule olemaankaan mikään pikku pamaus. Kun minä olen 

palauttanut kaman takaisin oikeaan osoitteeseen niin sovin siellä sitten jatkosta tarkemmin ...» Pokka totesi 

painokkaasti. 

»Koska se suurin piirtein olisi? Siis se seuraava?» Tonton silmät siristyivät odottavasti. Kyömy nenä, korkeat 

poskipäät ja epätasaisen huolettomasti lyhennetty paksu vaalea tukka tekivät hänestä todellakin jollakin 

tavalla intiaanin näköisen. Luonnonoikun - valkotukkaisen inkkarin. 

»Se voi olla vaikkapa tämän kuun viho viimeinen päivä. Siis isojen maksujen aikaan. Eläkkeet, palkat, 

vuokrat, kaikki saatanat. Kunnon kansalaisia jonottelemassa tiskeillä tilisiirtolappuset tai hikiset pankkikirjat 

kourassaan. Ja holveihin kerättynä plootua tavallista paksumpiin pinoihin. Kolmaskymmenes marraskuuta. 

Satutteko muuten tietämään mikä päivä se on?» Pekka Pokka vilkuili pieni hymy huulillaan ympäri pöytää. 

»Se on Kaarle XII:n kuolinpäivä...» Roivas puuttui puheeseen. 

»Ei hassumpaa, Klaus.» Pokka nyökytteli. »Se merkitsee sitä, ystävät hyvät, että kytät alkavat jo hyvissä 

ajoissa iltapäivällä kerääntyä Kungsträdgärdenin nurkille, sinne kyseisen! kunkun mukaan nimetyn torin 

liepeille, odottelemaan illan kohokohtaa, eli sitä että nahkapäät pikkunatsit ja mutakuonot 

hännystelijöineen rupeavat kivittämään toisistaan paskoja pihalle. Sellainen järjestely taas sopii meille 

erittäinkin hyvin.» 

»Tässä vaiheessa utelisin sen verran, että mikähän mahtaa olla meikäläisen osuus soturikuninkaan 

kuolinpäivän juhlallisuuksissa?» Roivas kysäisi muina miehinä. 

Pöytään laskeutui käsin kosketeltavan syvä hiljaisuus. Pojat vilkaisivat nopeasti toisiaan ja käänsivät sitten 

taas katseensa Pokkaan ja Roivakseen. 

»Sinun pitää mennä ensimmäisenä sisään ja ampua lippaallinen paukkupatruunoita taivaan tuuliin ja 

vaihtaa sitten rynkkyysi kova lipas ...» Pekka Pokka piti pienen tehotauon. »Ja sinä lähdet paikalta pois vasta 

pari minuuttia muiden jälkeen. Moottoripyörällä tuhatta ja sataa...» 

Looshiin laskeutui haudanhiljaisuus. 

Pekka Pokka istui ilmeettömänä kuin lisko. Tonto, Tango ja Rogge pidättelivät vaistomaisesti hengitystään 

odottaessaan Roivaksen reagointia äskeiseen ilmoitukseen. 

»Ahaa, luulen olevani kärryillä...» Roivaksen ääni oli hidas ja venyttelevä. 

Tonto katsoi taas nopeasti Tangoa ja Roggea ja nämä vilkaisivat takaisin. Poikien kasvoilta loisti vaivoin 

salattu ylpeys. 

»Nyt varmaan ymmärrät...» Pekka Pokan ääni madaltui melkeinpä teatraaliseksi kuiskaukseksi. » .. .että me 

teemme todella muutakin kuin näitä pikku perintäkeikkoja.» 

Roivas käänsi katseensa hitaasti. Hän tavoitti Pekka Pokan hailakansiniset silmät kuin hipaisemalla. 

Useitakin asioita pyörähti miehen mielessä. Jotenkin vain päällimmäiseksi jäi eräs miete: mahtoikohan 

vastapäisen kovaa roolia vetävän herran tuttavapiiriin lukeutua myös eräs noin kolmevitonen, vaalea, 

suomea puhuva nainen, jonka Volvon etupuskuri oli parasta aikaa uusittavana? 



Kolmas osa 

 

20. 

Valkoiset loma-osakerivistöt reunustivat ruskeaa, kuollutta vuorenseinämää suurin piirtein merenrannan 

alkuperäisen asutuksen ja rosoreunaisen harjanteen yläreunan puolessa välissä. Hohtaviksi kalkitut talot, 

joita yhdisti musta, polveileva asfalttitie näyttivät auringon kuivettamalla ryppyisen ruskealla kaulalla 

riippuvalta, vitivalkoisista näkinkengistä kootulta korulta. 

Juoksevan miehen hahmo piirtyi hetkiseksi viileän sinistä taivasta vasten. Hyvällä kiikarilla olisi saattanut 

erottaa lihaksikkaan, paljaan ylävartalon, punaiset juoksushortsit, pitkät jäntevät jalat ja rytmikkäästi 

heiluvat kädet. 

Parin minuutin verran mies seuraili summittaisen tuntuisesti harjanteen huipulla kiertelevää polkua. Hänen 

eteenpäin ponnisteleva vartalonsa vaikutti jotenkin epämääräiseltä: se häälyi kuin kuvajaisena vaalean 

huurun keskellä, joka tiivistyi kehonlämpöisestä hiestä viileään, marraskuiseen ilmaan. 

Taustalla, kuin kaukaisena rekvisiittana kohosivat Sierra Nevadan jylhät huiput. 

Harjanteen korkeimmalta kohdalta laskeutui jyrkkä polku kohti mustan asfalttitien serpentiinejä. Mies 

pysähtyi paikalleen pieneksi hetkiseksi, kuin syvään henkeä vetävä uimahyppääjä. Sitten hän ponnisti 

uudelleen vauhtiin. 

Mies syöksyi rinnettä alas käännähdellen, hyppelehtien, jarrutellen, pysähdellen ja ponnistaen taas uuteen 

vauhtiin löydettyään sopivan tuen jalalleen. Välillä hän joutui tavoittelemaan tasapainoa molemmin käsin 

kuin jyrkänteeltä Ientoon ponnistava haukka, välillä hän luisui jonkin pätkän harmaan pölypilven 

saattelemana ja nousi sitten taas jaloilleen ja teki hallitun väistöliikkeen paremmalle jalansijalle. 

Mies tömähti mustalle asfaltille suunnilleen harjanteen puolivälissä. Hän ei pysähtynyt vetämään henkeä 

vaan jatkoi etenemistään heti tasapainon saavutettuaan rennolla, kiireettömällä askeleella, kuin verrytellen 

kovan harjoituksen jälkeen. 

Huoneisto, jonka ovenpielessä luki nimi ERNSTHOFER, oli rinnettä reunustavan valkoisen kaulanauhan 

toisessa päässä. 

Mies kiersi talon nurkan, ponnisti kevyesti matalan tiiliaidan yli ja hypähti muutamalla ilmavalla askeleella 

mosaiikkilaatoilla päällystetylle patiolle. Hän istahti pehmustetulle rantatuolille, kääri pehmeän 

froteepyyhkeen paljaan, hiestä höyryävän ylävartalonsa ympärille ja kaatoi puutarhapöydällä olevasta 

kannusta paksua keltaista appelsiinipuristetta pitkään lasiin. 

Mies joi lasin kerralla tyhjäksi, huoahti lyhyesti ja otti sitten rennon, puoleksi makaavan asennon. Aurinko 

oli juuri nousemassa. Öinen tuuli oli hiipumassa, vaahtopäät rantavedessä leikkivät viimeisiä leikkejään. 

Afrikka ja Marokko jossakin kaukana etelässä, aamuisen udun keskellä, olivat pelkkiä aavistuksia. 

Mies sulki silmänsä. Hän antoi viileän marraskuisen tuulen hyväillä kasvojaan, kiristäviä raajojaan ja nautti 

kovan harjoituksen jälkeisestä kihelmöivästä hurmion tunteesta. 



Sitten miehen oikea käsi etsiytyi froteepyyhkeen alta ensimmäiselle arvelle, hyväili sitä hetken ja jatkoi 

varovaisesti tunnustellen matkaansa seuraavalle. Tämä oli hänen joka aamuinen rituaalinsa. Sen hän kävi 

aina läpi kohta kohdalta, huolellisesti, kuin rukousnauhaansa syventynyt uskovainen. 

Vasemman jalan pitkä valkoinen arpikudos oli Afganistanin peruja. Hän oli juuri hypännyt Antonov-

kuljetuskoneesta Kandaharin yläpuolella, kun luoti oli raapaissut vain sekuntia ennen varjon aukeamista. 

Soikionmuotoinen arpi vasemmassa kupeessa oli aiheuttanut koiran pirulainen Petushkin lähiössä, 

Moskovan ulkopuolella. Permin mafian paikallisen porukan kapteeni oli kuollut autonsa viereen 

ensimmäisestä osumasta - siististi ohimosta läpi - mutta konnan koulutettu susikoira oli päässyt yllättämään 

sivulta. Samassa rytäkässä mies oli kadottanut aseensa. Hän muisteli painineensa koiran kanssa viisi pitkää 

minuuttia paskaisella parkkipaikan asfaltilla ennen kuin oli saanut sen niskat naksahtamaan. Silloinkaan se 

ei ollut vielä avannut leukojaan. Hän oli joutunut avaamaan ne auton rengasraudalla. 

Oikeassa kyljessä oli pyöreä, kolikkoa muistuttava arpikudos. Selänpuolella oleva umpeen harsittu 

ulostuloreikä olikin jo paljon isompi. Silmittömässä ammuskelussa smolenskilaisessa kapakassa oli kuollut 

neljä tyyppiä. Omaa ampujaansa, joka makasi siinä vaiheessa jo halvaantuneena eteisen lattialla, mies 

muisti ampuneensa lopuksi kosketuslaukauksella perseeseen. Ääni oli ollut moksahtava. Sinne ammuttu 

luoti ei tule helposti ulos. 

Viimeinen ja tuorein arpi ulottui pitkänä, tummana viiltona kaulan juuresta melkein hauikseen saakka. 

Keväällä ruotsalaisveneessä se nulikka oli ensin ehtinyt iskeä yllättäen kitarallaan ja tullut sen jälkeen 

kalanperkausveitsi kädessään päälle. Se oli onnistunut huitaisemaan yhden huteran osuman ja sulkeutunut 

sitten paatin vessaan. Mies muisti sen uikuttaneen siellä sisällä kuin ketunrautoihin jäänyt koiranpentu. Se 

oli pitänyt pahaa ääntä ihan loppuun saakka. Herra ja rouva olivat kuolleet paljon arvokkaammin, kuin 

uskomatta todeksi sitä mikä oli tapahtumassa. Ja se pikku tyttö - se oli vaan ristinyt kätensä ja alkanut lukea 

iltarukousta. Ei itkun pihausta. Mutta se vitun nulikka. 

Sitä räkänokkaa mies ei muistellut hyvällä. Oli kehdannut vielä polvillaan rukoilla armoa veneen vessan 

lattialla, vaikka oli omaa ahneuttaan ja tyhmyyttään saattanut sukulaisensa ja itsensä moiseen jamaan. 

Ensin Tallinnassa nulikka oli autellut järjestämällä, muka sattumalta, miehen tapaamisen lomailevan 

perheen kanssa. Tukholman kiho oli kusettanut sitä aika onnistuneesti. Poika oli koko ajan luullut, että 

veneeseen piilotettavaksi tarkoitettu lasti sisälsi pelkkiä bodareiden hormoneita. 

Harmaaohimoinen, jäntevä mies maistoi taas tuoremehua ja siristi silmiään nousevan auringon kilossa. 

Aluksi kaikki oli mennyt suunnitelmien mukaan. Koko homma olisi voinut sujua aivan kivuttomasti, ellei 

isäukko olisi omaksi ja perheensä epäonneksi mennyt tonkimaan väärää koloa paatissaan. Mies oikoili 

jänteviä jalkojaan. 

Raudsepp oli ajanut tilanteen sellaiseen pisteeseen, että vaihtoehtoja ei ollut. Kyseessä oli ollut pelkkä 

sattuma. Työtapaturma. Sellaisia ei pystynyt eliminoimaan huolellisimmallakaan suunnittelulla. 

Se, että vene ei ollutkaan palanut oli tietenkin ollut paha virhe. Mies kaatoi otsa rypyssä itselleen lisää 

appelsiinipuristetta. Se oli ollut jo toinen virhe.  Mutta inhimillisessä toiminnassahan kaikki oli aina 

mahdollista, myös pikku erheet. 

 



Harmaaohimoinen mies oli kuitannut palkkionsa ja noussut Arlandasta Espanjaan lentävään koneeseen 

takataskussaan väärennetty passi. Tukholman kiho oli saattanut hänet lentoasemalle komealla 

jenkkikaarallaan. Mies nyrpisti nenäänsä muistaessaan miten oli haistanut sen paskahousun pelon. Se oli 

varmasti ollut tyytyväinen nähdessään koneen nousevan. Helvetin helpottunut. 

Rahasumma oli riittänyt mukavasti yli kesän. Elokuussa oli black jack kuitenkin alkanut näyttää mustimman 

muotonsa, kortti oli vienyt aina vain kovenevalla vauhdilla. Kuvioihin oli sopivasti ilmaantunut frau Gisela 

Ernsthofer, jolla oli käytössään tämä mukava loma-osake rauhallisella paikalla, kalastajakylän yläpuolisella 

rinteellä. 

Gisela oli neljäkymmentäviisivuotias - neljä vuotta padolla istuvaa, arpien kirjomaa miestä vanhempi. 

Nainen oli kotoisin Stuttgartista, ja hänen kiireinen, elektroniikkateollisuuden markkinointitehtävissä 

työskentelevä aviomiehensä ei kuulemma ehtinyt poiketa Espanjan kodissa kovin usein. 

Appelsiinipuristetta juovan miehen oli myönnettävä, että elämä naisen kanssa oli sujunut ihan 

kohtuullisesti viimeiset parit kuukaudet. Pienellä koulutuksella tämä oli oppinut oman paikkansa ja siitä 

eteenpäin homma oli hoitunut melkeinpä harmonisesti. 

Ensin alkuun Gisela tosin oli yrittänyt nikotella tyypilliseen naiselliseen tyyliin. 

Kun mies oli ensimmäisen kerran ilmoittanut haluavansa hieman vaihtelua, eli sopivasti taskurahaa 

päästäkseen Torremolinokseen huoriin lauantai-illaksi, oli Gisela alkanut käyttää ikävältä kuulostavia 

saksalaisia kurkkuäänteitä. Avokämmenellä annettu reipas oppitunti oli langennut pedagogisesti otolliseen 

maaperään. Seuraavalla kerralla nainen oli antanut rahat mukisematta. 

Froteepyyhkeeseen kääriytyneen miehen oli myönnettävä, että nykyinen turhautunut olotila ei todellakaan 

johtunut Giselasta. Nainen kieltämättä yritti parhaansa sekä sängyssä, keittiössä että muutenkin. Viimeisten 

viikkojen aikana kasautunut levottomuus oli jotakin aivan muuta. Hän oli kokenut tämän ennenkin. 

Ehkä oli vain tullut taas aika lähteä. 

Ehkä veri veti jälleen uuteen metsästykseen, tuoreen saaliin perään. Mies valutti viimeiset sakeat, keltaiset 

pisarat kurkkuunsa ja maisteli. Oliko mehussakin jo aavistuksen verran katkera, karvas maku? 

Yksinäinen, täältä ylhäältä vuorenrinteeltä katsottuna aivan kuin pieneltä lastuveneeltä näyttävä 

kalastajapaatti irtautui laiturista ja lähti puksuttamaan vasta-aallokkoon kohti Välimeren ulappaa. 

Mies unohtui hetkiseksi seuraamaan venettä. 

Vähän ajan kuluttua hän kuuli kevyet askeleet, mutta ei vaivautunut kääntämään päätään. 

Viereiselle pöydälle laskettiin tarjotin, jolla oli kaksi höyryävää kuppia, toisessa kahvia ja toisessa 

haudutettua teetä, tuoreita sämpylöitä, viipaloituja tomaatteja, kurkkua, salaatinlehtiä joilla vesipisarat 

leikkivät, ohuita, savustettuja kinkunviipaleita ja reikäistä, vahvaa juustoa. 

»Hyvää huomenta, kulta.» Ruskettuneet, pyöreät käsivarret kietoutuivat takaapäin miehen kaulaan. Naisen 

vasemman käden nimettömässä kiiltelevä sormus oli paksu, ja siihen upottu timantti oli pienen 

omaisuuden arvoinen. »Miten lenkki meni?» 



»Kuten aina. Jalkaa toisen eteen. Hengästyttää. Hikoiluttaa. Lopussa väsyttää ja vituttaa. Mutta ei anna 

periksi.» Miehen englanti oli hieman kankeaa, ääntämys kovaa ja kulmikasta. 

»Niin tietysti. Mutta minun kultani se ei vaan koskaan anna periksi. Juuri sellainen mies hän on.» Nainen 

painoi huulensa miehen korvannipukkaan ja hänen ranteissaan roikkuvat melkein pikkusormen paksuiset 

kultaiset renkaat kalahtivat yhteen. 

Mies ojensi oikean kätensä, tarttui teekuppiin ja maistoi. Hunajaa oli tällä kertaa riittävästi. Eilen aamulla 

hän oli joutunut huomauttamaan asiasta. 

»Kulta, minäpä tutkiskelin tässä aamusella yhtä asiaa...» Nainen naurahti hiljaisella äänellä. 

»Mitä asiaa?» 

»Tätä...» Nainen siirsi froteepyyhkeen sivuun miehen lihaksikkaalta, vielä näin myöhään syksylläkin 

ruskettuneelta rinnalta. Näkyviin tuli vasemmalle puolelle, juuri sydämen päälle tehty sydämen muotoinen 

tatuointi. 

Se oli kömpelöä, suttuista työtä. 

Mies muisti, että tataari, joka oli Kabulissa tatuoinut hänelle ja kolmelle muulle saman komppanian 

upseerille tämän täsmälleen identtisen kuvion, ei ollut osannut kunnolla edes länsimaisia aakkosia. He 

olivat joutuneet piirtämään sille tarkan mallin kirjain kirjaimelta. 

»Mitä siitä?» 

»Lainasin eilen kaupungissa kirjastosta latinankielen sanakirjan. Ja siitä kävi ilmi, että sinä olet hiukkasen 

juksannut minua...» 

»Ei kai se mikään yllätys ole. Minähän kusetan sinua koko ajan. Aina kun tilaisuus sattuu kohdalle.» Mies 

rypisti kummastellen kulmiaan. 

»Kyllähän minä sen tiedän, kulti pieni», nainen kehräsi matalalla äänellä. »Ajattelin vain kertoa sinulle, ellet 

sitä sattumalta jo tiedä, että tuon sydämen sisällä ei todellakaan lue: USKOLLINEN SYDÄN KEVYT 

KANTAA...» 

»Kiitos tiedosta, pannaan korvan taakse.» Mies laski kupin takaisin pöydälle. Tämän keskustelunaiheen 

jatkaminen ei kiinnostanut häntä. »Minullakin on muuten sinulle yksi pikku uutinen.» 

»Minkälainen?» 

»Lähden huomenna, heti aamulla.» 

»Minne? Mitä tarkoitat?» Naisen ääni värähti ja hänen otteensa miehen kaulalla herpaantui hieman. 

»Pois.» 

»Pois? Minne pois! Mitä sinä oikein selität!» Naisen ääni kohosi muutaman oktaavin. »Puhu minulle!» 

»Se ei kuulu sinulle.» 

»Vai ei kuulu...» 



»Nyt turpa tukkoon. Minä en kuuntele enää sanaakaan tuollaista. Tajuatko! Ymmärrätkö!» Miehen 

leukapielet kiristyivät ja hänen sanansa läiskähtivät kuin märän piiskan sivallukset. 

»Älä nyt suutu, kai sinä ymmärrät, että minä hermostun. Vähemmästäkin. Mutta et kai sinä ole tosissasi...» 

Naisen ääneen oli tullut uusi, suostutteleva sävy. »Sano minulle, ettet ole tosissasi, kulta...» 

»Olen. Olen tosissani.» 

»Mutta tulethan sinä sitten takaisin?» 

»En. En koskaan.» 

Naiset laihat, ruskettuneet käsivarret irtautuivat miehen kaulalta rannerenkaiden kalahdellessa kuin 

pelästyneet kalkkarokäärmeet, jotka vetäytyvät auringosta kallionkolon varjoihin. 

»Du Scheisse! Schwein! Scwein!» Nainen ryntäsi avoimista pariovista valkeaksi kalkitun talon paksujen 

seinien suojaan. Tuulenvire jäi lonksuttelemaan avointa ovea. 

Mies halkaisi rauhallisesti sämpylän, levitti sille marmelaadia, pari tomaatinviipaletta, herkullisen 

kinkunsiivun ja päälle pari palaa juustoa. 

Hän haukkasi sämpylästä ison palan. Vasemmasta suupielestä karkasi leualle hieman vetelää tomaatin 

sisusta. Punainen mehu juoksi norona ja tipahti leuan kärjestä alas rinnalle, suoraan punertavalla värillä 

tatuoidun sydamenkuvan päälle. 

Sydämen sisällä luki latinaksi isoin, violetinsinisin tikku-kirjaimin: SIT TIBI TERRA LEVIS .. 

21. 

Kaknästornetin, yhdistetyn näkötornin ja radiomaston aulan maisemakorttitelineiden luona ei tähän aikaan 

juuri parveillut turisteja. 

Iäkkään ulkomaalaispariskunnan vieressä telinettä tutki pitkä, laiha kamelinkarvaulsteriin pukeutunut 

tyyppi. Mies pyöritteli epätietoisen näköisenä kädessään korttia, joka kuvasi Kaupungintaloa 

iltavalaistuksessa. Roivas olisi tunnistanut miehen vaikka selkäpuolelta. Tuo hieman lysy, laiha varsi ja sitä 

verhoava iänikuinen, kulunut kameliulsteri olivat olennainen osa Polishusetin pysyviä arvoja. 

Vanhempi konstaapeli Kameli-Hjalmarsson päätti olla ostamatta korttia, mikä olikin ymmärrettävää, sillä 

Roivasl tiesi hänen asuvan Norr Mälarstrandilla, aivan Kaupungintalon vieressä. 

Hissi nykäisi Roivaksen nopeasti melkein pilvien tasalle. Astuessaan ulos metallikopista hän näki edessään 

kahvilan tiskin, assyyrialaiselta vaikuttavan kahviloitsijan ja tiskin kulmaan höyryävä kuppi kourassaan 

nojailevan Ronny Boodin. 

Ronnyllä oli yllään violetin värinen verryttelupuku, joka kiristi aika tavalla miehen komean vatsan kohdalta. 

Jalassaan hänellä oli upouudet, neonväriset lenkkarit ja miehen aina takkuista,  itsepintaista tukkavärkkiä 

koristi paksu, froteinen, pastellinvihreä hikinauha. 

 



Ronny Bood luki Roivaksen katseen aivan oikein ja miehen muoto tummeni. 

»Ahaa, sinäkin olet sitten lähtenyt lenkille?» Roivas tokaisi kulmakarvojaan kohottaen. 

»Vedin hieman intervalleja tuolla Gärdetissä ja ajattelin poiketa välillä kahville», Bood vilkaisi syrjäsilmällä 

kahvia suodatinpussiin lappavaa assyyriä. »Ota kupillinen niin mennään tiirailemaan hieman syysluontoa...» 

Roivas sai kahvinsa. Miehet siirtyivät tornin keskustaa pyöreänä vyönä kiertävälle näköalatasanteelle. 

Boodin neonväriset lenkkitossut narahtelivat uutuuttaan joka askeleella. 

»Tosi siisti tuo sinun otsapantasi - sehän on oikeastaan jopa nätti ...» Roivas ei malttanut olla antamatta 

pientä palautetta. 

»Säästä nuo jutut. Tästä alkaa olla leikki kaukana.» Ronny boodin äänensävy oli harvinaisen kyllästynyt. 

»Mikä hätänä? Etkö saanutkaan Cooperissa kolmea tonnia rikki tänä aamuna?» 

»Sen verran voin vain sanoa, että sen sinun eilisen puhelinsoittosi jälkeen piru on ollut irti. Mutta pianhan 

saat nähdä kaiken omin silmin ...» 

Miehet kaartoivat näköalatasanteen maksullisten kaukoputkien luo. 

Viiden metrin päässä seisoskeli kaksi herraa. Toinen nojasi hieman jäykän ja varuillaan olevan näköisenä 

metallikaiteeseen. Roivas tunnisti lähimmän esimiehensä komisaario Griipin heti, vaikka tämä olikin 

huolellisesti suojannut silmänsä syysauringon viimeisiltä hiipuvilta säteiltä suurilla, tummilla laseilla. 

Toinen mies seisoi hieman etukumarassa ja tähyili kaukoputkella jonnekin Södermalmin suuntaan. Hän oli 

pukeutunut maastokenkiin, vihreisiin Fjällrävenin samoilijanhousuihin ja paksuun kirkasväriseen 

lampaanvillapaitaan. Roivaksen mielestä tyyppi näytti norjalaisen turskalaivan perämieheltä, joka oli 

sattunut poikkeamaan ensi kertaa naapurimaan pääkaupunkiin. 

Komisario Griip nyökkäsi Roivakselle vaisusti, jotenkin varautuneen oloisena. Norrmanni oikaisi myös 

selkänsä ja kääntyi tulijoihin päin. Roivas ei voinut olla hätkähtämättä. Hän tarttui ojennettuun käteen, 

vaihtoi hieman epätietoisena jalkaa ja vastasi sitten poliisimestarin leveään hymyyn. 

»Hauska tavata, ylikonstaapeli Roivas - sanoisin jopa, että tämä on erittäinkin mielenkiintoista. Mutta 

työjärjestykseen! Nyt ihan aluksi me muut voimme olla vaiti ja sana on teidän.» Poliisimestari taputti 

Roivasta toverillisesti harteille. »Antakaapa tulla, Roivas, ihan omin sanoin. Täydellinen raportti!» 

Roivaksen lopetettua tasanteelle laskeutui viiden sekunnin hiljaisuus. Sen katkaisi poliisimestarin möreä 

ääni: 

»Kovia uutisia, Roivas. Ennenkuin etenemme neuvonpidossa, meidän pitänee sopia tietyistä pelisäännöistä, 

vai mitä?» 

Roivas yskäisi kuivasti nyrkkiinsä. Hän haravoi katseellaan taivaanrannassa näkyviä kirkontorneja yrittäen 

muistella niiden nimiä. Tällainen kuurupiilo melkein pilvien tasalla ei tuntunut erityisen luontevalta. 

»Me lähdemme nyt siitä, että asiasta tietävät vielä tässä vaiheessa koko poliisilaitoksen piirissä vain me 

neljä.. .» Poliisimestarin ääni oli painokas ja terävä. 



»Tuota, entäpä asiaan liittyvät koordinaatio-ongelmat ja komisario Janssonin erityiskomennuskunta? Hehän 

tutkivat! edelleen täydellä teholla tätä samaa juttua? Ja huumeryhmä painiskelee koko ajan niiden 

sotahuumeiden kimpussa.» Komisario Griipin ääni oli varovaisen huolestunut. 

»Jansson on vetänyt tätä Paukkupanosliigan projektia komisario Magnussonin traagisesta poismenosta 

lähtien ...» Poliisimestarin huulilta karkasi matala huokaus, joka tuli kuin suoraan Dramatenin näyttämöltä. 

»Mutta mitkä mahtavat olla tämänastiset tulokset? Yhtä tyhjän kanssa. Se tarkoittaa sitä, että emme 

valitettavasti voi luottaa siihen poppooseen tarpeeksi - emme ainakaan näin herkässä vaiheessa - kun 

olemme aivan läpimurron kynnyksellä. Ja sama pätee huumeosastoon. Niissä porukoissa on yhteensä 

laskien aivan liikaa naamoja. Nyt meidän on nostettava salassapito ja varovaisuus päällimmäisiksi 

kriteereiksemme.» 

Kaiteeseen nojaavat kolme poliisimiestä olivat aivan hiljaa. Äskeistä lausahdusta oli vaikeaa mennä 

kommentoimaan mitenkään päin. 

»Siis haluan täsmentää ...» Poliisimestari veti mahtipontisesti ilmaa keuhkoihinsa. »Kyseessä ei ole 

tietenkään epäluottamuslause Janssonia kohtaan. Mies on ihan hyvä vanhan koulukunnan poliisi. Me 

elämme nyt kuitenkin muuttuvassa maailmassa, joka vaattii uudenlaista päätöksentekoa ja uudenlaista 

luovuutta ratkaisuissa. Enää ei voida aina edetä niin kuin parikymmentä vuotta sitten on opetettu. Ja 

Janssonin ryhmä erilaisine sidos ja alaryhmineen on kyllä paisunut jo aivan liian laajaksi. Tässä tilanteessa 

me emme kerta kaikkiaan voi ottaa sitä riskiä, että tämä tieto vuotaisi jonnekin. Viimekesäinen Gunnmon 

tapaus osoittaa, että kaikki on mahdollista. Eli tässä vaiheessa kaikki operaatioon liittyvä jää pelkästään 

meidän neljän tietoomme. Asia lienee ymmärretty...» 

Paikallaolijat nyökkäsivät äänettöminä. Roivas pinnisti aivojaan ja yritti kovasti muistella mikä mahtoikaan 

olla oikealla kädellä kaukana horisontissa näkyvän suippotornisen kirkon nimi. 

»Eli operaation organisaatio on seuraavanlainen. Minä olen vastuullinen johtaja. Henkilökohtaisesti. 

Komisario Griip toimii varamiehenäni. Bood on yhteyshenkilö. Ja Roivas jatkaa edelleen kenttäagenttina. 

Uppfattat?» 

Kaikki nyökkäsivät taas yhtenä miehenä. 

»Sitten taas itse asiaan. Roivas, tästä vastapuolen organisaatiosta... Luuletko, että nämä kaksi erillistä 

toimintalinjaa, Paukkupanosliiga ja taisteluhuumeet, nivoutuvat aivan huipulla yhteen ja samaan 

nimittäjään - siis yhteiseen taustahahmoon?» 

»Pidän sitä melko varmana. Eräältä näistä nuorista kavereista lipsahti ikään kuin sivulauseessa - kun oli 

puhetta siitä miten kaikki heidän osaltaan oikein alkoi - että ensimmäinen keikka viime kevättalvella 

annettiin heidän tehtäväkseen, koska jostakin piti äkkiä löytää rahoitus todella isoon operaatioon. 

Maahantuontijuttuun ...» Roivas pudotteli hitaaseen tahtiin. 

»Huumekaupan rahoitus ...» Poliisimestari nyökytteli itsekseen. »Se näyttelee tärkeintä osaa mm. New 

Yorkissa! useimmissa merkittävimmissä väkivaltaisissa ryöstöissä. Samoin kuin organisoidun 

varkausrikollisuuden kentässä. Minulla on siitä tilastot hallussani. Oletuksesi pitänee tältä osin paikkansa.» 

»Etenemisen suhteen on kyllä oltava äärimmäisen varovainen», Roivas esitti. »En ole täysin varma edes 

siitä miten paljon ne kaverit itsekään tietävät kuviosta kokonaisuutena.  



He vaikuttavat sellaisilta — miten minä sen nyt sanoisin — manipuloiduilta, jopa tietyllä tavalla 

yksinkertaisilta ja kokemattomilta poikasilta. Heillä ei luullakseni ole paljonkaan yhteyksiä toimeksiantajaan 

varsinaisten keikkojen ulkopuolella. Ja sitten on tämä kaveri nimeltä Pekka Pokka. Siitä tyypistä ei ainakaan 

toistaiseksi ole irronnut mitään. Pojat muodostavat tiiviin ryhmän, eräänlaisen bändin, ja Pokka on 

ulkopuolinen hahmo. Hän on olevinaan porukan kova luu.» 

»Älä missään nimessä hätiköi! Käytä tilanne rauhallisesti hyväksesi! Voita niiden luottamus! Ole konna 

konnien joukossa samassa mutalammikossa, poika!» Poliisimestari alkoi selvästi innostua omista 

sanoistaan. »Meitä ei kiinnosta paskankaan vertaa ne kolme neljä pikkupaskaa. Sellaisiahan vankilat ja 

Tukholman katuojat ovat jo pullollaan. Minä haluan sen ison sieltä taustalta. Ja ennen kaikkea minä haluan 

takavarikoida koko niiden myrkkyvaraston. Siis ryssien sotilaalliset amfetamiinit ja muut skopomorfiinit! Ne 

minä haluan. Ja ne me tulemme saamaan ainoastaan, jos pelaamme nyt korttimme äärimmäisen huolella ja 

oikein. Loppuun saakka.» 

»Joo, nyt me tulemmekin sitten tähän seuraavaan juttuun. Siis siihen marraskuun viimeisen päivän 

keikkaan», Roivas tarkensi. 

»Aivan. Aivan. Se on tulikokeemme. Siitä selviäminen saattaa antaa avaimet koko jutun ratkaisuun.» 

poliisimestari veti innokkaasti henkeä. »Sinulla ei ole vielä aavistustakaan siitä missä he aikovat iskeä?» 

»Ei pienintäkään. Poikien mukaan keikkojen suunnittelun hoitavat aina ulkopuoliset tahot. Pekka Pokka on 

ilmeisesti siinä touhussa mukana, mutta päätöksen tekee joku tyyppi, josta ne käyttävät joskus 

kutsumanimeä Maustemies...» 

»Mauste? Viitannee selvästi niihin aineisiin», poliisimestari heitti väliin innokkaasti. 

»Voi olla. Joka tapauksessa useimmiten pojat saavat varsinaisen kohteen selville vasta ryöstöä edeltävänä 

päivänä. Se vaatii pikaista mutta seikkaperäistä käskytystä - ja sen jälkeen nopeaa toimintaa...» 

»Ne vievät varovaisuuden ja salaamisen tosi pitkälle omissa porukoissaankin. Eivät jätä paljoakaan 

sattuman varaan», poliisimestari tuumiskeli otsa kurtussa. 

»Ei niin. Ja se taas ei anna minulle mahdollisuuksia informoida asiasta kovinkaan paljon etukäteen», Roivas 

sanoi. 

»Se on ongelma, muttei varmastikaan ylitsepääsemätön.» Poliisimestari nosti oikean käden ohimolleen. 

»Meidän pitää erittäin vakavasti harkita myös sellaista vaihtoehtoa, että annamme tarkoituksen pyhittää 

keinot. Eli annamme sinun, Roivas, toimia loppuun saakka...» 

»Siis, siis, ymmärsinkö oikein? Pitäisikö hänen osallistua aktiivisesti itse ryöstöön?» komisario Griip kysyi. 

»Ei tehdä nyt vielä mitään hätiköityjä päätöksiä. Emmehän voi tietää miten asiat lutviutuvat ennen kuun 

viimeistä päivää. Mutta jos olemme edelleen silloin pattitilanteessa, voi olla että meillä ei ole muuta 

vaihtoehtoa. Silloin on vain pakko näyttää vihreää valoa ja toimia niin. Meidän on tehtävä se, jos se on ainut 

keinomme selvittää näiden kahden laajan rikosketjun taustahahmot.» Poliisimestarin ilme oli päättäväinen. 

Hänen katseensa oli luja kuin vanhalla patsaalla. 

»Se voi olla melko riskaabelia», komisario Griip otti aurinkolasit silmiltään ja taittoi ne taskuunsa. »Tämä 

kaupunki tulee muutenkin olemaan sellainen hullunmylly kuun viimeisenä. Mitä tahansa voi tapahtua.» 



»Niin, siitä kuun viimeisestä tähän väliin pari sanaa. Meillä on sen päivän suhteen kaksi 

toimintavaihtoehtoa. Joko kiellämme mielenosoitukset kokonaan tai sitten myönnymme niin sanotulle 

ilmaisunvapaudelle. Jälkimmäisessä tapauksessa tulemme todennnäköisesti toimimaan seuraavasti. 

Sverige-demokraatit ja heidän nahkapäiset sympatiseeraajansa saavat mielenosoitusluvan tuonne ...» 

Poliisimestarin käsi osoitti vasemmalle. 

»He voivat kasata kulkueensa ja lippulinnansa Södermalmille ja mekastaa siellä keskenään niin paljon kuin 

haluavat. 

Vastamielenosoittajille annetaan lupa kokoontua Norrmalmille.» 

Miehen käsi sojotti suoraan eteenpäin. 

»Siellä huppupäiset anarkistit ja kaikki muut paremman maailman toivot saavat laulaa laulujaan vaikka 

aamuyöhön saakka, jos niin haluavat. Ja meidän, virkavallan, tehtävänämme on sulkea nuo välissä olevat 

Norrströmmenin ylittävät sillat sekä pitää tietenkin tarkka syyni muuallakin - ennen muuta tunnelbaanassa. 

Tällä pyrimme siihen, että sankarikuningas Kaarle saa levätä rauhassa tämän kuolinpäivänsä. Enpä usko 

hänen edes kaipaavan kovin hartaasti niitä pikkunaisien seppeleitä patsaansa juurelle ...» 

»Se operatio vaatii helvetisti miesvoimaa. Poliiseja joudutaan siirtämään koko läänin alueelta ja tietysti 

kaikista lähiöistä keskustaan», komisario Griip mietiskeli hitaasti ääneen. »Se voi tarkoittaa sitä, että liiga 

saattaa päättää iskeä juuri silloin jossakin etäisemmässä lähiössä...» 

»Paljon mahdollista. Mutta sitähän me emme voi tietää - vielä. Siitä asiasta meidän ei kuitenkaan kannata 

kantaa ylimääräistä murhetta. Meillähän on nyt heidän porukoissaan mukana oma miehemme. Pitää vain 

muistaa, että tavoitteemme on nyt paljon pidemmällä kuin näissä kolmessa neljässä pikkunilkissä. 

Olemmeko kaikki samaa mieltä asiasta?» Poliisimestari katsoi haastavasti miehestä mieheen. 

Griip, Roivas ja Bood nyökkäsivät yksi toisensa jälkeen äänettöminä. 

»Hyvä. Voidaan kai katsoa, että palaveri on tältä osin päättynyt. Minä kiitän teitä hyvät herrat ja onnea 

matkaan.» Poliisimestari ojensi kouransa ja kätteli kolmikkoa suurieleisesti. 

Roivas ja Ronny Bood poistuivat ensimmäisinä hissille. He välttivät katsomasta toisiaan kunnes hissin ovet 

olivat sulkeutuneet heidän takanaan. Sitten Bood avasi suunsa ja veti ilmaa keuhkoihinsa. 

»Älä sano mitään.» Roivas heilautti kättään voipuneesti. »Täällä on kuitenkin jossakin mikki, jota 

ystävämme Kameli-Hjalmarsson päällikön adjutantin ominaisuudessa kuuntelee - luultavasti tuolla 

pohjakerroksen vessanpytyllä istuen.» 

Roivas teki tarkoituksellisen mutkan Djurgärdenin läpi palatessaan Mazdallaan takaisin keskustaan. 

Syksyisen alastomat lehdot, kellertävät ruohokentät ja rauhallisesti polveileva musta asfalttitie tarjosivat 

harmonisen ympäristön ajatuksille. 

Äskeinen poliisimestarin käskytys oli jättänyt ikävän jälkimaun miehen alitajuntaan. Voitonriemu, jota 

Sakari oli sisimmässään tuntenut päästyään vihdoinkin jonkin todella suuren jutun jäljille, alkoi vähitellen 

vaihtua huolestumiseen, jopa hienoiseen epäröintiin. Se mitä korkein esimies nyt oli häneltä vaatimassa ei 

ollut aivan tavanomaista poliisipalvelusta, eikä missään nimessä riskitöntä. 



Uusi ajatus juolahti miehen mieleen ja Roivas naurahti sille ilottomasti. 

Ehkäpä hänellä ei edes ollut mahdollisuutta vaatia elämältään tavanomaisuuksia: turvaa, tuttuja rutiineja, 

säännöllisiä ihmissuhteita. Ehkä kohtalo oli olemassa. 

Mazda ohitti Gröna Lundin pääsisäänkäynnin. Näin marraskuussa tivolikin näytti apatiaan vaipuneelta. 

Roivaksen ajatukset eivät päässet irti äskeisiltä linjoiltaan. 

Oliko hän jo vaipunut niin alas, että kaikki kävi? Kun elämässä ei ollut muuta lämpöä, niin silloin kelpasi 

sellainenkin nainen, joka sananmukaisesti törmäsi päälle, antautui sen jälkeen turhia miettimättä ja häipyi 

nimeään sanomatta. Ja todennäköisesti koko episodi oli vielä ennalta järjestetty, toimeksiannosta ja 

laskelmoidusti. 

Djurgärdenin sillan jälkeen Mazdan vaihteet kirskuivat ikävästi. Roivas oli huomannut, että niin kävi 

useimmiten juuri silloin, kun hän istui ratin takana harmitellen oman elämänsä kytkimen luistamista. 

22. 

Roivas tiesi paikasta sen verran, että se oli Roggen eläkkeellä olevan, juopotteluun taipuvaisen isoisän 

entinen autokorjaamo ja että se sijaitsi Enebyssä, aivan Beckombergan mielisairaalan naapurustossa. 

»Vanha Bertil ei meitä häiritse. Se on mukava häiskä ikäisekseen. Aattele, Klaus, sellainen ryppyinen ikipatu, 

ikääkin varmasti puolta enemmän kun sulla — ja kuitenkin ihan OK-tyyppi», Tonto selitti vieressään Chevyn 

etupenkillä istuvalle Roivakselle. 

»Eikä se peri meiltä mitään vuokraakaan siitä paikasta», Tango takapenkiltä jatkoi. »Selittää vaan, että on 

hyvä kun jotkut edes pitää rötiskää silmällä. Ja se on kuulemma testamentannut koko paskan tälle mykälle 

sukulaisenkelilleen tässä.» 

Tango tönäisi vierellään istuvaa, pelkällä hymyllä jutusteluun osallistuvaa Roggea kylkeen. 

Laajalle alueelle levittäytyvän Beckombergan sairaalan rakennusten ääriviivat kohosivat Spängavägenin 

toisella puolella tummaa yötaivasta vasten epämääräisinä siluetteina kuin jättiläisen kasaamat legotalot. 

»Helvetti, aina kun mä tulen tänne niin mieleen juolahtaa, että varmaan joskus vielä meikäläinenkin joutuu 

sovittelemaan tuolla pyjamaa päälleen», Tonto huokaisi kaartaessaan vanhan amerikanrautansa 

ruostuneen teräsverkkoaidan portista sisään. Kulottunutta horsmaa kasvavan, karkean sepelin peittämän 

pihan perällä kyhjötti matala, harmaista harkkotiilistä kasattu rakennus. 

»Tervetuloa kotiimme, Klaus», Tango toivotti. »Tämä on sellainen paikka, että ei tänne joka jätkää 

kutsutakaan. Esimerkiksi Bosse-vainaa ei viitsinyt täällä poikkeilla. Eikä toista kutsua enää tullut.» 

»Niin. Varsinkin kun se ehti vetää sen rekan perään ...» 

Roivas tarkasteli surullisena kyhjöttävää, rappion painamaa rakennusta mietteliäänä ja nousi autosta. 

Nelikko asteli pihan poikki kohti verstaan päädyssä näkyviä pariovia. Pojat hidastivat askeleitaan 

lähestyessään muutaman metrin päässä rakennuksen nurkasta seisovaa, hieman vinoa metallipylvästä, 

jonka nokkaan sijoitettu pihalamppu näytti olleen pimeänä jo vuosia. 



»Nyt iisisti», Tonto levitti kätensä ja alkoi tunnustella varovasti eteensä. Hän oli kuin sokea, joka yrittää 

paljain käsin pyydystää yöperhosia. 

»Tuo rötiskä on sellainen, että sinne kiipee sisään vaikka mistä ikkunasta - siellä ei ole monessa paikassa 

kuin lastulevyt reiän peittona. Meillä ei ole kuiteskaan varaa infrapuna-valvontalaitteisiinkaan. Joten meillä 

on ihan ikioma systeemi», Tango selitti matalalla äänellä. »Se on semmonen ohut puuvillalanka, joka on 

vedetty tän pihan poikki tuolta aidanpylväästä tuon valotolpan kautta vastakkaisella puolella näkyvään 

aidanpylvääseen. Se menee murjun edestä noin metrin korkeudella. Se toimii pimeessä paremmin kun 

infrapuna...» 

»Shhh ....» 

Kaikki jähmettyivät niille sijoilleen. Tonto teki kädellään leikkaavaa liikettä. 

»Lanka on poikki! Se voi tietty olla joku irrallaan juokseva iso koirakin», Tangon ääni oli matala, jännittynyt. 

»Mutta koskaan ei voi olla varma. Homma on otettava varovasti...» 

Poikien puserot kahahtelivat heidän vetäessään käsiaseen sa esille. Rogge ja Tango häipyivät yön mustaan 

syliin, äänettöminä kuin haamut. 

»Me kaksi mennään nyt sisään muina miehinä», Tonto sanoi Roivakselle. Hän oli painanut lyhytpiippuisen 

revolverinsä mahdollisimman huomaamattomasti reittään vasten. 

Roivas seurasi muiden esimerkkiä, kaivoi Llaman nahkatakkinsa helman alta ja työnsi sen oikeaan 

sivutaskuunsa Samalla hetkellä säkkimäinen pilvikerros alkoi repeillä taivaalla mielisairaalan takana, ja 

kellertävä kuunpuolikas kurkisti esiin. Se ei kuitenkaan juuri valaissut vaan teki varjoista vain entistäkin 

tummempia. 

Tonto avasi pariovien vieressä olevan pienemmän metallioven oven lukon ja miehet astuivat sisälle 

rasvalta, tunkkaiseita ja lialta haisevaan pimeyteen. 

»Missäs se katkaisija nyt on. Saatana sitä löydä koskaan ...» Tonto puhui tahallisen kovalla ja huolettomalla 

äänellä. Roivas siirtyi varovaisen äänettömästi ja tunnustellen hänen viereltään sivummalle. Aina kannatti 

hajottaa maalia leveämmälle. 

Keltainen, himmeästi loistava polttimo syttyi varoittamatta, kuin valon hengen puhaltamana. Roivas näki 

edessään pitkulaisen, epäsiistin hallin, jonka keskellä oli rasvamonttu, ja montun vasemmalla puolella 

rumpupatteri sekä epämääräinen keko erilaisia äänikamoja. Oikealla seinustalla kyyhötti pukeillaan kaksi 

pyörätöntä autonromua - toinen ikivanha musta Taunus ja toinen vinoikkunainen kummajainen mallia 

Anglia. 

»Varokaa jätkät! Tästä ikkunasta on potkittu vaneri irti!» Tangon huuto jostakin hallin takaseinän suunnalta 

leikkasi ilmaa. 

»Saatana!» Tonto painautui kuhmuisen öljytynnyrin suojaan revolverin piippu kohti kattoa sojottaen. 

Roivas otti pari nopeaa sivuaskelta, mutta piti Llaman edelleen taskussa. 

»Hei, pojat hei, se olen vaan minä...» Uninen ja säikähtänyt ääni kuului öljymontun toiselta puolelta, 

Angliasta. 



Vanhan autonrämän sivuovi alkoi avautua naristen. Ensin betonilattialle valahti paksu, läikikäs huopa, sitten 

näkyviin tulivat farkkujen verhoamat jalat, seuraavaksi hento vartalo ja lopuksi sekainen tumma kiharapilvi. 

Hallissa oli aivan hiljaista nurkasta kuuluvaa pienten pakoon kiiruhtavien jalkojen tiheän hermostunutta 

rapinaa lukuun ottamatta. 

Roivas alkoi vähitellen suoristaa selkäänsä kulmat hämmästyksestä koholla. Yllätys oli melkoinen. Hän tunsi 

tuon tytön. 

»Ei! Jannike! Mitä saatanaa tämä meinaa?» Tonton äänessä sekoittuivat pohjaton hämmästys ja pintaan 

kupliva raivo. 

Oli kulunut jo yli tunti Tonton lähdöstä. Poika oli startannut Chevroletinsa mielenosoituksellisesti ja 

kaasuttanut vihan vimmassa sepeliä roiskien pihalta yön selkään. 

Rogge ja Tango olivat jo vetäytyneet yöpuulle hallin takaosassa sijaitsevan pienen, lasiseinäisen 

konttorikopin lattialle levitetyille patjoille. 

Halli oli muuten pimeä, mutta sen oikeassa etunurkkauksessa paloi ison, vanhanmallisen jääkaapin päälle 

nostettu pöytävalaisin levittäen kellertävää valoa kahdelle vastakkain-asetetulle, linttaantuneelle 

kangassohvalle. Sakari Roivas ja Jannike istuivat rinnakkain isommalla sohvalla. 

»Kummia sattumia. Enpä olisi silloin Paskapytyn Kannella voinut kuvitella, että sinä olet poikien kanssa 

kimpassa», Jannike pyöritteli oluttölkkiä kädessään ja paksu, takkuinen ja tumma kiharapehko oli 

valahtanut hänen kasvojensa peitoksi. 

»En minäkään sitä silloin vielä kuvitellut...» 

»Et vai...» Tytön silmäys oli arvioiva. »Sä olet siis poikien mukana vaan jossakin yksittäisessä keikassa...» 

»Ehkä. Mutta se ei kuulu sinulle.» 

»Ei. Kyllä mä tiedän sen verran niiden kuvioista, että mä tiedän mikä kuuluu mulleja mikä ei.» 

»Pari kysymystä? Miten sinä nämä kaverit tunnet?» 

»Mä olen tuntenut ne ainakin sata vuotta. Me ollaan saman kulmakunnan porukkaa. Mä olen Hjulstasta ja 

tyypit ovat pyörineet koko ikänsä Tenstan kulmilla.» Tyttö otti nopean kulauksen Pripps Blåta. »Ja sitten 

meillä on vielä nämä rock-kuviot ja kaikki...» 

»Tonto ei kuitenkaan vaikuttanut erityisen iloiselta jälleennäkemisen suhteen», Roivas venytteli varovasti. 

»Hänellä on ehkä siihen syynsä», tyttö kohautti harteitaan alistuneesti. 

»Vanha setä pystyisi päättelemään, että te olette joskus olleet hieman läheisempiäkin ...» 

»Minä ja Arto ollaan kuljettu viimeisen viiden vua yksissä varmasti neljään eri otteeseen. Sillai 

katkonaisesti.» Tyttö nielaisi ja hengähti syvään. »Välillä on mennyt ihan hyvinkin, mutta nyt asiat ovat taas 

tällä tolalla kuten äsken näit.» 

»Mainitsit, että siihen on syynsä?» 



»Se on niin helvetin pitkä ja sekainen juttu.» Jannike ravisteli päätään. »Siinä on sekaisin kaiken maailman 

väärinkäsityksiä ja turhia juttuja ...» 

»Minua ei väsytä lainkaan», Roivas sanoi. »Että sen puoleen voit rauhassa puhua niistä turhista jutuista.» 

»Sinähän tiedät tämän poikien bändin», tyttö niiskautti. »Sen vuoksi ne jaksaa elää ja hengittää päivästä 

päivään ja kestää kaikkea paskaa. Ne hullut kuvittelee, että niistä tulee vielä joskus jotakin. Ja sitten on 

olemassa tyyppejä, jotka osaa vetää oikeasta narusta. Hyötyäkseen toisista. Mä tiedän ne kuviot. 

Kantapään kautta.» 

»Niin. Sinähän olit se laulaja», Roivas nyökkäsi. »Eva Dahlgrenin parannettu versio...» 

»Paskat. Tällaisia uudeksi Evaksi pyrkiviä muijia on valtakunta puolillaan. Mutta pitää myöntää, että minäkin 

olen antanut kusettaa itseäni pahan kerran.» 

»Miten?» 

»Hei, mä tunnistan kyllä tuon äänensävyn.» Tyttö muljautti vihaisesti otsatukkansa alta. »Älä kuvittele, että 

mä olisin sentään pyllistänyt jollekin läskiperseelle vaan päästäkseni tekemään jonkin vitun demon.» 

»Väitinkö minä niin?» 

»No et. Mä vaan sekaannuin yhteen juttuun. Ihan tietämättäni. Mun piti ruveta kaveeraamaan yhden 

tyypin kanssa erään toisen häiskän toivomuksesta. Ja jos mä olen kässännyt kuviot oikein niin se olikin 

elämäni suurin virhe.» 

»Miten niin?» 

»Se ei kuulu tähän. Mutta nyt se kaveri on kuollut. Mä tajusin liian myöhään missä mennään.» 

»Ja siksi sinä siis pakenet koko ajan jotakin henkesi edestä?» 

»Joo. Enkä mä ole edes ihan varma, että ketä tai mitä. Mä en tiedä edes sitä, että onko tämä mun kusettaja 

vaan pelkkä renki koko kuviossa. Mä en todellakaan tiedä ketkä mua lopulta vainoo...» 

»Onpa sinulla siinä muutama pulma kasassa, tyttöraasu...» 

»On niitä. Ihan omiksi tarpeiksi. Sitten mulla meni tietysti kaikki poikki Artonkin kanssa. Se luuli vaikka mitä. 

Se kuvitteli, että mä huoraan pitkin poikin ja että mä olin sen nyttemmin kuolleen kaverin patjana. Kun mä 

lähdin livohkaan Köpikseen niin mä päätin, että tämän inkkarin nimittelyjä mun ei ainakaan tarvitse enää 

koskaan kuunnella.» 

»Pojat lupasivat äsken sinulle, että eivät missään nimessä lavertele Pokalle, että olet palannut kaupunkiin. 

Mitä se tarkoitti?» Roivas kysäisi. 

»Se vaan liittyy tähän kaikkeen ...» Tytön ääneen hiipi varautunut sävy. »Mulla on vaan syytä epäillä, että 

sekään tyyppi ei ole mulle kovinkaan terveellinen tuttavuus. Se on varmempaa näin. Hiljaa vaan niin hyvä 

tulee, ehkä.» 

»No, nyt asiat ovat taas paremmin. Onhan sinulla katto pään päällä ja kaikkea.» 



»Ehkä tämän yön. Tilanne voi muuttua kun Arto palaa ...» 

»Hän lauhtuu kyllä. Ja Roggehan lupasi, että saat jäädä toistaiseksi. Tämä murjuhan sattuu olemaan 

nimenomaani hänen ukkinsa omistuksessa. Tonton on otettava se asia huomioon.» 

»Toivottavasti. Jos mä täältä joudun lähtemään niin sitten en kyllä enää tiedä mikä minut perii.» Jannike 

nojasi taaksepäin ja pyyhkäisi suortuvat silmiltään. Hän otti pitkän kulauksen tölkistä ja umpeen 

muurautunut, tummansinertävä vasen silmä ja poskipään korkea ajettuma näkyivät taas pöytälampun 

valokeilassa. 

»Paljonko ne saivat sinulta rahaa?» Roivas kysäisi. 

»Joka äyrin. Mulla oli vielä kolme tonnia jäljellä», tyttö nyyhkäisi. 

»Eikö se nainen ollut joku sinun tuttavasi?» 

»Ei oikeestaan. Tai ehkä mä tunsin sen jotenkin muutaman vuoden takaa. No, nyt me oltiin vaan tavattu 

pari päivää takaperin Hallonbergenin asemalla missä mä olin lämmittelemässä. Se lupasi yrittää järjestää 

punkkaa jostakin. Kaikki oli ensin OK, mutta sitten eilen kuvioihin ui mukaan sen poikaystävä, joku helvetin 

Achmet tai sinnepäin. Se nuiji mut illalla tähän kuntoon ja vei kukkaron. En mä ole edes varma, että oliko 

Anita mukana siinä keikassa, vai oliko tämä sen häiskän oma idea ...» Jannike sulki suunsa ja jäykistyi 

paikalleen kuulostelevan näköisenä. »Hei, kuuletsä, auto! Onkohan se Arto, ..» »Ei. Joku kaartoi vaan 

tuonne sairaalan pihaan.» Roivas kuunteli korvat hörössä. 

»Mä en kuule taida kestää tätä paskaa», Janniken ääni oli paksu. »Se jätkä vihaa minua! Ja sitten mä olen 

nyt vielä tämän näköinenkin — mustelmilla ja kaikkee — varmaan rumempi kuin paviaani...» 

23. 

Aamusella Roivas huomasi heräilevänsä humisevan vanhan jääkaapin viereltä, kuhmuraiselta sohvalta, 

paksun ummehtuneen täkin alta, bensalta, jäteöljyltä ja muutamalta muulta nenää kutittavalta aineelta 

tuoksuvassa hyljätyssä autokorjaamossa. 

Rogge ja Tango häärivät jo aamuaskareidensa parissa. Rogge harjasi hampaitaan suu vaahdossa ja Tango 

kaateli tuoretta kahvia viiteen tarjottimella olevaan mukiin. 

»Kahvi on kaadettu. Se joka ei nyt nouse jää ilman!» Tango kailotti kovalla äänellä. 

Roivas vääntäytyi ähkäisten istumaan ja hieroi molemmin käsin päänahkaansa. Poninhäntä oli auennut ja 

tukka kaipasi pesua. 

Anglian raollaan oleva takaovi avautui hitaasti ja Jannike kömpi esiin unisena. Haukotellen tyttö asteli 

sohvaryhmän luo ja istuutui Roivasta vastapäätä. Tango laski kahvitarjottimen pöydän virkaa toimittavan 

pakkilaatikon päälle. 

»Tietääkö joku Tontosta mitään?» Roivas kysäisi. 

Ikkunan vieressä seisova Rogge osoitti pihalle, urahti jotakin ja viittoi kädellään ilmaan pari merkkiä. 

»Auto kai on ainakin paikallaan», Tango totesi. 



Samalla hetkellä vanhan Taunuksenluurangon ovi aukesi kirskahtaen ja Tonto työnsi sekaisen vaalean 

kuontalonsa ja kyömyn nenävärkkinsä näkyviin. 

»Kahvi jäähtyy!» 

»Jaaha.. .» Tonton vastaus oli hyvin vaisu. Poika pujotteli pitkän, nukkuessa jäykistyneen vartensa ulos 

kotteron takapenkiltä ja käveli tököttävin puujalkamaisin askelin sohvien luo. Hän ei vilkaissutkaan 

Jannikea. Tyttökin keskittyi puristamaan kaksin käsin kahvimukiaan. 

»Yöllä päätettiin, että Jannike saa punkata täällä niin kauan kuin on tarvis», Tangon äänessä oli varovainen 

sävy. »Yöt alkaa olla hieman liian kylmiä. Ihminen ei voi koisata roskalaatikoissa...» 

»Tulikin mieleen, että Chevyyn pitäisi kai vaihtaa talvikumit alle», Tonto lausahti kahvimukiin puhallellen, 

aivan kuin ei olisi kuullutkaan äskeistä. 

Kello kymmenen tienoilla aamupäivällä pojat veivät Roivaksen ulos hallin taakse. Siellä, kadulta 

näkösuojassa, oli pieni aaltopeltinen ulkovaja, jonka ovi oli suljettu tukevalla munalukolla. 

»Koska sä viimeksi olet ollut pyörän päällä?» Tango kysäisi lukkoa avatessaan. 

»Ei siitä paria vuotta kauempaa ole», Roivas vastasi. Todellisuudessa hän oli ajanut moottoripyörällä 

viimeksi kymmenisen vuotta sitten. Vehje oli ollut 500 kuutioinen vanha BMW, jonka Sakari oli hankkinut 

hetken mielijohteesta kesän ajaksi kimppaan parin muun Södermalmin järjestyspoliisissa työskennelleen 

virkatoverinsa kanssa. 

»Mä luulen, että tämä vehje vaatii kuitenkin hiukan totuttelua. Se on melko kova rassi alunpitäenkin, ja 

sitten yksi kaveri on vielä hieman viritellyt sitä», Tango selitti. 

»Ei kai se ole kuuma?» 

»Ei saatana. Ei tietenkään. Mä en tiedä millä kuvioilla Pokka on sen hankkinut, mutta varmuudella siitä ei 

ole olemassa mitään hakua päällä», Tonto vakuutti. 

Vajan ovet avattiin selkosen selälleen ja miehet astuivat sisään. Keskellä lattiaa seisoi tukiensa varassa 

mustan ja metallin värinen Yamaha, jonka koko konstruktio näytti uhkuvan eteenpäin menevää voimaa ja 

puristusta. 

»Siinä se beibisi nyt sitten on ...» 

»Beibi on kaunis, ei käy kiistäminen», Roivas totesi kunnioittavasti. 

»Se on Yamahan V-Max.» 

»Nestejäähdytteinen vee nelosen moottori. Ajettu parikymmentä tonnia, viime vuoden mallia...» 

»Tuhatkakssataa kuutiota - ja viritettyä sellaista...» 

»Siinä on neljä pudotuskaasutinta, jos se sanoo sulle mitään...» 

»Viis vaihdetta ja kelluvat tuplalevyjarrut edessä, ja vaikka mitä muuta sälää mitä japsiinsinöörin kierossa 

pikku nupissa vaan voi syntyä...» 



»Paljonko se mahtaa painaa?» Roivas kysäisi väliin. 

»Varmasti yli kaks ja puoli sataa. Sitä ei kannata huvikseen kaadella...» 

»Eikä ainakaan huippunopeuksilla. Tuo näet lähtee kuin raketti. Kyttäauto voi liputtaa itsensä saman tien 

varikolle. Nou diil!» 

»Minä meikein luulen, että pieni treeni varmuuden vuoksi on paikallaan ennen tositoimia», Roivas naurahti. 

»Ei haitanne päästä vehkeen kanssa sinuiksi.» 

»Ei taatusti. Meillä on sulle kypärä, turkisvuorinen haalari ja ajohanskat. Nuo bootsit ja tuo nahkatakki on jo 

sinällään OK. Koska sä haluat testata vehkeen?» 

Musta Yamaha V-max vaihtoi vasemmalle kaistalle ja ohitti lennossa sinisen Saab 900:n, joka puski poispäin 

Tukholmasta valkoinen suksi-boksi katollaan, nelihenkinen perhe lastinaan. 

Roivas lisäsi vielä hieman vääntöä ja pyörä totteli nöyrästi. Reisien välissä jylläävät sylinterit antoivat 

humalluttavan voiman ja vapauden tunteen, jota hyytävän pureva viimakaan ei onnistunut lannistamaan. 

Nahkatakki ja sen alla oleva turkisvuorinen haalari pitivät kylmän tehokkaasti loitolla. 

Hieman ennen Arlandan viittaa näkyi tien varressa sinisiä välkkyviä valoja ja seuraavaksi Roivas näki poliisin, 

joka viittoi pysäytettäviä läheiselle parkkipaikalle kuulemaan tuomiotaan. Kyseessä oli ilman muuta 

nopeusratsia, Roivas kirosi itsekseen makeasti havaitessaan virkamiehen valkoisen hanskan viittovan 

yksiselitteisesti myös hänet autojonon jatkoksi. Sakarilla ei ollut aavistustakaan millä nopeudella tutka oli 

hänet naulinnut 

Odottelua kesti muutaman minuutin verran, ja Roivas ehti punnita vaihtoehtoja. Luonnollisesti hänellä oli 

mukanaan ainoastaan Klaus Uolevi Mantereen nimelle kirjoitetut paperit — sekä ajokortti että 

henkilöllisyystodistus. Jos nopeuden ylitys sattumalta olisi niin törkeä, että häneltä matkan teko loppuisi 

siihen, edessä olisi ikävä tilanne. Ei todellakaan tehnyt mieli ruveta selvittelemään liikennepuolen miesten 

kanssa syntyjä syviä - eikä sekoittaa vielä hyväksi lopuksi myös erikoisryhmää siihen soppaan. 

Ja mitä sellainen vyyhti tulisi vaikuttamaan eräässä enebyläisessä hylätyssä autokorjaamossa odottaviin 

henkilöihin? Jospa pyörästä tarkemmin tutkien kuitenkin löytyisi jotakin hämärää. 

Kookas, nenäänsä niiskuttava liikennepoliisi ei onneksi ollut edes ulkonäöltä tuttu. Roivas ojensi miehelle 

ajokorttinsa pyytämättä ja uskalsi sitten nostaa visiirin kasvoiltaan. 

Konstaapeli näytti tutkivan paperia luvattoman kauan. Pienet kylmäsiipiset perhoset lepattivat Roivaksen 

alavatsassa. Sitten konstaapeli pyyhkäisi vuotavaa nenänalustaan haalarinsa hihaan ja ojensi kortin takaisin. 

»Ajoitte kymmenen kilometrin ylinopeutta ja se ei nyt vielä ole rangaistuksen paikka», poliisimies selitti 

naama vakavana. »Mutta varoituksen paikka se on. Varsinkin näin syyskeleillä ja kaksipyöräisellä. Kannattaa 

ottaa järki käteen.» 

»Asia selvä», Roivas huoahti. »Se taisi tapahtua epähuomiossa tuossa ohitustilanteessa.» 

»Ohitustilanne ei ole kyllä mikään puolustus.» 



»Ei, ei tietenkään. Otetaan jatkossa iisimmin.» Roivas sujautti auliisti nyökytellen ajokortin nahkatakkinsa 

povitaskuun. 

»Ajatteko te läpi vuoden?» 

»Kyllä. Se on vähän semmoinen tapa, josta ei tahdo päästä irti - oli kelit sitten mitkä tahansa», Roivas 

vastasi hymyillen. 

»No, pyörä on ainakin melkomoinen ...» Poliisi vilkaisi V-maxia arvostavasti. 

»Sehän siinä juuri onkin. Ei tällaista malta pitää talviteloilla.» 

»Ei kai. Hyvää matkaa.» 

»Kiitos, kiitos.» 

Roivas laski visiirin alas ja ohjasi rauhallisesti liikenteen sekaan. 

Muutaman tuivertavan kilometrin suhahdettua ohi hän tajusi jotakin hätkähdyttävää. 

Se kihelmöivä tunne, joka oli kutittanut hänen munaskuitaan liikennepoliisin syynätessä tuskastuttavan 

hitaasti väärälle nimelle kirjoitettuja papereita oli ollut hyvin todellinen ja aito. Oikeastaan liiankin aito. 

Juuri sillä hetkellä Yamahan nahkasatulassa oli istunut joku aivan muu kuin rikosylikonstaapeli Sakari Roivas 

Tukholman rikospoliisista. Roivaksen oli pakko myöntää, että se kaveri oli ollut Klaus Mantere - roisto. 

Tätä ajatusta mies leipoi syvällä mielensä sopukoissa koko paluumatkan mielisairaalaa vastapäätä 

sijaitsevalle vanhalle autokorjaamolle. 

24. 

Mårten Trotzig oli niitä Tukholman uusia ravintoloita, joissa sellaisten henkilöiden kuului näyttäytyä, jotka 

halusivat viestiä kaupungin paremmille piireille olevansa edelleen mukana kuvassa. Eli hengissä ja riittävästi 

latinkia takataskussa. 

Hämärä oli jo laskeutunut ja putiikkien näyteikkunoiden ääressä tungeksivien turistien virrat olivat ehtyneet 

Västerlånggatanin katukiveyksiltä. Ilma oli hyisen kylmä ja taivas Gamla Stanin yllä kaartui mustana. 

Vanhoilla, kapeilla kujilla puhalteleva puuskittainen tuuli tuiversi muutamien satunnaisten kulkijoiden 

takinliepeitä ja pani heidät kiiruhtamaan askeleitaan. 

Pekka Pokka oli tänä iltana vetänyt niskaansa uuden, tyylikkään, soopelikauluksisen talvipalttoonsa, joka 

lämmitti mukavasti sekä kehoa että mieltä. Hän oli aistivinaan harvalukuisten vastaantulijoiden katseista 

peiteltyä, mutta kuitenkin ilmiselvää arvostusta. Vaistomaisesti ne varmaan lokeroivat hänet menestyväksi 

liikemieheksi, joka oli kiiruhtamassa illan viimeiseen bisnestapaamiseen — ja mahdollisesti ehkä juuri 

Mårten Troteigiin. 

Ravintolan ovella oli hieman ruuhkaa Pokan saapuessa paikalle. Leveäselkäinen, lenkosäärinen, 

rokokoopiironkia muistuttava ovimies laski parhaillaan teennäinen hymy huulillaan ulos kolmen hengen 

seuruetta, jonka jäsenet olivat erään suositun TV-ajankohtaisohjelman nuoria ja nokkavia akkureita. 

Pokka kohensi ryhtiään ja oli astumassa ovesta sisään kapakan lämpimään kun paikalle pysähtyi taksi. 



»Jospa odottelisit pikku hetken», ovimies puhui suupielestään uhraamatta soopelikauluksiselle tyypillä 

toista katsetta. Hänen huomionsa oli keskittynyt tulijoihin. 

Pekka Pokan leukapielet kiristyivät uhkaavasti, mutta hän ymmärsi hillitä itsensä. Tukholmalaisten in-

paikkojen portsareiden kanssa ei kerta kaikkiaan ollut syytä alkaa väitellä oikeuksistaan. 

Taksilla saapunut seurue luiskahti tervetulotoivotusten saattelemana sisälle ravintolaan. Toinen miehistä oli 

lehtien sivuilta tuttu ulkoministeriössä vaikuttava liberaalien tulevaisuuden lupaus, ja toinen oli kovassa 

kansainvälisessä nousussa oleva konserttipianisti. Daameista toinen oli eräs jo taivaskanavillakin esiintynyt 

kahvipavunvärinen pop-laulajatar, toinen vaikutti ulkoisten avujensa perusteella kallispalkkaiselta 

mannekiinilta. 

»Meillä alkaa olla melko täyttä.» Portsarin katse osui Pokkaan. Se oli yhtä kylmä kuin öisen tuulen 

hengähdys. »Tässä saattaa joutua odottelemaan puolisenkin tuntia...» 

Pokan silmät sivistyivät pahaenteisesti, mutta hän kaivoi hansikoidulla kädellään povitaskuaan ja ojensi 

ovimiehelle sanaakaan sanomatta sadan kruunun setelin. 

»Voit mennä sisälle lämmittelemään. Mutta tilaa on sitten ainoastaan baaritiskillä.» Portsari ei kiittänyt 

enempää kuin Hyökännytkään. Äänensävy oli armollisen alentunut. 

Pekka Pokka astui sisään sappi kiehuen mutta naama ilmeettömänä. Mielessään hän vannoi, että sekin 

päivä vielä koittaisi, jolloin tuollaiset tyypit nytkähtelisivät hänen edessään tismalleen oikeassa tahdissa. 

Portsari sattui olemaan kolmikymppinen entinen Norrmalmin poliisin konstaapeli, joka oli menettänyt pari 

vuotta sitten virkansa törkeän rattijuopumuksen takia. Hän vilkaisi soopelikauluksisen tyypin perään. 

Tuollaiset kusipäät saivat hänet aina näkemään punaista. Mitättömyys, jonka oli kuin uhmalla tungettava 

sisään parempien ihmisten paikkoihin siinä toivossa, että jonkinlainen menestyksen aura tarttuisi 

häneenkin. 

Se, että pystyi maksamaan portsarille satasen lahjuksen sisäänpääsystä ei todellakaan vielä tehnyt miehestä 

tähteä - tuskin edes tähtisädetikkua. 

Samalla iso vaalea Cadillac pysähtyi oven eteen. Vaikka portsari ei voinutkaan nähdä tummennettujen 

lasien taakse, hän päätteli jo tämän tutun kulkuneuvon perusteella seurueen kokoonpanon. Ei ollut ihan 

ensimmäinen kerta, jolloin tuttuakin tutumpi neliapila saapui paikalle juuri tällä erikoistilausautolla. 

Maksajan paikalta nousi Gustaf de Kock - mikä oli ollut silmiinpistävän tavallista viime aikoina — ja 

takapenkiltä punnertautuivat ulkosalle herrat Walter Sjöö, Torsten Wallinder ja Timmy S. Stierna. Seurue oli 

jo valmiiksi erittäin hyvällä tuulella ja huumori kuulosti hurtilta kuten aina. 

»Vielä siellä on rauhallista, mutta tunnin kuluttua herrat voivat joutua jo turvautumaan meikäläisen 

apuun.» Portsari hymyili levein ta hymyään. »Niiden rumimpien pois hätyyttelyssä, tietysti.» 

»Mitä sinä horiset, Micke», de Kock taputti ovimiestä tuttavallisesti harteille. »Milloin Trotzigissa on alkanut 

rumia naisia käydä? Onko otteesi alkanut herpaantua? Eikö mihinkään voi enää luottaa?» 

Seurue tunki kovaäänisesti naureskellen peremmälle. Portsari katsoi heitä pieni, vastentahtoinen kateuden 

kaiverrus sisikunnassaan. Näiden kavereiden arki oli juuri sellaista herrasmiehen elämää, joka olisi kyllä 

kelvannut itse kullekin. 



Nämä varakkaat nelikymppiset miehet olivat seurapiiripalstojen vakiokamaa, kutsuvieraslistojen kärkinimiä, 

kaupungin tavoitelluimpia poikamiehiä - ja he liihottelivat näyttävästi tutulla porukalla pintapaikasta 

toiseen. 

Sjöö oli ennen 70-luvun laulajasuuruus, joka nyttemmin loi omaisuuksia Ruotsin uusimpien 

menestysbändien tuottajana ja managerina. Musiikkipiirien aatelisia. 

Torsten »Spöket» Wallinder oli legendaarinen NHL-maalivahti - alunpitäen Djurgårdenin kasvatteja. 

Kahtenatoista kautenaan Atlantin takana hän oli tienannut sellaisen omaisuuden, että sitä ei varmastikaan 

pystyisi elinikänään tuhoamaan. Meriittilistan kruunasivat pari maailmanmestaruutta ja kokonaista kolme 

Stanley Cupia. 

Timmy S. Stierna taas oli menneisyyden rallitähti, joka oli lopetellut uransa jo kahdeksankymmentäluvun 

puolessa viilissä. Rallimenestys oli tasoitellut mukavasti sitä seurannutta liikemiesuraa. Viimeisimmässä 

Hänt i Veckanissa esiteltiin kaverin Monacon asuntoa muutamine pikku leluineen. 

Gustaf de Kock oli porukan tuntemattomin hahmo, mutta viime aikoina juuri hän oli näyttänyt käsittelevän 

kruunuja herroista selvästi avokätisimmin. Portsari tiesi, että hän oli Sjöön tapaan musiikkialan miehiä. 

Levytuotantoa, managerointia ja muuta mistä kahisevaa irtosi kummasti. 

»Saatanan onnekkaita ja huolettomia paskiaisia koko lössi», portsari mietti edelleen avatessaan 

kumarrellen ovea seuraavalle sisään tulijalle, Dramatenin suosikkinäyttelijättärelle. 

Pekka Pokka tilasi sikamaisen kalliin Irish Coffeen ja maksoi sen huolettomasti tasarahalla. Hän oli ehtinyt 

vasta maistaa pikku suullisen, kun hän näki baaritiskin nurkkajakkarallaan ravintolaan astelevan 

nelihenkisen herraseurueen. Gustaf de Kock hääri etunenässä. 

Miehet tervehtivät henkilökuntaa kuin parhaita tuttujaan ja siirtyivät sitten katseiden ristitulessa 

parhaaseen pöytään. Samassa heille jo kiidätettiinkin jäähdytysmaljassa lepäävä pullo, varmaan Bollingeria. 

Kapakan baaritiskin äärimmäisessä nurkassa istuva Pokka tunsi kirpeän maun nousevan kurkkutorveensa. 

Hän jäi tuijottamaan naureskelevaa herraseuruetta silmät kavenneina. Tuolla tuokin kusipää istui 

julkkiskavereidensa keskellä kuin piispa pappilan pöydässä - yhtenä etuoikeutetuimmista muiden 

samanlaisten parvessa. Ja kuitenkaan se ei ollut pohjimmiltaan ainuttakaan kulmien konnaa kummoisempi. 

Tällainen se oli pelin henki - niin saatanan epäoikeudenmukainen. 

Pokka kaatoi lämpimän paukun naamaansa yhdellä kulauksella ja tilasi ilmeettömältä tarjoilijalta saman 

tien irlantilaisen viskin jäillä sekä australialaisen tuontioluen. Ensimmäinen oljenvaalea kaunotar näkyi jo 

ilmestyneen herrojen pöytään. Pokka puri jääpalaa niin, että leukapielissä narskui. 

Varttituntia myöhemmin Gustaf de Kock vilkaisi kelloaan, nousi pöydästä ja meni pitkänä ja ryhdikkäänä, 

olkapäillä ulottuvat vaaleanruskeat kiharat heilahdellen baaritiskini viereisen olevan puhelinautomaatin 

luokse. Hän havaitsi säpsähtäen Pekka Pokan hahmon alkaessaan kaivaa puhelin rahaa sivutaskustaan. 

»Tjänare, Gustaf!» Pokka kohotti miehelle lasiaan pieni hymy suupielissään. 

de Kock vilkaisi nopeasti ympärilleen, hipaisi jotenkin neuvottoman oloisena kalvosimiaan ja siirtyi sitten 

hitain vastahakoisin askelin suomalaisen luokse. 

»Mitä vittua tämä meinaa?» de Kock madalsi äänensä melkein kuiskaukseksi. »Mitä sinä täällä teet?» 



»Parilla paukulla.» Pokka kohautti harteitaan. 

»Trotzigissa!» de Kock kummasteli ärtyneenä. 

»Niin. Entä sitten? Satun tykkäämään paikasta. Halvat hinnat ja ystävällinen palvelu ...» 

»Heitä se paukku naamaasi ja häivy täältä!» 

»Mitä sinä tarkoitat?» Pokka ei voinut olla korottamatta hieman ääntään. 

»Sitä...» de Kock vilkaisi nopeasti olkapäänsä yli. »Että minä en halua sinun näyttäytyvän sellaisissa 

paikoissa, joissa vietän iltaa ystävieni kanssa. Tajuatko?» 

»Sori vaan, mutta mistä sinä luulet minun arvaavan missä paikoissa sinä kulloinkin hillut!» 

»No, nyt minä ainakin satun olemaan täällä. Enkä halua nähdä naamaasi. Eikö tämä ole selvää puhetta?» 

»On. On toki.» Pokka kaatoi viskin naamaansa mielenosoituksellisella eleellä. »Aika vitun reilua, vai?» 

»Reiluudella ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. tämä on pelkkää bisnestä. Minä maksan sinulle 

palveluksistasi ihan riittävän hyvin. Ja diilin pitää kuulua myös se, että minun ei tarvitse iltaisin menettää 

ruokahaluani sinun naamasi takia.» 

»Tuo on kyllä jo ihan riittävän suoraa tekstiä.» Pokka pusersi suunsa tiukaksi viivaksi. »En vaivaa herraa 

tämän enempää.» 

»Hyvä. Se siitä. Poikkea konttorilla huomenna joskus viiden aikaan. Pitänee vähitellen aloittaa tarkemmat 

neuvottelut seuraavasta työstä.» 

»Hyvää yötä.» Pekka Pokka asteli narikkaan raivosta kalpeana. Hän veti soopelikauluksisen uuden 

talvipalttoon harteilleen ja poistui yöhön taakseen vilkaisematta. 

Gustaf de Kock nosti puhelimen luurin otsa mietteliäissä rypyissä. Kuunnellessaan harvaan tuuttaavaa 

hälytysääntä hänen mieleensä palasi taas ajatus, joka oli viime aikoina alkanut askarruttaa aina vain 

useammin. 

Mies tuumi itsekseen, että todellinen pelimies on vasta se, joka haistaa tilanteen ja osaa myös lopettaa 

oikealla hetkellä - silloin kun on jo riittävästi voitolla mutta riskit vielä hallinnassa. 

de Kock vilkaisi pöytää. Spöket taisi kertoa jotakin tavanomaista puolihärskiä juttuaan NHL-kausiensa 

pelikiertueiden villeistä hotelliöistä. Tirnmy ja Walter hekottelivat hartiat tärähdellen. 

de Kockin mielessä alkoi pikku hiljaa entisestäänkin vahvistua ajatus siitä, että seuraava operaatio saattaisi 

hyvin olla jo se viimeinen. Miksi oikeastaan riskeerata enää, kun eläkerahat olivat jo moneen kertaan 

kasassa? Nyt alkoi olla aika puhdistaa pöytä ja sanoa pelille lopulliset hyvästit. 

Sitten luuri toisessa päässä nostettiin. Yhdeksännellä tuuttauksella. 

»Gustaf täällä, kulti.» 

»Hei vaan, kultapoika, ja sorry että tämä kesti, mä olin näet kylvyssä», hentoinen ääni vastasi. 



»Ei se mitään. Puhtaus on puoli ruokaa. Ja minä aion syödä sinut tänään iltapalakseni.» 

»Hui! Kuulostaa jännältä. Mistä sinä soitat?» 

»Mitäs luulisit. Trotzigista. Tule pian. Älä anna minun odottaa, ethän, kulta.» 

Pöydässä Torsten oli juuri päässyt kohokohtaan muistellessaan vuoden 1983 NHL:n All Stars -viikonloppua 

ja varsinkin ottelun jälkeistä yötä paikallisessa Sheratonissa. 

»Ja ajatelkaa kaverit miltä tuntuu nykyään istua leffateatterin pimeydessä ja katsella sitä muijaa, kun se 

vetää rooliaan jonkin Hollywoodin huippunimen ohjaamassa pätkässä ja yleisö ympärillä huokailee 

ihastuksesta.» Spöket Wallinder levitti kätensä. »Ja meikäläinen muistaa vaan yhden silloisen B-luokan 

näyttelijättärenäkin, joka istui naaman päällä hame korvissa yhden yön kalliin sviitin kokolattiamatolla - ja 

sen verran sekaisin samppanjasta ja Valiumista, ettei tiennyt kuusta ei maasta!» 

»Kyllä sinua nyt varmasti harmittaa ettet tullut silloin pyytäneeksi nimmaria», Sjöö purskahti. »Nykyinen 

Oscar-voittaja ja kaikkea...» 

Herrat hekottelivat ajatukselle jonkin aikaa. Stiernan valitsema konjakki väilleni laseista hyvää tahtia. 

»Muuten, Gustaf», Sjöö lausahti. »Mikä hiippari se siellä baarin nurkalla odotti?» 

»Näiden bisnestensä kanssa on naimisissa päivin illoin», de Kock totesi ja pyöräytti jaloa ainetta kielellään. 

»Otsa hiessä sinun pitää leipäsi kaluaman. Niin se on toverit.» 

»Vai otsa hiessä!» Timmy S. Stiernalla oli hauskaa. »Krapulahiki se on ainoa mikä Gustafin ohimoilla joskus 

kiiltelee.» 

»Helppohan sinun on huudella. Koko omaisuus kiinni obligaatioissa ja kiveäkin varmemmissa talletuksissa», 

de Kock hymähti. »Se on sitä varhaiseläkeläisen elämää. Minä sentään kuulun vielä aktiiviseen 

kansanosaan. Painan duunia ja pidän tämän maan pyörät pyörimässä.» 

»Minähän varoitin sijoittamasta kiinteistöihin silloin neljä vuotta sitten.» Stierna heilutti sormeaan. »Olisit 

uskonut, niin elelisit jo itsekin koroilla ja osingoilla.» 

»Älä moiti Gustafia, Timmy!» Sjöö sanoi. »Hyvinhän mies on siitä seikkailustaan noussut takaisin jalkeilleen. 

Moni muu vastaavaan leikkiin lähtenyt pummaa parasta aikaa kahvikupin hintaa Centralstationin vanhoilta 

homoilta.» 

»Se vaatii sitkeyttä ja bisnesvainua, pojat. Mutta ennen kaikkea kovaa työtä.» Gustaf de Kock korjasi 

ryhtiään. 

»Työtä ja työtä...» Wallinder iski silmää. »Kyllä me ollaan joskus ihmeteltykin mistä se sinun hurja noususi 

takaisin on oikein rakentunut. Vanha kelmi! Tunnusta pois vaan kaikki syntisi. Ei me laverrella.» 

»OK, jos lupaatte pitää turpanne kiinni.» de Kock vilkuili ympärilleen muka varovaisen näköisenä. 

»Juttu on niin pojat...» de Kock mataloitti äänensä kuiskaukseksi. » .. . että oikeasti minä teen taalani 

lihabisneksellä. Myyn 15-kesäisiä skoonelaisia neitsyitä Persiainlahdelle. Mutta älkää kertoko kenellekään.» 



»Ja taas se valehtelee. 15-kesäinen skoonelainen neitsyt on harvinaisempi kuin helmisimpukka 

Mälarenissa», Sjöö parahti. 

Herraseurue purskahti naurukuoroon ja de Kock viittasi tarjoilijalle seuraavan tilauksen. 

25. 

Kun Pekka Pokka häipyi sappi kiehuen Mårten Trotzigista Gamla Stanin kylmille kujille, aloitti kolmihenkinen 

bändi Illan ensimmäisen settinsä vain vajaan kilometrin päässä Södermalmin keskustassa, 

Medborgarplatsenin nurkilla sijaitsevassa nuorison suosimassa kellariravintolassa. 

Sokkeloinen, holvikaarien kattama ravintolasali oli puolillaan yleisöä. 

Harva oli vaivautunut tänä iltana paikalle varta vasten musiikin takia. Vastaavanlaisia, suurin piirtein 

kaljapalkalla esiintyviä porukoita riitti kyllä Tukholman kapakoihin ja klubeille, uusi pumppu kuukauden 

jokaiselle illalle. Ovella pääsymaksuna pulitettava kymppi ei ollut kuitenkaan ylivoimainen lisäkustannus 

olutmukin hintaan. 

Sakari Roivas istui Janniken vieressä pienessä pöydässä valkoiseksi kalkitun seinänpätkän suojassa. 

Lähimpään ämyriin oli matkaa ainoastaan parin pöydän mitta ja volyymit olivat kieltämättä vähintäänkin 

riittävän kovat Tällä etäisyydellä esiintymislavasta oli turha edes yrittää keskustella. 

Pojat lavalla pistivät parastaan antamatta yleisön laimeahkon mielenkiinnon vaikuttaa omiin tunnelmiinsa. 

Roggen nukka rumpusatsin piiskaus käski kavereita täysillä eteenpäin; Tangon basso jytisi hurjana - hiki kiilsi 

pojan lihaksikkailla ylävartalolla, jota peitti vain hihaton virttynyt t-paita; 

ja Tonton kitara vonkui hurjalla voimalla, valittaen välillä kuin sairas eläin. 

Pari ensimmäistä kappaletta olivat kiivaita instrumentaali revityksiä. Sitten tuli mukaan laulu. Pääasiassa 

äänessä oli Tonto, joskus Tango yhtyi raakaan duettoon. Paikan akustiikka ja äänentoiston taso pitivät 

huolen siitä, että englanninkielisistä sanoista ei juurikaan saanut selvää. 

Vajaan puolen tunnin kuluttua ensimmäinen setti oli ohi. Pojat painuivat hikeä pirskotellen ja tyytyväisinä 

virnistellen jonnekin takahuoneeseen vetämään henkeä ja juomaan pullot olutta. Myös yleisön joukossa 

alkoi ilmetä jonkin verran kiinnostusta. Lähimmissä pöydissä taputettiin innokkaasti, jotkut jopa huutelivat 

kannustushuutoja. 

»Pojat saa tästä keikasta käteensä seitsemänsataa - siis yhteensä. Se ei ole mikään hurja summa verrattuna 

heidän eräisiin muihin keikkoihinsa», Jannike selitti Roivakselle matalalla äänellä. »Silti näillä pikkuhiluilla 

on heille helvetisti suurempi merkitys. Tämän rahan arvoa ei voi verratakaan niihin toisella tavalla 

tienattuihin potteihin. Se muu on pelkkää rahaa. Tämä taas on soitettua rahaa...» 

»Minulle henkilökohtaisesti rahan merkitys on kyllä suorassa suhteessa plootupinon korkeuteen», Roivas 

totesi yksi kantaan Klaus Mantereen tyylillä. »Senpä takia tämä juttu kiinnostaakin meikäläistä. Nyt kun 

olen oppinut tuntemaan kavereita hieman niin olen huomannut, että ne ovat kyliä aika tavalla erilaisia 

verrattuina niihin tyyppeihin, joiden kanssa olen yleensä tottunut asioimaan.» 

»Tiedätsä mikä se ero on?» Tyttö katsoi ilme vakavana. 

»No, kerro...» 



»Nämä jätkät on oikeesti niin viattomia ...» 

»Viattomia?» Roivas vilkaisi tyttöä naurahtaen. 

»Niin. Ne on vaan sellaisia pikkupoikia, jotka ovat juuttuneet omaan mielettömään unelmaansa. Kauniiseen 

unelmaan. Mehän ollaan jo puhuttu tästä.» 

»Sillä tavallahan tämä systeemi toimii.» Roivas kohautti harteitaan muina miehinä. »Niin pallo on pyörinyt 

aikojen alusta saakka. Kusettajat ja kusetettavat. Isot ja pienet. Runkut ja orjat. Sille kaikelle löytyy yksi 

nimi, tyttö hyvä. Maailmanjärjestys ...» 

Ragnar Börsum istui kapakan etäisimmässä nurkassa, paksun kattopilarin suojaisessa katveessa. Hän ei ollut 

tullut paikalle musiikin takia. 

Börsum ei ollut koskaan tykännyt näiden pitkätukkayhtyeiden kovaäänisestä räimeestä. Vielä vähemmän 

hän tykkäsi tänä iltana kuulemastaan. 

Samassa pöydässä oli istunut hetken aikaa toisiaan hipelöivä, viiniä kittaava nuoripari. Jokin leveäharteisen, 

synkkäilmeisen, patsasmaisena paikallaan istuvan pöytäkumppanin olemuksessa oli saanut heidät 

vaihtamaan vähin äänin paikkaa. 

Ragnar Börsum ei todellakaan näyttänyt sellaiselta tyypiltä, jonka seurassa haluaa viettää leppoisaa 

ravintolailtaa pikkutunneille saakka. 

Börsum oli yrittänyt kammata vedellä otsatukkansa eteen, mutta ohimolta silmäkulmaan ulottuvan 

ajettuman piilottaminen ei ollut helppo tehtävä. Suunsa Börsum piti visusti kiinni. Miehen kieli leikki 

kuitenkin koko ajan kuin tunnustellen puuttuvan hampaan arassa kolossa. 

Börsum ei tykännyt ikenen pehmeästä, rosoreunaisesta aukosta. Mutta hän ei mahtanut kielelleen mitään. 

Se näemmä teki mitä lystäsi. 

Kakaroiden vaihdettua pöytää Börsurn oli avannut ruskean vakosamettitakkinsa napit. Näin hänen oli 

helpompi kosketella aina halutessaan Ruger .357 Magnumin pähkinäpuista perää. 

Börsum hyväili asetta kuin kullia. Ja samaan aikaan hän tuijotti lavalla liikkuvia poikia silmät 

rävähtämättöminä - kuin jotakin erityisen vaikuttavaa kohtausta saksalaiselta halvalta videolta. 

Gula-Petter Palm oli kasannut vähät säästönsä ja ottanut hatkat. Äijä oli häipynyt Arlandan kautta etelään 

sanaakaan sanomatta. 

Ragnar Börsum oli nyt työtön autoliikkeen myyntipäällikkö. Hän ei tykännyt työttömyydestä - eikä hän 

tykännyt naamaluissaan jomottavasta jatkuvasta särystä. 

Mutta vaikka Börsum oli työtön ei hän ollut suinkaan toimeton. Börsum oli asettanut itselleen tavoitteen. Ja 

hän jos kuka osasi olla jääräpäinen mies. 

Ravintolan etuosassa huhkiva bändi kumarteli yleisön laiskoille aplodeille ja vetäytyi hikisenä tauolle. 

Börsum nousi ylös ja lähti hiippailemaan vaivihkaa seinänvierustoja pitkin kohti ulos vieviä portaita. 

Tämä riitti tältä illalta. 



Börsum ei uskaltanut jäädä kuuntelemaan enää seuraava settiä. Hän epäili kovasti, että kainalossa 

piileskelevä Ruger olisi saattanut pian haluta toimia niinkuin tämä saamarin kielenkärki. Tehdä mitä lystäsi, 

ihan omia aikojaan. 

26. 

Kuivas lähti kellarikapakasta puolilta öin. Pojat ja Jannike päättivät jäädä istumaan vielä pöytään ansaittujen 

oluidensa ääreen. 

Mazda kaartoi Henriksdalsringenille joskus varttia yli kahdentoista. Roivas hiljensi etsiäkseen parkkipaikkaa 

ja hän havaitsi ison vaalean Volvon melkein samassa. Se seisoi kadunvarressa viitisenkymmentä metriä 

etuviistoon. Auto oli pimeä. Tummennettujen sivulasien läpi ei voinut nähdä mitään. 

Roivas nousi Mazdasta ja vilkaisi ovea lukitessaan Volvoa. sisällä välähti savukkeensytyttimen liekki. Volvon 

sivuovi aukeni samalla hetkellä jolloin Roivas lähti ylittämään katua. 

»Huomenta», Roivas sanoi. »Olet aika myöhään liikkeellä.» 

»Ajattelin, että olisi mukava nähdä.» Nainen ylitti kadun korot kopisten, savuke kädessään. 

»Mistä moinen ajatus.» 

»Sanotaan nyt vaikka niin, että lohduksi. Elämä voi joskus olla kohtuullisen vittumaista.» Naisen silmät 

olivat suuret ja harmaat. Niiden katse oli samanlainen kuin viimeksikin, epämääräisen väistelevä. 

»Tuletko sisälle vai haluatko yökävelylle?» Sakari Roivas kysyi hieman outo tunne selkäytimessään. Pieni, 

vino hymy hänen kasvoillaan kuului Klaus Mantereelle. »Sisälle. Minun jalkojani paleltaa.» 

Heidän irrottauduttuaan hikisinä ja kuumissaan nainen nukkui tovin sykkyrässä, polvet rintoja vasten 

painautuneena. Hän nukkui äänettömänä, liikkumattomana, kuin kuollut. Roivas valvoi vieressä kattoa 

tuijottaen - omiaan miettien, outo epävarmuus sisikunnassaan. 

Äkkiä nainen säpsähti hereille kuin säikähtäen, pomppasi jaloilleen ja hamuili hämärässä huoneessa 

keittokomeroon Roivas kuuli naisen juovan kaksi lasillista vettä yhteen menoon ja sitten tämä sulkeutui 

vessaan. 

Roivas sytytti pöytälamppuun valon, otti käteensä naisen käsilaukun ja kaivoi ajokortin esiin. Liisa Öhrling. 

Ikä 36 vuotta. Kortti myönnetty Tukholmassa. 

Roivas sulki käsilaukun, sammutti valon ja asettui vuoteelle odottamaan. 

Nainen palasi vessasta viiden minuutin kuluttua. Hänen jalkansa olivat kylmät. Suu ja käsi olivat lämpimät, 

samoin vatsa ja kaikki siitä alaspäin. 

Kello oli jo kolme kun nainen alkoi puhua. Roivas pääasiassa vain kuunteli. Koko ajan hänestä tuntui, että 

tästä palapelistä puuttui tärkeä pala. Joku oli piilottanut sen. 

»Mitä sinä ymmärrät rakkaudesta», nainen kysyi vihdoin puoli neljältä. 

»Roiston ei kuulu ymmärtää siitä paljoakaan», Klaus Mantere vastasi Roivaksen suulla. 



»Sinä yrität huiputtaa. Et sinä ole mikään roisto.» Naisen käsi leikki Roivaksen rintakarvoilla. 

»Sovitaan sitten niin, beibi. Ehkäpä se oli vain huono huuli.» Manteremainen virnistys ja tutkiva katse 

miehen puoliavointen silmäluomien välistä. Roivas ajatteli, että eipä hänkään ole pelissä ihan 

ensikertalainen. 

»Oletko koskaan ollut rakastunut?» 

Roivas oli hiljaa kauan. Tässä oli taas uusi palanen, joka ei värinsä ja muotonsa puolesta tuntunut sopivan 

peliin millään tavalla. Mutta ehkäpä siinä sen idea juuri olikin. 

Roivas oli edelleen vaiti ja antoi Mantereen etsiä oikeata vastausta. Sitten eräs irrallinen muistuma nousi 

hänen mieleensä. 

Näin kerran yhden vessan seinässä aika hyvän asiayhteyteen sopivan mietelauseen», Mantere lausui 

hitaasti. 

Nainen kuunteli ääneti. 

»Joku oli kirjoittanut paksulla mustalla tussilla, että rakkautta ei ole olemassa — mutta mulkku on. Sitten 

joku oli vastannut toisella kynällä ja käsialalla tätä ekaa kaveria perustelemaan väitteensä ...» 

Muutaman sekunnin hiljaisuus. 

»Niin ...» 

»Se ensimmäinen tyyppi oli kuin olikin palannut siihen koppiin joskus myöhemmin vastaamaan huutoonsa. 

Se oli kirjoittanut alle samalla mustalla tussilla: rakkaus ei tee seinälle varjoa — mulkku tekee.» Mies sulki 

suunsa. Klaus Mantere. 

Nainen makasi pitkän aikaa hiljaa, aivan kuin henkeään pidätellen, Sitten hän käänsi sanaakaan sanomatta 

selkänsä miehelle ja nukahti muutamassa minuutissa. 

Roivas valvoi vielä ainakin puoli tuntia. Mantere oli jo mennyt jonnekin pois. 

Roivas mietti tiskipöydällä sormenjälkineen odottavaa juomalasia ja naisen ajokortissa olevaa nimeä. Näillä 

tiedoilla pojat Polishusetilla saisivat selvittää jonkin verran asioita. 

Roivas mietti Pekka Pokan hailakoita, pistäviä silmiä. Hän mietti isoa mustaa moottoripyörää ja kolmea 

nuorta poikaa aivot täynnä kieroutuneita unelmia. Ja taas hänen ajatuksensa palasivat vierellä hiljaa 

nukkuvaan naiseen, joka oli kääntänyt hänelle selkänsä. Kuin pettyneenä. Ja jotenkin hänelle tuli paha olla, 

ja pienen hetken hän tunsi inhoavansa Klaus Manteretta. 

Lopulta Roivas nukahti. Herätessään hän huomasi ensimmäiseksi, että nainen oli poissa. 



Neljäs osa 

 

28. 

jättäessään kellarikapakan ja sen lavalla esiintyvät kolme kusipäätä  Börsum tunsi olevansa sen verran 

kiihtyneessä mielentilassa, että vielä häntä ei haluttanut palata ankeaan tilapäismajoitukseensa -

Liljeholmenilla sijaitsevaan hieman komeroa suurempaan yksiöön. 

Käveltyään varttitunnin verran päämäärättömästi Söderin kadunvarsia Börsum kiinnitti huomionsa erään 

kujan alussa näkyvään puolittain avoimeen kapakan oveen, jonka takaa kuului vaimeaa tango. Börsum oli 

tykännyt kotipuolessaan skarssa käydä kesäisin paikoissa, joissa oikeat tanssiorkesterit soittivat ikivihreitä 

kappaleita - vaikkei Börsum itse koskaan ollut parketilla pyörähdellytkään. Hetken mielijohteesta hän päätti 

poiketa sisälle kapakkaan. 

Paikka oli kapea ja ahdas kuin junanvaunu. Levyautomaatti nurkassa soitti laahaavaa tangoa. Tiiviin 

tupakansavun keskellä näkyi parikymmentä asiakasta. Börsum tunki baaritiskille. Hän tilasi ison oluen ja 

mulkaisi ympärilleen. Asiakaskunta oli miesvaltaista ja ilmeisesti kyseessä oli kantaporukan juottola, koska 

monet tuijottivat tulokasta turhankin uteliaina. Börsum ei tykännyt tuijottajista vaan käänsi selkänsä 

yleisölle ja keskittyi olueen. 

Börsum maisteli kolpakostaan tiuhaan tahtiin, niska kyyryssä ja ilme sulkeutuneena. Synkät ja levottomat 

ajatukset risteilivät miehen harjasmaisen, huomiota herättävän matalalta alkavan otsatukan takana. 

Börsum totesi itsekseen, että nykytilanteessa hänellä ei muuta ollutkaan kuin aikaa. Ei siis ollut mitään 

syytä hätiköidä. Nyt piti malttaa mielensä ja katsoa rauhallisesti eteensä. Sitten sitä voisi iskeä silloin kun 

parhaiten itselle sopi ja iskeä niin että tuntuu. Niin, että oltaisiin sujut. Ja hiukan ylikin. 

Börsum tuli hieman paremmalle tuulelle suunnitelmistaan. Hän kulautti oluen lopun kerralla naamaansa ja 

tilasi sormeaan heiluttaen toisen. 

Tuskin Börsum oli saanut uuden kolpakon eteensä, kun joku nuorempi kundi kysyi tupakkaa. Börsum 

kehotti tyyppiä hankkimaan itse omat sauhunsa. 

Toinenkin olut hupeni viidessä minuutissa. Börsum alkoi tuntea vaativaa pakotusta alapäässään. Kapakan 

takaosassa näkyi ovi, jossa luki »MEN ONLY». Börsum muisteli sen tarkoittavan kusiputkaa. 

Vessassa oli kaksi vierekkäistä koppia. Börsum asettui toiseen ja sulki oven takanaan. Alkaessaan lorotella 

hän katseli aikansa kuluksi seinäraaputuksia ja mietti mielessään, että vitun paljon ne ovatkin piirustelleet 

tänne munankuvia Vessan ovi kävi ja joku kuului menevän viereiseen koppiin, Börsum hemputteli kaluaan.  

Puristikin sitä pari kertaa ajatuksissaan. Eräs juttu hiipi mieleen kuin vahingossa. Börsum oli hankkinut 

iltapäivällä antikvariaatista uudehkon Color Climaxin. Se oli takin povitaskussa. Mies kaivoi lehden esiin.  

 



Börsum pääsi nopeasti mukavaan vauhtiin. Paras oli yksi kuva, jossa muija näytti olevan muissa maailmoissa 

kuin kaatumatautinen. Semmoiset jotka katsoivat suoraan kohti kameraa eivät olleet hyviä. Niiden silmät ja 

ilmeet häiritsivät jotenkin tunnelmaa. 

Börsum huiteli rauhallisesti eikä kiinnittänyt huomiota naapurikopista kuuluviin liikahduksiin. 

Börsum hätkähti vasta siinä vaiheessa, kun joku puhutteli. Hän vilkaisi sivulleen ja huomasi vasta nyt 

koppien väliseen lastu levyseinään koverretun pesäpallonmentävän reiän. Se oli noin navan korkeudella ja 

siinä killitteli silmä. 

»Split my kitten, hardboy...» Seinän takaa kuuluva miehen ääni oli jännittyneen käheä. Börsum rypisti 

otsaansa. Hän ei tykännyt vieraskielisistä. piti ruveta arvuuttelemaan turistin murheita. 

»Täh... tota... ei täälläkään oo paperia...» 

»Kulta, työnnä se tälle puolelle. Anna mun imeä, jooko?» 

Se osasi ruotsia. Börsum rypisti otsaansa toistamiseen. sitten hän alkoi tajuta. Ei saatana. 

»Jätkä! Ei kuule kannata alkaa mulle vittuileen!» 

Börsum astui ulos kopistaan ja nykäisi naapurikopin oven auki sellaisella voimalla, että haan kiinnikkeet 

irtosivat kirskahtaen lastulevystä. Kaveri seisoi pytyn edessä puolittain kumarassa, epätietoinen ja 

säikähtänyt ilme naamallaan. 

Sillä oli hailakat silmät ja ohuet rotanviikset. Päällään sillä oli lantiomallinen musta nahkatakki, jonka 

rinnukseen kiinnitetyssä vihreässä kangastarrassa poseerasi Maailman Luonnonsäätiön panda-karhu. 

Börsum ei tykännyt siitä mitä näki. 

panda-takkinen tippui ensimmäisestä täräyksestä. Se vajosi vetelänä pytyn ja seinän väliseen nurkkaan. 

Börsum hieraisi oikeaa rystystään ja kääntyi tuhahdellen pois. Sitten hän sulki vetskarin. 

Miehet kapeassa, junanvaunun muotoisessa baarissa tekivät tilaa isolle synkkäilmeiselle tyypille, joka tunki 

päättäväisesti vessasta ulko-oven suuntaan. 

Tango kuoli levysoittimessa. Uusi kappale alkoi parilla varoittavalla rasahduksella. Se oli Valse Triste. 

29. 

Golfkentän kellastunut ruoho oli karheikkojen kohdallla pitkää. Stora Värtanin suunnalta yllättäen nousseen 

tuulien tuoma tihkusade kasteli sen nopeasti märäksi. Märät kengät ja kostea viima eivät juurikaan 

parantaneet Gustaf de Kockin tunnelmia. Krapula jyskytti ohimoissa särkylääkkeestä ja yli puolen tunnin 

reippaasta kävelystä huolimatta.  

Miehen lähtiessä kävelylenkille oli aurinko pilkahdetut pilvien välistä Lidingön saaren yläpuolella ja vain 

muutaman sadan metrin päässä talosta sijaitseva Sticklingen golfkenttä  oli näyttänyt syksyisessä asussaan 

ihan houkuttelevalta. Mutta marraskuu oli sitä aikaa, jolloin sää saattoi vaihtua  odottamattomankin 

nopeasti. 

 



de Kockin vasen kenkä upposi pehmeän ruohikon läpi ruskeaan niljanteeseen ja mies hyppelehti yhdellä 

jalalla sivummalle hartaasti kiroten. Eipä tämä kävelyretkikään näemmä ollut omiaan parantamaan 

aamuista huonoa tuulta. 

Edellinen ilta oli alkanut mennä de Rockilta penkin alle oikeastaan jo siinä vaiheessa kun se saatanan 

suomalainen, itsestään aivan liikoja luuleva pikkuroisto Pekka Pokka oli ilmestynyt Marten Trotzigiin. 

Onneksi se oli sentään ymmärtänyt puhetta ja tajunnut häipyä vähin äänin. Billanin vihdoin saavuttua 

paikalle oli koko seurue siirtynyt kävelymatkan päässä olevaan Hyndans Hörnaniin, Kornhamstorgetille.  

Oltiin päätetty nauttia tapaksia Tio Pepen ja Coronan keralla. de Kock yritti pyyhkiä kenkäänsä 

kuivettuneeseen ruohotuppaaseen naama synkeässä mutrussa. Miehen mieleen nousi taas väkisinkin se 

Nöjesnyttiin yöelämäraporttia tekemässä ollut toimittaja tyttönen,joka oli tunkenut Hörnanissa heidän 

pöytäänsä poninhäntäisine valokuvaajineen. 

Ensimmäiseksi se oli innokkaasti tivannut Walterin näkemyksiä Music TV:n merkityksestä ruotsalaisen 

rockin maailmanvalloituksen välineenä (käsittelyn kohteina Ace Of Base, Stakka Bo ja tietenkin Roxette). 

Sitten tyttönen oli hyökännyt Spöketin kimppuun (uteluja alkaneesta NHL- kaudesta ja eri joukkueiden 

menestymismahdollisuuksista - sekä tietenkin Djurgårdenin tavoitteista kotoisessa Elitserienissä). Vielä se 

oli huomioinut Timmynkin (jolta taas kerran udeltiin seuraavan mahdollisen ruotsalaisen rallitähden 

esiinnousua). 

Saatanan pikku kana-aivo. de Kockin suusta karkasi paha sana. Timmyn jälkeen se oli antanut kuvaajansa 

rapsia pakolliset ruudut ja häipynyt sitten touhottaen häiritsemään baaritiskille seurueineen ilmestynyttä 

Magnus Ugglaa. Uhraamatta tuskin katsettakaan pöydän neljänteen mieheen. 

Sateisella golfkentällä astelevan de Kockin närästys yltyi hänen muistellessaan tilannetta. Vastaava 

asetelma toistui nykyään luvattoman usein heidän ollessaan porukalla liikenteessä. Niin lyhyt oli ihmisten 

muisti. Niin saatanan lyhyt. 

Tämän tyyppiset episodit yhdistettynä melko reippaaseen naukkailuun saivat de Kockin aina silloin tällöin 

tietyssä vaiheessa iltaa huonolle tuulelle. Eilisiltainenkin oli taas aiheuttanut sen, että yön kuluessa ja 

juomien huvetessa hänelle oli tullut sanomista Billanin kanssa ja niinpä tyttö oli tehnyt niskojaan nakellen 

katoamistempun joskus kello kahden tienoilla. 

No, de Kock oli onnistunut vielä kaappaamaan mukaansa jonkun pikku-pimun; mahtoiko paikka olla Rogers. 

Joka tapauksessa silloin oli ollut jo melko myöhä. Tyttö oli antanut hänelle lupaavasti käsihoitoa 

takapenkillä koko taksimatkan ajan Lidingöön saakka. Silloin kaikki oli vielä näyttänyt melko lupaavalta. 

Mutta sitten se oli alkanut jostakin syystä tuittuilemaan verannalla. Oli sopottanut kortsuista ja muusta 

turhanpäiväisestä. de Kock ei ollut ollut oikeassa mielentilassa pidempiin neuvotteluihin. Väsymys oli 

voittanut ja hän oli ohjannut pimun kyllästyneenä kynnyksen viileämmälle puolelle. 

Vähän aikaa se oli kolistellut ulkona lukitun oven takana ja valitellut kelin syksyisyyttä. de Kock ei ollut 

kuitenkaan jaksanut vaivata asialla päätään kovin pätkään. Hän oli mennyt pehkuihin tuumien, että kyllä kai 

sellainen touhupeppu aina jostakin pystyy kyydin tai punkan itselleen järjestämään. 

 



de Kock hyppäsi matalan ojan yli ja lähti jatkamaan kapeaa hiekkatietä pitkin taloaan kohti. Seuraavan 

kumpareen päältä rakennus ilmestyikin jo näkyviin. Iso, laajalla omalla tontilla sijaitseva tiilitalo. Hyvällä 

paikalla.  

Rauhallisessa naapurustossa. Mies ei voinut olla tuntematta lämmintä tyytyväisyyttä kaupastaan. Hän oli 

ostanut talon kesän puolessa välissä ja omasta mielestään naurettavan edullisesti. 

Hän oli tehnyt hankintansa symbolisena merkkinä - lähinnä itselleen.  Gustaf de Kock was back! 

80-luvun lopulla mies oli alkanut suunnata toimeliaisuuttaan musiikkibisneksestä kiinteistöalalle ja 

kuntosalipuolelle - joiden pillerikauppakuvioista Pekka Pokkakin oli tullut tutuksi. Sitten 

kiinteistömarkkinoiden romahdus oli vienyt de Kockin melkein puille paljaille ja hän oli ehtinyt asua tovin 

jopa vuokralla Stadshagenin kaksiossaan. Nyt mies saattoi tyytyväisenä todeta, että oli palannut asumisessa 

omaile tasolleen.  

Baltian tuonnin rahoituksen vuoksi tehdyt pankkikeikat olivat tuottaneet niin paljon ylimääräistä, että hän 

oli pystynyt tekemään tämän hankinnan jo ennen varsinaisen taisteluhuumekaupan suurimittaisempaa 

käynnistymistä. 

de Kock astui portista talonsa pihamaalle kengät lossahdellen ja ytimiään myöten viluisena. Hän ehti astella 

laattapolkua pitkin suurin piirtein puoleen väliin pihaa havaitessaan verannalla, katoksen alla, mukavasti 

penkillä sateensuojissa rauhallisesti istuskelevan, harmaaseen popliinitakkiin pukeutuneen miehen. 

de Kock hiljensi askeleitaan epäröiden. Vieraan piirteet alkoivat erottua selvemmin. 

Laihat, askeettisen vaikutelman antavat kasvot ja lyhyeksi kynitty vaalehko tukka, jossa oli jo joitakin 

harmaita suortuvia. Ruskettuneen naaman keskeltä rauhallisesti, melkeinpä välinpitämättömän tuntuisesti 

maailmaa tarkkailevat hailakat silmät. Kasvojen kapeisiin mittasuhteisiin nähden melkeinpä liiankin 

jykevältä näyttävä, eteenpäin työntyvä leuka. 

de Kock huoahti syvään, silmiään räpytellen. Mutta kuva ei muuttunut. Oli se totta. Kuitenkin. 

Valitettavasti. Miehen kurkkuun nousi metallinen maku. 

de Kock oli uskonut - ja toivonut - näkevänsä nuo kasvot viho viimeisen kerran eläissään ajaessaan miehen 

kevyine matkalaukkuineen alkukesästä Arlandan lentoasemalle, Espanjan koneelle. Se oli näemmä ollut 

katkera erehdys. 

Jossakin päin Baltiaa syntynyt, viimeksi entisen Neuvostoliiton armeijan maahanlaskujoukoissa kapteenin 

vakanssilla palvellut, nykyisin omien sanojensa mukaan »vapaana konsulttina» toimiva kova poika, Ivars 

Konstantinus livannius oli palannut kaupunkiin. 

30. 

»Hieno talo sinulla.» livanniuksen silmät arvioivat rauhallisesti leveää aulaa, josta johtivat ovet oikealle 

keittiöön, ruokailuhuoneeseen sekä isoon olohuoneeseen ja vasemmalle yhdistettyyn kirjastoon ja 

työhuoneeseen.  

Aulan takaosasta nousivat leveät portaat toisen kerroksen makuuhuoneisiin. Niiden takaa, näkymättömistä, 

laskeutuivat toiset portaat kellarikerroksen saunaosastoon. 



»Minä kyllä pidän tästä myös», de Kock sanoi naama ilmeettömänä asetellessaan vieraansa harmaata 

poplaria roikkumaan naulakkoon. 

»Olet hankkinut tämän sitten viime näkemän?» 

»Kyllä. Kesällä.» 

»Elämä hymyilee, vai?» livanniuksen katse oli tarkkaavainen. Se oli liikkumaton kuin lehden sivulta 

leikatussa kuvassa. 

»Ei valittamista.» de Kock vaihtoi jalkaa. Hänestä tuntui tällä hetkellä oikeammin siltä että elämä oli 

lakannut hymyilemästä melko tasan neljä minuuttia takaperin. 

»Se on mukavaa kuulla. Veeryyy nice...» livannius venytteli murteellisella englannillaan. 

Hänen katseensa kiinnittyi aulan seinällä roikkuviin kolmeen, himmeästi kiiltelevään kultalevyyn, de Kockin 

muistoihin viime vuosikymmenen makeimmilla vuosilta. 

»Mitä nämä ovat?» 

»Kultalevyjä.» 

»Gold? Reeel gold?» livannius kohotti kulmiaan. »Mitä ne tarkoittavat?» 

de Kock huoahti. Mies, joka oli viettänyt yli kaksikymmentä vuotta elämästään menneen Neuvostoliiton 

armeijan parakeissa, harjoituskentillä ja erinäisillä tihutyöretkillä ei tietenkään voinut olla perillä moisista 

koristuksista. 

de Kock selvitti muutamalla sanalla levyjen taustat: lähinnä niiden saamiseen vaadittavat myyntimäärät. 

livannius nyökytteli jopa hieman vaikuttuneen näköisenä. hän jäi hetkiseksi paikalleen tavailemaan levyihin 

kaiverrettuja tekstejä. 

de Kock siirtyi oven pieleen nojailemaan. Yllättävän eitoivotun vieraan laihan jäntevä hahmoja seinällä 

roikkuvat levyt nostivat väkisinkin erinäisiä assosiaatioita miehen mieleen. 

Jospa hän olisi päättänyt panostaa vain pelkkään musiikkibisnekseen vuosikymmenen vaihteesta 

eteenpäinkin ... 

Silloin hän ei olisi ikinä törmännyt konemaisen kylmään murhaajaan nimeltä Ivars Konstantinus livannius. 

Eikä olisi myöskään tullut romahdusta kiinteistöbisneksissä ei sekaantumista Baltiasta uitettavien 

kasvuhormonien kauppaan, joka oli taas tuonut mukanaan uusia kontakteja ja lopulta tarjouksen 

venäläisten taisteluhuumeiden Ruotsin kaupan organisoinnista. 

Pieneksi hetkeksi Gustaf de Kockin mieleen nousi ajatus, että jos hän olisi tehnyt neljä vuotta sitten 

valintansa hieman toisin, hän olisi edelleen kunniallinen, kohtuullisesti toimeen tuleva levyalan yrittäjä. 

Nyt hänellä sen sijaan oli pelkkää käteistä tileillään tai varmassa piilossa runsaasti yli kolme miljoona 

kruunua. Mutta parasta aikaa häntä pelotti ainakin kolmen miljoonan edestä. Siitä muodostui 

ähennyslaskutehtävä, jota de Kock ei halunnut  ajatella loppuun saakka. 



»Onko näillä kova arvo. Siis kultaa kovempi?» livannius vilkaisi isäntäänsä sivusilmällä. 

»On. Paljon kovempi. Ihmiset ovat valmiita tekemään niiden eteen vaikka mitä», de Kock vastasi. 

»Ne ovat siis niin kuin kunniamerkkejä», livannius totesi enemmänkin itsekseen. 

de Kock huoahti mielessään. Siinä tuo kirottu tappaja oli osunut enemmän kuin naulan kantaan. Unelma 

tuollaisesta kiiltävästä läpyskästä sai ihmiset tekemään monenlaista. Esimerkkinä vaikkapa The Tensta 

Mutes. 

Ryhmä rokista innostuneita pikkukriminaaleja suttuisine demoineen ja hulluine kuvitelmineen. Heille 

nokkamieheksi vanha roisto Pekka Pokka ja niin oli kopla kasassa - samoinkuin skopomorflinin ja 

amfetamiinin tuonnin rahoitus. Porukan menestys ja tehokkuus oli yllättänyt de Kockinkin. 

Entäpä sitten Jonas Hellmark, nuori kitaristin alku, joka oli pihkassa erääseen laululintuseen nimeltä Jannike 

ja joka luuli, että hänellä olisi soittajana kykyjä ja lahjoja pidemmällekin. 

Kun oli käynyt ilmi, että poika matkustaa tätinsä miehen veneessä gastina Tallinnaan loppukeväästä, oli de 

Kock ratkaissut ongelmansa ensimmäisen aineerän tuomisesta maahan. Tietysti poika itse oli luullut, että 

pakkaukset pitivät sisällään huomattavasti vaarattomampaa kehonrakennus-hormonia.  

Eikä hän ollut myöskään voinut arvata Tallinnassa tapaamansa harmaaohimoisen miehen vaarallisuutta. 

Siitä mitä Itämerellä viime toukokuussa todella oli tapahtunut oli de Kockilla ainoastaan livanniuksen oma, 

hyvin lyhytsanainen versio. Mies itse oli suhtautunut tekoseensa käsittämättömän viileästi ja rauhallisesti, 

de Kock taas oli joutunut syömään rauhoittavia lääkkeitä niin kauan kuin juttu oli pysytellyt iltapäivälehtien 

pääuutissivuilla. 

»Menemmekö peremmälle.» de Kock viittasi kärsimättömänä ovelle. livannius astui edellä isoon, 

salimaiseen tilaan, jota hallitsivat seiniä kiertävät puolityhjät kirjahyllyt, de Kock oli antanut entisen 

omistajan ensimmäiseksi raahata ulos kaikki tuhannet pölyiset niteensä. Osalle vapautuneista hyllyistä hän 

oli laittanut laajahkon videokasettikokoelmansa. Kirjojen haalimista Gustaf de Kock ei pystynyt 

ymmärtämään. Eihän tietokoneiden keksimisen jälkeen helmitaulujakaan säilötty enää muualla kuin 

joissakin museoissa. 

livannius istuutui pehmeään nojatuoliin erkkerin eteen. Mies istui selkä suorana, jotenkin varuillaan olevan 

oloisena ja tuijotti mietteliäänä ikkunaa hakkaavan veden aikaansaamia kuvioita. 

»Käykö konjakki?» de Kock. 

»Konjak? Da.» livannius näytti hymähtävän jollekin ajatukselle. 

de Kock meni kaatamaan Hennessyn VSOP:ta kahteen Laisiin. Hän ajatteli ilottomana omaa typeryyttään. 

Kesän myötä hän oli vähitellen vakuuttunut siitä, että ainut henkilö, joka olisi voinut yhdistää hänen 

nimensä Torsdagin verilöylyyn, oli tämä epämääräisen taustan omaava laululintunen nimeltä Jannike Thys. 

Olettaen, että se poju, Hellmark, oli mennyt juttelemaan sivu suunsa. 

  



Kun lastenkodeissa kasvaneen typykän jäljet olivat loppukesästä lopullisesti haihtuneet ilmaan 

Henriksdalsringenillä oli de Kock päätellyt pimun häipyneen ikuisiksi ajoiksi niin pitkälle kuin pippuri kasvaa, 

tai - mikä vielä parempaa - joutuneen jonkin sopivan onnettomuuden uhriksi. 

Joka tapauksessa hän ei ollut uhrannut enää juuri ajatustakaan toiseen murheenkryyninsä, Ivars 

livanniukseen. 

Ja nyt se sama mies istui tuossa, hänen lempinojatuolissaan, rauhallisena ja rentona - kuin visiitille 

pistäytynyt serkkupoika. 

de Kock asteli lattian poikki konjakkilasi kädessään ja hän pakotti huulilleen vastahakoisen hymyn 

ojentaessaan sen vieraalleen. 

»Minkä vitun kannon alla tuollaisia tarantelloja oikein siitetään?» de Kock mietti hiljaa mielessään. 

»Mistähän paskasta ne mahtavat tähän maailmaan ryömiä?» 

31. 

»No livannius. Kauanko aiot viipyä kaupungissa?» de Kock istuutui vastakkaiseen nojatuoliin 

mahdollisimman rennon näköisenä. Hän varoi katsomasta vierastaan silmiin, sillä livanniuksen terävä katse 

teki hänen olonsa levottomaksi. Hän varoi paljastamasta äänensä odottavaa sävyä. 

»Niin kauan kunnes olen tienannut hieman. Tarvitsen rahaa. Isompaa summaa. Kun minulla on riittävän iso 

summa, häivyn. Sitten en palaa enää koskaan.» 

de Kock siemaisi lasistaan äänettömänä. Hän näytti keskittyvän hetkiseksi jalon juoman maisteluun, mutta 

ajatukset vilistivät hänen pääkopassaan kuin yömakuulta hätyytetyt rusakot. Oliko mies tullut puristamaan 

häneltä ylimääräistä? 

Oliko sillä todellakin röyhkeyttä yrittää kiristystä? Moisella hullulla koiralla, moninkertaisella 

murhamiehellä. 

»Toivottavasti ymmärrät minut oikein.» livanniuksen äänensävy oli hitaan venyttelevä. Aivan kuin hän olisi 

lukenut toisen miehen ajatuksia rivi riviltä, hitaasti mutta varmasti, kuin hieman epäselvää kopiota. »En ole 

tullut kerjäämään. Olen tullut etsimään työtä. Rahakasta työtä...» 

»Baltiassa ja Venäjällä tapahtuu nykyään kaikenlaista. Siellä sinunlaisellesi ammattilaiselle on kysyntää. Yllin 

kyllin», de Kock huomautti nopeasti. 

»Et ehkä ymmärtänyt ihan mitä tarkoitin. Minun suhteeni sinnepäin eivät ole enää parhaat mahdolliset. Eli 

en tullut hakemaan luotia niskaani. Tulin hakemaan työtä. Ja tulin hakemaan hyvää tiliä.» livannius väänsi 

ensimmäisen kerran suunsa pieneen hymyntapaiseen. 

Joskus hymy valaisee ja lämmittää jonkin ihmisen kasvot Ivars Konstantinus livanniuksen ollessa kyseessä 

näin ei voinut parhaalla tahdollakaan sanoa. 

»Mikä sai sinut kääntymään minun puoleeni. En näet ole mikään varsinainen työnvälitystoimisto», de Kock 

hymähti Oikeasti häntä ei naurattanut tipan tippaa. 

  



»Sinä olet ainoa, jonka tunnen täällä.» livannius kohautti harteitaan.  

»Ehkä sinulla on suhteita...» 

»Ehkä. Ehkä ei. Ei tuo ole kyllä ihan helppo pyyntö. Ei ainakaan näin äkkiä ja suoralta kädeltä.» de Kock 

kohtasi sekunnin kymmenysosaksi vieraansa arvioivan, rävähtämättömän katseen. Hän tunsi kylmän 

värinän selkäpiissään ja tiesi, että se ei ollut mikään vilustumisen ensioire. 

»Ei tietenkään. Totta kai minä odotan. Voin aivan hyvin odottaa vaikka muutaman viikon. Mutta 

odottaminen ei onnistu ilman rahaa», livannius totesi rauhallisesti. 

de Kock yskäisi nyrkkiinsä ja korjasi asentoaan tuolilla. Hänen aivonsa askartelivat taas sellaisella vauhdilla, 

että hän pelkäsi rattaiden natinan kuuluvan huoneen toiselle puolelle saakka. 

»Nytköhän se saatana vihdoin alkaa latoa pöytään ukaasejaan ...» mies mietti mielessään. 

»Älä käsitä väärin. Minä en kerjää. Enkä vaadi. Tarjoan näin alkajaisiksi pientä nopeaa kauppaa. Sinä otat tai 

jätät.» 

livannius yllätti taas. Taas mies esitti vastauksen isäntänsä äänettömään epäilykseen. 

»Mitä sinä tarkoitat?» 

Mies nousi tuoliltaan, jätti konjakkilasinsa ikkunanpenkille ja asteli pehmeää mattoa joustavin metsästäjän 

askelin. 

Puolessa välissä lattiaa hän sujautti oikean kätensä povitaskuun. Gustaf de Kock vavahti tiedostamattaan 

aivan kuin joku olisi työntänyt vanhan laiskanlinnan pehmusteista parsinneulan hänen persuksiinsa. 

Ivars livanniuksen käteen ilmestyi paketti. Tavalliseen lähikaupan vahapintaiseen paperiin oli kääritty 

jotakin kovaa. Mies repäisi paperin auki ja asetteli laiskanlinnan vieressä olevalle matalalle jalopuupöydälle 

kolme kiiltävää esinettä - kaksi painavaa, puolen sentin paksuista kultaista rannerengasta ja kultaisen 

sormuksen, jossa oli iso, kaunis timantti. 

»Niiden arvo on vähintään kaksikymmentätuhatta dollalia», livannius totesi tasaisella äänellä. »Minä haluan 

niistä kaksikymmentä tuhatta kruunua. Se summa riittää hyvin minulle. Ja se on hyvä kauppa sinulle.» 

»Tuota noin ...» de Kock yritti suoristaa selkäänsä. »Mistä olet saanut nuo?» 

»Eräältä ystävältäni.» livannius kohautti harteitaan. 

»Eräältä entiseltä erittäin hyvältä ystävältäni...» 

Samalla hetkellä puhelin pirahti soimaan, de Kockin herkistyneissä korvissa tuuttaus kuulosti kovalta ja 

vaativalta. 

»Minulla on kyllä nyt parasta aikaa täällä eräs...» de Kock vetäisi henkeä ja vilkaisi nopeasti Ivars 

livanniusta. »Eräs asiakas.» 



»Väliäkö sillä. Mä haluan vaan nyt ja heti vaihtaa pari pientä ajatusta kanssasi. Ei liene liikaa vaadittu.» 

Pekka Pokan ääni oli haastava. Hän saattoi olla hieman humalassakin. 

»Nyt puhelimessako?» de Kock äyskähti. »Oletko seonnut päästäsi?» 

»En minä hullu ole ...» 

»No, laske sitten luuri ja ota iisisti. Mehän tavataan muutenkin kolmen tunnin kuluttua.» 

»Sitähän minä olin juuri ilmoittelemassakin. Eli emme tapaakaan.  

Aikataulut ovat hieman muuttumassa.» 

»Selitä nyt mikä sinua pullistuttaa. Minulla ei ole mahdollisuutta roikkua tämän langan päässä koko 

päivää.» de Kockin ääneen tuli lisää kireyttä. 

»Minua on alkanut askarruttaa seuraavanlainen juttu...» Linjalta saattoi selvästi kuulla miten Pokka kulautti 

lasistaan pitkähkön ryypyn. »Me tulemme juhlimaan tämän erään ruotsalaisen soturikuninkaan 

kuolinpäivää aika merkittävällä liiketoimella. Sitä voisi luonnehtia jopa uramme isoimmaksi kaupaksi, eikö 

totta? Siirrymme ihan uusille markkinoille - lähiöistä suoraan cityyn. Se voi merkitä kymppiä toi jopa ylikin 

puhtaana käteen - jos kaikki menee hyvin. Pitkä penni. Ja mitähän siitä tulee minun kontolleni?» Saattoi 

kuulla miten Pokka veti riidanhaluisena henkeä. 

»Minä olen se joka toimin ikään kuin operatiivisena johtajana. Minä paimennan niitä ääliöitä nuoria 

kusipäitämme, Minä riskeeraan itse terveyteni ja tulevaisuuteni joka kerta siellä paikan päällä, itse 

toteutusvaiheessa. Minulla jos kellä on koko ajan perse vaakalaudalla. Ja mitä minä saan siitiä hyvä...» 

»Turpa kiinni!» de Kock sihahti hampaidensa välistä, »Yskäise nyt vihdoin ulos mitä olet selittämässä tai 

minä heitän tämän luurin alas!» 

»Sitä sinä et tee, ystävä hyvä. Minä olen sinulle liian arvokas mies», Pokka naurahti pehmeästi. »Soitin 

sinulle oikeastaan vain kertoakseni, että me emme tapaa tänä iltana, Minä näet annan sinulle yhden yön 

aikaa miettiä...» 

»Miettiä! Mitä saatanaa?» 

»Osakkuustarjousta, ystävä hyvä. Minä haluan mukaan täysivaltaiseksi osakkaaksi ja johtokunnan jäseneksi. 

Alan Olla hiukan liian kokenut ja kallis mies pelkäksi juoksupojaksi Sinulla on nyt koko pitkä yö aikaa miettiä. 

Minä soittelen huomenissa uudestaan...» 

de Kock havahtui ajatuksistaan kustavilaisen kaappikellon kumautellessa kolmen lyönnit. Hänen katseensa 

siirtyi tyhjistä konjakkilasista pöydällä lepääviin kiiltäviin koruihin ja sitten edelleen, varovasti, takaisin 

omaan tuoliinsa siirtyneeseen Ivars livanniukseen. Tämä nojasi voimakasta leukaansa vasempaan 

kämmeneensä ja tuijotti sateisen harmaaseen puutarhaan mietteliäs, rävähtämätön ilme sateenharmaissa 

silmissään. 



Ajatukset de Kockin päänupissa olivat viimeisten minuutin aikana kiertäneet yhtä ainoaa samaan 

umpikujaan päättyvää kehää. Vanha viisaus vaikeuksien kasautumisesta näytti pitävän paikkansa 

masentavan hyvin. Päänsärkykin oli alkanut kimoillen kohota miehen ohimoihin - aivan kuin aamuinen 

krapula olisi palailemassa takaisin. Kuin armoton bumerangi. 

Mutta jossakin jomotuksen keskellä oli miehen päässä alkanut syntyä aivan uudenlainen ajatus. Idea, joka 

vaati katsomaan nykyistä tilannetta luovasti, kokonaan toisesta näkökulmasta. 

de Kock laski konjakkilasin hitaasti kädestään kiiltävien helyjen viereen. Seitsemästä kymmeneen 

miljoonaan kruunua. 

Suurinpiirtein sellaiseksi he olivat Pokan kanssa alustavasti arvioineet seuraavan operaation tuoton 

parhaimmillaan jos kaikki todella sujuisi suunnitelmien mukaan. 

Se ei ollut mikään pikku summa. 

Se lisättynä aiempien keikkojen tuottoihin, sekä siihen miitä kauppa skopomorfiinilla ja 

taisteluamfetamiinilla oli jo luottanut kassaan - ja tulisi jatkossa tuottamaan – nosti edelleen kokonaispottia 

melkoisesti. Se antoi jo vapauden harkita erilaisia vaihtoehtoja. Pelimiehen valintoja. Ja pienelläkin osalla 

siitä summasta, vaikkapa millillä tai puolellatoista, saattoi varmastikin ostaa alan parasta osaamista. 

Varsinkin kun sitä sattui olemaan sopivasti tyrkyllä. 

de Kock katsahti taas mietteliäänä Ivars livanniuksen liikkumatonta hahmoa. 

»livannius...» 

»Niin?» 

»Minä maksan sinulle näistä kiluista sen kaksikymppiä.» 

»Hyvä.» 

»Minulla ei ole nyt sellaista rahaa. Tavataan huomenna pankkien auettua jossakin kaupungilla.» 

»Sopii.» 

»Ja livannius...» 

»Niin?» 

»Kuka tietää, vaikka minulla olisi silloin myös esittää sinulle työtarjous. Todella kovanluokan tarjous...» 

32. 

Parhaat päivänsä nähnyt Mazda kääntyi Islandstorgetilta Bällstavägemlle, ja kiihdytti heti vauhdin liki 

kuuteenkymmeneen kilometriin tunnissa. Kello oli vajaa neljä, ruuhka ei ollut vielä pahimmillaan, ja niinpä 

samoista valoista Mazdan perään kääntyi ainoastaan vaaleansininen, muutaman vuoden ikäinen Ford 

Sierra. 

Roivas havahtui mietteistään. Jokin Sierrassa sai hänet napsahtamaan. 



Hän vilkaisi pitkällä suoralla pariin otteeseen taustapeiliin. Sierra roikkui tasaisella vauhdilla 60–80 metrin 

etäisyydellä. Siinä ei näyttänyt kuljettajan lisäksi olevan matkustajia. 

Seuraavaa risteystä lähestyttäessä Roivas heitti vilkun hyvissä ajoin vasemmalle - Sierra noudatti 

esimerkkiä. Se ei kuitenkaan ajanut aivan Mazdan tuntumaan, vaan lipui hiljalleen eteenpäin, kuin kärkkyen 

sopivaa katkosta oikealta tulevassa liikenteessä. 

Iso täysperävaunullinen rekka ohitti risteyksen moottori murahdellen, naftan käryä puskien. Roivas heitti 

ykkösen silmään ja kaartoi heti rekan perään. Hän vilkaisi nopeasti taustapeiliin ja rypisti mietteliäänä 

kulmakarvojaan. Sierran kuljettajan kasvot vilahtivat tuulilasin heijastusten läpi epämääräisen vaaleana 

soikiona. Roivas luuli nähneensä niissä jotakin tuttua. 

Hän veti hitaasti henkeä yhtyeenpuristettujen hampaidensa välistä. Tästä paikasta oli hylätylle 

autoverstaalle matkaa enää muutama sata metriä.  

Nyt piti olla varovainen. Liika huolettomuus voisi helposti kostautua. Verstaan pihaan ei passaisi kaartaa 

ennen kuin pieninkin turvallisuuteen kohdistunut epäilys olisi poispyyhitty. Roivas hiljensi vauhdin 

neljänkymppiin, mutta Sierra ei ainakaan heti näyttänyt lähtevän ohittamaan. 

Poikien kämpälle kääntyvä liittymä alkoi uhkaavasti lähestyä. Roivas oli hetken aikaa kahden vaiheilla. 

Sitten hän hiljensi vauhtia entisestään. Olisi vähintäänkin outoa, jos Sierra ei lähtisi nyt ohittamaan. 

Saman tien se heitti vilkun päälle ja alkoi lisätä vauhtia. Sierra ohitti Mazdan laiskasti kiihdyttäen. Roivas 

vilkaisi nopeasti sivusilmällä ulos ikkunasta ja hätkähti. Hän tunsi hyvinkin tuon vaaleansinisessä autossa 

mietteliäänä, ajatuksiinsa vaipuneen näköisenä istuvan laihan, otsalta kaljuuntuneen miehen. Pahat 

aavistukset tuntuivat Sakarin vatsanpohjassa ikävänä pyörähdyksenä. 

Saman tien Sierra heitti uudestaan vilkun vasemmalle, jarrutti hitaasti ja kääntyi yllättäen Beckombergan 

sairaal-alueeseen kuuluvalle pienelle hiekkakentälle. Roivas rekisteröi entistä huolestuneempana, että 

kyseinen aukio sijaitsi vastapäätä verstaalle johtavaa kujanpätkää. 

Roivas teki nopean päätöksen. Hän kiertäisi lähiseudun katuja pitkin koko laajan sairaala-alueen ja palaisi 

muina miehinä samaa reittiä saadakseen selville, mitä Nils Asplund oli näillä nurkilla puuhailemassa. 

Oli erittäin huolestuttavaa, että Tukholman rikospoliisin väkivaltaosaston vanhempi konstaapeli tuli ja 

pysäköi autonsa kuin sattumalta juuri vastapäätä poikien majapaikkaa, Poliisimestarin itsepäisyys 

operaation salaamisen suhteen saattoi huonolla tuurilla aiheuttaa sen, että joku toinenkin etsintäryhmä oli 

voinut haistaa saman jäljen. Silloin oli vaarana syntyä sellainen sotku, että Roivas ei uskaltanut edes 

.ajatella sitä sen pidemmälle. 

Viiden minuutin kuluttua hän lähestyi uudestaan samaa paikkaa - hitaasti, kuin oikeaa osoitetta etsivä 

maalaisserkku. Jo kaukaa Roivas havaitsi kumaran, pyjamanhousuihin ja ruskeaan ulkoilutakkiin 

pukeutuneen hahmon, joka köpötti sairaalan kasarmimaisten rakennusten välistä kohti Asplundin Sierraa. 

Sierran ovi aukeni. Asplund astui ulos hieman empivänä, otti sitten muutaman askeleen ja pysähtyi 

odottamaan. 



Ohittaessaan paikan Roivas saattoi nähdä, miten pitkä ja laiha väkivaltaosaston tutkija levitti kätensä ja otti 

kumaran hahmon syleilyynsä. Vanhan miehen pyjamanlahkeiden verhoamat jalat jatkoivat tassuttavaa 

liikettään, aivan kuin pyrkien koko ajan eteenpäin. 

Sakari Roivas huoahti helpotuksesta ja ravisti hitaasti päätään. Nyt hän muisti, että Asplundin perhehuolista 

oli juteltu Polishusetilla. Hänen isäukkonsa oli kuulemma pahasti dementoitunut. Tässä selitys. 

Roivas teki U-käännöksen seuraavassa risteyksessä, ajeli hiljalleen Spängavägeniä takaisin päin kaartaen 

rauhallisesti poikien verstaalle johtavalle kujalle. Hän pysäytti Mazdan hetkiseksi tienvarteen säätäen 

taustapeilin niin, että saattoi tarkkailla hiekkakentällä seisovaa paria. 

Vanhempi konstaapeli Nils Asplund oli kietonut käsivartensa ryhdiltään lysähtäneen pyjamahousuisen 

vanhan miehen harteille ja lähtenyt taluttamaan tätä hitaasti autostaan poispäin. 

Hiekkakentän laidassa oli epätasaisesti parkkeerattuna pitkä rivi autoja, ilmeisesti sairaalan työntekijöiden 

kulkuvälineitä. Autojen takana kohosi matala, kuollutta ruohoa puskeva töyräs, jota tuulenpuuska aina 

ajoittain ravisteli. 

Asplund kiersi autorivin oikealta puolelta, tarttui rinteen alla vanhaa miestä kädestä ja johdatti tämän ylös 

töyrään laelle. 

Pitkän ruohon keskellä oli kivipaasi, jolle isä ja poika istuutuivat. Vanha mies ja hänen keski-ikäinen 

poikansa, kaksi laihaa, hieman kumaraa hahmoa, istuivat kumpareen päällä puhumatta, rinnakkain, kasvot 

kylmää tuulta vasten käännettyinä. Sakari Roivas laittoi ykkösen silmään ja auto nytkähti hiljaa liikkeelle. 

Äskeinen helpottunut olo oli jotenkin muuttumassa, mutta hän ei oikein itsekään tiennyt miten. 

Töyrään juurelle parkkeerattujen autojen joukossa seisoi vanha tiilenpunainen Renault, jonka 

myyntipäällikkö Ragnar Börsum oli valinnut ikään kuin erokorvauksekseen Gula-Petterin suppeasta 

valikoimasta. 

Syitä valintaan oli ollut oikeastaan kaksi. Renault oli ollut sortimentin ainoita edes lähestulkoon ajokelpoisia 

vehkeitä, Ja siinä oli automaattivaihteet. Kortittomana ja näin ollen melko heikon ajokokemuksen 

omaavana miehenä Börsum osasi arvostaa aika tavalla jälkimmäistä ominaisuutta. 

Börsum seurasi kiikarillaan Roivaksen Mazdan punaisia jarruvaloja, jotka häipyivät hylätyn verstaan portista 

sisään. Sitten Börsum tarttui päättäväinen ilme naamallaan virta-avaimeen ja väänsi. Kolina ja krahina eivät 

ensin alkuun luvanneet hyvää, mutta lopulta Renault päätti lähteä käyntiin. Synkästi hymyilevä entinen 

myyntipäällikkö Ragnar Börsum ohjasi autonsa Spängavägenin koko ajan tihentyvän iltapäiväliikenteen 

sekaan. 

»Missäs Tonto on? Entä Jannike?» Roivas kysäisi rasvamontun viereen pystytetyn rumpupatterin takana 

istuvalta Roggelta. 

Poika ja viittasi palikallaan kohti pukeille nostettua, pyörätöiitä Angliaa.  

Autonromun ovet olivat kiinni ja pölyisten sivuikkunoiden läpi näkyi kaksi liikkumatonta, vierekkäin 

takapenkillä istuvaa hahmoa. 



»Nuoripari oikoilee siellä ihmissuhteidensa pikku kiemuroita, vai?» Roivas totesi hymähtäen. »Jo oli muuten 

aikakin ...» 

Rogge nyökkäsi ja pyöritteli ohutta palikkaa sormiensa välissä kuin herkkyyttään treenaava jonglööri. 

Tango ilmestyi lasikopista. Tummalla, tanakalla pojalla oli sylissään rasvaläikkien kirjoma huopa, jonka 

sisältöä hän kantoi kuin pikkulasta. 

»Tjäna, Mantere! Minulla on sinulle tässä hieman pähkinää purtavaksi.» 

»Mikä se on?» 

»Sanotaan nyt vaikka että palapeli», Tango naurahti lyhyesti. Poika polvistui lattialle ja levitti huovan. Sen 

sisältä paljastui koliseva kasa kiiltäväksi öljyttyä metallia: putkea, jousta ja monenmaalisia muuta osaa sikin 

sokin. 

»Vai niin. Siinäpä taitaakin olla työvälineeni. Olette purkaneet rynkyn»,  

Roivas tarkasteli metalliosia suutaan suipistellen. 

»Pikku harjoitus sulle, Mantere. Var sa god! Pistä toimeksi.» 

Roivas polvistui ähkäisten huovan vierelle ja hieraisi käsiään mietteliäänä yhteen. 

»Suomalainen versio on kyllä meikäläiselle jonkin verran tutumpi...» 

»Yrität vaan hämätä. Ei tämä voi olla sinulle vaikea pala»,Tango nauroi ja iski Roggelle vaivihkaa silmää. 

Rogge alkoi päryttää rummuillaan hitaasti kiihtyvää sooloa kuin odottavalle sirkusyleisölle. 

»joo, ei hätää.» Roivas avasi päättäväisesti nahkatakkinsa vetoketjun ja riisui vaatekappaleen saman tien. 

»Kyllä' hän se tästä..  

Missäs ovat muuten lukko ja luisti? Hei Oletteko varmoja, että kaikki osat ovat tässä? Ja hei, onko tuo 

tuossa joku pila vai? Kuulkaapa! Eikös tämä hanikka olekin moposta! Kusipäät! Tämä jippo ei kyllä mennyt 

vanhalle läpi!» 

33. 

Harmaita, ajoittaisen tihkusateen huuhtomia päiviä, öitä joiden jälkeen lätäköltä peitti ritisevä jääkalvo, 

aamuja jolloin valkeuden tulo viipyi aina kotvan kauemmin — ja toisiaan laahustaen seuraavia, loputtoman 

pitkiltä tuntuvia iltoja. 

Sakari Roivas eli: söi, hengitti ja nukkui yhtenä miljoonista muista. Hän käveli pitkin samoja katuja niskat 

kyyryssä, kädet syvällä taskuissa tietämättä odottaako vai pelätä tulevaa. Kaikkia vastaantulijoita näytti 

paleltavan. Mutta yhdessäkään kadun varren isossa, vaaleassa Volvossa ei odottajan tupakka syttynyt, ei 

sivuovi auennut Marraskuu hiipi varovaisen ja kankean vanhan miehen askelin kohti loppuaan. Pian olisi jo 

kansakunnan soturikuninkaan, Kaarle XII:n kuolinpäivä. 



Hylätyn autoverstaan sisätiloihin oli hankittu lisää lämpöä parilla tehokkaalla siirrettävällä 

sähkölämmittimellä. Tonto oli saanut ne edullisesti erään järfallalaisen keikkamiehen varastosta. 

Viihtyisyyttä lisäsi sohvanurkkaukseen asennettu iso väri-TV. TV-luvan kyseistä laitetta varten oli alunperin 

lunastanut eräs upplands väsbyläinen omakotitalon omistaja, joka varmasti oli kaipaillut töllötintään. Tango 

oli ostanut laitteen viidellä sataa eräältä puolitutulta kuuman kaman kätkijältä brormmalaisella 

huoltoasemalla. 

Rogge, Tonto ja Jannlke istuivat sohvalla ja katselivat naureskellen Superilta jonkin TV-evankelistan 

ohjelmaa. Roivas ja Tango pompottelivat jalkapalloa rasvamontun ylitse. He olivat t-paitasillaan ja ähkivät 

pieni hiki pinnassa. 

Tango onnistui ottamaan Roivaksen syötön haltuunsa mukavalla rintakuoletuksella. Sitten hän lähetti 

pallon hieman liian korkeassa kaaressa takaisin montun yli. Roivas sai päänsä väliin, mutta ei ehtinyt 

ponnistaa aivan riittävän korkealle, Pallo kimmahti suoraan hallin kattoon ja sitä kautta rasvamontun 

pohjalle. 

»Helvetti!» 

»Vieläkö?» Tango kysyi. 

»Anna olla siellä. Kyllä varttitunti tällaista treeniä riittää kerralla.» Roivas ravisti päätään niin että 

hikihelmet varisivat sementtilattialle. 

»Muuten, Mantere, minkä helvetin tähde juuri inter» Tango kysyi kevyesti huohottaen. 

»Tuota noin, se on melko pitkä juttu.» Roivas koppasi Anglian katolta pyyheliinan ja hieroi siihen niskaansa. 

Hänen oli mietittävä sopivaa tarinaa tovin verran. »Kaikki alkoi siitä, että minulla oli takavuosina Köpiksessä 

yksi keikka kaveri. Yksi parhaista kavereistani kautta aikojen. Yksi italiaano...» 

»Se oli interisti?» 

»Just niin. Se selitti aina, ettei vihaa maailmassa mitään muuta niin paljon kuin poliiseja ja AC Milania...» 

»Hei. Sitten se on vähän sama kuin mulle uruquaylaiset! Ja tietysti jepet...» 

»Hei, hei, hei. Ruben Sosa on uruquaylainen. Ja Interin miehiä. Joten varo sanojasi, poika...» 

»Silti se on uruquaylainen. Argentiina muuten pelaa USAssa MM-kisoissa, ja Uruquay sattumalta ei.» Tango 

pullisteli tyytyväisenä muutenkin leveää rintakehäänsä. 

»Hei pallopojat!» Tonto kailotti sohvanurkkauksesta. »Ottakaa nyt välillä iisimmin ja tulkaa tsekkaan tätä. 

Tää on kreisimpää kuin mikään ...» Roivas ja Tango asettuivat lyhyemmälle sohvalle rinta rinnan. 

Vastapäätä Jannike istui tiukasti Tonton kainalossa ja Rogge makoili sohvan toisessa nurkassa tennarit 

pöydän virkaa tekevälle pakkilaatikolle nostettuina. 

TV-shown saarnamies, lyhyt, tekotukkainen patukka, jolla oli posliinikuoriset hampaat ja räpyttävä elohiiri 

vasemmassa silmässä, kehotti katsojia ympäri maailman koskettamaan sormillaan TV:n kuvaruutua.  



Mies lupasi - värisevällä paatoksella - että hänen seurakuntansa pallon kaikilla nurkilla tulisi saamaan 

vastaanottimen välityksellä suuren armon. 

Saarnaaja lupasi katsojille ihmeparannuksia, taloudellista hyvinvointia sekä ihmissuhteiden kohentumista 

aivan uusiin uomiin. Mies itki ja nauroi yhtä aikaa ja värisytti ääntään kuin viimeistä päivää. 

»Hei. Tämä on todella jotakin. Jumalauta mikä klovni», Tango huoahti. 

»Älkää pilkatko. Tyyppi tietää mitä tekee. Kello on umpikultaa ja tuo puku ei ole mistään Hennes & 

Mauritzilta hankittu», Tonto varoitti. »Arvatkaapa vaan kuinka monessa kämpässä ympäri maailmaa 

tämänkin ohjelman jälkeen pyyhitään paskaisia sormenjälkiä kuvaruuduista? Ja postitellaan shekkejä ...» 

»Ehkä tossa on jotakin itua. Pitäiskö sitä vetää polvilleen töllöttimen eteen ja pyytää hieman tukea 

taloudellisissa pyrkimyksissä», Tango naurahti.  

»Keikkaan ei näet ole enää montaakaan päivää.» 

»Älkää pelleilkö sellaisella asialla. Se tuo huonoa onnea ...» Jannike puri alahuultaan ja painautui likemmäs 

Tontoa. »Teidän touhuissanne on ihan tarpeeksi vaaroja muutenkin...» 

»Ei hätää kulti.» Tonto sipaisi huulillaan tytön poskea »Mä tipuin pienenä taikajuomaan - samalla tapaa 

kuin Asterix. Ja siitä lähtien mä olen ollut haavoittumaton. Bulletproof, you know...» 

»Kuule Mantere, olisi yksi pieni pyyntö ...»Jannike madalsi ääntään ja vilkaisi poikakolmikkoa, joka hääräili 

rasvamontun toisella puolella. 

»Anna tulla.» 

»Huomenna on Arton synttärit. Se täyttää kaksikymmentä kolme.» Tyttö katsoi Roivasta ilme vakavana. 

»Mulla olisi tiedossa sille yksi ihan mieletön lahja. Juuri sopiva. Juttu vaan juolahti päähän, kun katsottiin 

sitä typerää saarnaajaohjelmaa. Mä aloin silloin taas miettiä mitä kaikkee voi sattua. Ja sitten mä muistin 

tämän kaman, jota yksi tyyppi esitteli joskus viime keväänä. Se saattaa vieläkin olla sen kätköissä, Mä 

luulisin saavani sen tonnilla irti. Se niin hyvä lahja...» »Niin ja...» 

»Niin. Se tonni. Mulla ei satu oleen sitä...» 

»Kai se järjestyy. Lainaksi. Maksat kun jaksat.» »Voi kiitti, Mantere! Sä oot oikeesti aika kummallinen tyyppi 

konnaksi. Äläkä yritäkään kieltää sitä!» 

»Synttärikakku suoraan hullujenhuoneen kahvilasta, olkaa hyvä.» Tango osoitti pakkilaatikolle asetettua 

kermakakkua suuntaan.  

»Pöpit leipoo helvetin hyviä herkkuja tuolla kadun toisella puolella. Eikä ne tajuu edes velottaa kovin 

raskaasti.» 

»Käykää pöytään. Päivänsankari leikkaa ensin.» 

»Ja minulle ei sitten laulaa loiloteta. Rajansa kaikella.» Tonto heristi varoittavasti sormeaan. 

»Ei, ei, mutta kerro nyt meille lahjasta?» 



»Mistä lahiasta?» 

»Janniken lahjasta. Mikä se oli?» 

»Se on salaisuus ...» Tonto näytti oikeasti hieman hämilliseltä. Ehkä jopa nololta. 

»Miten niin salaisuus? Älä nyt pelleile!» 

»On se vaan. Antaa sen nyt olla.» Janniken ääni oli pättäväinen. »Se ujostuttaa Artoa. Miehet on joskus niin 

lapsellisia. Haluavat aina vetää jotakin roolia.» 

»Nuoren parin pikku salat. Ai kuinka romanttista!» 

»Annetaan sen nyt olla hei...» 

»Antakaa nyt edes joku vinkki. Pieni vihje siitä mikä se voisi olla.,.!» 

»Sanotaan nyt sitten vaikka niin, että niin kuin sellainen hyvä haltijatar joka suojelee. Mutta enempää minä 

en kerro. Olen sen luvannut tuolle jästipäälle. No, niin, leikatkaa nyt sitä kakkua älkääkä ihmetelkö ...» 

34. 

Aamu oli poikkeuksellisen kirkas ja kuulas. Ja kylmä. Töihin lähtijät rapsuttelivat pihoilla ja kadunvarsilla 

kuuraa autojensa tuulilaseista, ja harvat pyöräilijät varoivat silmät kovina petollisia jääläikkiä. Roivas 

sompaili kohti erastä tiettyä entistä autokorjaamoa. 

Roivas parkkeerasi Mazdansa Tonton Chevroletin vierelle ja asteli ympärilleen vilkuillen sisälle halliin. 

Vanhat autonromut olivat saaneet vierelleen uuden tulokkaan. Se oli ruskea, tummennetuin lasein 

varustettu Astro-pakettiauto, Rogge oli parasta aikaa ruuvailemassa auton etupäähän uutta rekisterikilpeä. 

»Tjäna Mantere, mitäs pidät?» Tonto levitti tyytyväiseä kätensä. 

»Näyttää ihan asialliselta. Mistä?» Roivas hieroi leukaansa, 

»Tullingesta. Käytiin hakemassa viime yönä yhden huoltamon parkkipaikalta.» 

»Tää on tavalliseen pakettiautoon verrattuna parempi keikkavehje. Enemmän tehoja.» Tango kopautti 

rystysillään auton keulamaskia. 

»Onko sen pakko muuten olla pakettiauto?» Roivas kiers kulkuvälineen ympäri. 

»On. Me ollaan nääs nyt putkimiehiä. Pankissa on sattunut vahinko. Vesivahinko. Tai joku muu. Liimataan 

sopivat teipit kylkeen kun ehditään.» 

»Kuulostaa hyvältä. Onko muuten ilmennyt mitään uutta?» Roivas kysyi. 

»Pokka poikkesi eilen. Tuli yllättäen. Siinä ja siinä, että jannike ehti varaston puolelle piiloon», Tonto sanoi. 

»Se sanoi, että kaikki menee suunnitelmien mukaan.» 

»No, se ei ollut nyt vielä kovin paljon kerrottu. Koska saadaan enemmän tietoa hommasta?» 



»Kuun viimeinen päivä on kolmen päivän kuluttua. Vanhan aikataulun mukaan me varmaan mennään 

tutustumaan itse paikkaan päivää ennen eli ylihuomenna...» 

»Jää aika tavalla viime tippaan.» 

»Ne on kyllä tehneet kaikki tutkimukset ja suunnitelmat jo hyvissä ajoin etukäteen. Systeemi toimii just niin. 

Meille näytetään vain paikka ja sitten sovitaan aikataulut, reitit ja muut viimeiset yksityiskohdat. Tietysti 

meille jää mahdollisuus kysymyksiin ja omiin ehdotuksiin», Tonto selitti. 

»Tää on turvallisuuskäytäntö. Pokan mukaan meidän ei tarvi tietää kohdetta viikkoja aiemmin», Tango 

vahvisti. 

»Asia on minun puolestani OK. Mä teen sen mistä maksetaan. Siitä juolahtikin mieleen tämä rahapuoli. 

Koska se alkaa selvitä?» 

»Pokka ilmoitti poikkeavansa iltapäivällä. Siltä voi kysyä silloin. Palkkio riippuu tietenkin hiukan potin 

koosta. Mutta sen verran Pokka paljasti, että tämä keikka tulee olemaan meidän tähän astisista selvästi 

suurin ...» 

»Nytpä ei enää mennäkään minnekään lähiöön.» Tangon äänessä kuului jännittynyt värähdys. 

»Vai niin. Onko teillä mitään hajua minnepäin me sitten olemme menossa...» 

»Kytät kerääntyy näiden Kaarle XII:n päivän hulinoiden takia Södermalmille ja Norrmalmille. Siellä meitä ei 

kaivata. Mutta Pokka vihjaisi, että kaukana me ei olla...» »Östermalm on pakoreittejä ajatellen hiukan 

sumpussa. 

Ja Kungsholmenkin on saari...» Roivaksen ääni oli mietteliäs. »Voisiko se olla sitten Vasastaden ...» 

»Ei hassummin päätelty.» Tonto nyökkäsi. »Sen verran Pokka suostui jo sanomaan, että se pankki sijaitsee 

nimenomaan Vasastadenissa...» 

»Hetkinen. Mutta viimeisten tietojen mukaan antirasistien vastamielenosoitus pidetään Norra 

Bantorgetilla!» Roivas huomautti. »Siis ihan Vasastadenin liepeillä. Siellä on kyttää liikenteessä.» 

»Paikka on lyöty lukkoon jo aikoja sitten. Ei sitä enää lähdetä varmaan muuttamaan.» Tango totesi. 

»Näin on. Eikä se pankki taatusti ole Norra Bantorgetin reunalla», Tonto naurahti. »Ei Vasastaden mun 

mielestäni ole ollenkaan hassumpi valinta.» 

»Ei tietenkään. Sieltä pääsee useitakin valinnaisia reittejä pohjoiseen ja myös tänne länteen päin», Roivas 

totesi. 

»Oli Pokalla muitakin uutisia», Tango huomautti hieman mietteliäällä äänellä. 

»Mitä uutisia?» 

»Pokka kertoi, että me saadaan mukaan ihan uusia vahvistuksia.» 

»Älä.» Roivas kohotti kulmiaan. »Minkälaisia?» 

»Ei Pokkakaan tuntunut tuntevan tyyppiä kovin hyvin», Tonto vastasi. 



»Hetkinen, mitäs tämä tällainen tarkoittaa...» 

»Kyllähän mekin sitä hiukan ihmeteltiin. Pokka selitti, että kyseessä on oikeastaan ylemmän tahon 

toivomus. Jutussa voi olla tietysti järkeäkin. Tämähän on isoin keikka mihin olemme koskaan ryhtyneet. Ei 

lisävoima ole tietenkään koskaan pahaksi.» 

»Tarvitaanko me nyt enää tässä vaiheessa ihan uutta tyyppiä, oppipoikaa»,  Roivas tuhahti. 

»Pokka sanoi sen kyllä olevan ammattimies. Oli käyttänyt sitä ampumassa yhdellä hylätyllä hiekkakuopalla 

Haningessa. Jätkä oli laukonnut tarkasti kuin robotti.» »Mikä tällainen ihmemies lienee miehiään?» »En mä 

siitä sen enempää tiedä. Pokka mainitsi vaan, että se on joku ryssä tai sinnepäin ...» 

35. 

Kahvila oli pieni, hiljainen ja hieman nuhjuinen. Kassakoneen takana seisova viisikymppinen nainen oli 

isokokoinen, kovaääninen ja aika nuhjuinen. Paikka sijaitsi kivenheiton päässä Fridhemsplanin maanalaisen-

asemasta. Roivas ei ollut sitä valinnut. Tosiasiassa hän ei ollut koskaan eläissään aiemmin astunut näiden 

seinien sisäpuolelle, vaikka Polishuset sijaitsi ainoastaan parin kivenheiton päässä. 

Roivaksella oli edessään lautanen, jolla lepäsivät pyttipannun jäännökset. Hän luki Aftonbladetia. Annos oli 

maistunut sellaiselta, että ruokahalu oli hävinnyt jo kolmen ensimmäisen haarukallisen jälkeen. 

Ovi kävi ja komisario Griip sekä Ronny Bood luikahtivat sisään. He nyökkäsivät Roivakselle kuin sattumalta 

tapaamalleen tuttavalle. Griip istahti pöytään ja Bood lähti hakemaan kahveja. 

Kymmenen minuutin kuluttua kahvilan ikkunan eteen ilmestyi seisoskelemaan pitkä, lysyryhtinen 

miekkonen, joka oli pukeutunut ruskeaan, monen talven viimat nähneeseen karvaulsteriin. Mies jäi 

odottelemaan aina välillä kelloaan vilkuillen. Kolmikko vilkaisi toisiaan merkitsevästi. Kameli Hjalmarsson oli 

saapunut jo passipaikalleen. Odotus olisi varmasti pian ohi. 

Tasan kolmen minuutin kuluttua kahvilan ovi kävi ja sisälle astui kookas mies, joka oli sonnustautunut 

sinipunaruudulliseen huopamaisesta villakankaasta valmistettuun ulkoilupuseroon, joka toi mieleen 

Amerikan suuren lännen metsurit. Miehellä oli päässään tummansininen baseball lippis. Lakissa ei sentään 

ollut Vapauden patsaan kuvaa tai New Yorkin poliisilaitoksen lyhennettä. 

Poliisimestari kävi ostamassa tiskiltä cokiksen ja asteli sen jälkeen kolmikon pöytään. Kameli-Hjalmarsson 

näyteikkunan toisella puolella siirtyi sen verran, että hänen kuluneen kamelinkarvaulsterinsa selkäpuoli 

peitti ikkunan viereen istahtaneen kaupungin korkeimman poliisiviranomaisen. 

»Vai Vasastadenissa. Mielenkiintoista. Oletko täysin varma listasta?» Poliisimestarin innokkaasti vilkkuvat 

pienet silmät tarkkailivat kiinteästi Roivasta pitkän lipan alta. 

»Melko varma. Huomenna se varmistuu lopullisesti. Silloin kuuleman mukaan tutustumme lähemmin 

kyseiseen konttoriin ja sen lähimaastoon.» 

»Siis vain päivää ennen H-hetkeä. Sepä jää viime tippaan.» 

»Kyllä ne ovat ilmeisesti tehneet jo melko tavalla ennakkotyötä asian eteen - siis Pokka ja muut mahdolliset 

mukana olevat tyypit. Liigan työskentelytapoihin näyttää kuuluvan, eItä suorittavalle portaalle ei kerrota 

juuri mitään ennen kuin on aivan pakko.» 



»Turvallisuussyistä se on tietysti ymmärrettävää. Mitä muuta uutta? Koska pääset tutustumaan 

organisaation takapiruihin? Onko siihen suuntaan edes vihjaistu?» 

»Huomenna tapaan yhden uuden tyypin. Hän osallistuu ryöstöön. Mies tuntuu olevan Pokallekin melko 

outo ilmestys. Saattaa olla venäläinen, eestiläinen tai jotakin...» 

»Venäläinen! Se voi pitää paikkansa. Sopii hyvin tähän taisteluhuumekuvioon. Erittäin hyvin. Näin se solmu 

alkaa vähitellen aueta. On vain voitettava luottamus ja niin olemme sisällä organisaatiossa. Eli sinun on 

tehtävä se ja mentävä mukaan. All the way! Ei ole olemassa muuta tapaa. Eikö totta, Roivas?» 

Roivas pyöritteli vaitonaisena tyhjää lasia kädessään välttäen katsomasta muita pöydässä olijoita. Ulko-ovi 

kävi ja sisälle astui pulska äiti ostoskassin ja noin kolmivuotiaan, toppapukuun sonnustautuneen tenavan 

kanssa. 

»Siis toimintatapamme on nyt seuraavanlainen.» Poliisi-mestari veti syvään henkeä ja madalsi ääntään 

entisestään. »Roivas. Sinä osallistut ryöstöön nykyisessä roolissasi, liigan omana miehenä. Tällä hetkellä on 

sivuseikka, mikä kymmenistä Vasastadenin eri pankkitoimipisteistä on kohteena. Sillä ei ole merkitystä, 

koska tarkoituksenamme ei ole vaikuttaa ryöstön kulkuun mitenkään. Nyt on oikeastaan tärkeintä, että 

ryöstö sujuu aivan hienosti, ongelmitta. Se on ainoa tapa millä pääsemme tarkoitukseemme, eli riittävän 

syvälle sisälle heidän kuvioihinsa. Tämä on tulikokeesi, Roivas. Tämän ryöstön jälkeen olet yksi heistä. Ja 

silloin sinulta ei salata enää mitään ...» 

Hiljaisuus pöydässä oli käsin kosketeltava. Poliisimestari ei tavoittanut yhtäkään katsetta. 

»Tästä hetkestä eteenpäin määrään täydellisen hiljaisuuden. Se tarkoittaa sitä, että Roivas ottaa meihin 

seuraavan kerran yhteyttä vasta ryöstön jälkeen. Mitään ei mennä turhan päiten vaarantamaan enää viime 

hetkillä. Tämä asia lienee selvä.» 

Komisario Griip rykäisi nyrkkiinsä. Roivas ja Bood olivat hiljaa. Kameli-Hjalmarsson ikkunan takana vaihtoi 

jalkaa aivan kuin hänen varpaitaan olisi kipristellyt. 

»Nyt minä haluan teiltä viimeiset kommentit ja huomautukset operaation suhteen. Kuten ymmärrätte niin 

joudun paneutumaan tästä eteenpäin muutamaksi päiväksi hieman toisenlaisiin ongelmiin. Marraskuun 

viimeiseen on aikaa todellakin enää nämä pari päivää ja sekä nahkapäät että anarkistit rasvaavat jo parasta 

aikaa nyrkkirautojaan kellariloukoissaan pitkin kaupunkia.» 

»Tuota noin, herra poliisimestari...» Roivas kohotti katseensa ilme päättäväisenä. »Yksi asia minulla olisi. 

Sellainen muodollisuus. Minä haluan teiltä tämän tehtävän käskytyksen kirjallisena.» 

Kahvilaan laskeutui pariksi sekunniksi niin raskas hiljaisuus, että näytti melkein siltä kuin katukäytävällä 

päivystävä ylikonstaapeli Hjalmarssonkin olisi vaistonnut sen. 

»Kirjallisena ...» Poliisimestari venytti sanaa kuin vierasta kieltä. 

»Niin.» Roivas katsoi korkeinta esimiestään tiukasti silmiin välttäen tietoisesti toisten kasvoja. 

»Jos minäkin sen verran myös puuttuisin asiaan.» Komisario Griip rykäisi kuivasti kuin yrittäen päästä eroon 

kurkkuunsa takertuneesta hyttysestä.  

 



»Me tässä ehdimmekin jo keskustella asiasta Roivaksen kanssa Ottaen huomioon tehtävän erittäin 

poikkeuksellisen luonteen, saattaa olla aivan paikallaan, että Roivas saa aivan yksiselitteisen, kirjallisen 

määräyksen.» 

»Tarkoittanet nyt siis vastuukysymyksiä, oletan?» Poliisimestarin kasvoille oli noussut kysyvä hymy, mutta 

hänen silmistään oli huvittuneisuus kaukana. 

»Niitäkin», Griip nyökkäsi ilme nyt entistä päättäväisempänä. »Tämän projektin mukana olemme 

etääntyneet melko kauas ohjesäännön hengestä.» 

»Ohjesääntöjä noudattamalla ja oppikirjoihin tuijottamalla emme me enää pysy nykyaikaisen rikollisuuden 

kelkassa!» Poliisimestarin ääni kohosi sen verran, että pulska perheenäiti ovenpielessä sijaitsevassa 

pöydässä herkesi hyssyttelemään limonaatia juovaa ja iloisesti jollottelevaa tenavaansa. 

Griip, Roivas ja Bood olivat vaiti. 

»Mutta kyse ei ole siitä, ettenkö minä olisi valmis kantamaan täydellistä vastuuta tästä operaatiosta - 

samoin kuin kaikista muistakin tekemisistäni. Sen seikan toin käsittääkseni ilmi jo taannoin Kaknästornin 

neuvonpidossamme - ottaessani tämän operaation johdon käsiini.»  

Poliisimestari antoi tiukan katseensa kiertää miehestä mieheen. »Sattuneesta syystä en ehdi toimittaa 

sinulle käskytystäni enää kirjallisena, Roivas. Mutta pidän huolen siitä, että se on komisario Griipin pöydällä 

vielä tänä iltana ennen virka-ajan umpeutumista. Oletko tyytyväinen tähän vakuutukseen, Roivas?» 

»Olen.» Roivas nyökkäsi hitaasti. »Hyvä. Onko herroilla muuta byrokratiapuoleen liittyvää sydämellään?»  

Poliisimestarin äänessä oli mausteena ripaus kirpeyttä. 

Vastaukseksi tuli kolme lyhyttä päänpudistusta. 

»No, se siitä.» Poliisimestari veti lipan tiukemmin silmilleen. »Millaisia ne tyypit ovat, Roivas?» 

»Anteeksi.» Roivas ei heti käsittänyt nopeaa kysymystä »Se porukka. Tyttö ja ne nuoret gansterit. Kuvaile 

heitä muutamalla sanalla.» 

Roivas korjasi asentoaan tuolilla, vilkaisi mietteliäänä Kameli-Hjalmarssonin epätasaista niskatukkaa ja 

käänsi sitten taas katseensa poliisimestariin. 

»Ne ovat nuoria, innokkaita, naiveja, taustaltaan tyypillisiä Tenstan kasvatteja. Sivuraiteella. Heitä on 

helppo manipuloida. Ja he ovat oikeastaan aika sympaattisia tyyppejä, reiluja ja hyviä kavereita 

keskenään.» Roivas pudotteli sanoja hitaasti ja harkiten. »Sanoisin, että niihin voi luottaa.» 

»Vai niin.» Poliisimestarin huulille nousi ohut hymy. »Vai sellaisia adjektiiveja. Olen tosiaan hieman 

yllättynyt. Kysehän on paatuneista ryöstäjistä. Häikäilemättömistä rikollisista.» 

»Te kysyitte ja minä vastasin.» Roivas kohautti harteitaan. 

»Joukon sisällä toimiessani olen kokenut heidät juuri tällä lavalla.» 



»Minun lienee turha ottaa tässä yhteydessä esille sellaista ilmiötä kuin  Norrmalmstorg-syndrooma», 

poliisimestari pudotteli painokkaasti. »Nyt ei sinänsä ole kysymyksessä panttivankijuttu. Mutta muuten 

Roivas on joutunut jo pidemmän aikaa toimimaan melko erikoisessa ympäristössä.  

Sellainen voi psykologiselta kannalta tarkasteltuna vaikuttaa arvostuksiin, aivan huomaamattakin. Kavala 

juttu. Voi yllättää kovimmankin miehen. Asiaan kannattaa suhtautua riittävällä varovaisuudella.» 

»Minun psyykeni suhteen ei tarvitse kantaa murhetta.» Roivas puri leukaperänsä tiukasti yhteen. 

»No, hyvä niin.» Poliisimestari käänsi katseensa ulos ikkunasta. Hjalmarsson puhalteli pikku hiljaa kouriinsa 

ja näytti tanssivan omituista hidasta, hyppelehtivää tanssia kuin olemattoman musiikin tahdissa. »Mitä 

mieltä sinä Roivas muuten olet baseballista - ikäänkuin suomalaisena?» 

»Anteeksi?» Roivaksen oli pakko vilkaista nopeasti Griipiä ja Boodia. Hän ei kerta kaikkiaan tahtonut enää 

pysyä poliisimestarin ajatuksenjuoksussa mukana. 

»Niin. Teillähän on se vastaava laji - mikä se nyt on - Boboll?» »Niin. Pesäpallo. Se on sen nimi suomeksi...» 

»Oletko sinä pesäpallomiehiä?» 

»En oikeastaan. Jalkapallo on minun lajini. Mutta kyllä minä olen pelannut. Koulussa.» 

»No, mitä mieltä sinä olet...» 

»Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että pesäpallo on baseballiin verrattuna järkipeli.» 

»Mitä tarkoitat?» 

»Pesäpallossa yritetään muutakin kuin lyödä täysillä takalaitonta.» 

»Näkee, että et tiedä mistä puhut. Minulla oli mahdollisuus tutustua isäntieni kanssa baseballiin 

taannoisella NeW Yorkin matkallani. Kävimme kolmessa Yankeesin kotipelissä. Siellä tunnelma oli jotakin 

ennen kokematonta...» 

»Kaikki on siellä niin suurta...» 

»Ikävä kyllä Yankees ei voittanut mestaruutta. Satutko tietämään, Roivas, mikä joukkue on baseballin World 

Seriesin tämän vuoden mestari?» 

»Enpä voi väittää tietäväni. Olen ollut viime aikoina hieman uutispimennossa.» 

»Toronto Blue Jays. Jo toisena vuonna peräkkäin. Niillä oli siellä mestaruuden varmistuttua sellaiset tohinat, 

että meidän omilla natsi-nahkapäillämme ja kommari-anarkisteilla on sen suhteen vielä karvan verran 

petrattavaa...» 

Pöydässä istuvalla kolmikolla ei ollut siihen paljoa lisättävää. Tunnelma hyytyi kuin paska pakkashangella. 

»Mutta Tukholman poliisi on kyllä valmistautunut järjestämään niillekin kusipäille ikimuistoiset juhlan-

oikean sankarikuninkaan arvoisen yön tänä vuonna. Siihen ne voivat varautua.» Poliisimestari naputteli 

rystysillään pöytää jotenkin hermostuneen tuntuisesti. 



»Mutta nyt työ kutsuu. Menestystä miehet. Sopinemme niin, että tulemme antamaan kaupungillemme 

ennenaikaisen joululahjan ja nappaamme sen porukan viimeistä kätyriä ja takapirua myöten.» 

Poliisimestari nousi pöydästä kuin vieterin nykäisemänä, kääntyi kantapäillään ja poistui kahvilasta 

taakseen katsomatta. 

Katukäytävällä seisoskeleva Kameli ryhdistäytyi, jähmettyi muutamaksi sekunniksi paikalleen kuin 

asennossa seisova vartiomies ja lähti sitten harppomaan esimiehensä jäljessä kohti Kungsholmsgatania ja 

Polishusetia. 

He istuivat jonkin aikaa vaitonaisina. Sitten Ronny Bood rykäisi ja avasi suunsa: 

»Muuten Sakari, pojat tsekkasivat sen naisen taustat.» 

»Kenen? Hetkinen, siis Liisan?» Roivas säpsähti ja vilkaisi nopeasti vieruskumppaniaan. 

»Jep. Liisa Öhrlingin. Omaa sukua Saukkonen. Eukko on puhdas kuin pulmunen.» 

»Mitä tarkoitat?» 

»Hänellä ei ole mitään tekemistä ystävämme Pekka Pokan tai näiden muiden kanssa. Eikä rekisteriä.» 

»Kuka hän sitten oikein on?» Roivas alkoi tuntea epämiellyttävää puristusta palleassaan. 

Ronny Bood kaivoi muistivihkonsa esiin ja alkoi lukea latelemalla: 

»Asuu Fredhällissä. On Postverketin kirjoissa sihteerinä pääkonttorissa. Eronnut hieman yli vuosi sitten 

herra Öhrlingistä. On ollut nyt hieman yli kaksi kuukautta sairaslomalla. Työpaikkalääkärin mukaan kyseessä 

on eräänlainen surusta johtuva burn out-tilanne.» 

»Surusta?» 

»Niin. Hänen poikansa, nelivuotias pikkumies, kuoli alkusyksystä. Se oli onnettomuus. Oli karannut pihasta 

leikkimään Tranebergin sillalle ja kiipesi kaiteelle ...» 

»Vai niin.» Sakari Roivas nosti tyhjän kahvikupin huulilleen ja katsoi silmät suurina jonnekin ulos. 

36. 

Roivas astui alas Fridhemsplanin maanalaisen aseman laiturille ja vilkaisi kelloaan. Juna tulisi parissa 

minuutissa. Hän ajaisi sillä Islandstorgetille, josta olisi vain lyhyt matka poikien verstaalle. 

Ruuhka-aika ei ollut vielä käsillä ja laiturin reunalla seisoi ainoastaan kolme ihmistä. 

Punertavaposkisella, hermostuneesti jalkaa vaihtavalla miekkosella oli liian kireän näköinen ruskea puku, 

hassusti kallellaan oleva mätäsmäinen peruukki ja linttaantunut salkku, jossa oli varmasti erittäin tärkeitä 

papereita. 

Penkillä istui vanha nainen, jolla oli ilmeettömät väsähtäneet kasvot ja hatun reunalle nostettu musta 

suruharso, jollaisia näki enää harvoin hautausmaan porttien ulkopuolella. 

Aivan laiturin reunalla keikkui ylipitkillä koroillaan leveälahkeisiin housuihin pukeutunut tyttö, jolla oli 

päässään hippimäinen lierihattu.  



Roivas vilkaisi vain kerran tytön nyrpeää, pikkusievää naamaa ja ymmärsi tämän ajattelevan olevansa 

matkalla Pariisiin ja Ellen kanteen. 

Mutta tyttö ei tiennyt sitä mitä Roivas tiesi - että tähtimallin sijasta hänestä tulisikin amerikkalaisista 

iltapäiväsarjoista ja Kappahlin tarjouksista kiinnostunut perheenemäntä jonnekin Sollentunaan. 

Roivas istuutui vaunun penkille turtana. Hän halusi vain olla ja kuunnella kiskojen kolketta, ilman 

ainoatakaan häiritsevää ajatusta. 

Thorildsplan. Kristineberg. Murtaen ruotsia ääntävä ääni luetteli asemia. Sitten vaunurivistö syöksähti 

tunnelista päivänvaloon ja molemmin puolin näkyi harmaana aaltoileva vesi. 

Tranebergsbron. Roivas nielaisi ja taas hänen mieleensä nousi Ronny Boodin pikaisesti latelema raportti 

naisesta nimeltä Liisa Öhrling, omaa sukua Saukkonen.  

Roivas sulki silmänsä välttääkseen katsomatta tätä siltaa, jolta naisen pieni poika oli pudonnut 

kuolemaansa. Ei edes äänetön, syvältä kumpuava kirosana helpottanut raskasta painoa jossakin 

sisikunnassa. 

Sitten Roivas pakotti itsensä ajattelemaan uudestaan niitä kahta kertaa jolloin he olivat pikaisesti tavanneet 

yön mustuudessa. Mies jankutti itselleen, ettei ollut voinut mitenkään arvata asian todellista laitaa. Kaikki 

tunnusmerkit niissä sattuman sanelemissa kohtaamisissa olivat viitanneet siihen samaan kieroon leikkiin, 

johon hän oli ollut ujuttautumassa. 

Silta jäi kolisevan vaunujonon taakse. Roivas palautti mieleensä erään keskustelun aamuyön hämäristä. 

Taas hän yritti selittää itselleen olevansa syytön, olosuhteiden uhri. Se mies, joka oli vastannut naisen 

kainoon ja arkaan kysymykseen törkeällä lainauksella jonkin haisevan kusiputkan seinältä ei ollut hän vaan 

Klaus Mantere, kyyninen ja tunteeton rikollinen. 

Junan kolkutellessa eteenpäin Sakari Roivas yritti löytää valoa oman elämänsä tunneliin. Hän ajatteli 

tulevaisuutta, sitä hetkeä, jolloin tämä hänen nykyinen tehtävänsä olisi ohi ja hän voisi palata omana 

itsenään takaisin ihmisten ilmoille, tuttuun elämänpiiriinsä. 

Ja määräaseman lähestyessä Roivas antoi itselleen lupauksen. Hän päätti, että jos hän selviää ehjin nahoin 

ja kunnialla tästä vyyhdestä, niin hän ottaa ensitöikseen yhteyden erääseen tiettyyn naiseen, jolla on märän 

savun väriset surulliset silmät. 

Hän vie tämän syömään, vaikka La Beneamataan. Ja sitten hän yrittää vakuuttaa tämän siitä, että miestä 

nimeltä Klaus Mantere ei ole ollut koskaan olemassakaan. 

»Islandstorget», honotti murteellinen ääni vaunun kaiuttimissa. 

37. 

Sakari Roivas istui konttorin ovenpieleen asetetun itsepalvelupöydän ääressä Svenska Handelsbankenin 

tilisiirtolomake edessään kynää pyöritellen. 

Roivas istui ihan valvontakameran alla päässään korville vedetty raidallinen pipo ja silmillään suttuiset 

huoltoasema-silmälasit. Tuulitakin sisään oli työnnetty parit Dagens Nyheterit antamaan pönäkämpää 

vaikutelmaa.  



Roivas katseli mietteliäänä ympärilleen, aivan kuin etsien muistinsa lokeroista unohtunutta tilinumeroa tai 

osoitetta. Hänen päässään liikkuivat aivan muut asiat. 

Konttori oli kapean suorakaiteen muotoinen. Ulko-oven vieressä oli ainoastaan yksi iso, S:t Eriksplanille 

antava ikkuna josta saattoi nähdä sisään. Vasemman seinustan ikkunat olivat pieniä ja sopivan ylhäällä. Tila 

tarjosi ammattimiehille erinomaisen työskentelyrauhan. 

Konttorin seinien yleisväri oli asiallisen harmaa. Pitkää seinustaa kiertävällä perinteisen kolkolla, ruskealla 

tiskillä oli kuusi asiakaspaikkaa.  

Ikävää yleisvaikutelmaa oli yritetty pehmentää lämpimän punaisilla tuoleilla ja muutamilla viherkasveilla. 

Konttorin takaosassa oli lasiseinäinen koppi, jossa istui noin kaksivitonen, laskentamerkonomin näköinen 

mies. Oikealta seinustalta veivät leveät portaat alas holviin. 

Se holvi oli saatava huomenna auki. Nopeasti. Kassoilla odottavat kymppitonnit eivät olleet heidän 

tähtäimessään. Ne olivat pelkkää ylimääräistä suolarahaa. 

Roivas rypisti otsaansa. Ei. Tilinumero ei kerta kaikkiaan näyttänyt tulevan hänen mieleensä. Oli siis 

lähdettävä pois tyhjin toimin. 

Hän rutisti tilisiirtolapun palloksi ja työnsi sen taskuunsa. Sitten hän nousi ja laski vielä tytöt tiskin takana. 

Neljä kassoilla ja kaksi taustatehtävissä.  

Eri ikäisiä ja näköisiä, yksi vaalea hunajapupu, jolla oli liikaa huulipunaa. Astuessaan konttorista ulos S:t 

Eriksplanin viileään, pakokaasujen värittämään ilmaan Sakari Roivas ajatteli jo huomispäivää. Hän saattoi 

melkein kuulla korvissaan törröhuulisen hunajapupun viiltävän, hysteerisen huudon. 

Huppariin, villavanttuisiin ja tekoviiksiin pukeutunut Tonto söi konttorin edustalla seisovan Sibyllan 

katukeittiön nurkalla hot dogia. Roivas ei vilkaissut häntä toista kertaa lähtiessään ylittämään suojatietä. 

Hän tiesi, että Tonto poikkeaisi pian vuorostaan konttorissa hakemassa nuorille pareille räätälöidyn 

asuntolainatarjouksen esitteen. 

Vinoittain pankkia vastapäätä, S:t Eriksplanin toisella reunalla oli Finellin kahvila. Sen ikkunapöydässä 

istuivat Pekka Pokka ja tuntematon, laihanjäntevä, noin nelikymppinen mies, jolla oli muutama juova 

harmaata tukassaan. Heidän tavatessaan aamulla oli Roivas kiinnittänyt ensimmäiseksi huomiota siihen, 

että mies puhui hieman kankeaa englantia selvästi itäisellä aksentilla. 

Kaksikko näytti tulevan keskenään juttuun aivan yhtä heikosti kuin aiemmin päivällä, jolloin jännite oli 

selvästi jo kipunoinut eräällä solnalaisella huoltoasemalla. 

Miehet tuijottivat kylmästi toistensa ohi. Nimetön muukalainen oli lähinnä etäinen ja välinpitämätön, Pokka 

taas ei yrittänyt edes peitellä sisuksissaan kipristelevää antipatiaa. 

Roivas käveli kassalle, osti Fantan ja asteli pöytään. »No, mitä pidit?» Pokka kysäisi ruotsiksi. Pokka vältti 

puhumasta englantia ilmeisen tarkoituksellisesti, korostaakseen harmaaohimoisen muukalaisen 

ulkopuolisuutta. 



»Hyvä paikka. Suojainen ja turvallinen. Voi hääriä rauhassa. Ja tuosta aukeavat nopeat pakobaanat moneen 

suuntaan», Roivas sanoi vilkaisten risteävien ajoratojen halkomalle aukiolle. 

»Parkkeeraamme Astron tuohon konttorin eteen ja...» 

»Speak English», kapeakasvoinen muukalainen lausui hitaasti ja rauhallisesti, ääntään korottamatta, 

vilkaisematta Pokan suuntaan. Se oli käskemään tottuneen, itsevarman ja häikäilemättömän miehen lyhyt 

komento, joka oli tarkoitettu välittömästi huomioitavaksi. 

Käsky sai Pokan silmin nähden säpsähtämään. Miehen silmät kapenivat ärtyneesti. 

»Sinun ei tarvitse välttämättä tietää jokaista pikkuruista yksityiskohtaa.»  

Pokka vaihtoi kieltä sivulleen vilkaisematta. Harmaaohimoinen kohensi ryhtiään tarkoituksellisen hitaasti. 

»Sinä tulet paikalle Astrolla.» Pokka osoitti miestä käskevästi. »Parkkeeraamme sen tuonne nakkikioskin ja 

konttorin väliin. Sisällä pankissa tehtävänäsi on vartioida Mantereen kanssa paikalla olijoita. Kun me muut 

olemme lähteneet rahojen kanssa liikkeelle niin te kaksi pidättelette niitä sovitut kolme minuuttia Sitten 

hyppäät Yamahan satulaan Mantereen taakse, ja ajatte sovittua reittiä pois paikalta niin lujaa kuin 

uskallatte. Siinä kaikki. Nice and easy. Do you understand?» 

»Yes», mies sanoi pehmeästi. »But speak English to me.» Pöytään laskeutui muutaman sekunnin kiusallinen 

hiljaisuus. Pekka Pokka ja tuntematon mies mittelivät toisiaan katseillaan. 

Pokan sisu petti ensimmäisenä, hän rykäisi nyrkkiinsä ja käänsi katseensa S:t Eriksplanin liikenteen vilinään. 

»Äläkä unohda kumpi miestä on porno», Pokka sihautti vielä suupielestään. 

»Yes boss», pieni huvittunut hymy nousi miehen kasvoille »Mutta älä unohda puhua englantia, kun minä 

olen paikalle. Ethän?» 

Tunnelma pöydässä ei ollut rennoin mahdollinen. Roivas lorotti Fantan lopun lasiinsa ja kääntyi katsomaan 

ikkunasta ulos. Liikenne velloi katkeamattomana nauhana yli risteysaukion. Myös jalankulkijoita oli liikkeellä 

runsain mitoin. Talvisiin varusteisiin pukeutuneita ihmisiä tungeksi sisään ja ulos pankin konttorin nurkalla 

sijaitsevasta maanalaisen aseman portaikosta. 

Roivas tarkasteli leveän aukion vastakkaista puolta. Rörstrandsgatanin kulmassa, ihan pankkia vastapäätä, 

seisoi Rogge pitkät kutrit valtoimenaan ja jotenkin epätietoisen näköisenäkuin ensimmäisillä treffeillä 

petetty teinipoika. Roivas käänsi katseensa suoraan aukion yli.  

Liikenne oli liian taajaa. Hän ei voinut nähdä Bengtsonin Ljud & Videon näyteikkunaa. Roivas kuitenkin tiesi 

Tangon värjöttelevän jossakin siellä, likaisen markiisin alla odottamassa että Tonto tulisi ulos pankista. 

»Oli hieman yllättävää, että lisäsimme miehitystä näin loppuvaiheessa»,  

Roivas heitti tahallaan hieman lisää löylyä kiukaalle. 

»Ota huomioon ...» Pokka aloitti itsetietoisella äänensävyllä, mutta tällä kertaa englanniksi. »Että tämä on 

ilman muuta isoin keikkamme tähän mennessä. Se asettaa ymmärrettävästi lisävaatimuksia myös 

suojauksen suhteen.   



Me päädyimme siihen, että otamme toisen väijytyypin mukaan - kaiken varalta. Tämä tässä nyt sattui 

olemaan sopivasti vapaana.» 

Harmaaohimoinen mies pyöritteli tulitikkua kädessään katse alas laskettuna ja kuin ajatuksiinsa 

vaipuneena. Hän ei sanonut sanaakaan, mutta pöytäkumppanit eivät voineet olla huomaamatta hänen 

suupielessään leikkivää pientä hymynhäivää. 

»No niin. Nyt Tonto tulee ulos konttorista», Roivas huomautti. Laiha hupparipäinen kaveri oli jo ylittämässä 

Rörstrandsgatania pari kiiltävälle paperille painettua esitettä kourassaan. Rogge kääntyi saman tien 

kantapaillaan ja lähti astelemaan poispäin aukiosta Tonto perässään. 

»Okei. Homma on nyt sitten tsekattu. Häivytään.» Pekka Pokka nousi kahvilan pöydästä rempseästi. »Minä 

ajatan tässä illan aluksi teillä vielä reitit läpi Mitsubishilla, ja sitten kaikki onkin jo valmista huomista 

iltapäivää varten . ..» 

»Mikä on tarkka aika huomenna?» Roivas kysäisi. »Varttia vaille neljä. Silloin jepet ovat jo keskittämässä 

voimiaan Söderille, kunkun patsaalle ja tietysti Norra Bantorgetin ympärille. Ja hyvässä lykyssä tunnelma 

kaduillakin alkaa olla niihin aikoihin jo sopivasti kuumenemassa. Toivotaan, että ensimmäiset katukivetkin 

viuhuvat silloin jo ilmassa...» 

Pitkä ja vanttera tyyppi, jonka tumma, tiheä hiusraja alkoi otsalla kovin matalalta, oli iltapäivän mittaan 

ehtinyt viettää jo melkomoisen tovin niillä nurkilla. Miekkonen oli tutustunut oikein huolella St. Eriksplanin 

kulmien monimuotoiseen palvelutarjontaan. 

Ensiksi hän oli havainnut normaalista tyylistään poikkeavalla tavalla pukeutuneen poninhäntäpään, eli sen 

auto-liikkeen takahuoneessa bullworkeria heilutelleen kaverin menevän sisälle pankkiin ja viipyvän siellä 

viitisen minuuttia. 

Porukan vaaleaan ja nätti naamaiseen nuoreen tyyppiin mies oli melkeinpä törmännyt maanalaisen aseman 

ulostuloaukolla, mutta äkkikäännös ja junalta purkautunut väenpaljous olivat estäneet ilmitulon viime 

tingassa. 

Tovin kuluttua mies oli havainnut viluisen näköisenä jalkaa vaihtavan latinon kadun toisella puolella. Ja pian 

sen jälkeen oli tuttu kyömynokkainen, vaalea hujoppi poikennut sisälle konttoriin huppu silmillään ja 

muutenkin epäilyttävän näköisenä. 

Ja eikös ensimmäisenä pankissa poikennut poninhäntä tyyppi näyttänyt pitävän neuvonpitoa parin muun 

kaverin kanssa kahvila Finellin ikkunapöydässä. 

Tilapäisesti työtön entinen autoalan myyntipäällikkö Ragnar Börsum ei ollut synnynnäisiltä lahjoiltaan niitä 

tyyppejä, jotka nopeimmin kykenivät yhdistelemään näennäisen irrallisia, toisistaan riippumattomia asioita 

uusiksi kokonaisuuksiksi. 

Mutta Ragnar Börsum oli ollut jo yli kaksikymmentä vuotta täysipäiväinen roisto. Tosiseikka oli antanut 

Börsumille sen verran paljon kantapään kautta kertynyttä kokemusta, että hän luuli todellakin tietävänsä 

mitä tuo porukka oli tällä hetkellä kehittelemässä. 



Ja niin herra Börsumin päässä pyörivät suunnitelmat alkoivat saada kokonaan uutta suuntaa. Miehen 

alkuperäinen idea oli rakentunut pelkästään kostolle. Kyseessä olisi ollut velanmaksu päiväkausien 

piinaavasta päänsärystä, menetetystä hampaasta, menetetystä työpaikasta ja ennenkaikkea ikävästä 

nöyryytyksestä. 

Nyt hänen harjasmaisen otsatukkansa takana alkoi kehkeytyä aivan uudenlainen idea, ajatus, johon 

olennaisena elementtinä liittyi myös merkittävä taloudellinen hyötyminen. Se näkökulma teki jutusta 

entistäkin houkuttelevamman. 

Kolmikon poistuttua kahvila Finellistä ja suunnatessa maastoautolle, joka oli pysäköitynä vähän matkan 

päähän Vasaparkenin laitaan, Ragnar Börsum poistui kahvilan viereisestä rottinkiliikkeestä.  

Naispuolinen myyjä hengähti helpotuksesta. Romuluinen, äänetön mies oli tuijottanut korituoleja niin 

kauan, että nainen oli alkanut tuntea olonsa hieman epävarmaksi. 

Börsum jäi seisomaan näyteikkunan eteen ja seurasi katseellaan puiston suuntaan astelevaa kolmikkoa. 

Sitten hän poikkesi läheiseen tupakkakauppaan ostamaan Expressenin. Puoli minuuttia myöhemmin mies 

astui takaisin kadulle lehti kädessään ja pää hieman kumarassa. Etusivulla ennakoitiin huomiselle päivälle 

kovia levottomuuksia. Börsum tavasi tekstiä innolla, sillä kaikki väkivaltaan liittyvä oli aina kiehtonut häntä. 

Äkkiä lehteensä keskittynyt Börsum törmäsi johonkin. Molemminpuoliset kiroukset singahtelivat 

katukäytävällä. Börsum oli kävellyt päin laihaa nahkapäistä hujoppia, joka oli kaverinsa lailla pukeutunut 

tummaan pilottitakkiin ja kuluneisiin maihinnoususaappaisiin. 

»Kato vittu eteesi ukonkusipää!» ilmoitti tönitty pahalla äänellä, otsa ikävillä kurtuilla. Ragnar Börsumin 

oikea nyrkki oli jo vetäytymässä taaksepäin, vauhdinottoa varten. Jokin kuitenkin pysäytti hänet. Se taisi 

olla Expressenin etusivun ja näiden kahden tyypin ilmiselvä yhteys. 

Ja niin Ragnar Börsum sai äkkiä ajatuksen. Jo toisen samana päivänä. Se merkitsi hänen kohdallaan 

huomattavasti keskivertopäivää parempaa saldoa. 

Skinheadit katsoivat ihmeissään, kun ruman ja massiivisen kaverin suu levisi hymyyn, joka paljasti ylhäältä 

vasemmalta puuttuvan hampaan. 

»Heja Karl den tolfte!» Ragnar Börsum sanoi kokeilevasti, melkeinpä ujosti. 

»Levä Sverige!» Pojat epäröivät hetken ja kohottivat sitten varovasti oikean kätensä nyrkkitervehdykseen. 

»Just niin, pojat!» Ragnar Börsumin hymy leveni entisestään. »Antakaa huomenna mutakuonoille oikein 

kunnon kyydit minunkin puolestani...» 

38. 

Komea punatiilinen talo sijaitsi isolla, valkoisen säleaidan ympäröimällä tontilla vanhojen puiden katveessa. 

Tarkemmin ottaen paikka oli Lidingön luonnonkauniilla saarella, vain kivenheiton päässä jo talviuntaan 

uinuvasta golf-kentästä, aivan rannan tuntumassa. 



Täällä parempiosaisten Tukholma uinui omaa Ruususen untaan — kaukana kaikesta siitä vihasta, 

katkeruudesta, kaunasta ja kasautuvasta jännityksestä, joka pikku hiljaa jo kupli kaupungin keskustan 

katukuiluissa ja vähemmän muodikkaiden betonilähiöiden painekattiloissa. 

Kaupunki odotti seuraavaa päivää. Marraskuun viimeistä. Ja juuri samaan aikaan iltahämärissä oli erääseen 

kellaritilaan Bagarmossenin surullisessa lähiössä kokoontumassa neljäkymmentäviisi talven kalpeaa, 

kaljupäistä hahmoa. Mukanaan nuoret miehet olivat tuoneet 12 Ruotsin lippua, muovikasseittain olutta, 

nyrkkirautoja, jousipamppujaja luvattomia kaasuaseita. Joku aloitti möreällä äänellä laulun »Du gamla du 

fria». Siihen yhdyttiin sellaisella voimalla, että rotat lähtivät pakoon pimeistä nurkistaan. 

Ja tismalleen samalla hetkellä Hallonbergenin lähiössä kaupungin pohjoispuolella paikalliseen nuorisotilaan 

oli kokoontunut seitsemisenkymmentä nuorta, joiden taustat ja lähtökohdat vaihtelivat luultavasti 

Sigtunasta Dar-Es-Salaamiin. Tummakulmainen palestiinalaishuivilla varustautunut nuorukainen piti 

varttitunnin mittaisen palopuheen virheettömällä ruotsilla, jonka jälkeen koko seurakunta alkoi valua ovista 

kohti läheistä pallokenttää.  

Nuorisotilan vahtimestarit sulkivat ovet helpotuksesta huokaisten. Vastuu ei ollut enää heidän harteillaan. 

Pallokentällä nuorisojoukkoa odotti kuhmuinen pakettiauto. Sen takaovi avattiin ja nurmikolle nostettiin 

kolme isoa kantamusta pesäpallomailoja.  

Tämän jälkeen autosta ilmestyi myös muunlaista materiaalia, joka paljasti ettei kyse ollut mistään 

palloiluharjoituksesta. Bagarmossen ja Hallonbergen. Vain kaksi esimerkkiä, mutta monessa muussakin 

paikassa laajan kaupungin alueella seuraavaa päivää odotettiin innolla ja uhmalla. Tai hetki hetkellä 

lisääntyvällä pelolla ja huolella. 

Mutta Lidingön saari kaupungin kupeella tuntui tuona marraskuisena iltana oikealta rauhan tyyssijalta. 

Pimeys oli jo laskeutunut saaren ylle kuuttomana, tähdettömänä, kaiken peittävänä mustuutena. Siistit 

asuinalueet näyttivät nukkuvan varhaista talviunta. 

Ilma oli ehkä pari astetta pakkasen puolella. Golf-kentän suunnalta lähestyvän miehen askeleet rasahtelivat 

vaimeasti jäätyneessä, kuolleessa heinikossa. Mies ponnisti ketterästi matalan ojan yli ja jäi muutamaksi 

sekunniksi paikoilleen - kuin kuulostelemaan. Hänen tasainen uloshengityksensä muuttui ulkoilmassa 

harmaaksi huuruksi, joka tuoksui tupakalta, väkevältä kurkkupastillilta ja kitkeriltä vatsahapoilta, jotka eivät 

olleet koskaan palautuneet ennalleen luodin kynnettyä vuosia sitten repivästi läpi suoliston pehmeimmän 

kudoksen. 

Valkoisen säleaidan ympäröimä iso tiilitalo häämötti jonkun matkan päässä etuoikealla. Mies alkoi lähestyä 

taloa hitain, harkitsevin askelin takapihan puolelta. Hän tunnusteli eteenpäin rauhallisesti, jalansijansa 

tarkasti valiten. Hänellä oli oikeassa kädessään iso taskulamppu, mutta sitä hän ei ollut ajatellut käyttää. 

Miehelle riitti talonharjan yli loistavan pihavalon kellertävä hehku. 

Tämä valo riitti paremminkin kuin hyvin miehelle, joka oli joskus Keski-Aasian monin verroin mustemmassa 

yössä hiipinyt kohti vihollisen linjoja tietämättä oliko vartiomiehen infrapunatähtäimen ristikko jo parasta 

aikaa nauliutumassa keskelle hänen rintalastaansa. Siihen verrattuna tämä oli yksinkertaista kuin 

maitokaupassa pistäytyminen. 

Mies saapui valkoiselle aidalle. Hän kokeili arvioivasti säleitä ja heilautti itsensä ketterästi yli. Mies jäi 

hetkiseksi seisomaan vanhan, käppyräoksaisen omenapuun varjoon. 



Hengityksen huuru pyörteili kuivettuneissa alaoksissa. Jäätynyt maa narskahteli isojen saappaiden alla. 

Jossakin ulvoi kimeä-ääninen koira. Mutta se ulvoi riittävän kaukana. Talo oli muuten pimeä, mutta oikean 

päädyn isojen ikkunoiden takana loisti pari himmeää lamppua jotka heittivät hailakat valokeilansa 

puutarhan mustuuteen. Mies muisti, että ikkunoiden takana sijaitsi suuri huone, jonka seiniä kiersivät pitkät 

kirjahyllyt puolillaan videokasetteja. 

Hän veti syvään henkeä ja avasi puseronsa vetoketjua sen verran, että sai nykäistyä käteensä tumman 

pitkulaisen esineen. Pieni naksahdus kuulosti pakkasen laukaisemalta jännitteeltä säleaidan rakenteissa. 

Mies odotti viisi sekuntia ja hiipi sitten hitaasti kohti ikkunan isoa, kellertävää neliötä, joka säteili kylmään 

syysyöhön valoa, lämpöä, vaurautta, turvallisuutta.. 

 

Viides osa 

 

39. 

Ohuen tihkusateen värittämä viluisen harmaa syyspäivä oli vähitellen matamassa kohti iltaansa. Tukholman 

kaupunki näytti vielä tässä vaiheessa rauhalliselta. Työhuoneissaan viimeistä tuntiaan pakertavat tavalliset 

ihmiset suunnittelivat lähikulman ICAsta hankittavan ostoskassin sisältöä, miettivät illan TV-ohjelmaa tai 

katuivat aamukahvipöydän sanaharkkaa. 

Mutta monin paikoin valmistauduttiin jo aivan toisenlaisiin aktiviteetteihin - keskittyneesti, voimia keräten, 

silmä kovana, käsi nyrkissä. Eikä se nyrkki ollut läheskään aina tyhjä. 

Poliisin bussit odottelivat strategisesti tärkeillä paikoilla keskustan tuntumassa. Vielä tässä vaiheessa 

miehistöt istuivat lämpimissä autoissa. Mellakkavarusteet olivat kuitenkin aivan käden tuntumassa, ja 

adrenaliini oli alkanut poreilla miesten suonissa jo aamulla kun he olivat heränneet kellon vaativaan 

pirinään. Nyt oli taas se tietty päivä. 

Iltapäivän tuntien mataessa eteenpäin alkoi maanalaisesta tuivia jatkuvasti kasvavan kiihtymyksen vallassa 

liikehtiviä nuorisoryhmiä, vaaleita ja tummia sikin sokin. 

Nämä porukat olivat pukeutuneet löysiin farkkuihin, svetareihin ja isoihin huppareihin. Monella roikkui 

kaulalla liina, joka oli helppo vetää kasvoille suojaksi kyynelkaasua vastaan sekä peitteeksi poliisin 

hanakoilta kameramiehiltä. 

Samaan aikaan tietyissä kuppiloissa, ennalta sovituilla maanalaisen asemilla, valituissa kadunkulmissa alkoi 

kokoontua pälyileviä, uhoavia, hermostuneitakin nuorten miesten ryhmiä. 

He olivat pukeutuneet mustiin lentäjänpusakoihin, kireisiin housuihin, kunnioitusta herättävän jykeviin 

maihinnoususaappaisiin ja heidän hiusmuotinsa näytti olevan yhden ja saman kiireisen keritsijän käsialaa. 

Tukan pituus vaihteli pesuharjamaisen kankeasta siilistä sileän liukkaaseen kaljuun. 



Nuorukaiset pitelivät suurikokoisia Ruotsin lippuja, ja vanhemmat ihmiset, jotka aikoinaan olivat ylpeinä 

vaeltaneet liput käsissään maaotteluihin Tukholman vanhalle olympiastadionille, vaihtoivat nyt 

kadunpuolta katseet maahan luotuina ja pelko sydämissään. 

Kello puoli neljä raportoitiin poliisin hälytyskeskukseen ensimmäinen välikohtaus. 

Liljeholmenin asemalla neljä skiniä oli hakannut paikalle sattuneen nigerialaisen, joka oli paennut 

lipunmyyjän koppiin. Tämän jälkeen hyökkääjät olivat vielä hajottaneet lippukopin ja myös SL:n työntekijä 

oli saanut vammoja lasinsirpaleista. Tekijät olivat edelleen vapaalla jalalla. 

Melkein samalla kellonlyömällä sai toinen päivystäjä puhelun, jossa kerrottiin kahden tumman, nuorehkon 

pojan puukottaneen Gallerian edessä Ruotsin lippua kantanutta 26-vuotiasta miestä. Mies oli saanut kolme 

pahaa pistohaavaa, mutta Sabbatsbergin polilla uskottiin hänen selviävän. 

Poliisi onnistui melko nopeasti saamaan toisen puukottajan kiinni jossakin Brunkebergstorgin takana. 

Hälytyskeskuksen miehet vilkuilivat toisiaan päitään ravistellen ja totisina. Nyt se oli taas toden teolla 

alkamassa. 

Iso, musta moottoripyörä lasketteli hyvää vauhtia Solnavägeniä pitkin etelään, ylitti Solnabronia pitkin 

Norra Stationsgatanin ja eteni sitten rauhallisesti ja kiirehtimättä nykivässä iltapäiväliikenteessä Torsgatania 

pitkin aina S:t Eriksgatanin risteykseen saakka. Siellä kuljettaja jäi odottamaan valojen vaihtumista pitkän, 

tummansinisen amerikanraudan vierelle. 

Autoa kuljetti lippalakkipäinen finniposkinen nuorukainen. Penkit olivat tiukaksi kasaksi ahtautuneen 

poikaporukan miehittämät. Jengi ei täyttänyt skinheadien tyypillisimpiä tuntomerkkejä, mutta täysillä 

soitettu Ultima Thulen musiikki pauhasi autostereoista ja oluttölkit tyhjenivät hurmoksellista vauhtia. Kuin 

pisteeksi iin päälle oli auton radioantenniin sidottu pienikokoinen Ruotsin lippu, joka läpätti uhmakkaasti 

navakassa tuulessa. 

Mustan moottoripyörän kuljettaja huomasi hedemoralaisen autokorjaamon mainostarran auton 

takalasissa. 

Moottoripyöräilijä totesi, että nämä nuoret sankarit lähestyivät sankarikuninkaan kuolinjuhlapaikkaa täysin 

väärää reittiä pitkin. Hyvässä lykyssä he eksyisivät tietämättömyyttään keskelle Norrmalmia ja törmäisivät 

parasta aikaa ryhmittyviin vastamielenosoittajien joukkioihin. Jos huonosti kävisi herrat joutuisivat 

palaamaan kotiinsa Hedemoraan, äidin helmoihin naama mustelmilla ja ilman hienoa katurassiaan. Mutta 

muutamaa kokemusta rikkaampina. 

Valot vaihtuivat ja iso musta moottoripyörä kääntyi rauhallisen arvokkaasti S:t Eriksgatanille. Sakari Roivas 

ei pitänyt mitään kiirettä. Oli vielä kolme minuuttia aikaa siihen hetkeen, jolloin hänen pitäisi astua viritetty 

Kalashnikov kourassaan S:t Eriksplanin Svenska Handelsbankenin konttoriin. 

kaksi minuuttia myöhemmin iso Yamaha V-max seisoi jalkatuen varassa aivan pankkikonttorin eteen 

pystytetyn katukeittön takana. Samalla hetkellä pankin oven eteen peruutti Astro-pakettiauto, jonka 

kylkeen oli teipattu Alviks Rör Kb:n valkoinen mainos. 



Apumiehen ovi aukeni ja siniseen haalariin sekä harmaaseen pipoon pukeutunut pitkä hujoppi astui ulos 

työkalupakki kädessään. Tonton tehtävä oli vartioida muiden sisällemenon jälkeen oviaukkoa ja ilmoittaa 

mahdollisille asiakkaille, että kiinteistössä epäillään kaasuvuotoa ja että putkia ollaan parasta aikaa 

tutkimassa. 

Roivas vilkaisi vielä kerran ympärilleen ja laski sitten kypäränsä tummennetun pieksin alas. 

Hän irrotti pyöränsä takaa putkikassinsa, jonka sisällä lepäsi huolellisesti rasvattu rynnäkkökivääri. 

Aseeseen oli kiinnitetty kolmekymmentä vihreäkärkistä paukkupanosta sisältävä käyrä lipas. Kahdesta 

eristysnauhalla yhteenteipatusta lippaasta värkätty ns. rynnäkkölipas oli Roivaksen housujen sivutaskussa. 

Niissä lippaissa oli yhteensä 60 kappaletta kovia, taatusti tappavia 7.62 millimetrin lyhyitä 

taistelupatruunoita. 

Sakari Roivas vilkaisi kelloaan. Puoli minuuttia aikaa. Mies huoahti syvään. Eipä hän ollutkaan pitkään 

aikaan tuntenut itseään näin yksinäiseksi ja hylätyksi. Viimeinen vuorokausi oli ollut henkisesti raskas. 

Pokan määräyksestä he olivat viettäneet odotusajan neljän seinän sisällä verstaalla ilman minkäänlaista 

kontaktia ulkomaailmaan. Siinä oli hermo alkanut kiristyä jo muillakin kuin jo valmiiksi toisiaan kyräilevillä 

uudella miehellä ja porukan pomolla. 

Sitten, täysin varoittamatta, Roivaksen mieleen nousi nainen, jonka jalat palelivat ja jolla oli hyvin surullinen 

katse. Joka oli hakenut hieman lämpöä ja lohtua pirstaleiksi hajonneeseen elämäänsä. 

Mutta sitähän ei Klaus Mantere, epäluuloinen ja karski konna ollut pystynyt tarjoamaan. Oli tämä maailma 

hullu paikka. 

Sakari Roivas kirosi ääneen. Nyt ei ollut oikea aika palautella mieleen elämän epäonistumisia. Lista olisi 

aivan liian pitkä. Nyt oli keskityttävä hieman ajankohtaisempiin murheisiin. 

Roivas käänsi hitaasti päätään kuin jäykistynyttä niskaansa venytellen. Sitten hän vilkaisi nopeasti 

ympärilleen. Muutama kiireisen näköinen kulkija painalsi katukäytävällä ajatuksiinsa vaipuneena. 

Näköpiirissä ei ollut mitään huolestumista herättävää. 

Sakari Roivas sulki vielä hetkeksi silmänsä. Mies kuulosteli sisintään. Kylmä, hyydyttävä möykky lepäsi 

hänen kylkiluidensa muodostamassa häkissä. Tämä taisi olla kovempi koitos kuin hän oli osannut 

aavistaakaan. 

Roivas veti uudestaan henkeä. Syvään. 

Konttorin ovesta astui ulos pientä poikaa taluttava nuori, nätti äiti, joka loi hieman pidemmän silmäyksen 

työkalupakkinsa ääreen kumartuneeseen Tontoon ja kiirehti sitten Rörstrandsgatanille. 

Roivas nielaisi. Hän oli mielessään tyytyväinen, että äiti poikineen oli ehtinyt alta pois. Mutta enää hän ei 

halunnut uhrata ajatustakaan muille sisällä oleville - sattumalta paikalle eksyneille äideille, pojille, isille ... 

Kellon sekuntiviisari oli jo siirtymässä tasaisin nykäyksin kahdentoista päälle. Kello oli 15.45. Tämä päivä oli 

tiistai, marraskuun kolmaskymmenes. 



Roivas pusersi putkikassin kainaloonsa ja lähti katukeittiön kopin takaa. Hänen vauhtinsa kiihtyi 

vaistomaisesti pitkiksi harppauksiksi. Kaikki epäilykset, pelot ja koko päivän kaivertanut epävarmuus 

pyyhkiytyivät pois. 

Vain veri kohisi raskaana. Astuessaan sisälle pankin tuulikaappiin ja nykäistessään Kalashnikovin käteensä 

putkikassinsa pimennosta Roivas tunsi suonissaan yhtäkkisen, juovuttavan adrenaliinin hyöyn, Hän syöksyi 

kolmella askelella keskelle pankkisalia. Kaikki jähmettyivät kuin pysäytetyllä videonauhalla. 

»Kaikki maahan! Saatanan sassiin! Tämä on ryöstö!» Rynnäkkökiväärin piippu piirsi ilmaan uhkaavan 

kaaren. 

Lähimpänä seisova vanha rouva, jolla oli päässään musta hattu kuin hautajaisvieraalla, avasi suunsa 

ammolleen, mutta siitä ei tullut ulos pihahdustakaan. Kauempana joku nyyhkäisi säikähtäneenä. 

Roivas ampui paukkupanoslippaastaan puolet yhdellä pitkällä liipasimenpainalluksella. Kumea, sätkättävä 

ääni ja kitkerä ruudinsavu täyttivät huoneiston. 

Se ensimmäisen kassan nuori, pyntätty vaaleaverikkö alkoi huutaa vielä kimeämmällä äänellä kuin mitä 

Roivas oli eilen etukäteen arvioinut. Ja se huusi pitkään ... 
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Ulko-ovi kolahti ja neljä mustilla kommandopipoilla kasvonsa peittänyttä miestä syöksyi sisään. Roivas otti 

vauhtia ja hyppäsi pankkitiskille jolta hän pystyi hallitsemaan konttoria. Laattalattialla makasi ihmisiä sikin 

sokin, kädet pään suojana ja raajat sätkyen. Näky muistutti sarajevolaista vihannestoria, jolle oli osunut 

sirpalekranaatti. Veri vain puuttui. 

»Kaikki liikkumatta ja sormet irti niistä hälytysnapeista.» Roivas ampui satsin tyhjäksi piippu kattoon 

sojottaen. Sitten hän irroitti lippaan nopealla ranneliikkeellä, työnsi sen vasemmanpuoliseen sivutaskuunsa, 

otti rynnäkkölippaan oikeasta taskustaan ja napsautti sen paikalleen. 

»Otetaan vain ihan rauhallisesti niin kukaan ei loukkaannu!» 

Tango ja Rogge kierähtivät pankkitiskin yli ja alkoivat kahmia avonaisilta kassoilta rahaa mustiin kasseihinsa. 

Vaalea, suppusuinen pankkineiti veti syvään henkeä ja alkoi kirkua silmät suljettuina ja kädet korvillaan. 

»Turpa kiinni huora!» 

Pekka Pokan avokämmenen isku läjähti ja katkaisi huudon kuin seinään. Nainen retkahti tuolilta alas 

lattialle ja jäi siihen makaamaan hartiat vavisten ja kasvot peitettyinä. 

Samalla hetkellä joukon nimetön jäsen, mies, jota Roivas kutsui mielessään Sotilaaksi, harppoi jo pitkin 

askelin konttorin takaosaan. 

Miehellä oli kädessään pitkäpiippuinen, kiiltävä automaattiase. Parin metrin päässä konttorinjohtajan 

lasikopista hän kohotti piipun ja ampui kaksi peräkkäistä laukausta, jotka syöksivät ruudun sirpaleina 

pitkälle huoneen nurkkaan. Lasinpalat helisivät arkistokaapin luo jähmettyneen nuoren, silmälasipäisen 

miehen kengille. 



»Out!» Piipun heilahdus oli käskevä. Konttorinjohtaja Peter Rasmussen - 28 vuotta, syntyjään Filipstadista, 

asuinpaikka Ulvsunda, avioliitossa, esikoinen tulossa tammikuussa - astui hitaasti, kädet koholla ulos 

työhuoneestaan. 

»Holvi! Tulet avaamaan meille holvin!» Pokka astui konttorinjohtajan eteen ja työnsi mustan hupun 

peittämän naamansa niin lähelle miestä, että olisi voinut nuolaista tämän leukaa. 

»Aika... aikakello ... viive ... ei saa auki...» Konttorin-johtaja Peter Rasmussen nieleskeli sanoja kuin 

kalanmaksaöljyä. Hänen silmänsä tuijottivat jähmettyneinä. »Valehtelet vittu! Ette te sitä pidä päivällä 

yölukossa!» Pokka karjaisi. 

Sotilas kohotti automaattiaseensa ja painoi sen piipun konttorinjohtajan ohimolle. Roivas rukoili 

mielessään, että nuori mies lopettaisi pelleilyn. Sitten hän siirsi Kalashnikovin piipun osoittamaan 

patsasmaisesti paikoilleen jähmettynyttä kolmikkoa. Oikean käden peukalolla hän siirsi valitsimen 

sarjatulelta kertatulelle. 

»Avaatko sen meille - vai et.. .» Pekka Pokan ääni oli pelkkää sihinää. Lattialla makaava iso, 

kuntosalihousuihin ja tuulipuseroon pukeutunut miehenroikale, joka näytti poikenneen pankkiin suoraan 

punnerruspenkiltä alkoi itkeä matalalla, kumealla äänellä, vankat hartiat hervottomasti täristen. 

»Kyllä minä, kyllä minä avaan.» Konttorinjohtaja Peter Rasmussen nuolaisi nopeasti huuliaan. »Kunhan ette 

tee kenellekään mitään pahaa.» 

»Emme me mitään pahantekijöitä ole.» Pokan äänessä oli hieman huumoria. »Tavallisia kunnon duunareita 

vaan ...» 

»The keys!» Sotilas heilautti automaattiasettaan käskevästi. Hän vilkaisi nopeasti syrjäsilmällä 

metallinväristä rannekelloaan. 

Konttorinjohtaja Rasmussen palasi huoneeseensa Pokan seuraamana ja kaivoi kirjoituspöytänsä laatikosta 

kaksi kiiltävää avainta, toisen pitkän ja toisen lyhyen. 

»Nyt vauhtia! Meillä ei ole koko päivää aikaa!» Pokka korjasi vasemmalla kädellään mustan huppunsa 

asentoa ja viittasi aseellaan kellarikerrokseen vieviin portaisiin. 

Konttorinjohtaja Peter Rasmussen, Ulvsundan jalkapalloilevien Bjuniorien valmentaja ja Tukholman 

Lintukerhon rahastonhoitaja, lähti laskeutumaan kankein, vastahakoisin askelin leveitä portaita pitkin alas 

pohjakerrokseen. Pokka ja sotilas tiiviisti jäjessään. 

Pekka Pokka kääriskeli auki takin sisältä kaivamaansa mustaa jätesäkkiä. Sotilas laskeutui portaita selkä 

suorana, pää koholla, pehmein askelin, ase housunsaumaa vasten painettuna. 

Rogge ja Tango olivat jo ehtineet tyhjentää kassat seteleistä. Pojat hyppäsivät takaisin tiskin yli kassit 

kourissaan. Bodarin näköinen iso mies vavahti heidän jalkojensa tömähdyksistä ja alkoi taas itkeä hiljaista, 

melkein äänetöntä itkua. 

»Älä pelkää, poika hyvä», hänen vierellään makaava vanha, hautajaishattuinen nainen sanoi värisevän 

ohuella äänellä. »Eivät he tee meille mitään pahaa. Hehän haluavat vain rahat...» 

 



Tango ja Rogge siirtyivät lähemmäksi näyteikkunaa kasseineen. Pojat liikuttelivat levottomina jalkojaan ja 

vilkuilivat olkapäänsä yli ulkona Astron vieressä seisovaa haalaripukuista Tontoa. 

»Paljonko vielä on aikaa?» Tango huusi ääni kireänä. »On sitä vielä...» Roivas vilkaisi nopeasti 

rannekelloaan. »Vajaa minuutti. Ei hätää. Kaikki menee ihan hyvin ...» 

Samalla pohjakerroksessa kajahti neljä laukausta. Ensin kaksi perä perää, kolmen sekunnin tauko ja 

tukahtunut huudahdus. Vielä kaksi laukausta, sitten hiljeni... 
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Roivas käännähti kassatiskillä hitaasti täyden ympyrän. Hänen mielensä oli tyhjä kuin tynnyri, josta oli 

repäisty pohja pois. Rynnäkkökiväärin piippu piirsi ilmaan laajan, epävarmana heilahtelevan kaaren. Mies 

näki pankkisalin jotenkin sameana. Tiskin takana virkailijat olivat jähmettyneet paikoilleen outoihin, 

kouristuneisiin asentoihin kuin Pompeijin tuhkasta esiin kaivetut ihmishahmot. Hysteerinen huna-japupu oli 

taas purskahtamaisillaan itkuun tai huutoon. Tytön ylähuuli oli paisunut muodottomaksi. Veritahra ulottui 

pitkälle poskelle. 

Tiskin toisella puolella asiakkaat makasivat liikkumatta paikoillaan. Alta parikymppinen, pitkätukkainen 

poika oli käpertynyt sikiöasentoon. Keskiikäinen nainen puristi ostoskassiaan kouristuksenomaisesti kuin 

lasta. Vankka bodari itki hiljaa, kasvot peitettynä ja hartiat vavahdellen. Ja vanha hautajaishattuinen nainen 

piti edelleen kättään lohduttavasti miehen olkapäällä. 

»Mitä saatanaa!» Ensimmäisenä suunsa sai auki Tango. Pojan hupun aukossa näkyvät silmät olivat 

rävähtäneet levälleen. »Minä menen alas katsomaan!» Tango otti pari askelta. 

»Et mene!» Roivas ravisti väkisin itsensä hereille horteestaan. »Me odotamme täällä...» Roivas puri 

leukapielensä tiukasti yhteen ja otti leveämmän haara-asennon. Sitten hän suuntasi Kalashnikovin piipun 

kohti pohjakerrokseen vieviä portaita. 

He odottivat. Se oli Sakari Roivaksen elämän pisin puoliminuuttinen. Portaikosta kantautuivat päättäväiset 

askeleet. Roivas tunnisti ne jo ennenkuin hän näki Sotilaan tumman hupun ja pullean mustan jätesäkin, jota 

tämä kantoi olallaan. 

»Kaikki hyvin. Se olen minä!» Sotilas nosti säkkiä päänsä päälle kuin voitonmerkkiä. 

»Mitä helvettiä on tapahtunut?» Roivas ei kääntänyt aseensa piippua miehestä. 

»Pankkipoika yritti leikkiä sankaria. Silla oli pistooli piilossa holvin hyllyllä.» Sotilas puhui kiihtymättä, 

rauhallisella äänellä. »Se sai Pokan. Sitten minä sain sen.» 

»Kuollut...» 

»Molemmat.» Sotilas kohautti harteitaan. 

Ensimmäinen syvä nyyhkäisy kuului tiskin takaa. »Saalis on hyvä. Hyvin monta miljoonaa.» Sotilas heitti 

rennolla eleellä mustan jätesäkin Roggen syliin. »Nyt lähdetään kotiin - sovitun suunnitelman mukaan ...» 



Mutta sekunnin kymmenyksessä tapahtumat saivat aivan uuden suunnan. Maanalaisen aseman 

sisäänmenoaukon suunnalta ilmestynyt kookas hahmo ryntäsi Astron luona seisovan Tonton ohi ja lyyhisti 

pojan maahan yhdellä niskaan osuneella iskulla. Samassa tämä lähes kaksimetrinen, liian ahtaaseen 

pilottipuseroon ja muhkeisiin maihinnoususaappaisiin sonnustautunut mies rynnisti pankkiin. Hän oli 

peittänyt kasvojensa alaosan ruudullisella kaulaliinalla, ja päälaki loisti vaaleana ja vasta ajeltuna. 

»Heil Hitler!» mies huusi kumealla äänellä ja iski poikkisahatun haulikkonsa piipulla Roggea ohimoon. Poika 

retkahti velttona pankin lattialle. Rahasäkki valahti hänen voimattomasta kädestään. 

Nahkapää käänsi piipun uuteen osoitteeseen. Hän teki sillä pienen pyöräytyksen ilmassa ja karjaisi liinan 

tukahduttamalla syvällä äänellä: 

»Raudat maahan ja sassiin! Kuuluuko saatana!» 

Ensimmäisenä tilanteen tasalla oli Sotilas. Mies ei ottanut pienintäkään riskiä vaan tipautti 

automaattipistoolinsa ja jäi seisomaan paikoilleen kämmenet koholla. Revolveri irtosi myös Tangon kädestä 

ja tippui kolahtaen lattialle. Roivas varmisti Kalashnikovinsa automaattisena eleenä, kuin unessa, ja antoi 

sen pudota alas laatoitukselle. Aika pankin konttorissa tuntui hidastuvan ja pysähtyvän sitten kokonaan. 

»Kiitti vaan vitusti kusipäät!» Nahkapäisen korston ääni sai hurjan ja voitonriemuisen sävyn. »Tällaisestä 

toiminnasta mä tykkään ...» 

Puhelin alkoi piristä jossakin taustalla. Sen viiltävä, hermoja raastava ääni kaikui loppumattoman tuntuisesti 

muuten kuolemanhiljaisessa konttorissa. 

»Tää on pojille sitte niinku viimeinen opetus. Että mun kanssa ei olis kannattanu lähtee pelleilemään.» 

Nahkapään poikkisahatun haulikon piippu liikkui hitaasti oikealta vasemmalle. Lopulta se pysähtyi 

pankkitiskillä kädet velttoina seisovaan Sakari Roivakseen. 

»Mee vastaan puhelimeen mulkku.» Räkättävää, hurjaa naurua. »Se on Kuolema kun sulle soittelee ...» 

Nahkapää vakautti piipun Roivaksen rintakehän tasalle ja alkoi vetää liipaisimesta. 

»Tässä on pikku muistutus siitä mun kulmahampaasta! Terveisiä pirulle!» 

Haulikko räjähti miehen käsiin kumealla pamauksella. Syynä onnettomuuteen saattoi olla se, että Ragnar 

Börsum oli suorittanut piipun sahaamisen enemmän voimaa kuin järkeä käyttäen. Muodottomaksi 

vääntynyt haulikonjämä luiskahti miehen oikean käden verisistä sormentyngistä kuin niljakas ankerias. 

»Voiiiih vittuuuuuu!» Ragnar Börsum, entinen autoliikkeen myyntipäällikkö ja pian myös entinen 

pankkiryöstäjä, valahti polvilleen lattialle ja alkoi vasemmalla kädellään haroa esiin housunkauluksen sisälle 

tunkemaansa varaasetta - eli Ruger GP-100:aa. 

Börsum ehti saada revolverin puolittain ulos kun luoti tavoitti mäiskahtäen hänen valkoiseksi raakatun 

lusun otsaluunsa. Siisti aukko ilmestyi keskelle päätä kuin osuma pahviseen ilmakivääritauluun. 

Takaraivosta lähti irti olut-alusen kokoinen rosoreunainen paikka, ja verta sekä jotakin hamaampaa levisi 

kapeina viiruina pitkin poikin lattiaa. 



Silmänräpäystä ennen haulikon piipun räjähdystä Roivas oli viimeisenä vaistomaisena eleenä sulkenut 

silmänsä. Kesti hetken ennenkuin hän tajusi mitä oli tapahtunut. Sotilas seisoi keskellä pankkisalin lattiaa 

kädessään lyhyt käsiase, jonka hän oli nykäissyt selkäpuolellaan olevasta piilokotelosta. Mies seisoi 

kitkerien ruudin räjähdyskaasujen keskellä jalat leveässä haara-asennossa ja pää hieman eteenpäin 

ojentuneena kuin hyökkäykseen lähtevä nyrkkeilijä. 

»Kaikki hyvin.» Miehen ääni oli rauhallinen, ehkä hieman hengästynyt. »Mutta toimeksi. Nyt meillä alkaa 

olla kiire!» 

Rogge nousi lattialta hitaasti ja huojuen, kuin tyhjästä tukea tapaillen. Hän tuijotti nahkapään outoon 

asentoon jähmettynyttä ruumista kuin riihestä kömpinyttä mörköä. Poika ravisti päätään ja kumartui 

ottamaan lattialla lojuvan rahasäkin käteensä. Pariin laatoitukselle tipahtaneeseen setelinippuun hän ei 

kiinnittänyt huomiota. Hänen silmäkulmansa oli valahtanut iskun voimasta auki. Tuoretta verta tihkuva 

palkeenkieli roikkui poskella. »Se olisi ampunut sut...» Tango tuijotti Roivasta epäuskoisen silmin. »Se aikoi 

tosissaan ampua sut siihen niinku linnun oksalle...» 

»Shut up!» Sotilaan ääni oli raastavan kova. »Meillä on mennyt nyt jo liikaakin aikaa. Ottakaa rahat ja se 

kaveri sieltä katukäytävältä ja häipykää. Mantere ja minä jäämme tänne vielä niin kuin on sovittu ...» 

»Lähdetään kaikki saman tien. Nyt on kaikki mennyt jo päin persettä!» Tangon ääni oli paksuja tukahtunut. 

»Me kaksi odotamme täällä ne sovitut minuutit. Menkää!» Sotilas kumartui poimimaan ison 

automaattipistoolinsa lattialta ja heilautti sen piippua käskevästi. 

Päätään pitelevä Rogge ja hermostuneen nykivästi liikkuva Tango häipyivät konttorista pullea, musta 

rahasäkki mukanaan. Puolen minuutin kuluttua Astro kaasutti renkaat vinkuen liikenteen sekaan. 

Sakari Roivas seisoi vielä jonkin aikaa kassatiskillä omituinen raukeus jäsenissään. Hän veti kertaalleen 

syvään henkeä ja hyppäsi sitten alas laatoitukselle jysähtäen kankeasti kanta-päilleen. Hitaasti hän kumartui 

poimimaan Kalashnikoviaan. 

»Puolitoista minuuttia», sanoi Sotilas rannekelloaan vilkaisten. 

42. 

Musta iso Yamaha kiisi kaksi miestä päällään Tukholman yöksi mustuvan taivaan alla tiistai-iltana, 

marraskuun viimeisenä. Samana päivänä oli Ruotsin muinainen sankarikuningas saanut omiensa ampuman 

luodin päänsä läpi yrittäessään vaalia naapurisuhteitaan Norjan taholla polttamalla ja ryöstämällä. 

Sakari Roivas istui pyörän sarvissa hieman etukenoon kumartuneena, nahkatakki kylmässä ilmavirrassa 

lepattaen, tuhannet toinen toistaan mustemmat ajatukset tumman kypärän sisällä poukkoillen. Hänen 

takanaan istui mies, jota saattoi kutsua vaikka nimellä Sotilas. Tai nimellä Kuolema. 

Äkeshovin kohdalla Roivas käänsi pyörän Drottningsholmsvägenille, ja lisäsi vauhdin 

kahdeksaankyrnmeneen kilometriin tunnissa. Alla vilistävä asfaltti oli yötä mustempi. Kylmän jäiset sormet 

tunkeutuivat Roivaksen niskaan kauluksen reunan yläpuolelta. Kaulaliina oli huonosti kiedottu. 

Seuraavaksi Roivas käänsi pyörän Gubbkärrsvägenille. Tie oli kapeampi ja mutkaisempi. Pyörä oli 

malttamaton ja innokas menemään, mutta Roivas pidätteli ja laski vauhdin kuuteenkymmeneen. 



Tie päättyi Ängbybadetin talvisen autiolle telttailualueelle. Pohjois-Tukholman kesäinen keidas nukkui 

viluista untaan tumman, rauhallisesti vellovan Mälarenin kainalossa. Pensaat sojottivat kuolleiden lehtien 

peittämästä maasta kuin piikkisian harjakset, puut olivat pelkkiä luurankoja. 

Roivas ohjasti heilahtelevan ja painavan pyörän nurmikentän yli lähelle rantaa. Alastoman pusikon takana 

häämötti kaksi tummaa möykkyä. Toinen oli poikien hylkäämä Astro ja toinen Roivaksen oma Mazda. 

Roivas sammutti pyörän. Se keinahti jonkin verran Sotilaan noustessa satulasta. Roivas antoi pyörän kaatua 

kyljelleen maahan. Sitten hän otti Sotilaalta tämän putkikassin, joka piti sisällään Kalashnikovin. 

Roivas asteli sanaakaan sanomatta Mazdalle ja avasi oven. Sotilas kiersi auton, odotti rauhallisesti oman 

ovensa aukeamista ja istuutui kuljettajan viereen. Radio väläytti parit valosignaalit auton hyrähdettyä 

käyntiin. Sitten kaiuttimista alkoi kuulua radiotoimittajan kiihtynyt ääni. 

Keskisessä Tukholmassa, S:t Eriksplanilla oli tapahtunut raaka ja murhenäytelmän mittasuhteet saavuttanut 

pankkiryöstö. Alustavien tietojen mukaan ryöstössä oli kuollut yksi pankkivirkailija ja ainakin kaksi ryöstöön 

osallistunutta. 

Toimittaja kertoi, että ryöstösaaliin oletetaan nousevan huomattavaksi. 

Roivas puristi rattia lujemmin ja huomasi yhtäkkiä ajattelevansa poliisimestarin kylmän itsetietoisia, 

amerikkalaislakin lipan alta tuijottavia silmiä. 

Herra oli allekirjoittanut paperit ja mennyt ottamaan tästä täyden vastuun. Roivas ei jaksanut edes ajatella 

miten tämä kaikki tulisi hänen osaltaan päättymään. Sen hän tiesi kuitenkin varmuudella, että Polishusetin 

isossa kulmahuoneessa tulisi jo ennen pikkujouluaikaa istumaan joku uusi mies. Ajatus ei jaksanut silti 

erityisemmin lohduttaa. 

Toinen toimittaja alkoi selostaa vastamielenosoittajien parveilua Norrmalmilla ja Sergelstorgin alueen 

levottomuuksia. Alkuilta oli kuulemma ollut näillä alueilla hieman odotettua rauhallisempi. 

Roivas oli varma, että Sotilas oli tajunnut äskeisen radiojutun liittyneen ryöstöön. Siitä huolimatta mies ei 

ollut sanonut mitään. Hän istui paikallaan äänettömänä, aivan kuin pitkästä ajosta uupunut matkalainen. 

Hän ei vaikuttanut olevan millään tavalla kiinnostunut ympäröivästä maailmasta. 

He eivät olleet vaihtaneet keskenään ainuttakaan sanaa sen jälkeen kun Roivas oli käynnistänyt ison 

Yamahansa pankin konttorin ulkopuolella S:t Eriksplanilla. 

Kuun vaalea puolikas oli jo nousemassa mielisairaalan takaa kylmän mustalle taivaalle, kun Mazda kaartoi 

hylätyn autoverstaan pihaan. Roivas parkkeerasi auton Pekka Pokka-vainaan kookkaan maasturin viereen ja 

läimäytti oven kiinni jäljessään. Hän lähestyi hallin päätyovea putkikassi olalleen heitettynä ja pää täynnä 

ratkaisemattomia, loputonta kehää polkevia kysymyksiä. Sotilaan askelet seurasivat häntä kaikuna. 

Sohvanurkkauksesta he löysivät kolme vakavaa, kalpeaa, murjottua hahmoa. 

Tonto makasi toisella sohvalla pitkin pituuttaan käsi otsalla. Hiusrajasta oli valunut tyynylle hieman verta. 

Börsumin raju isku oli avannut jonkin verran pojan päänahkaa. 

Rogge istui toisella sohvalla Tangon vieressä. Kaveri oli parasta aikaa kiinnittämässä laastarinpalasella 

hänen silmäkulmansa yläpuolella roikkuvaa irtonaista nahanviillekettä paikalleen. 



Sohvapöydän virkaa tekevällä pakkilaatikolla lojui suuri musta jätesäkki, jonka suuaukosta pursui 

setelinippuja limittäin ja lomittain. Kukaan ei näyttänyt kiinnittävän saaliiseen mitään huomiota. 

»Nyt me ollaan todella kusessa - kaulaamme myöten. Tää on loppu!» Tonto käänsi katseensa 

sisääntulijoihin. 

Pojan toinen silmä oli muurautunut umpeen ja toinen tuijotti Roivasta avoimen pelokkaana. Toista miestä 

hän vältti katsomasta. 

»Me ollaan tässä hiukan puhuttu ja mietitty...» Tango loi synkän katseensa rohkeasti suoraan Sotilaaseen. 

»Mä itse ainakin kovasti epäilen, ettei sillä paskahousulla merkonomilla siellä pankissa ollut mitään rautaa 

piilossa holvin hyllyllä.» 

»Ja vaikka Rogge on mykkä niin on sillä ainakin vitun tarkat korvat. Se väittää, että kaikki ne laukaukset 

siellä alhaalla ammuttiin samalla aseella», Tonto sylkäisi sementtilattialle. »Käännä se tolle vaikka 

huvikses...» 

Halliin laskeutui muutaman sekunnin hiljaisuus. Se oli rikkumaton kuin katakombissa. Sotilas yskäisi. Sitten 

hän liikautti varovasti saappaitaan kuin kokeilumielessä. Miehen kovat, laihat kasvonsa olivat jäykät ja 

sulkeutuneet. Mutta ilme kasvoilla alkoi hitaasti muuttua. 

Roivas vilkaisi miestä sivusilmällä. Äkkiä hän tajusi kirkkaasti, että nyt oli kyse sekunnin osista. Hän veti 

ilmaa keuhkoihinsa ja valmistautui ponnistamaan. Hän myöhästyi vain hiukan. 

Sotilas ähkäisi ja hyppäsi eteenpäin. Miehen vasen jalka läiskähti tukevasti sementtilattiaan ja oikea saapas 

heilahti voimalla. Urheilukassi Kalashnikoveineen lennähti potkun voimasta Roivaksen kädestä ja kolahti 

kauas nurkkaan. 

Automaattiase ilmestyi miehen käteen liukkaasti kuin käärmeen kieli. Sotilas otti silmä kovana kolme 

varovaista askelta taaksepäin voidakseen hallita paremmin koko nelikon. 

»Kuka saatana sinä olet!» Tangon vaihtoi englanniksi. Pojan ääni värähti. 

»Ystävänne de Kock halusi lopettaa yhteistyönne tähän viimeiseen keikkaan.» Sotilas jutusteli kuin 

kahvikutsuilla. »Hän lupasi minulle miljoonan jos sanon sopimuksenne irti sopivaksi katsomallani tavalla. 

Hän oli tyhmä. Miksi tyytyisin miljoonaan kun tuossa minua odottaa useampi.» 

Aseen piippu liikahti osoittamaan ohikiitävän hetken mustasta jätesäkistä pursuavia setelinippuja. 

Asetelma jähmettyi pariksi sekunniksi. Äänet tuntuivat voimistuvan aivan kuin jokin suuri käsi olisi 

vääntänyt volyyminappulaa: tuulen ujellus hallin päädyssä jonkin irrallisena läpyttävän kattopellin 

saumassa; liikenteen vaihteleva humina etäällä mielisairaalan viereisellä tiellä; sen alati vuotavan hanan 

tipahtelu verstaan toisessa päädyssä olevaan käsienpesualtaaseen... 

Äkkiä ulko-ovi kolahti ja Jannike syöksyi kasvot punoittaen ja hätäisin askelin valopiiriin. Tytön itkettyneillä 

kasvoilla oli sekä pelokas että odottava ilme. 

»Herrajumala, mitä on tapahtunut?» Hänen äänensä oli särkymispisteessä. »Kuulin radiosta ne kauheat 

uutiset enkä voinut pysyä poissa! Kuka on kuollut?» 



Tyttö jähmettyi niille sijoilleen, kun hän havaitsi ojennetun aseen Sotilaan kädessä. Hätääntynyt katse alkoi 

hypähdellä kalpeasta, kireästä naamasta toiseen. 

Sotilas vilkaisi tyttöä vain kerran olkapäänsä yli. Mies kääntyi päättäväisesti kantapäillään ja ojensi 

asekätensä suoraksi. Se ei värähtänytkään. 

»Eiiiiii!» Raivokas huuto purkautui Tonton huulilta. Poika ponnistautui pystyyn repien esiin haalariensa 

rintamukseen kätkemäänsä revolveria. 

Hän oli nopea. Mutta ei tarpeeksi nopea. Tonto oli vasta suuntaamassa asettaan, kun ensimmäinen luoti 

iski mässähtävällä äänellä siniseen työhaalarin rinnukseen. Revolveri kierähti pojan sormenhangassa yhden 

täyden kierroksen kuin taitojaan esittelevällä cowboylla ja sitten se kirposi terävästi kalahtaen lattiaan. 

Tonto ponnistautui yllättynyt ilme kasvoillaan koko pituuteensa. Kaksi seuraavaa luotia iskivät vain 

sekunnin kymmenysten sisällä hänen ylävartaloonsa. Luotien voima heitti pojan puolittain selkänojan 

päälle, josta hän valui hitaasti ja velttona sohvan taakse pimeään nurkkaan. 

Kaikki paikalla olijat seisoivat irvokkaisiin asentoihin jäykistyneinä. Tuskin hengittäen. 

Laukausten kaiun vaimettua hallissa oli taas aivan hiljaista - kuului vain lavuaarin hanan tip-tip, tip-tip, tip ... 

Jannike oli täysin ääneti. Hän ei huutanut eikä itkenyt. 

Tyttö seisoi vain hiljaa paikoillaan ja hänen huulensa liikkuivat aivan kuin hän olisi tapaillut jonkin virren 

sanoja ainoana säestyksenään vesipisaroiden tasainen rytmi: tip-tip, tip-tip, tip... 

43. 

»Sä veit multa kaiken.» Janniken ilmeettömät kasvot kääntyivät hitaasti Sotilaaseen. »Nyt mulla ei oo enää 

mitään. Sika, sika!» 

»Aseet lattialle!» Sotilas ei kiinnittänyt tyttöön enempää huomiota kuin takanurkassa tippuvaan hanaan. 

»Aseet tuohon lattialle. Jokainen! Mantere! Sinä mykkä myös! Ja sinä - mikä lienetkin mutiainen! 

Toimikaa!» 

Kukaan ei liikahtanutkaan. Hallin nurkkauksessa oli elotonta kuin vahakabinetin varastossa. 

»Teillä on sekunti aikaa», Sotilas sanoi tuskin kuuluvalla äänellä. 

Tango liikahti ensimmäisenä. Kuin unissakävijä hän tarttui kahdella sormella aseensa perään ja heitti sen 

seinän vierustalle, Roivaksen putkikassin lähistölle. 

Rogge väänsi naamansa uhmakkaaseen hymyyn. Se ei ulottunut hänen silmiinsä, joissa suuret kyyneleet 

kimalsivat. Poika kaivoi oman aseensa esiin ja pani sen kierimään lattiaa pitkin Tangon aseen seuraksi. 

»Sitten sinä!» Sotilaan ase kääntyi osoittamaan Roivasta. 

Roivas nosti kämmenensä ilmaan ja vilkaisi sitten merkitsevästi kassiaan. 

»Sinulla on kyllä muutakin kuin Kalashnikov. Ellei se automaattiase tule esiin sekunnissa niin lasken patin 

polvesi läpi.» Sotilas tuki toisella kädellä oikeaa rannettaan ja ase nauliutui osoittamaan ilmoitettuun 

maaliin. Roivas kohotti varoittavasti kätensä. »Vasemmalla! Ota se vasemmalla!»  



Roivas teki työtä käskettyä. Hän kaivoi Llaman nahkatakin sisältä, housunvyötärön alta. Hän otti aseen 

vasemman kätensä peukalolla ja etusormella ja viskasi sen loivassa kaaressa muiden aseiden seuraan. 

»Good. That was very good ...» 

Roivas pusersi kohollaan olevat kädet nyrkkiin ja avasi suunsa vaikkei tiennyt mitä sanoa: »Ennen kuin tapat 

meidät...» 

»Älkää nyt turhaan alkako jättää ennenaikaisia hyvästejä toisillenne. Nuoret ihmiset» Sotilas naurahti. »Tuo 

nulikka tuolla sohvan takana laski väärin. Teillä kaikilla muilla on elämä edessänne.» 

Jannike nyyhkäisi lohduttomasti, sydämensä pohjasta. »Tuo rasvamonttu tuossa keskellä lattiaa.» Sotilaan 

aseen piipppu kääntyi osoittamaan tummaa aukkoa pukeille nostettujen autonromujen ja sekalaisten 

soittovehkeiden välissä. »Siellä te pysytte tallessa niin kauan kunnes minä olen ehtinyt häipyä maisemista.» 

Kukaan ei liikahtanutkaan. Mies olisi aivan yhtä hyvin voinut puhua kuolleille. 

Ase yskähti kumeasti Sotilaan kädessä. Luoti kimposi lattiasta niin lähellä Roggen vasenta jalkaa, että tämä 

saattoi tuntea ilmavirran nilkassaan. 

»Totelkaapa minua nyt ihan kiltisti. En haluaisi käyttää tarpeetonta väkivaltaa.» Sotilaan ääni oli 

rauhallinen, melkeinpä suostutteleva. 

Rogge lähti astelemaan kohti tummaa rasvamonttua ensimmäisenä. Poika käveli luonnottoman kankeasti, 

kuin pattereilla toimiva vaaleatukkainen jättinukke. Jannike otti pari juoksuaskelta, ehti pojan rinnalle ja 

tarttui tätä kädestä. Tango laahusti heidän perässään kädet velttoina ja ryhti lysähtäneenä. Roivas seurasi 

viimeisenä. 

»Mantere hei.» Tango puhui hiljaa, melkein lapsellisen hauraalla äänellä vilkaisematta enää taaksepäin. »Ei 

kai se vaan tapa meitä? Miksi se sen tekisi?» 

»Ei. Ei tietenkään.» Roivas ei tunnistanut enää omaa ääntään. 

Ensimmäisenä hämärään, hautaa muistuttavaan rasvamonttuun hyppäsi Rogge. Hän otti Janniken vastaan 

kainaloista tukien. Tango epäröi pienen hetken reunalla. Sitten poika hyppäsi alas kankeasti, jalat 

tömähtäen. 

Roivas sulki silmänsä mustuuden edessä. Hän ihmetteli tuntemuksiaan. Välinpitämätön raukeus oli 

vallannut hänen mielensä. Enää ei pelottanut - hän oli pelkästään hyvin, hyvin pettynyt kaikkeen. Itseensä. 

Koko elämään. 

»Rohkeasti vaan!» Sotilas kehotti verstaan päädystä. »Ei meillä ole koko iltaa aikaa. Eihän.» 

Roivas puri leukansa yhteen ja pudottautui kädet heilahtaen alas rasvamontun hämärään. Kantapäät 

kolahtivat betoniin niin, että ohimoissa vihlaisi. 

»Juuri niin. Olkaa siellä vaan ihan kyykyssä. Päät piilossa. Te pääsette minusta ihan kohta!» Tuntemattoman 

ääni kaikui kumeana puoliautiossa hallissa. 

Jannike painautui Roivaksen ja Roggen väliin. Hänen hento vartalonsa vapisi kuin horkassa. Tangon käsi 

etsiytyi hetkiseksi Roivaksen kouraan.  



Se oli tarkoitettu jäähyväisiksi. Lyhyen puristuksen jälkeen pojan ote irtosi ja hän lysähti istumaan 

rasvamontun tahmealle lattialle. Rogge kietoi oikean kätensä kaverinsa kaulaan ja istuutui tämän viereen 

vetäen tytön mukaansa Vaalean pojan kurkusta tuli matalaa murinan kaltaista ääntä. Vaikutti aivan siltä 

kuin hän olisi epätoivoisesti halunnut elämänsä viimeisillä hetkillä oppia puhumaan, saada ulos suustaan 

muutaman sanan ystävilleen ennen lopullista hiljaisuutta. 

Roivas kuulosteli Sotilaan liikkeitä ääneti, puolittain kyykkyyn painuneena. Veri kohisi koskena hänen 

korvissaan. Roivas kuuli maiskahtavan äänen, kun öljykanisterin korkki avattiin. Kuvat alkoivat pyöriä 

miehen päässä. Polttavat liekit, musta savu - ja se haju joka syntyy kun... 

Sitten Roivas erotti korvissaan liiankin tutun metallisen naksahduksen. Rynnäkkökiväärin valitsin siirtyi 

kotelon reunaa raapien sarjatulelle. Sakari Roivas pidätti henkeään ja otti kädellään tukea likaisesta, 

jäteöljyltä haisevasta lattiasta. Määrätietoiset askeleet läiskähtelivät betonilattiaa vasten. Ne lähestyivät... 

44. 

Sotilaan pään varjo erottui montun reunalla. Roivas heilautti jalkapallon kädestään uhraten kaikki voimansa 

tähän viimeiseen ponnistukseen. 

Pallo osui melkein tarkoitettuun kohteeseensa. Se ohitti Sotilaan leuankärjen parin sentin etäisyydeltä ja 

jämähti alaviistosta vasemmalle poskelle ja ohimolle. "Yllättävä isku heitti miehen selälleen verstaan 

lattialle. Aseen piipusta karkasi pitkä, holtiton sarja, joka tikkasi pieniä pyöreitä reikiä hylätyn verstaan 

peltikattoon, kuin antaen mustalle yötaivaalle mahdollisuuden kurkistaa sisälle ihmisen hulluuteen. 

Roivas huusi suoraa huutoa kuin eläin. Hän ponnistautui kengänkärjet betoniseinää raapien ja kämmenillä 

montun reunasta tukea ottaen ylös kuopasta. Hän päätyi kyljelleen montun reunalle, kierittäytyi siitä 

jaloilleen ja kääntyi sydän pamppaillen kohti vastustajaansa. Yhdellä ja samalla sekunnilla Roivas ehti tajuta 

kaksi asiaa. 

Ensinnäkin, että tämä hänen viimeinen epätoivoinen yrityksensä oli epäonnistunut. Hän oli sittenkin 

auttamattomasti myöhässä. Sotilas oli jo kierittäytymässä polvilleen. Miehen kasvoilla oli susimaisen valpas 

metsästäjän ilme. Rynnäkkökiväärin piippu oli juuri nousemassa ... 

Mutta Sotilaan takana Roivas näki jotakin uskomatonta. 

Kolme laukausta kajahti peräjälkeen. 

Selkäpuolelta iskevät luodit lävistivät Sotilaan rintakehän ja vatsan kevyesti kuin oljilla täytetyn 

variksenpelättimen. Verisuihkut levisivät likaiselle betonilattialle ryöpsähdyksenomaisesti, pitkinä ja sakeina 

kaarina. Miehen etusormi pusertui kouristuksessa liipasimelle ja lipas tyhjeni hallin takaosassa sijaitsevan 

kopin suureen ikkunalasiin. 

Roivas ravisti päätään ja kohdisti katseensa sohvan päädyssä kyyristelevään Tontoon, joka piti 

mustanpuhuvaa Llamaa kourassaan. 

Roivas sulki silmänsä ja avasi ne hitaasti uudelleen. 

Lattialle varisevan suuren ikkunanruudun helinä oli kuin päättymätöntä musiikkia. 

 



45. 

Tonto istui raukeana sohvalla. Aina ajoittain pieni verikupla pusertui uloshengityksen mukana hänen 

suupielestään. Jannike oli repinyt haalarin auki vyötäisille saakka. Tyttö oli parasta aikaa vapisevin sormin 

irrottamassa luodinkestävää liiviä pojan päältä. Tämän tuskainen ilme kertoi, että jokainen liike sattui. 

»Minä luulin, että sinä typerys et huolinutkaan minun syntymäpäivälahjaani.» Tyttö puhui pehmeällä 

äänellä ja pyyhki kädellään hikisiä suortuvia pojan kalpealta otsalta. 

»Minä... mä ajattelin ensin jättää sen pois», Tonto naurahti käheästi. »Se oli oikeesti mun mielestä niin 

ääliömäinen lahja. Mä en halunnut olla mikään pelkuri. Ajattelin, etten ainakaan kerro pojille siitä halaistua 

sanaa.» 

»Kaikki paljastuu aikanaan, kusipää...» Sohvan käsinojalla istuva Tango tarttui Tonton vaaleaan kuontaloon 

ja tukisti sitä kunnolla. 

»Mä luulin silti oikeesti kuolevani. Ne jöötit iski niinku lekalla ja multa meni taju kerralla!» Tonto huoahti 

syvään. 

»Kolme laukausta ja näinkin lähietäisyydeltä. Eipä todellakaan mikään ihme.» Roivas auttoi Jannikea 

pujottamaan liivin pojan päältä. 

»Miksi multa tulee verta suusta?» 

»Katsotaan...» 

Tonton laihassa, kalpeassa rintakehässä oli kolme tummaa, pyöreää jälkeä, aivan kuin joku olisi iskenyt 

häntä painavalla vasaralla täysillä keskelle kehoa. 

»Ei reikiä, sano hammaslääkäri», Tango huoahti. 

»Joku iskemistä on saattanut vahingoittaa kylkiluutasi. Ehkä joku luunsiru on pistänyt keuhkopussia.» 

Roivas mietti ääneen. »Mutta hätä ei liene kovin suuri...» 

»Mitä nyt tehdään?» 

»Tuota...» Roivas kohottautui hitaasti potilaan äärestä pystyasentoon. »Ensimmäiseksi pitäisi kai soittaa 

ambulanssi...» 

»Ei perkele!» Tonto äyskähti suomeksi. 

»Arto, varovasti nyt», huudahti Jannike. 

»Ei tämä niin paha ole», Tonto vakuutti jälleen. »Me ei kyllä aleta tässä vaiheessa enää riskeeraamaan 

mitään lekureiden kanssa ...» 

Pojan lause katkesi, sillä verstaan takaosasta alkoi kantautua outoa ääntä. 

Kaikki reagoivat tapahtumien uuteen käänteeseen hitaasti, turtuneina, jo liian paljon kokeneina. 

Kaksi kypärään ja paksuihin suojaliiveihin sonnustautunutta miestä rynnisti rynnäkkökiväärit 

ampumavalmiina näkösälle. Painavat saappaat narskahtelivat lattialle pudonneissa lasinsirpaleissa.  



Samalla sekunnilla hallin etuosan iso peltiovi revittiin auki. Ulkoapäin suunnatun valonheittimen kirkkaassa 

keilassa näkyi kolme tummaa varjoa, jotka syöksyivät sisälle rakennukseen aseet kourassaan. 

Ainoastaan Jannikelta pääsi pieni, tukahtunut äännähdys. 

Roivas nosti käden otsalleen suojatakseen silmiään. Hän erotti rynnäköijien takana erään kovin tutun 

järkälemäisen hahmon. 

»Ronny Bood! Ei mitään hätää!» Roivaksen ääni kaikui oudosti verstaan seinistä. »Käske niiden varmistaa 

aseet. Kaikki on jo ohi!» 

46. 

Sakari Roivas seisoi peltisen liukuoven vieressä poliisibussin valonheittäjän kirkkaassa loisteessa. Hän tunsi 

itsensä jotenkin alastomaksi, kuin hänen sielunsa olisi hytissyt vilusta. 

Ensimmäisenä vietiin autoon Rogge. Poika asteli kahden ison poliisin välissä kädet selän taakse kiristettyinä. 

Vaaleat suortuvat valuivat alas hänen naamalleen. Hän ei vilkaissutkaan oviaukolla seisovaa Roivasta. 

Toisena saateltiin autolle Tangoa. Poika piti päänsä ylpeänä koholla. Hänen katseensa ohitti Roivaksen - 

aivan kuin tämä olisi ollut ilmaa. 

Tonto asteli kolmantena ulos jotenkin rehvakkaasti. Häneltä Roivas sai nopean monimerkityksellisen 

silmäniskun. 

Vain Jannike pysähtyi oviaukolle. Tytön kasvot eivät paljastaneet mitään. Myös hänen äänensä oli sävytön: 

»Mähän muistaakseni sanoin, että sä oot konnaksi aika outo tyyppi. Kuka sitten lienetkin ...» 

Melkein kaksimetrinen poliisi tarttui tyttöä käsivarresta ja nykäisi tämän liikkeelle. 

Roivas seisoi ajatuksiinsa vaipuneena oviaukolla vielä kun tumma poliisibussi katosi yöhön. Hänet 

havahdutti peremmällä hallista kuuluva Ronny Boodin huhuilu. Roivas lähti astelemaan kankein jaloin kohti 

Sotilaan velttona lojuvaa ruumista, jonka ympärille miehet olivat kokoontuneet. 

»Viitsitkö Sakari vilkaista tätä!» Boodin ääni oli innostuksesta kireä. 

Roivas veti syvään henkeä ennenkuin käänsi katseensa alas lattian rajaan. Ruumis makasi oudossa 

asennossa, pää taittuneena. Kasvojen ilme oli keskittynyt ja oudon elävä. Vain silmien tyhjä kiilto kertoi 

hengen paenneen. Mies ei ollut koskaan tajunnut kuolemaansa. 

Luotien pirstoma ylävartalo oli riisuttu vaatteista. Melko tarkkaan sydämen kohdalle oli tatuoitu punainen 

sydän, jonka sisässä oli sinisin kirjaimin sanat: STT TIBI TERRA LEVIS... 

»Siinä nyt lukee se Levis.» Boodin paksu etusormi sojotti alaviistoon. »Eikö olekin mielenkiintoista? Jännä 

yhteensattuma, vai mitä?» Roivas nyökkäsi. 

»Mitäs luulet Sakari, olisikohan eräs viimekeväinen merellinen murhenäytelmä nyt myös pikku hiljaa 

selviämässä?» Boodin aina sänkinen naama loisti odottavaisena. »Meillä on mapeissa ja koneella iso kasa 

sieltä veneestä otettuja, tähän asti tunnistamattomia sormenjälkiä. Minä olen valmis lyömään pizzan vetoa, 

että joku niistä kuuluu tälle hiljaiselle herralle tässä.» 



Roivas ei sanonut mitään. Jotenkin mikään ei tuntunut erityisen merkitykselliseltä. Hän halusi vain 

nukkumaan. Omaan kotiinsa. 

»Hei! Älypäät!» Nyt puheeseen puuttui eräs kypäräpäisistä rynnäkköpoliiseista. »Mahtaako teistä kukaan 

tietää mitä toi loru tossa tarkottaa...» 

»Kaipa oikeuslekuri sen kääntää. Eiks ne osaa latinaa. Jos se nyt on latinaa...» 


