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Rikosetsivä Mäns Enqvistille Turun poliisin rikospoliisilinjalle Tukholman poliisia ja sen toimintaa 

selvittävistä tiedoista - sekä tietysti YK-saunasta ja ansiokkaasta tarjoilusta. 

Kirjailija Jukka Pakkaselle hänen kirjastaan San Siron uneksija, joka syvensi tekijän tietopohjaa italialaisesta 
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Suur-Tukholman alueen poliisitoimen johtokeskus on Kungsholmenilla, aivan ydinkeskustan välittömässä 

tuntumassa sijaitseva Polishuset, Poliisitalo. 

Sen toiminnot on jaettu kahteen päälinjaan: järjestyspoliisiin ja rikospuoleen. Rikospoliisilinjalla tehtävät on 

jaoteltu edelleen osastoittain omille erikoisalueilleen. Väkivaltarikoksia, kuten murhia, tutkii K l eli 

Våldsrotel Stöldrotel on erikoistunut erityyppisiin omaisuusrikoksiin asuntomurroista rahalaitosryöstöihin. 

Narkotikarotelin tehtäväkenttään kuuluu huumeiden vastainen taistelu. 

Tukholman alueen suurkaupunkiluonne ja sen hyvin monikansallinen asukaskirjo on aiheuttanut sen, että 

kahdeksankymmentäluvun alkupuolella rikospoliisilinjalle perustettiin erityinen uusi osasto, jolle 

määriteltiin kaksijakoinen tehtäväkenttä. 

Tämän osaston toimenkuvaan kuuluu pitää ennaltaehkäisevässä mielessä silmällä kaupungin rekisteröityjä 

tai muulla tavalla tunnettuja ammatti- ja taparikollisia. Tässä suhteessa osasto muistuttaa työnkuvaltaan 

Suomen poliisilaitoksen piirissä toimivia ATARI-yksiköitä. Tämän lisäksi osaston erityiseksi toimintasektoriksi 

määriteltiin kaupungin alueella vaikuttavien ulkomaalaisperäisten epäilyttävien tai suorastaan rikollisiksi 

tiedettyjen ainesten valvonta. 

Tämän osaston virallinen nimi Tukholman rikospoliisin organisaatiossa on Specialgruppen — lyhennettynä 

S-gruppen. Poliisin sisäisessä slangissa osasto tunnetaan muutamalla muullakin nimellä. Eniten käytettyjä 

ovat Kebabrotel ja vielä hieman kauempaa haettu nimitys Algjägarna - Hirvenmetsästäjät. Tämä nimitys 

vakiintui yleiseen käyttöön jo kahdeksankymmentäluvun puolenvälin jälkeen, jolloin osaston miehet 

sattuivat käyttämään eräässä Tukholman alueen poliisien kesäisessä urheilutapahtumassa samanlaisia 

amerikkalaistyylisiä, kirkkaanpunaisia lippalakkeja. 

Osaston tehtävänasettelusta johtuen myös sen miehistö on kansallisuusrakenteeltaan melko kirjavaa. Noin 

puolet Hirvenmetsästäjistä on syntyperältään maahanmuuttajia. 

Yksi heistä on suomalainen. 

Hän on Aarne Sakari Roivas. Hän käyttää Sakaria puhuttelunimenään...



Ensimmäinen osa 

Yhdeksän haulia. La Beneamata. 

Karvoja, spermaa, hilsettä. 

Sinimusta FC Internazionale. 

7.65 mm. 

Kekkonen ja Koivisto. 

Seppele ja musta multa. 

Yökehrääjä. 

Who's bad ? 

1. 

Mies otti pitkän ryypyn olutpullosta ja lisäsi sohvalta käsin kaukosäätimellä television ääntä. San Siron 

stadionin yleisö-massan kumea, aaltoileva huokaus nousi ja laski kuin syysmyrskyssä aallonmurtajaan 

murentuva jättiläisaalto. Viuhuva laukaus oli ohittanut kotijoukkueen puolustajien muurin vasemmalta, 

ensin se oli näyttänyt suuntautuvan liian kovalla voimalla maalin ohi, mutta sitten kavala kierre oli alkanut 

painaa palloa kohti alanurkkaa, ja juuri sillä hetkellä kun puolet San Siron katsojista jo oli sulkenut 

kauhistuneena silmänsä varmana takaiskusta, oli Walter Zengan oikea käsi kurottautunut kuin tyhjästä - 

kuin Jumalan koura... 

Syvään huokaisten mies otti uuden ryypyn, kurottautui sohvalla etunojaan ja lisäsi melkeinpä 

tiedostamattomalla eleellä vielä hieman äänen volyymiä. Nopea, nerokas, balettia kauniimpi vastahyökkäys 

oli alkamassa. 

Hän muisti tämän hyökkäyksen jokaisen vaiheen, jokaisen kosketuksen, harhautuksen, molempien 

joukkueiden pelaajien sijainnit, virheet ja yksittäiset neronleimaukset sekunnin kymmenesosan 

tarkkuudella. Sen sijaan, hän ei pystynyt muistamaan sitä. Monennenko kerran hän katsoi juuri tätä ottelua, 

tältä kasetilta, tällä sohvalla... 

Zengan upeasta venytystorjunnasta kentälle singahtanutta palloa tavoittelee kolme pelaajaa. Tilanne on 

vielä äärimmäisen vaarallinen. Zenga on ajautunut torjunnan jälkitilanteessa maalin toiseen nurkkaan ja 

hän on vasta ponnistautumassa uudelleen jaloilleen. Koko maali on käytännöllisesti katsoen suojaton. 

Mutta kilpajuoksun pallosta voittaa sinimustapaitainen Giuseppe Bergomi. Pelottomalla liukupotkulla hän 

sinkauttaa pallon väljemmille vesille saaden samalla kovan iskun jalkaansa polven alapuolelle. Mies jää 

henkeään haukkoen makaamaan kentän pintaan, rangaistusalueen rajan tuntumaan. 

Sohvalla istuvan miehen huulilta karkaa pehmeä kirous, ja hän sulkee hetkiseksi silmänsä aivan kuin 

Bergomin tuska säteilisi hänen omiin hermoratoihinsa. Tumman, kiharan karvan kirjoma kämmenselkä 

puristuu tiukemmin olutpullon ympärille. 

Mutta pallo elää samaan aikaan omaa elämäänsä jo kauempana kotijoukkueen maalista. Sen ottaa vastaan 

rintakuoletuksella libero Andrea Mandorlini. Takaa ryntäävä vastustaja saa hänen tasapainonsa kuitenkin 

järkkymään ja San Siro mylväisee yhdestä kurkusta aivan kuin luinen kyynärpää olisi osunut jokaisen 

katsojan solisluuhun - heitä on 70 000. Tuomari levittelee kuitenkin käsiään ja antaa pelin jatkua.  



Mies sohvalla nyökyttelee tyytyväisenä, koska hän tietää kellon tarkkuudella miten tilanne jatkuu tästä 

eteenpäin. Kihelmöivä odotuksen tunne leviää lämpönä hänen munaskuihinsa. 

Pallo ajautuu taisteluparilta Nicola Bertille. Hän lähettää sen kovana ja millimetrin tarkkana 

sisäteräsyöttönä vaaleakiharaiselle Andreas Brehmelle, joka näkee jo eteenpäin ryntäävä Lothar 

Matthäusin. Tämä ottaa pallon taiturimaisesti hallintaansa suoraan volleysta, pysähtyy ja harhauttaa 

pyörähtämällä vastustajan keskikenttämiehen, joka samalla menettää tasapainonsa ja liukastuu selälleen. 

Mies sohvalla pidättää hengitystään ja jäykistyy liikkumattomana etukenoon. 

Mätthaus ei tuhlaa sekuntiakaan, vaan lähettää matalan ja kovan syötön laidalla jo täydessä vauhdissa 

viilettävälle argentiinalaiselle pikapinkojalle Ramon Diazille. Joku vastapuolelta nostaa kättä ylös paitsion 

merkiksi, mutta linjamies on juuri kohdalla ja lippu ei nouse. Diaz syöksyy pallon perässä kohti päätyä niin, 

että ruohontupsut singahtelevat nurmikon pinnasta - vastustajan toppari seuraa huohottavana varjona, 

mutta kuitenkin ratkaisevasti jäljessä. 

Miehen tummiin silmiin nousee unelmoiva kiilto. Tiedostamattomalla liikkeellä hän hieraisee kosteaa 

kämmentään polvea vasten. Nyt huipennus on muutaman ohikiitävän sekunnin päässä. Näiden hetkien 

takia kannatti elää. Tämä on yhtä suurta kuin rakkaus. 

Diazin keskitys lähtee hallitusti metriä ennen päätyviivaa. Hän ei keskitä suoraan maalille vaan vinosti 

taaksepäin, jossa hyökkäyksen seuraavana aaltona etenevä Mätthaus on jo paikalla. Saksalainen ei 

kuitenkaan tee sitä mitä kaikki häneltä odottavat, hän ei yritä suoraa maalipukkausta. Hän tietää, että Aido 

Serenan pitäisi sillä hetkellä olla leikkaamassa rangaistusalueen vasemman nurkan suuntaan. Ja niin hän 

siirtää pallon tyhjään tilaan höyhenen kevyellä ohimon hipaisulla.. . 

Sohvalla istuvan miehen suu avautuu, mutta huudon hän sentään malttaa pitää sisällään. 

Serenan askelet sopivat syöttöön erinomaisesti. Hän ehtii tismalleen puolivolleyhin, ja potku lähtee 

täydellisenä, maksimaalisen voimakkaana rintapotkuna. Vastustajan maalivahti kuulee ainoastaan 

kumahtavan äänen mutta ei ehdi nähdä palloa. Totuus valkenee hänelle vasta kun San Siron 

kymmenettuhannet katsojat repeävät ukkosenjyrähdyksen kaltaiseen mylvinään. . . 

Mies on noussut huomaamattaan seisomaan sohvapöydän takana. Hän huoahtaa syvään ja antaa 

lihastensa vähitellen laueta jännityksestä. Ihmeellistä, miten tämä aina vaikuttaa häneen samalla tavalla - 

kerta toisensa jälkeen. Ikinä hän ei turru tuohon tunteeseen. Taas hän elää Italian Serie A:n kautta 1988—

89, ja Inter Milan on juuri varmistelemassa seuran kolmattatoista mestaruutta. Voiko olla mitään 

kauniimpaa? Se on yhtä kaunista kuin rakkaus. 

Samalla hetkellä ulkoa kadulta kuuluu kolme terävää auton äänimerkkiä. Mies säpsähtää ja vilkaisee 

kelloaan. Onko se todellakin jo noin paljon? Nyt on kiirehdittävä. 

Hän sammuttaa television, astelee ripeästi eteiseen, heittää takin niskaansa ja sulkee oven takanaan 

pienoinen kihelmöivä odotuksen tunne sisuksissaan. Alhaalla kadun varressa istuu kaksi miestä isossa 

autossa. Heistä iäkkäämpi puristaa molemmin käsin rattia. Hänen ilmeensä on sulkeutunut ja kireä. 

Muutama pieni hikihelmi täplittää miehen ohutta ylähuulta. 



Takapenkin mies istuu näennäisen rentona ja kädet sylissään. Kuljettajan silmät hakeutuvat taustapeiliin, 

hän näkee toisen rävähtämättömän katseen ja kääntää silmänsä pois hermostuneesti rykäisten. Nuo 

keskittyneet, terävät pupillit saavat kylmät väreet juoksemaan pitkin hänen selkärankaansa. 

Mies takapenkillä siirtää jalkaansa, ja ruskea vahvatekoinen kenkä osuu mustalla muovimatolla lojuvaan, 

himmeästi kiiltelevään käsiaseeseen, joka makaa siellä kuin kädestä kirvonneena. 

Samalla hetkellä viereisen talon ulko-ovi kolahtaa ja molemmat miehet kääntävät katseensa lähestyvien 

askelten suuntaan. . . 

2. 

Kapea asfalttitie mutkitteli Lövholmsvägeniltä alas Trekantenin järven rantaan. Vaikka oltiin lähellä keskistä 

Tukholmaa, vain kivenheiton päässä Liljeholmenin maanalaisen asemalta, näytti syvällä painanteessa 

kimalteleva pieni järvi todelliselta rauhan ja levon tyyssijalta. Essingeledeniltä sinne kantautuva humina 

kuulosti melkeinpä epätodelliselta - kuin harhalta jostakin toisesta maailmasta. 

Joukoittain tukholmalaisia oli kerääntynyt järven nurmikkoisille reunamille viettämään kaunista 

loppukeväisen työpäivän iltaa mukanaan eväskorit, frisbeet ja rantavedessä polskutteleva jälkikasvu. 

Useammassakin nauhurissa soi kevyeen tuulenvireeseen ja laskevan auringon pehmeämpiin säteisiin 

erinomaisesti sopiva Eva Dahlgrenin käheän hyväilevä ääni. 

Hieman kauemmaksi vesirajasta, parin vanhan lehmuksen katveeseen oli pysäköity iso, VW:n pohjalle 

rakennettu matkailuauto. Se oli Suomen rekisterissä. Auton vierelle, auringon kuivattamalle 

nurmikkokaistaleelle oli levitetty ruudullinen liina, ja sille oli kertynyt noutopizzan rippeitä, kolapulloja, pari 

Viking Linen muovikassia sekä lukuisia tyhjiä Karhu Extra Strong Beer -tölkkejä. 

Auton vierustalla istuvat ja nojailevat nuoret olivat parissa päivässä matkanneet Vaasasta saakka näille 

kulmille.  

He olivat kaikki Åkerlundin mustalaissuvun jäseniä, kolme heistä oli veljeksiä ja neljäs - Sonja - pikkuserkku. 

Sonja oli suvun päämiehen, Åkerlundin Herttuaksi kutsutun patriarkan tytär. Hän oli isänsä siunauksella 

lupautunut matka-seuranaan olevalle Taistolle, ja nyt hän oli matkalla sulhasensa ja tämän veljien kanssa 

pitkästä aikaa katsomaan Göteborgissa asustavia sukulaisiaan. Samalla hän aikoi kertoa näille tulevista, 

myöhemmin kesällä Vaasassa järjestettävistä häistään. 

Nuoret olivat jättäneet autonsa iltapäivän kuumimmiksi tunneiksi Trekantenin rantapuiden vilpoisaan 

varjoon. Heidän tarkoituksensa oli jatkaa matkaa iltaa myöten. Niilo oli lupautunut ajamaan. Taisto ja Aulis 

olivat juoneet oluen lisäksi jonkin verran laivalta ostettua koskenkorvaa. Sonja oli maistellut janoonsa 

ainoastaan pari olutta. 

Kello seitsemän tienoilla alkoi idän suunnasta nousta vilvoittava tuuli, ja samoihin aikoihin ohut utupilvi 

peitti taivaan harvan pitsin tavoin. Niilo vilkaisi kelloaan ja totesi yksikantaan, että Göteborgiin olisi vielä 

melko moinen taival yöllä ajettavaksi. Taisto, joukon johtaja, nyökkäsi hyväksyvästi. Sonja alkoi heti kokoilla 

heidän nurmikolle levittelemiään tavaroita. 

Samalla hetkellä Lövholmsvägeniltä alas järvelle johtavan tien mutkassa hyrähti isokokoisen, uudehkon 

farmarimallisen Mercedeksen moottori käyntiin, ja auto lähti rullaamaan yhä nopeutuvalla vauhdilla 

kaartelevaa, kapeaa uraa pitkin kohti järven pohjukkaa. 



Ensimmäisenä kiinnitti huomionsa moottorin ärjähdykseen Niilo, joka oli astellut muutaman kymmenen 

metrin päähän viskaamaan tupakannatsansa järven rantaveteen. 

»Kattokaa kuinka ulvottavat kallista mottia!» 

»Kuski lie kännissä», Taisto naurahti ja kumartui ottamaan kouraansa vielä yhden auringossa lämmenneen 

olut-tölkin. 

Niilo nosti kätensä suojaksi, vasten lännestä porottavaa ilta-aurinkoa. Jokin alitajuinen varoitti häntä. Ison 

auton vauhti kiihtyi edelleen, vaikka tällä puisto-osuudella oli varmasti hyvin alhainen rajoitus. Sitten 

nuorukaisen suusta pääsi epävarma huuto: 

»Veljet hei! Siellä on tummia...» 

Niilo Åkerlundin lause ehti melkein loppuun. Ehkä hän ennätti havaita myös kirkkaan leimahduksen ison 

mersun avoimessa sivuikkunassa. Mutta ainakaan hän ei koskaan kuullut lyhyeksi sahatun haulikon 

jyrähdystä, sillä samalla hetkellä raastava ryöppy kuumaa lyijyä osui pojan päähän, sen vasemmalle 

puolelle. Hän kuoli seisoville jaloilleen. Eloton ruumis valahti pölyävään maahan kuin säkki. 

Sekuntia myöhemmin paikoilleen jähmettyneet kolme nuorta heräsivät epätoivoiseen toimintaan. Sonja 

kirkaisi kimeästi, tarttui molemmin käsin tummiin, pitkiin kutreihinsa, heittäytyi sitten kulottuneelle 

nurmelle ja kieritteli matkailuauton alle. 

Aulis Åkerlund säntäsi lähimmän lehmuksen suojaan, koppasi käteensä ison kivenmurikan ja viskasi sen 

sivulta päin pyörät kirskuen jarruttavan auton kylkeen. Kivi osui aivan takasivuikkunan alle saaden lasin 

säröilemään. Muuta se ei aiheuttanut kuin kumean läjähdyksen. Ääni hukkui ympäröivästä puistosta 

kuuluvaan kirkumiseen ja pienten lasten sydäntäsärkevään itkuun. Puolipukeiset auringonpalvojat 

pakenivat kukin suuntaansa. Puihin ja pensaisiin sidotut koirat jäivät ulvomaan ja räksyttämään 

epätietoisina ja peloissaan. 

»Fagereita! Saatana...» Aulis huusi puun takaa ääni särkymäisillään. Ensimmäinen laukaus riipi lehmuksen 

säleitä hänen naamalleen, toinen osui vasempaan polveen ja kun poika jalkaansa tarraten kaatui näkösälle, 

oli kolmannella ampujalla helppo tehtävä osua uhria keskelle rintaa. 

Aulis Åkerlund yskäisi pitkät veret hiekalle ja jäi makaamaan hiljaa. 

Ampujien huomio oli keskittynyt hetkiseksi puun taakse suojautuneeseen pikkuveljeen; silloin Taisto 

onnistui livahtamaan sivuovesta sisälle matkailuautoon. Sormet vapisten hän haroi käteensä makuulaverin 

patjan alta vanhan revolverin. Nuorimies tiesi että siinä oli täysi rulla - kuusi kutia. Fagereiden lukumäärää 

hän ei tiennyt, mutta hammasta purren hän oli päättänyt viedä näitä mukanaan niin monta kuin 

mahdollista. 

Taisto Åkerlund ei ehtinyt kunnolla edes matkailuauton ovelle, kun haulikon panos jysähti läpi korin 

takaseinän. Outo, lämmin, kihelmöivä raukeus levisi pojan kehoon. Hän yritti pitää revolverin kahvaa 

kourassaan, mutta ase kirposi otteesta kuin saippualla sivelty käärme - ja sitten pohjattoman tuntuinen 

viileä raukeus valui yli tajunnan. Äkkiä millään ei enää ollut väliä... 

Fagereista nuorimmainen, Kaarle, vilkaisi varovasti sisälle matkailuautoon puoliavoimesta ovesta. 



»Selvän teki. Siinä sekin makaa nesteissään. Itte iso mulkku. Hyi hitto että tekee häijyy. Niin on sen sukulais-

miehensä, Herttuan-paskan näköinen.» Kaarle Fager sylkäisi vihaisesti kuin poistaakseen pilaantuneen 

maun suustaan. 

»Mutta kattos kuka täältä löytyy!» Feijaja Waldemar Fager repivät itkevän ja reuhtovan Sonjan esiin auton 

alta. 

»Tämä tässä on Herttuan omaa lähiverta. Åkerlundin Prinsessa.» Waldemar ravisteli tyttöä hartioista niin 

voimakkaasti, että tytön hentoinen varsi heilahteli puolelta toiselle. »Siat! Sudenäpärät!» Sonja yritti 

tavoittaa terävillä kynsillään päätään pitemmän miehen poskea, mutta sai vastaukseksi niin kovan 

korvatillikan että putosi polvilleen. 

»Laitetaan pikkuvosu auton perään, perkele!» Feija Fager huohotti kasvot tummiksi punehtuneina. 

»Sidotaan sen perkeleen kynnet kunnolla rautalangalla ja teipataan sille poikkisahattu suuhun kiinni. Oppii 

kunnolla imemään muutakin kun serkkupoikaansa...» 

»Niin - vainaata», vahvisti Kaarle käheästi naurahtaen. »Tää oli kova ilta Åkerluntin suurelle suvulle, eikö?» 

Waldemar Fager tarttui Sonjaa lujasti kiinni käsivarresta, väänsi tytön ranteen selän taakse ja alkoi repiä 

tätä kirousten saattelemana kohti tummansinistä farmarimersua. 

»Tämä tulee olemaan ohjeeksi Åkerlundin Herttualle että kyllä hänellekin vielä tässä maailmassa kuri 

löytyy», Feija puhui sylki suupielessä kuplien. »Me pidetään huolta siitä että Kallen ja Antin ei tartte 

häpeässä nurmen alla nukkua, ja samalla tulee se Kankaanpään tapauskin sitten kuitattua korkojen kanssa. 

Siihen voit likka varautua...» 

Kolme miestä retuutti veteläksi valahtaneen Sonjan autonsa perään, avasivat luukun ja heittivät tytön 

tavara-tilaan. Feija kömpi perästä vangin seuraksi, Waldemar asettui kuskin paikalle ja Kaarle hänen 

viereensä. Sitten auto peruutti vihaisesti soraa ja turvetta viskoen, teki jyrkän käännöksen ja alkoi kiihdyttää 

pyörät sutien poispäin järven rannasta kohoavaa auringon kuumentamaa asfaltti-polkua. 

Kolme minuuttia myöhemmin kuului sisältä matkailuautosta tukahtunut, valituksen kaltainen yskäisy. Sitten 

puolen minuutin hiljaisuus. Ja sen jälkeen voimakasta huohottamista, ja raapivaa ääntä. Tovia myöhemmin 

Taisto Åkerlundin verenpirskomat kasvot ilmestyivät oviaukkoon, mies punnersi vielä kerran ja rojahti sitten 

holtittoman näköisesti ulos autosta jääden makaamaan selälleen ja silmät auki rävähtäneinä. 

Tukholman poliisin johtokeskuksessa Polishusetin kellareissa Kungsholmenilla alkuillan uneliaisuus vaihtui 

kello puoli kahdeksan tienoilla kuumeiseksi toiminnaksi. Päivystäjä kumartui tuolillaan etukenoon ja alkoi 

välittää hälytystä kaikille vapaana oleville yksiköille: 

»Kaikki partiot! Huomio, kaikki partiot! Trekantenilla laukaustenvaihtoa seitsemän jälkeen. Ainakin kaksi 

kuollutta ja yksi vaikeasti haavoittunut. Tekijät pakenevat tummansinisellä Tukholman läänin rekisterissä 

olevalla farmarimersulla. Heillä on mukanaan panttivanki. Tekijät haavoittuneen uhrin mukaan, Fagerin 

veljeksiä. Tuntomerkit: romaaniheimoa, nuorehkoja miehiä, puhuvat suomea. Pakenijat äärimmäisen 

vaarallisia ja aseistautuneita. Havaittaessa heitä ei saa pysäyttää eikä noteerata mitenkään. Toistan: ei 

pysäytetä eikä osoiteta että on havaittu! Kaikista huomioista heti ilmoitus poliisin johtokeskukseen. Tämä 

ilmoitus tullaan toistamaan kymmenen minuutin kuluttua. Loppu!» 



Hälytyspäivystäjä nojautui taaksepäin tuolissaan ja pyyhkäisi kämmenselällä otsaansa, vaikka näissä tiloissa 

oli tasaisen viileää kaikkina vuorokauden aikoina, vuodet ympäriinsä. Äkkiä hän tunsi olevansa tyytyväinen 

tylsänä pidettyyn hommaansa. Myöhemmin yöllä jotkut partioautojen kukko-pojat tulisivat vielä varmasti 

kokemaan kaikkea hauskaa oikein koko rahan edestä. 

Sitten hälytysvalo syttyi taas paneelissa päivystäjän edessä. Mies nosti luurin normaalia rivakammin, ja 

hänen ryhtinsä koheni vaistomaisesti. 

Kymmenen sekunnin kuluttua kyllästynyt hengähdys pihisi ulos suupielestä. Myös Kistan suunnalla oli 

murheita. Vanha rouva ilmoitti alakerran työttömän sosiaalipummin virtsanneen taloyhtiön kukkapenkkiin 

keskellä kirkasta päivää... 

Liikenteenvalvontapartio Magnusson ja Hageryd oli parkkeerannut autonsa Tukholmasta Norrtäljen 

suuntaan johtavan valtatien varteen hyvässä näkösuojassa olevalle liittymälle. Se sijaitsi vain parinsadan 

metrin päässä tien vastakkaisella puolella olevasta isohkosta huoltoasemasta. 

Oli ehtinyt kulua tuskin tuntia hälytyskeskuksen Trekantenia koskeneesta ilmoituksesta, kun ratin takana 

istuva vanhempi konstaapeli Hageryd säpsähti ja tönäisi kyynärpäällään vieressään istuvaa nuorempaa 

kollegaansa. 

»Mikäs siinä lennähti! Ainakin 30 kilometrin ylinopeus. Tuo sinertävä farmari!» Hageryd käynnisti 

moottorin. »Ja sitten vain perään...» 

Magnusson tarttui nopeasti partionjohtajan käsivarteen kiinni ja sanoi hätäisesti: 

»Se oli sininen farmarimersu! Älä heitä pillejä päälle. Se saattaa olla se Trekantenin pakoauto!» 

»Hei! Nyt se jarruttaa.» 

Mersun takavalot loistivat äkkiä kirkkaina kuin kaksi vierekkäistä hätärakettia. Auton perä heittelehti 

hieman jarrutuksen voimasta. Sitten keltainen vilkku näytti vasemmalle ja seuraavan vastaantulevan 

sujahdettua ohi auto kaarsi renkaat kitisten huoltoaseman pihaan. 

»Äkkäsivät että tankki on tyhjä. Kiipeä tuonne ylemmäs penkalle tähystämään minkä näköinen tyyppi sieltä 

nousee tankkaamaan.» Hagerydin äänessä saattoi lukea pientä kireyttä. Hän otti mikrofonin jo varoiksi 

kouraansa. 

Magnusson teki työtä käskettyä. Hän kiirehti puolijuoksua ylös pienelle kallionlohkareelle ja asettui toisen 

polven varaan hieman odottavaan etukenoon. Laskeva aurinko paistoi etuvasemmalla, ja miehen oli 

varjostettava kämmenellä silmiään. 

Sinertävästä mersusta aukeni kuljettajan viereinen etuovi. Ulos helteiselle asfalttikentälle astui lyhyenläntä 

tummatukkainen mies, joka oli pukeutunut mustiin housuihin, sinertävään V-aukkoiseen neuleeseen ja 

valkoiseen kauluspaitaan. 



Mies ohitti nopeasti luontoystävällisemmän lyijyttömän vaihtoehdon ja tarttui korkeaoktaanisen bensiinin 

jakelu-pistooliin. 

Konstaapeli Anders Magnusson kääntyi kohti virka-autoa oikean käden peukalo ylös sojottaen. 

Ylikonstaapeli Hageryd painoi mikrofonin tangentin alas ja sai saman tien yhteyden Kungsholmeniin ja 

Poliisitaloon... 

»Laita kasetti!» Waldemar Fager murahti ratin takaa käskevästi vieressään olevalle Feijalle. Porukan lyhyt ja 

tanakka keskimmäinen veli totteli vanhimman käskyä viivytyksettä. Hän työnsi Blaupunktin pesään lattialta 

kaivamansa C-kasetin. Muutaman sekunnin kuluttua kaiuttimista humahti ilmoille Eino Grönin syvän 

pehmeä ääni. 

Takapenkillä istuva Kaarle yhtyi tangon sanoihin hieman vedättävällä nuotilla. Hänen äänensä oli 

kaunissointinen ja kantava. Waldemar vilkaisi otsa kurtussa taustapeilistä perheen nuorimmaista mutta ei 

sanonut mitään. Kaarle ei havainnut pikaista katsetta vaan nosti olutpullon huulilleen, otti pitkän hörpyn, 

pyyhkäisi suutaan kämmenselällä ja jatkoi taas siitä mihin Grön oli ennättänyt. 

»Velimies - heitäpä yksi kalja.» Feija ojensi kätensä olkapään yli vilkaisematta taakseen. 

Kaarle pisti käteen lämpimän olutpullon, Feija avasi sen kruunukorkin hampaillaan. Sitten hän kaivoi 

povitaskustaan läpipainopakkauksen, jossa oli vielä jäljellä puolenkymmentä valkoista tablettia. Mies 

pusersi kämmenelleen kolme, heitti ne suuhunsa nopealla niskan heilahduksella ja otti kerralla puoli 

pullollista auringonlämpöistä olutta päälle. Muutaman sekunnin kuluttua häneltä pääsi tyytyväinen, pitkä 

röyhtäisy. 

»Mites pikkuvosu? On ollu siitä tankkauksesta lähtien kovin hissukseen?» Waldemar kysäisi kääntämättä 

katsettaan tiestä. 

Kaarle keskeytti tangon pitkän ja haikean kertosäkeen ja kääntyi vilkaisemaan farmarin takaosaan. 

»Kai sitä on pakko olla hiljaa kun on muuta pureskeltavaa...» 

Fagereista nuorimmainen nosti hieman ruskeaa öljyläikkien kirjomaa täkkiä, ja sen alta paljastui 

liikkumattomana makaavan Sonja Åkerlundin hahmo. Tyttö makasi kyljellään, kädet tiukasti selän taakse 

sidottuina ja silmät kiinni puristettuina. Vuolaat kyynelvanat kirjoivat hänen likaantuneita poskiaan. Sonja 

hengitti vaivalloisesti ja keskittyneesti rinnat nousten ja laskien kuin raskaan ponnistuksen jälkeen. Ilman 

saanti oli vaikeaa, sillä poikkisahatun haulikon piippu oli työnnetty hänen hampaidensa väliin. Ase oli 

kytketty paikalleen kiertämällä tytön pään ympäri pari kierrosta rautalankaa ja sitomalla vyyhden toinen 

pää lujasti piipun ympärille. Haulikon juurestaan katkaistu tukki sekä laukaisukoneisto pistivät selkänojien 

välistä ulos takapenkkien puolelle sopivasti nuoren Kaarlen ulottuville. 

»Ei Herttuan pikku perseenkeikuttajalla näytä pahempia hätiä olevan. Eihän . ..» Kaarle Fager silitti nopeasti 

vangin tummaa tukkaa ja asetteli sitten taas täkin niin huolellisesti tytön päälle, että tästä ei jäänyt näkyviin 

muuta kuin epämääräinen kohouma ja peiton alta pilkistävä katkaistun haulikon toinen pää. 

»Isien pahat teot... ne eivät unohdu. Luulisi likan tietävän, että hänen ja surkeitten serkkupoikiensa vuoro 

oli tullut maksaa siitä, mitä Herttua kätyreineen teki Antti-sedälle...» 



»Kyllä se sen tietää. Åkerlunteilla on jo miesmuisti ruikittu vetelää paskaa kun joku on vaan maininnukkaan 

Fagereitten nimen. Pupu niillä on pöksyissä - ja saatanan löysä pupu onki.» 

»Surkeita raukkoja ne ovat. Näki sen veljeksistäkin. Ei ollut edes miehen vastusta, mulkuista...» 

»Mihkäs nytte?» Feija katsoi kysyvästi joukon vanhimmista. »Kapellskärin suuntaan vai?» 

»Ei perkele. Siä on varmuudella kytät tosi hermona. Me ei mennä edes Norrtäljeen päin. Valitaan hiukan 

rauhallisemmat reitit.» 

»Mulla alkaa vaan olla nälkä. En oo syöny mitään sitte aamupäivän. Koko ajan vaan on roikuttu näiden 

saatanan Åkerluntien perässä ilman hetken taukoo.. .» 

Waldemarin ääni sai kärsimättömän sävyn: »Malta ny ihmeessä vielä joku aika. Katotaan sitte ku keritään 

hiukan pohjoisemmaksi.» 

Feija silmäsi nopeasti isoaveljeään syrjäkarein ja veti sitten sen johtopäätöksen, että nyt oli syytä pitää suu 

kiinni ja odottaa rauhassa. Samalla hetkellä Waldemar heitti vilkun oikealle. Kyltissä luki suurin mustin 

kirjaimin RIMBO. 

Puolisen tuntia myöhemmin sininen farmari-Mercedes seisoi muutaman kilometrin päässä Gävleen 

johtavalta valtatieltä, aivan Hallstavikin ulkopuolella, erään hieman syrjemmässä sijaitsevan katukeittiön 

pihalla. Paikka oli rauhallinen. Parkkialueella seisoi ainoastaan pari muuta autoa ja kioskin eteen asetetun 

pöytäryhmän ääressä nuokkui muutama jonkin verran nauttinut miekkonen puoliksi syödyt annokset 

edessään. 

Waldemar oli pysäköinyt mersun hieman sivuun ja erilleen muista autoista, aivan asfaltoidun alueen 

reunaan, lähelle pitkää ruohoa kasvavaa pientaretta. Feijaa oltiin lähettämässä hakemaan syötävää. 

»Mulle muusia ja lihapullat. Eikä sitten vahingossakaan mitään ruottalaisten mansikkahilloo päälle», vanhin 

veljeksistä tilasi. 

»Ja mulle ranskalaiset ja makkarat sekaan, mutta kato ettei se oo sitä faalukorvia. Sitä mä en syö, sä tiedät 

sen. Ja mausteiksi kaikki muut mutta ei sipulia. Tai jos on tuoretta niin sitte. Mutta ei käristettyä. Ja tölkki 

kolaa. Tää kalja rupee oleen niin saatanan lämmintä. Tästä menee ruokahalu.» Kaarle valutti pullosta 

viimeiset tipat auton jalkatilaan. 

»Selvä on.» Feija työnsi vierellään etupenkillä olleen poikkisahatun näkösuojaan auton jalkatilaan ja ojensi 

kämmenensä isonveljen suuntaan. »Lainaa mutkaa, Walde.» 

Vanhin Fagereista ojensi mustanpuhuvan lyhytpiippuisen automaattiaseensa. Feija työnsi sen 

housunkaulukseen ja asetteli tummansinisen villapaitansa huolellisesti näkösuojaksi. Sitten hän astui ulos ja 

lähti suorittamaan tehtävää. 

Vajaa kymmenen minuuttia myöhemmin mies palasi sylin täydet kantamukset mukanaan. Autoon laskeutui 

pitkästä aikaa harras hiljaisuus, ja kolmikko alkoi täyttää nälästä kurnivia vatsojaan suut maiskuen ja 

leukaperät jauhaen. 

He olivat ennättäneet tuskin aloittaa aterioitsemistaan, kun näyttämölle ilmaantui häiriötekijä: 

epämääräisen näköinen ja ilmiselvästi juovuksissa oleva tyyppi.



Mies lähti hieman epävarmalla askelella liikkeelle kioskin nurkalta, aurinkolipan varjosta. Hän joutui 

ottamaan pari korjaavaa sivuaskelta, mutta keskittyi sitten silmin nähden suoritukseensa ja suunnisti melko 

suoraviivaisesti kohti veljesten autoa. Nämä keskeyttivät syömisensä ja kiinnittivät epäluuloinen ilme 

kasvoillaan koko huomionsa tungettelijaan. 

»Vitut. Mitä mies on oikeen vailla?» murahti Waldemar tummat silmät piinkovina. 

Miekkonen oli iältään jossakin kolmen- ja neljänkymmenen välimaastossa. Pukeutuminen vaikutti 

pikemminkin huolimattomalta kuin huolettomalta. Vaatteet olisivat kaivanneet pesua, samoin lian ja 

auringon tummentama naama. Vaaleahko tukka oli liimaantunut pitkin päätä rasvaisina, sotkuisina 

suortuvina. Ahavoituneet huulet olivat vääntyneet ystävälliseksi tarkoitettuun hymyyn. 

Mies pysähtyi kymmenen metrin päähän autosta ja nosti molemmat likaiset kämmenensä iloiseen 

tervehdykseen sillä seurauksella että oli tuiskahtaa nenälleen. 

»Hupsista vaan. Passaako herroja häiritä?» tyyppi huusi kovalla, ehkä hieman puuroisella äänellä, mutta 

selvällä suomen kielellä. 

»Se on suomalainen. Mitä tehdään?» Feija ei kääntänyt katsettaan tunkeilijasta. 

»Ruuvaa ikkuna auki. Kuullaan mitä kusipää haluaa.» 

Feija teki työtä käskettyä. Likainen miekkonen tervehti ikkunan aukeamista rohkaistuneella hymyllä ja asteli 

muitta mutkitta aivan auton vierelle - niin liki, että veljekset saattoivat aistia hänestä löyhkäävän vahvan 

viinan katkun. 

»Mitä asiaa?» 

»Tuota... aattelin vaan jos sopis tulla kysymään... ei ole tarkotus häiritä... ja teillä on vielä ruokakin kesken... 

mutta kun meitä on tuolla kioskin takana sellanen pikku porukka pitämässä palaveria...» Mies iski 

merkitsevästi silmää ja viittasi peukalollaan epämääräisesti jonnekin takamaaston suuntaan. »Lähettivät 

mut puhemieheksi kun paremmin osaan näitä kieliä. .. ihan vaan kysymään, että jos herroilla sattus 

olemaan mukanaan hiukan ylimääräistä -vaikka kirkasta - Reenattikin käy hienosti. . .» 

»Me ei olla kaupustelijoita. Voit lähtee kälppiin.» Waldemar heilautti kättään käskevästi. 

»Ei millään pahalla.» Mies nosti kädet ilmaan pahoittelunsa merkiksi. »Ja meillä on kyllä rahaa maksaa 

käypä hinta... selviä kruunuja...» 

»Eikös se sana kuulu. Mee peseen korvas saman tien kun häivyt», Feija räkäisi merkitsevästi miehen eteen 

mustalle asfaltille. 

»Joo joo. Ei tartte hermostua. . .» Mies otti pari takaaskelta ja alkoi raapia epäröivän näköisenä likaisen t-

paidan verhoamaa kylkeään. Sitten hän siirsi kätensä hieman taaemmaksi vyön tasalle. 

Samalla hetkellä jostakin parkkipaikan takaa ruovikosta kuului matala linnunääntä muistuttava kujerrus. Ja 

silloin tapahtumat heräsivät uuteen eloon. 



Sekunnin sadasosassa viinalta haiseva miekkonen muuntui uuteen rooliin, ja hänen kutiavaa paikkaa 

hapuillut oikea kätensä ilmaantui salamannopeudella selän takaa vyötärön tasalta. Nyt kourassa kiilteli 

tummateräksinen Sig Sauer 9 mm parabellum, joka osoitti värähtämättä auton sisätiloihin. 

»Tukholman poliisi! Kädet näkyviin!» 

Sanat sivalsivat piiskanterävinä, kuin eri äänellä. Mies oli muuttunut kokonaan kuin taikaiskusta. Ääni, ryhti, 

vetelät liikkeet. Silmien hapuileva, epäröivä juoponkatse oli vaihtunut kovaan, rävähtämättömään 

tuijotukseen. 

Kaikki tuntui pysähtyvän yhdeksi sekunnin sadasosaksi. Sitten Feija Fager toimi nopeammin kuin ajatus, 

reagoiden pelkällä periksi antamattomuudellaan ja synnynnäisillä tappelijanvaistoillaan. 

Hän puristi leukapielensä yhteen ja nykäisi poikkisahatun ylös sylistään. Jo samalla sekunnin sadasosalla 

lähti heittolaukaus avoimesta ikkunasta kohti paikoilleen jäykistynyttä uhkaajaa. Kiireestä huolimatta 

suuntaus oli onnekkaan hyvä. Hauliryöppy osui poliisia keskelle rintaa heittäen hänet selälleen asfaltille 

kuin rikkiammutun repaleisen linnunpelättimen. 

Mutta siihen Feija Fagerin onnekkuus sitten päättyikin -lopullisesti. Poliisin kädessä sojottanut 

automaattiase yskäisi kertaalleen melkein samalla sekunnin silmänräpäyksellä. Hänellä oli onnea 

matkassaan vielä rutkasti enemmän kuin vastustajallaan. Luoti osui Fageria vasempaan ohimoon ja levitti 

tämän aivonkappaleita ja verta ympäri autoa - pirskottaen lamaantuneiden velipoikien kasvot ja paidat 

kirkkaanpunaisilla pisaroilla. 

Samalla hetkellä nousi auton toiselta puolelta, pientaren pitkästä heinästä, esiin viisi rynnäkkökivääreillä 

aseistettua kypäräpäistä poliisimiestä. He syöksyivät puolessatoista sekunnissa yli lyhyen asfalttipätkän, 

repivät auton ovet auki ja raastoivat kaksi jäljelle jäänyttä veljestä ulos ajokistaan. Muutaman katoavan 

silmänräpäyksen kuluttua nämä makasivat naamallaan karkealla alustalla, kädet selän takana raudoissa ja 

rynnäkkökiväärin piippu korvan taakse painettuina. 

»Saatanan napit, lahtasitte Feijan niinku elikon!» Waldemar Fager kiroili suupielestään kumealla äänellä ja 

yritti ylivoimasta huolimatta riuhtoa puolelta toiselle kuin näyttääkseen, että vanhinta veljestä ei ollut vielä 

lannistettu. 

»Äpäriä ootteeeeh...»  Nuorimmainen Kaarle makasi liikkumattomana vatsallaan, ja vuolaat kyynelvanat 

valuivat. hänen sileiltä lapsenposkiltaan tummalle asfaltille. »Kirottuja ootte siat, aina kirottuja...» 

»Håll käftet!» Harteikas, lähes satakiloinen poliisimies kiristi nuoremman Fagerin käsirautoja vielä 

hiukkasen ja pyyhkäisi otsalleen kihonneet hikipisarat haalarinsa hihaan. Kaarlelta pääsi vielä pari 

nyyhkäisyä, mutta lopulta isonveljen kireä suomenkielinen ärähdys sai hänetkin vaikenemaan. 

Auton toisella puolella kaksi virkahaalareihin pukeutunutta poliisimiestä tuki maassa istuvaa, päätään 

pyörittelevää ja henkeään haukkovaa siviilipukuista poliisia. Kirkkaat verinorot valuivat hänen molemmista 

käsivarsistaan. 

Toinen haalaripukuisista repi auki miehen likaisen ruutupaidan. Sen alta paljastui vihertävä, nyöreillä selän 

ja hartioiden taakse sidottu liivi, joka oli täynnä pieniä, mustia hauliniskemiä. 



»Helvetti mikä tuuri», haalaripoliisi huokaisi. »Melkein kaikki haulit liivissä kuin rusinat pullassa. Vain 

muutama yksittäinen käsivarsissa...» 

»On. . . on niin vaikea hengittää. . .»Asfaltilla istuva mies riiputti päätään leukapielet kireinä. 

»Se menee äkkiä ohi. Johtuu pelkästään iskun jälkivaikutuksista», kollega lohdutti. 

»Miten. .. miten sille tyypille kävi?» 

»Sinä sait sen!» 

»Mitä, mitä...» haavoittunut poliisi puisteli päätään tajuamatta asioita kunnolla. 

»Henki pois! Osuma keskelle naamaa!» Haalaripukuinen puhui katkonaisesti, ääni jännityksestä 

värähdellen. 

Haavoittunut nousi hitaasti seisaalleen ja suoristi selkänsä varovasti, aivan kuin peläten joka hetki, että se ei 

enää kannakaan hänen vartalonsa painoa. Mies veti syvään henkeä ja sanoi sitten käheällä äänellä: 

»Entä tyttö... miten tyttö?» 

»Hyvässä kunnossa. Ei naarmun naarmua.» 

Samalla hetkellä isokokoinen, poliisin virkapukuun pukeutunut mies alkoi lähestyä tapahtumapaikkaa 

katukeittiön suunnalta. Hän kiirehti suoraan maassa istuvan virkaveljensä luokse, tarttui tätä niskavilloista 

kunnon otteella, taputti toisella kämmenellä luodinkestävän liivin peittämiä hartioita ja kiitteli möreällä 

äänellä: 

»De va som fan, Roivas. Du gjorde det!» 

Roivakseksi kutsuttu haavoittunut poliisimies katsoi uutta tulijaa silmät suurina, aivan kuin ei ymmärtäisi 

tämän puhetta. 

»Mitä...» 

»Se oli hurjinta mitä olen nähnyt. Onneksi olkoon!» 

»Miksi? Mistä hyvästä?» 

Sakari Roivas istahti uudelleen varovasti asfaltille rotevien kollegoidensa huomaavaisesti tukemana ja 

tarttui molemmin käsin päähänsä. Hän hengitti muutaman kerran todella syvään ja katkonaisesti. Asfaltin 

yllä väreilevä, paikallaan seisova ilma haisi ruudinkäryltä, vereltä ja kaikkein voimakkaimmin siltä votkalta, 

jota poliisikumppanit olivat valaneet hänen rinnuksilleen, kun häntä oli valmistettu katukeittiön takana 

näkösuojassa tähän tehtävään. 

Roivas veti vielä kerran henkeä tosi syvään, ilma kurkussa rahisten. Hän sulki silmänsä, ja ainoana 

ajatuksena mikä sillä hetkellä nousi mieleen se, että ainakaan viiteen vuoteen hän ei ollut halunnut ryyppyä 

niin polttavasti kuin nyt, juuri tällä hetkellä...



3. 

Akvaariossa - Tukholman Poliisitalon kahvilassa oli normaali hyörinä meneillään. Kaikkiaan 

kolmisenkymmentä poliisimiestä istui eri pöytiin ripoteltuina juomassa kahvia, teetä, fantaa; syömässä 

viineriä, munkkia, rasvaisia makkaraa sinapilla ja ketsupilla; tai vain tappamassa aikaansa puhumalla 

vähemmän tärkeitä ja silmäilemällä rypistyneitä päivälehtiä. 

Äkkiä ääntensorina ja yleinen hälinä kuitenkin vaimeni kuin taikaiskusta. Parin sekunnin kuluttua 

viimeinenkin jutunkertoja säpsähti ja vilkaisi kesken lauseen oven suuntaan. 

Kahvilan ovella seisoivat rikosylikonstaapelit Sakari Roivas ja Ronny Bood. Roivaksen ilme oli hänelle hyvin 

luonteenomainen, jossakin vakavan ja nyrpeän välimailla, mutta nyt miehestä paistoi sen lisäksi mitä 

ilmeisin kiusaantuneisuus. Boodin ruskean parran ympäröimällä ilkikurisella naamalla väreili 

moniselitteinen hymy. 

»Älkää antako meidän häiritä...» Roivas suunnisti Boodin seuraamana tiskille. Molemmat miehet ottivat 

kahvin ja munkin. Hetken vapaita tuoleja silmättyään, he asettuivat pöytään kahvilan seinustalle. Roivas 

nosti kupin varovaisesti huulilleen ja maistoi kuumaa juomaa. T-paidan alta näkyivät hänen käsivarsiensa 

laastareiden peittämät osumat. Niitä oli melkoisesti. 

»Roivas hei! Mikä vitutti eniten? Se, että ne eivät suostuneet myymään sulle pimeää pulloa vai se että 

jouduit istahtamaan asfaltille?» Kysyjä oli Jöns And, vanha suunpieksijä huumepuolelta. 

»Eniten jurppi kun Bood tuli läpsimään minua selkään ja repimään niskatukasta sitten jälkeenpäin. Se sattui 

saatanasti.» Roivas nyökkäsi kohti pöydän toisella puolella istuvaa kollegaansa Specialgruppenista. Bood oli 

hänen monivuotinen työtoverinsa sekä myös hänen paras kaverinsa poliisivoimien piirissä. Ja oikeastaan 

muutenkin. 

»Montako haulia ne sinulta poistivat?» kysyttiin toiselta puolelta kahvilaa. 

»Yhdeksän.» 

»No, se ei nyt ollut onneksi niin paljon. . .» 

»Oletko säilönyt ne haulit muistoksi jonnekin?» joku kysyi uteliaana. 

»Minulla on ne nuuskapurkissa työhuoneen hyllyssä.» Roivas vilkaisi kysyvästi Boodia joka hekotteli 

tyytyväisenä työtoverinsa äkkinäistä julkisuutta. 

»Mitä sä niillä aiot tehdä? Kokoatko sä niistä kaulakorun itsellesi muistoksi, vai?» Andin äänensävy oli 

edelleen viattoman kysyvä, mutta sen alta kuulsi läpi hänelle tyypillinen peitetty piruilu. 

»Ei. Minä alan kerätä nahkaani ammuttuja hauleja, ja kun saan kasaan sata, annan ammattimiehen ladata 

niistä itselleni patruunan. Sitten lainaan haulikkoa ja käväisen pudottamassa elämäni ensimmäisen 

sorsan...» Roivas sanoi ilmeettömänä vilkaisemattakaan Andin suuntaan. 

Railakas nauru kajahti kahvilassa, ja huumekyttä napsautti suunsa tiukasti kiinni. Hän piti itseään 

huumorimiehenä, mutta ei suuremmin osannut arvostaa omaan sukunimeensä kohdistuvaa leukailua. 

Roivas ja Bood joivat kahvinsa loppuun. Ronny katsoi Sakaria kysyvästi: 

»Ja sitten päällikön juttusille, vai?» 



»Jep. Minulla on aika sovittuna viiden minuutin kuluttua. Eiköhän mennä.» 

Roivas vilkaisi vielä varmistukseksi kelloaan ja miehet nousivat pöydästä. Taas lusikoiden kilinä ja kuppien 

kolina vaimeni ja he saattoivat tuntea kymmenet katseet niskassaan poistuessaan käytävään. 

Hirvestäjien ryhmän pomo oli komisario Nils Griip, arvostettu, harmaaohimoinen rikostutkija, jonka huone 

oli ryhmälle varatuissa tiloissa neljännessä kerroksessa viimeisenä käytävässä - heti kuulusteluhuoneen 

jälkeen. 

Roivas morjensti kokoushuoneessa istuvia oman ryhmänsä tutkijoita. Pettersonin oikea nimi oli Anders, 

mutta häntä kutsuttiin piruilumielessä 'Christeriksi'. Flavio Santarellin lempinimi oli 'Capo'. Italiano luki 

vanhaa Lektyriä jalat pöydälle ojennettuna. 

Roivas asteli Griipin avoimelle ovelle, kopautti kamanaan ja kohensi vaistomaisesti ryhtiään. Griip vilkaisi 

pöytänsä takaa ja viittoi sisään nousten käsi ojossa tervehtimään. Miehet puristivat kättä lyhyesti ja 

muodollisesti, ja sitten Roivas istahti kovuudestaan ja epämukavuudestaan kuuluisalle perimmäisen 

huoneen vierastuolille. 

Ensimmäinen puolikastunti keskustelusta käsitteli Hallstavikin tapahtumia. Griip uteli tapahtumien kulun 

Roivakselta hyvin seikkaperäisesti, vaikka tulisi saamaan operaation johtajan raportin pöydälleen heti 

huomenna. Lopulta komisario ravisteli päätään ja totesi, että alaisella oli ollut suojelusenkelinsä mukana 

ratkaisevalla hetkellä. 

»Oletko ollut jo virallisessa kuulustelussa?» komisario kysyi seuraavaksi. 

Roivas mutristi huuliaan: »Kyllä. Se kesti yli tunnin. Todella seikkaperäinen ja uuvuttava juttu.» 

»Ketkä grillasivat?» 

»Blom, Gezelius ja sitten vielä lääniltä joku...joku Fälldin muistaakseni...» 

»Mikä oli kuulustelujen anti herroille?» Komisario Griipin vaaleat kulmakarvat olivat rypistyneet 

mietteliäästi. 

»Totesivat asian olevan selvä sekä minun kertomukseni että kaikkien todistajalausuntojen pohjalta. Ei anna 

aihetta jatkotoimiin.» 

»Se saatana tästä olisi vielä puuttunutkin. Että mies on virantoimituksessa millimetrin päässä kuolemasta ja 

sitten hänet vielä raahattaisiin oikeuteen.» Komisario Griipin ääni sai syvyyttä. »Mikä on olotilasi muuten?» 

»Ihan OK Pientä särkyä näissä käsien leikkaushaavoissa, mutta siitäkin selviää aspiriinilla. Työkyky on 

tallella.» 

Sakari Roivas kohautti harteitaan. Hän vilkaisi puolihuomaamattomasti kelloaan. Oikeastaan hän toivoi 

komisarion havaitsevan hienovaraisen vihjeen. 

»Se ei kyllä ole ihan niin yksinkertaista. Työsujelusäännöt ovat siltä osin kovin tarkat ja yksiselitteiset. 

Minun on toimitettava sinut vielä nyt iltapäivällä poliisin psykologin juttusille. Saatuani hänen raporttinsa 

sekä lääkärin raportin minun on kirjoitettava sinulle vähintään kuukauden palkallinen vapaa...» 

»Vai kallonkutistajalle!» Roivas naurahti. »Epäileekö poliisijohto, että minulle on jäänyt verenmaku suuhun 

ja haluan lisää samaa nannaa?» 



»Minä en voi näihin asioihin vaikuttaa. Olen sen verran nähnyt näitä hommia, että en aio ruveta 

tappelemaan ammattiyhdistyksen kanssa työehtosopimuksen noudattamisesta. Jossakin paperissa on 

pienellä präntillä, että jos poliisi joutuu työnsä puolesta, vakavasti vahingoittamaan toista ihmistä, niin 

hänelle voidaan määrätä toipumisvapaa. Se on kuulemma tarkoitettu kyseisen yksilön parhaaksi, mutta 

myös koko yhteisön suojaksi. Onhan mahdollista, että tuollainen kokemus saattaa rassata miestä raskaasti. 

Sinuakin.»  

Pieni merkitsevä hymynvire nousi komisarion huulille. »Lisäksi sinä olet haavoittunut. Poliisien 

ammattijärjestön ja työnantajan eli valtion välillä on tällaisista asioista mustaa valkoisella. Meidän lienee 

syytä elää paragrafien mukaan.» 

»Jos haluat kuulla mielipiteeni, niin tämä tuntuu kyllä turhalta touhotukselta.» Roivas ravisti päätään 

epäuskoinen virnistys suupielessään. 

»Vaikka sinut tunnetaan ja tiedetään tässä talossa - ja tämän Hallstavikin tapauksen jälkeen entistä 

paremmin niin älä luule, että minä alan poiketa takiasi ohjeista ja säännöksistä.» Komisario Griipin 

silmäkulmista saattoi lukea merkkejä alkavasta ärtymyksestä. »Ja ota huomioon, että papereissasi on se 

merkintä siitä edellisestä - pidemmästä sairaslomasta. Olisi järjetöntä ottaa nyt sellainen riski, että alkaisi 

soveltaa näitä paragrafeja ja tehdä takiasi joku poikkeus.» 

»Siitä on jo vuosia aikaa.» Roivas kohensi ryhtiään kasvot jäykistyneinä. »Enkö ole hoitanut asioitani 

kiitettävästi sen jälkeen!» 

Huoneeseen laskeutui hiljaisuus, joka sai Bergsgatanin liikenteen melun hiipimään sisään raollaan olevasta 

ikkunasta. 

»Siitä ei ole kysymys. Vaan yhteisistä säännöistä. Esimiehenäsi minä noudatan niitä.» Griip oli 

silmäilevinään pöydälle levitettyä muistiota. »Nyt sinä olet ymmärtänyt minut tahallasi väärin. 

Tarkoituksenani ei ole ryhtyä kaivelemaan menneitä. Mutta tämä ei ole asia joka muuttuu 

keskustelemalla.» 

»Ei kai auta muu kuin ottaa mitä annetaan», Roivas huoahti leukaperät yhteen puristetuina. »Oliko sinulla 

vielä muuta?» 

»Ei.» Griip nousi tuolistaan ja ojensi kätensä. »Vielä kerran, Sakari. Sinä poikkesit rajalla - aivan tullipuomilla 

- ja kaikki tällä osastolla ovat onnellisia, että et kuitenkaan jättänyt meitä Hirvestäjiä.» 

»Kiitos. Mutta se päätös ei tainnut olla minusta kiinni.» Roivas vastasi puristukseen lyhyesti. »Taisi vain olla 

niin, että passi oli onneksi päässyt vanhenemaan...» 

»Kai siihen puuttui joku ylempi taho...» Komisario katsoi mietteliäänä ulos ikkunasta. 

»Minä taas epäilen, että mustalainen yksinkertaisesti sattui vaan tähtäämään kymmenen senttiä liian alas.» 

Roivas levitti kätensä naama ilmeettömänä. 

Komisarion kulmat vetäytyivät ryppyyn kuin tyytymättömyyden merkiksi, mutta sitten hän rykäisi ja jatkoi 

hitaasti, kuin sanojaan asetellen. 

»Yksi asia vielä, Sakari. Näin meidän kesken vain. Miltä sinusta oikein tuntuu näin jälkeenpäin - syvällä 

sisälläsi - kun olet ollut karvan päässä kuolemasta ja tappanut itse miehen?» 



»Silloin siinä asfaltilla istuessa tilanne oli tietysti toinen, mutta kun kysyt asiaa nyt... ei oikeastaan yhtään 

miltään. Hyvää päivänjatkoa, komisario. ..» Roivas kääntyi kantapäillään ja poistui huoneesta. 

Komisario Griip jäi tuijottamaan tyhjää oviaukkoa kulmat kurtussa ja moniselitteinen ilme kasvoillaan. Hän 

ravisti päätään voimakkaasti ja huoahti sitten huuliensa välistä vain: »Sehän oli kyllä vale...» 

Sitten mies istui alas tuolilleen, otti paperiveitsen käteensä ajatuksissaan ja kääntyi katsomaan kapeasta 

ikkunasta ulos pihalle. Kymmenen sekunnin kuluttua hän puhui jälleen itsekseen tuskin kuuluvalla äänellä:  

»Luota minuun kun sanon poika, että vielä se tulee. Jos ei tänään niin sitten huomenna tai ylihuomenna. 

Mutta kyllä sinä sen vielä nahoissasi tunnet...» 

Neuvotteluhuoneessa Petterson, Bood ja Santarelli tutkivat innolla Expresseniä. Otsikko oli raflaava: 

SKOTTDRAMAT l HALLSTAVIK - 

SKOTTSÄKRA VESTEN RÄDDADE RAMBO-SNUTENS LIV 

»Mitäs tykkäät?» Santarelli hymähteli. 

»Ei saatana. Olenko minä muka joku Rambo-kyttä. . .» Roivas ravisti päätään epäuskoisena. 

»Ajateltiin poikien kanssa ostaa sinulle synttärilahjaksi sellainen tiukan näköinen otsapanta. Se näyttää 

hyvältä kun menet seuraavan kerran pidättämään jotakin varastetun tavaran välittäjää bazooka kainalossa 

ja viidakkoveitsi hampaissa», Petterson naureskeli makeasti. 

»Kiitti. Onko kahvia?» 

Roivakselle löytyi pannunpohjat. Bood käväisi huoneessaan ja toi tullessaan virallisen näköisen, huolellisesti 

asetellun ja kirjoitetun paperiarkin, jonka oli allekirjoittanut nimimerkki »Eräs joka haluaa osaltaan kantaa 

vastuuta». 

»Ei kai taas. ..» Roivas ravisti päätään suupielet pikku virneessä. 

»Kyllä.» Santarelli nyökkäsi vakavana. »Ja tämä on jopa melko hyvä. Ronny kehittyy näemmä koko ajan...» 

Puoli vuotta sitten oli pariin sopivaan kohtaan poliisitaloa asennettu aloitelaatikot, ja eräs 

apulaispoliisipäälliköistä -paperinmakuinen ja kuivankälpäkkä byrokraatti - oli jakanut osastoille 

allekirjoittamansa lähetteen. Siinä hän vaati poliisimiehiltä suurempaa vastuunottamista yhteisistä asioista 

ja ennen kaikkea säästötoimista, joilla piti pyrkiä huomattavaan tehokkuuden nostamiseen. Tämä kirjelmä 

oli sytyttänyt ikuisen suunpieksijän Ronny Boodin, ja viime kuukausien aikana oli laatikoihin tipahdellut 

toinen toistaan yleishyödyllisempiä nimimerkillä allekirjoitettuja aloitteita. 

Roivas otti arkin kouraansa ja luki sen läpi hitaasti ja ajatuksella. Tyyli oli sama, jota Bood oli noudattanut jo 

lähes kymmenessä aikaisemmassakin aloitteessaan: pitkiä virkkeitä, kankeita virastomaisia ilmaisuja ja 

äärimmäisen vakava äänilaji. Tällä kerralla hän halusi päättäjien kiinnittävän huomionsa Polishusetin 

vessojen valaistukseen. 

Nimimerkki »Eräs joka haluaa osaltaan kantaa vastuuta» ehdotti, että vessojen loisteputket vaihdettaisiin, 

tavallisiin vanhanaikaisiin hehkulamppuihin. Perusteluna oli se, että loisteputkien syttyminen kestää noin 

kaksi sekuntia kauemmin kuin saman tien valaisevien hehkulamppujen. Loppu olikin pelkkää 

matematiikkaa. Kun lasketaan kuinka monta kertaa keskimäärin päivässä tavallinen paljon kahvia juova 



poliisi poikkeaa vessassa, kerrotaan tämä talon viranhaltijoiden määrällä ja vuotuisilla työpäivillä ja tämä 

luku vielä esimerkiksi kahdella ja puolella sekunnilla saadaan luku, joka kertoo nimimerkin esittämällä 

parannuksella säästettävien miestyövuosien määrän Tukholman Poliisitalolla. Rahallinen säästö saataisiin 

lasketuksi niin ikään yksinkertaisella pikku kertolaskulla. 

»Helvetti, ei tämä todellakaan huono ole», Roivas totesi nyökytellen. 

»Sitä minäkin. Kyllä tämä on nähdäkseni merkittävä askel pitkällä marssilla kohti optimaalista tehokkuuden 

kehittämistä», Bood nyökkäsi naama vakavana. 

Käytävästä kuului askeleita, ja sitten ovelta kaikui jo tuttu kumea tervehdys. Staffan Gunnmo oli taas 

päättänyt käydä katsomassa kollegoitaan kerrosta alempana. Gunnmo toimi tutkijana viidennen kerroksen 

K 1:ssa, eli väkivaltaosastolla. Hän oli aikoinaan ollut Boodin kanssa samoissa hommissa järjestyspuolella 

Norrmalmspolisenissa ja hieman myöhemmin Roivaksen työkaverina omaisuusrikospuolella. Niinpä mies 

piti etunaan poiketa säännöllisin väliajoin verottamassa Hirvestäjien kahvi- ja munkkivarastoja. 

»Nä men satan, Roivas.» Gunnmo tuli käsi ojossa sisään. »Saanko puristaa tosi pyssymiehen kouraa, 

finnjävel!» 

Gunnmo vatkasi vanhan kaverinsa kättä niin että tämä pelkäsi käsivarsiensa tikkien irtoilevan. Staffan oli iso 

mies, hänellä oli punertavan vaalea tukka, leveät hartiat, merensiniset silmät ja pisamia enemmän kuin oli 

kohtuullista. Hänen oikean poskensa yli kulki ohut vaalea arpi, jonka oli saanut aikaan 

amfetamiinitokkurassa riehunut ja lapsiaan uhkaillut perheenäiti kalanperkauspuukolla. 

»Yksi asia minua harmittaa, Sakari. Miksi minä en saanut olla paikalla, miksi!» Gunnmo puuskahti. Mies oli 

tunnettu talossa aseharrastuksestaan, ja hän olikin Tukholman poliisin parhaita ampujia. Osittain tästä 

syystä ja osittain sukunimen johdannaisena hänet tunnettiin virkaveljien keskuudessa nimellä G-mies. 

»Minä lupaan säästää seuraavan sinulle, Staffan.» Roivas läimäytti Gunnmoa hartioihin. »Kahvia ei muuten 

enää ole ja munkitkin loppuivat. Eli taas väärä ajoitus.» 

»Ei se mitään. Sanon muuten vielä kerran, että tämä aseuudistus on poliisijohdon ainoita todella viisaita 

päätöksiä sinä aikana kun minä olen joutunut niitä vierestä seuraamaan. Ajatelkaa nyt niitä meidän vanhoja 

7.65 -millisiä. ..» Gunnmo levitteli käsiään kuin kapellimestari. Hän oli taas päässyt mieliaiheeseensa. 

»Niillähän voi joutua tikkaamaan riskiin äijään puolenkymmentä kutia, ja poika saattaa silti tulla vain päälle 

kuin juna. Mutta yhdeksänmillinen on toista - pari sellaista nahassa herättää kunnioituksen tunteita 

kovemmassakin kusipäässä. Vai mitä poika...» 

»Minä kyllä luulen - jos nyt käytetään esimerkkinä tätä Hallstavikin High Noonia - että kyllä 

seiskakuusvitonenkin ohimoon osuessaan olisi saanut sen tumman pojan toisiin ajatuksiin», Petterson 

puuttui puheeseen. 

»Tähtäsitkö sitä keskelle otsaa?» Gunnmo oli kysymyksessään ilmeisen tosissaan. 

»Ei kun vasempaan silmään.» Roivaksen ilme oli kiusaantuneen ja kärsivän rajamailla. »Eikä saatana. 

Minulla oli varmasti silmät kiinni kun se räiskäisi. Vaistomainen refleksi, tajuat varmaan...» 

»Aha...» Gunnmon äänensävy oli hiukkasen pettynyt. Hän oli varautunut kuulemaan kunnon 

metsästysjutun kaikin tarvittavin maustein. »Mutta tärkeintä ei ole miten puhtaan osuman sitä saa palloon 

ratkaisevalla lyönnillä. Tärkeintä on poistua voittajana kentältä, vai mitä?» 



»Niin kai se on, tässä tapauksessa ainakin. ..» Äkkiä Roivas tunsi itsensä kovin väsyneeksi ja puheenaihe 

nosti oudon tympeän tunteen hänen sisuksissaan. 

»Koska muuten mennään ottamaan seuraava kunnon squashmatsi? Olisi mukava antaa reippaasti nokkiin 

sinun kaltaisellesi sankarille...» Gunnmo kysäisi. 

»Minulla on nyt edessä kai noin kuukauden toipumisvapaa», Roivas irvisti moniselitteisesti. »Mutta kyllä 

minä olen valmis heti, kun pystyn iskemään palloa ilman että tikit irtoilevat.» 

»Asia sovittu. Nyt minun on kiidettävä. Pitää mennä labraan noutamaan erinäisiä karvoja, spermaa ja 

hilsettä.» Gunnmo vilkaisi otsa rypyssä kelloaan. 

»Älä mene merta edemmäs kalaan, Staffan», Roivas sanoi. »Kaikkea tuota löytyy yllin kyllin sinulta 

itseltäsikin...» 

Gunnmo päästi ruman sanan ja poistui kättään heilauttaen huoneesta. Samassa puhelin pirahti soimaan ja 

Santarelli riensi nostamaan luurin. 

»Siis Roivas, kyllä, kyllä on paikalla. Ihan pikku hetki. Pyydän puhelimeen...» Flavio peitti kämmenellä luurin 

ja kääntyi ilkikurinen hymy naamallaan Roivaksen puoleen. 

»Siellä on vaimosi, Sakari hyvä.» 

»Voi vittu. Minulla ei ole vaimoa.» Miehen kädet valahtivat voimattomina sivuille. Osastolla piti olla näitä 

puheluita koskeva herrasmiessopimus. 

»Sorry, tarkoitin tietysti ex-vaimoasi.» Santarelli yritti virittää naamalleen pahoillaan olevaa ilmettä. 

»Sinähän tiedät kuinka vastenmielistä valehteleminen on minulle...» italiano jatkoi nopeasti. 

»Tiedän, tiedän. Yhtä ikävää kuin paavillesi messuaminen. Anna tänne se saatanan luuri!» 

Roivas tarttui luuriin väsyneellä eleellä ja nosti sen korvalleen voipunut ilme kasvoillaan. 

»Sakari...» 

»Ingrid täällä hei!» Naisen ääni oli aavistuksen verran käheä ja aivan kuin hengästynyt. Roivas pystyi 

lukemaan parista ensimmäisestä sanasta hänen asiansa. Tämä tältä päivältä vielä oli puuttunutkin. 

»Birgitta pyysi kiittämään nimipäivälahjasta. Se oli kuule aivan liian kallis. Miten sinä sillä tavalla menet 

törsäämään. Maksat itsesi puille paljaille sen tytön takia. Mutta oli se kultaista että muistit. Hänen isänsä 

lahja oli varmasti puolta halvempi...» Nainen eteni lauseesta toiseen kuin ruutua hypäten. 

»No, mitäpä tuosta. Minä ja Birgitta ollaan kavereita. Ja eivät ne tietokonepelit nykyään niin kauheasti 

maksa.» Roivas vaihtoi kiusaantuneena jalkaa työkavereidensa katseiden virnistelevässä ristitulessa. 

»Silloin kun me mentiin naimisiin, sinä aina autoit Birgittaa ekaluokan kotitehtävissä aivan kuin oikea isä. Ei 

tyttö ole sitä unohtanut. Taidat olla hänelle oikeastaan läheisempi kuin Lars konsanaan...» Nyt Ingridin 

äänessä oli sitä kultaista hunajaa, jonka Roivas tunsi liiankin hyvin. Mies huokasi raskaasti. 

»Birgitta on muuten tämän viikon larsin kanssa Vaxholmissa. Purjevene ja meri saavat tytön aina 

innostumaan. Se onkin ainut asia missä hän on tullut isäänsä. He saattavat poiketa ihan Ahvenanmaalla 



saakka - jos sää on suotuisa. Lars on kuulemma hankkinut paattiinsa jonkin uuden navigointilaitteen. 

Sellaiseen sillä kyllä riittää aina rahaa, mutta annas olla...» 

»Tuota Ingrid, minulla on hieman kiireitä. Yksi kuulusteltava odottaa.» Roivas haroi tuskastuneena 

otsatukkaansa. Äkkiä käsivarsien tikitkin tuntuivat taas kirvelevän, ja vatsanpohjaan oli nousemassa 

jotenkin halju olo. 

»Ei se kuulusteltava varmaan sieltä häivy minnekään ilman sinun lupaasi.» Nyt naisen sävyyn alkoi tulla 

juuri sellaista kärsimättömyyttä, jota Sakari oli jo odotellut. 

»Minulla on todellakin tulenpalava kiire. Usko tai älä. Olen näet töissä täällä.» 

»Minulla olisi ollut sinulle yksi ehdotus.» Meden maku palasi taas naisen ääneen. »Kun Birgittakin on nyt 

niin sopivasti poissa kotoa...» Nainen jätti tahmaisia, vaaleanpunaisia, myskintuoksuisia kysymysmerkkejä 

roikkumaan ilmaan. 

»Olen pahoillani, että en ehdi puhua enempää. Poliisi-mestarin ääni kuuluu jo käytävästä. Minä soittelen 

kun ehdin.» 

»Et lyö kusipää luuria korvaani!» Ingridin ääni muuttui kuin taikaiskusta vihlovan kimakaksi. »Sitä temppua 

et minulle tee - kuuletko!» 

»Minulla ei ole nyt enää sekuntiakaan aikaa. Suukot Birgitalle, ja soittelen myöhemmin. Hei hei.. .» 

»Älä ikinä tee...» 

Roivas laski luurin kyllästyneen näköisenä. Sitten, hitaasti, hän kääntyi hekottelevan kolmikon puoleen. 

Miehen ojentunut etusormi kääntyi sojottamaan kohti Flavio Santarellia. 

»Varoituksen sana, italiano. Muista, että minä olen päässyt tappamisen makuun...» 

4. 

Roivas oli jättänyt aamulla vanhan Volvonsa kotiin. Niinpä hän hyppäsi heti poliisilaitoksen psykologin puoli 

tuntia kestäneen haastattelun jälkeen kuusikymmenluvulta periytyvän sinisen Monark - kilpapyöränsä 

satulaan ja lähti polkemaan kohti Södermalmia. 

Hän lasketteli ensin alas Norr Mälarstrandille ja seuraili katseellaan sinisellä selällä taituroivia surffailijoita. 

Sitten hän oikaisi Rålambshovin puiston läpi eikä tietenkään voinut olla näkemättä molemmin puolin 

hiekkatietä loikoilevia tyttösiä, joiden öljytyt paljaat rinnat hohkasivat lämpiminä kuin uunista otetut, 

tuoreen tirisevät pullat. Tuollaiset itsetietoiset, nirppanokkaiset pyllynkeikuttajat saivat toisaalta 

ärtymyksen pian nousemaan hänen mieleensä. 

Mies sulki typykät päättäväisesti mielestään ja keskitti voimansa nousuun ylös Västerbrolle. Ylhäällä sillan 

lakipisteessä leyhyi raikas ja navakka tuuli jostakin Mälarenin selän suunnalta. Se kuivatti nopeasti 

pitkähkössä nousussa ihon pintaan kohonneen hien. 

Roivas lasketteli hiljakseen yli Långholmenin entisen vankilasaaren, jatkoi myötämäkeä Hornstulliin saakka 

ja kääntyi sitten vasemmalle Hornsgatanille. Muutaman minuutin kuluttua hän kurvasi jo talonsa pihaan 

Krukmakargatanilla, otti pyörän olkapäälleen ja lähti nousemaan neljänteen kerrokseen. Tukholman 

kaupungissa oli turhaa toiveajattelua jättää pyörä - vaikka miten huolellisesti lukittu - pihalle odottamaan 

asiasta kiinnostuneita alan ammattimiehiä. 



Sakari Roivaksen asunto oli kohtuullisen tilava kaksio, jonka ikkunat antoivat suoraan pihan toisella puolella 

kohoavan naapuritalon seinään. Näköalasta huolimatta mies oli huoneistoonsa enemmän kuin tyytyväinen. 

Vuokra ei ollut mitenkään matalimmasta päästä, mutta koska tässä oli ehditty asua - heti Suomessa käydyn 

armeijan jälkeen - sellaisissakin lähiöissä kuin Norsborg ja Flemirigsberg, Roivas ei tuntenut maksavansa 

turhasta. Ingridin kanssa he olivat asuneet melko mukavalla ja rauhallisella alueella Solnassa sen puolitoista 

vuotta, jonka heidän avioliittonsa oli kestänyt. Sitä aikaa muistot eivät kuitenkaan liiemmin kaunistaneet. 

Muutto kaupungin keskustaan, Söderin sydämeen oli ollut juuri sitä mitä mies oli tarvinnut eron jälkeen. 

Roivas asetti pyörän nojaamaan eteisen seinää vasten, koppasi käteensä postin lattialta ja asteli keittiön 

jääkaapille katsomaan juotavaa. Sitten hän asettui pöydän ääreen selailemaan DN:ää ja maistelemaan 

appelsiinituoremehua, johon hän oli lisännyt hieman vettä. Undulaattihäkin ovi oli auki ja molemmat 

veijarit, Kekkonen ja Koivisto, lehahtivat innokkaasti nokkaansa napsutellen tervehtimään isäntäänsä. 

Kekkonen vanhempana ja määräävämpänä uskaltautui istumaan suoraan hiuksille päästellen kimakoita, 

käskeviä äännähdyksiä. Koivisto juniorina ja luonteensakin mukaisesti syrjäänvetäytyvänä jahkailijana tyytyi 

istumaan pöydän kulmalla päätään käännellen. 

Roivas nousi hakemaan jääkaapista salaatinlehden palasen. Linnut alkoivat nakertaa sitä kilpaa - kuitenkin 

niin, että Koivisto odotti niskakarvat pörhöllään ja silmät varovaisina vilkkuen Kekkosen pienintäkin 

ärtynyttä tiuskaisua. Isäntä jätti kaverukset askareidensa pariin ja alkoi selailla päivälehteä silmät 

odottavasti sirrillään. 

Jalkapallon EM-kisojen ennakkomyynti ennusti yleisöryntäystä. Valtiovarainministeriön virkamies vannoi 

vahvan kruunun nimeen. Puolustusvoimien ylipäällikkö oli virkansa puolesta huolestunut Baltiasta 

vetäytyvien venäläisjoukkojen hitaasta aikataulusta. . . 

Kuva oli neljännellä sivulla. Se oli rakeinen, hieman tärähtänytkin, mutta se kertoi tärkeimmän. Mies makasi 

paareilla puolittain poliisin tummalla muovilla peitettynä -pää kuitenkin näkyvissä ja oikea käsi roikkuen, 

velttona maata hipoen. Jokin valonsäde oli sattunut juuri kuvanottohetkellä taittumaan sopivasta kulmasta 

niin että se oli osunut elottomaan, auki revähtäneeseen vasempaan silmään, joka näytti katsovan suoraan 

kameraan. Ja se katse tuntui pureutuvan ulos kuvasta ja kohdistuvan vaativana ja kovana lehden lukijaan. 

Kylmä värähdys kävi läpi Sakari Roivaksen selkäpiin. Feija Fagerin viimeinen silmäys näytti yrittävän kertoa 

tuhansia sellaisia asioita, joiden selittämiseen pojalla ei ollut enää koskaan mitään mahdollisuutta - 

ainakaan rajan tällä puolella. 

Roivas ei tiennyt kuinka kauan hän istui liikkumattomana paikoillaan tuijottaen silmät rävähtämättöminä 

ulos ikkunasta vastakkaisen talon okranväristä, hieman hilseilevää seinää. Hän oli kyllä joutunut 

poliisintyössään törmäämään vainajiin. Norrmalmin järjestyspoliisin aikoihin oli käynyt useammin kuin 

kerran niin, että oli pitänyt tunkeutua yksinäisen vanhuksen kerrostaloasuntoon, josta oli alkanut erittyä 

porraskäytävään outoa lemua. Ja hän oli ollut myös ensimmäisten joukossa paikalla kun raiskattu ja 

murhattu pikkupoika oli löydetty roskalaatikosta Vasastanista. 

Kuolemaan ja väkivaltaan olisi pitänyt turtua tässä työssä. 



Mutta nyt sanomalehden sivulta häntä tuijotti suoraan kasvoihin juuri tämä lasittunut silmä. . . juuri tämän 

miehen hän oli itse omin käsin ampunut. . . Hän tunsi olonsa kylmäksi ja jähmettyneeksi ja turraksi. Oli 

oikein kuulosteltava ja tunnusteltava omia ajatuksia. 

Miltä Sakarista tällä hetkellä tuntui? 

Katuiko hän? 

Ei. Pelkkä ajatuskin tuntui mahdottomalta. Se nulikkahan oli yrittänyt murhata hänet tieten tahtoen. Kyse 

oli ollut itsesuojeluvaistosta, tiedostamattomasta reagoinnista. 

Entä tunsiko hän sääliä tuota paareilla makaavaa ihmisen kuorta kohtaan? 

Vielä vähemmän. Hän oli nähnyt rikospaikkatutkijoiden Trekantenilta ottamat kuvat. Eivät ne olleet mitään 

mukavaa katseltavaa. Tuskin verilöylyyn syyllistynyt nuorukainen odotti saavansa sääliä vastustajiltaan. 

Tosiasiaksi jäi, että paareilla elottomana makaava poika oli tunnoton, kylmäverinen tappaja. Hän oli vähän 

aiemmin syönyt makkaraa ja perunoita melkein hotkimalla, antamatta tavaratilaan kapaloidun shokissa 

olevan tytön tai tämän raa'asti murhattujen seuralaisten häiritä millään tavalla ruokahaluaan. 

Roivas nousi hitaasti seisomaan jättäen lehden pöydälle. Hän oli hetken aikaa paikallaan kuin kahden 

vaiheilla, lähti sitten liikkeelle kankeasti kuin vanha mies, asteli suoraan makuuhuoneeseen ja sulki 

varovasti oven kiinni perässään. 

Kolme tuntia myöhemmin Roivas nousi vuoteeltaan tukka sekaisin ja silmät hieman harittaen. Hän ei 

uskonut nukkuneensa silmänräpäystäkään, mutta siitä huolimatta sadat sirpalemaiset, puolittain unikuvia 

muistuttavat näyt olivat kulkeneet hänen tajuntansa läpi antamatta hetkenkään rauhaa. Hallstavikin 

tapahtumat olivat toistuneet, toistuneet ja toistuneet sekoittuen kaikkeen siihen muuhun likaan mitä 

ihmisen mieleen vuosien varrella väkisinkin tarttuu. Sen nouseminen pintaan vaatii silti jonkin erityisen 

kolauksen tai järkytyksen. 

Roivas huokaisi raskaasti. Hän hieroi päänahkaansa kaksin käsin, eikä ajatus muutaman viikon 

levollisemmasta ajanjaksosta tuntunut enää lainkaan niin hullulta. Pakollinen sairasloman luonteinen 

virkavapaa antaisi hänelle varmasti tervetulleen hengähdystauon. Mieleen juolahti sekin, pitäisikö 

ohjelmaan ottaa myös pikainen vierailu entisillä kotinurkilla Porissa. No, sitä olisi aikaa harkita. Saattoi olla 

parempi, että ei rakentanut itselleen liian rajoittavaa ohjelmaa. Antaisi vain kesäpäivien tulla sellaisina kuin 

ne ovat tullakseen. 

Roivas asteli takaisin keittiöön. Pöydälle jäänyt tuoremehu oli jo lämmintä, mutta hän joi sen halukkaasti 

loppuun. Sitten hän havaitsi, että oikeastaan tässä oli jo iso nälkä nälkä. Koko syömispuoli oli päässyt 

unohtumaan tänään. 

Siltä seisomalta hän päätti mennä tilaamaan jotakin hyvää ja tukevaa La Beneamataan. Yksi vaihtoehto olisi 

vaikkapa Mamman perusspagetti. Sen kastike oli jotakin niin hyvää, että joskus tuntui, ettei se voinut olla 

ihmisen käsistä lähtöisin. 

Roivas puki päälleen pitkähihaisen kesäkuosisen paidan, joka peitti sopivasti piiloon käsivarsien laastarit. 

Hän ei halunnut selitellä enää trattorian kantajengille eilispäivän tapahtumia. Oli oikein huokaistava 

helpotuksesta, että yhdessäkään lehdessä ei mainittu nimeä tai esitetty kuvaa. 



Roivas vaihtoi undulaateille häkkiin tuoreen veden. Ylemmällä orrella pörhistelevä Kekkonen päräytti 

nokkaansa armollisesti kiitokseksi. Koivisto tyytyi nyökyttelemään alemmalla orrella niskat kyyryssä 

mietteliään näköisenä ja varovaisesti pälyillen. 

Pian ovi kolahti takana, ja hissi oli kerrankin sopivasti hollilla. Roivas veti ritilän auki ja astui sisään. Omat 

kasvot tuijottivat vastaan hissin vanhan kuluneen peilin pinnasta. Mies katsoi kuvaansa pitkään silmästä 

silmään ja päätti esittää itselleen vielä kerran sen kysymyksen, joka oli pyörinyt hänen mielessään pitkin 

päivää ja johon hänen oli niin tavattoman vaikeaa löytää vastausta - tai ainakaan myöntää erästä tiettyä 

vastausta itselleen todeksi. 

Ennen kuin hissi pysähtyi kolahtaen pohjakerrokseen. Roivas oli joutunut myöntymään. Hän oli pusertanut 

mielensä kätköistä pintaan sen tunteen, jonka oli kokenut noustessaan Hallstavikin asfaltilta kavereidensa 

tukemana, haavoittuneena mutta hengissä, ja tajutessaan, että toinen osapuoli makasi mersussa kuolleena. 

. . 

Roivas veti syvää henkeä ja eli taas syvällä sielussaan nuo sekunnit uudelleen. 

Se oli sanoinkuvaamaton riemu. Voiman ja voiton humalluttava tunne. Pieni, välähdyksenomainen hetki 

kaikkivaltiutta. 

Kylmät väreet juoksivat pitkin Sakari Roivaksen selkäpiitä hänen avatessaan nykivällä liikkeellä 

kiinnijuuttunutta hissin säleikköä. Se oli ainainen harmi, tämä saatanan hissin ritilä... 

5. 

La Beneamata on eräs Football Club Internazionale Milanon monista lempinimistä. Samanniminen oli myös 

Södermalmin sydämessä, Krukmakargatanilla sijaitseva pieni korttelitrattoria, jonka Ottavo di Moro oli 

perustanut vanhan suutarinliikkeen paikalle viitisentoista vuotta sitten. Siitä hetkestä lähtien oli ravintolan 

seinien sisäpuolella toiminut yksi maailman yli tuhannestaviidestäsadasta FC Inter Milanin 

kannattajaklubista. 

Tätä tosiseikkaa ei asiakas voinut olla huomaamatta astuessaan kuluneita kiviportaita pitkin alas matalaan, 

hämyiseen huoneistoon. Kun silmät olivat tottuneet säästeliääseen valaistukseen, huomasi saapuja 

ensimmäiseksi sinimustat pöytäliinat ja takaseinää peittävän melkein kolmimetrisen sinimustaraidallisen 

joukkueen lipun. 

Jos tulija pujotteli ahtaasti asetettuja pöytiä ja tuoleja väistellen lähemmäksi lippua, hän alkoi erottaa 

kasvoja sitä ympäröivästä valokuvarivistöstä. 

Oli menneisyyden suuria nimiä. Ciacinto Facchetti. Sandro Mazzola. Ja tietenkin, kun Tukholmassa oltiin - 

Lennart 'Nacka' Skoglund. 

Ja sitten uudemman ajan taitureita. Walter Zenga. Lothar Matthäus. Aido Serena. Nicola Berti. 

Mestarivalmentaja Giovanni Trapattoni. 

Aivan lipun vieressä, sen oikealla puolella, oli kuitenkin yksi mustiin kehyksiin asetettu valokuva, joka jäi 

ensikertalaiselle asiakkaalle taatusti vieraaksi. Se esitti ohuthiuksista, valko-otsaista, harmaantunutta 

miestä. Kuvan edessä pidikkeessä oli aina sama verenpunainen, kuivattu ruusu. 



Ottavo di Moro oli kuollut vain kuusi vuotta tämän ravintolan perustamisen jälkeen. Siitä eteenpäin Giulia 

di Moro - asiakkaiden kesken Mamma - oli jatkanut La Beneamatassa miehensä työtä. Apunaan hänellä oli 

nuorimmainen heidän kolmesta lapsestaan, Fausto. Nyt hänkin oli jo melkein nelikymppinen. 

Vuosien varrella trattoriasta oli muodostunut oikea maamerkki Söder-malmin näille nurkille. Tärkein se oli 

tietenkin sille sekalaiselle interisti porukalle, joka kerääntyi paikkaan kerhonsa kokouksiin ja muihinkin 

illanistujaisiin eri puolilta Tukholmaa. 

Tänä iltana La Beneamatassa oli porukkaa melkoisesti ja puheensorina sen mukainen. Tutut naamat 

tervehtivät Sakari Roivasta oikealta ja vasemmalta. Samassa mies muisti, että juuri tänään oli interistien 

kokous. Kutsu oli tullut oikein postitse, mutta se oli päässyt unohtumaan parin viime päivän tapahtumien 

vyöryssä. 

Mamma di Moro oli kunnioitusta herättävän mittava, tummaverinen, nyt jo melko tavalla harmaantunut 

nainen mutta edelleen todella vaikuttava. Hän törmäsi Roivakseen heti ovella tarjotin täynnä höyryävän 

kuumia ruoka-annoksia. Mamma päästi suustaan sanan, joka olisi saanut perheen suojeluspyhimyksen 

ristimään silmänsä ja rykäisemään vaivautuneesti. 

»Mikä hätänä, äiti-kulta?» Sakari taputti naista pehmeästi selkään. 

»Fausto! Fausto on hätänä. Se poika on ihan mahdoton. 

Minä tulen hulluksi sen kanssa.» Mamma oli tohkeissaan huitaista koko tarjottimellisen lattialle. 

Fausto oli Mamman kolmesta lapsesta nuorimmaisena äitinsä silmäterä sekä aivan liiallisen huolenpidon 

kohde. Vasta viisi vuotta sitten hän oli päässyt muuttamaan omaan pikku yksiöönsä Söderin toiselle laidalle, 

Vita Bergenin taakse. Äidillinen valvonta säilyi kuitenkin edelleen työpaikalla. Mamma oli päättänyt 

poikansa puolesta, että Fausto tulisi jatkamaan La Beneamataa sitten kun hänelle koittaisi aika poistua 

miehensä luokse. 

Fausto oli hieman ylipainoisuuteen taipuvainen ystävällinen ja sydämellinen poikamies, jolle äidin sana oli 

yhdeksässä tapauksessa kymmenestä ehdoton laki. Kaikki kanta-asiakkaat pitivät Faustosta. Roivaskin 

kutsui häntä pikkuveljekseen vaikka oli viitisen vuotta toista nuorempi. Fauston leppoisa olemus oli osa La 

Beneamatan kodikasta ja tuttua ilmapiiriä. 

»Mitä pahaa Fausto nyt on tehnyt?» Sakari ihmetteli pieni hymy suupielessään. 

»Se jumalaton nulikka on taas eksynyt omille teilleen.» Mamma nosti silmänsä kohti korkeuksia kuin apua 

anellen. »Minä en kerta kaikkiaan kestä sitä. Olen vain heikko vanha nainen. En pysty kasvattamaan poikaa 

sillä kurilla kuin pitäisi. Toista olisi jos Ottavo olisi vielä täällä. . .» 

Roivas ei voinut olla hymähtämättä uudestaan. Vai että oli poika taas ottanut omin luvin rokulipäivän. 

Hänen muistinsa mukaan edellisestä oli jo puolitoista vuotta. Poliisimies taputti naista lepyttelevästi 

olkapäälle ja etsiytyi sitten pöytään jossa istuikin jo aikamoinen seurue tuttuja. 

Vajaata tuntia myöhemmin paikalla oli interisti kerhon jäseniä lähemmäs parikymmentä. Kolme pöytää oli 

asetettu yhteen jotta kaikki mahtuisivat samaan seuraan. Roivas istui kylläisenä ja muutenkin 

huomattavasti rentoutuneemman oloisena pitkän pöydän ovenpuoleisessa päädyssä, aivan yhdistyksen 

puheenjohtajan, viisissäkymmenissä olevan ohuttukkaisen Harry Brinkin vieressä. 



Mamma kävi jakelemassa tilatut isot oluttuopit muistaen tuoda Roivakselle pullollisen alkoholitonta Nordic 

Kobberia. Brink avasi yhdistyksen kokouksen kumauttamalla tuopinpohjalla pöytälevyä niin että tärähti. . . 

»Te veljet, joilla on sinimusta sydän ja sielu. . .» 

Roivas antoi katseensa kiertää yli pöydän ääreen kokoontuneen porukan. Interismin kaunis aate ei 

todellakaan tuntenut kansallisuus- tai yhteiskuntarajoja. Paikalle oli kokoontunut melko moinen 

läpileikkaus tukholmalaisia. 

Harry Brink oli syntyperäisiä Söderin poikia, varakas tilintarkastustoimiston omistaja Mariatorgetin nurkilta. 

Alkuperäistä italialaisuutta tänä iltana edustivat Dino Motta, joka oli parturi, Fabrizio Gallo - ammatiltaan 

erään vaatetusketjun sisäänostaja - ja Mauro Ferruccio joka toimi vahtimestarina suuressa keskustan 

hotellissa. Ruotsalaisia olivat edelleen herrat Eliasson, Höök, Ekestam ja Fontelius - verotarkastaja, 

gynekologi, laborantti ja psykologi. Psykologi Fontelius oli kerran joutunut kirjoittamaan Ekestamin vaimolle 

viralliselta näyttävän todistuksen siitä että hänen miehensä oli täysissä sielunvoimissa. Rouva Ekestam oli 

alkanut epäillä, että tervejärkinen mies ei voi liittyä kaukaisen italialaisen jalkapalloseuran 

kannattajakerhoon. 

Italialaisten lisäksi ulkomaalaista väriä edustivat suomalaissyntyinen poliisi, itävaltalaissyntyinen atk-myyjä, 

pari puolalaista jotka olivat molemmat töissä samalla oluttehtaalla, sekä kroaatti Dusan Pesic. Tämä 

autokorjaamonomistaja oli menettänyt sydämensä Interille nähdessään nuorena miehenä milanolaisten 

iskevän maanrakoon Belgradin Punaisen Tähden, kaikkien jalkapallosta innostuneiden kroatialaisten 

perivihollisen. 

Kokous alkoi niin että Dino Motta rykäisi, nousi seisomaan ja luki ruotsiksi FC Internazionalen seuralehden 

pääkirjoituksen, jossa seuran puheenjohtaja ruoti parin sivun verran seuran vaisuksi jäänyttä menestystä 

kuluneella kaudella. Pöytäseurue kuunteli esityksen läpi ääneti, otsat rypyssä ja kasvot tuimina. Mennyt 

talvi ja kevät olivat tuoneet kaikille pettymyksiä. 

Järkyttävintä kaudessa oli ollut se, että Interin ikiaikainen paikallisvastustaja AC Miian oli voittanut Serie A:n 

ennätyksellisen upean kauden jälkeen. Se ei ollut hävinnyt ainuttakaan ottelua koko sesonkina. Tämän 

huikean voittoputken seuraaminen oli ollut interisteille suolan ripottelua avoimeen haavaan. 

Motta päätti esityksensä otsa syvämietteisissä rypyissä, taittoi sitten lehden ja työnsi sen tuolin selkänojalla 

roikkuvan takkinsa povitaskuun. Hän istuutui päätään nyökäyttäen alas tuolilleen. 

Tämän jälkeen alkoi vapaamuotoinen keskustelu, jossa joukkueen menestystä ruodittiin pelaaja pelaajalta 

valmentajaa unohtamatta. Mielipiteet olivat välillä kärjekkäitä, mutta aina asiallisia. Yksimielisesti 

tuomittiin eräiden kannattajien toimet pyhällä San Sirolla viimeisen kotiottelun jälkeen. Nuoret huligaanit 

olivat rynnänneet kentälle ja repineet väellä ja voimalla maalitolpat irti nurmesta mielenosoituksena 

kauden huonon menestyksen takia. 

»Aito interisti ei käyttäydy tuolla tavalla», puuskahti Mauro Ferruccio. »Eihän rakasta äitiäkään mennä 

lyömään poskelle jos häneltä joskus palaa zuppa pohjaan, eihän. Tuollainen käytös on sikamaista 

huliganismia - ei tietoakaan aidosta urheiluhengestä.»



Interisteinä itseään pitävien rähinöijien käytös tuomittiin yksimielisesti. Sitten Fontelius ehdotti, että ehkä 

yhdistyksen pitäisi pyrkiä jollakin tavoin tukemaan seuraa tällaisena vaikeana hetkenä. Eri vaihtoehtoja 

mietittiin, ja lopulta päädyttiin siihen että Interin toimistoon lähetetään yhdistyksen nimissä 

kannustussähke. Sen sananmuoto lyötiin lukkoon nopeasti. Työryhmälle Motta, Ferruccioja Gallo annettiin 

tehtäväksi suorittaa käännöstyö ja panna sähke matkaan. Koska muita olennaisia asioita ei ollut 

käsiteltävänä, Brink lopetti kokouksen oluttuopin kumautuksella. Sitten kaikki päättivät tilata uudet 

samanlaiset ja keskustelu samasta aiheesta, eli jalkapallosta yleensä ja Interistä erityisesti, jatkui 

ehtymättömänä. Sitä mukaa kuin tuopit tyhjenivät, alkoivat menneen kauden pettymykset unohtua ja 

miesten jutut palasivat yhä useammin ja innokkaammin aikaisempien vuosien riemukkaisiin kunnianhetkiin. 

Porukka alkoi etsiytyä kotimatkalle yhdentoista tienoilla. Roivaksen olo oli edelleen jollakin tavalla kovin 

rauhaton. Ajatus vetäytymisestä kämpän seinien sisäpuolelle tuntui tässä vaiheessa vielä kovin varhaiselta. 

Hän epäili, että unen-saannin kanssa saattaisi tulla vaikeuksia. Yhtä hyvin nukkumaan menoa voisi vielä 

siirtää; huomenaamulla ei kello kuitenkaan pirisisi eikä olisi kiire töihin. 

Mamma seisoi ovella toivottelemassa vierailleen hyvää yötä. Kiukku ja huoli vuorottelivat vanhan naisen 

kasvoilla. Nainen huokaili raskaasti kaikille yön selkään lähtijöille. 

»Eikö Fausto ole vieläkään soittanut?» Roivas kysyi portaalle astuessaan. 

»Ei. Ei mitään.» Mamman suonikas nyrkki etsiytyi kuin vaistomaisesti sydänalaan. 

Interisteistä viimeisenä poistumassa oleva Brink tarttui naista kaksin käsin hartioista ja puristi tämän 

itseään vastaan. Arvoisa puheenjohtaja oli nauttinut juomia illan mittaan kiitettävän ahkerasti. 

»Ei syytä huoleen, Fausto on jo iso poika ja pojilla on joskus tällaisia metkuja. Huomenna hän jo hääräilee 

täällä syyllisen näköisenä.» Sitten Brink antoi naiselle nopean suudelman molemmille poskille ja astui parilla 

hieman epävarmalla askelella yöhön. 

Roivas valitsi jatkopaikakseen mukavan kävelymatkan päässä Hornsgatanilla sijaitsevan ravintola Brunnin. 

Hyvässä lykyssä siellä saattoi törmätä tuttuihin, ja taustalla soiva levymusiikki oli yleensä aivan 

kuuntelukelpoista. 

Brunnissa Roivas törmäsi heti sisään astuessaan vanhaan tuttuun maanalaisen junan ratista. Tukholman 

liikennelaitos oli ollut Sakarin ensimmäinen työpaikka uudessa maassa, ja Justus oli ajanut vaunuja pimeissä 

onkaloissa samoihin aikoihin. Nyt hänkään ei ollut liikennelaitoksen leivissä enää vuosiin. 

Justus esitti tavallisen vakiokysymyksensä, ja Roivas vastasi nyökäyttäen. Kyllä, hän oli kuivilla jo viidettä 

vuotta. Hänelle ei ollut juuri annettu vaihtoehtoja. 

Roivas tilasi Bucklerin ja pyysi samalla tarjoilijaa tuomaan Justukselle Lapin Kullan. Tämä otti tarjouksen 

kiitollisuudella vastaan ja tiedusteli sitten suupielet vaahdossa, mitä Tukholman poliisivoimiin nykyään 

kuuluu. 

Roivas sanoi pyöreästi, että hän oli parasta aikaa eräänlaisella sairaslomalla. Siitä Justus innostui 

muistelemaan vanhoja hyviä aikoja SL:llä. Hän oli aina kirjoittanut aktiivisesti runoja ja aikoi edelleen 

julkaista joskus vielä oikean kokoelman. 



Eräänä kesänä hän oli kuumeisesti halunnut päästä kotiin Kuusamoon pariksi kuukaudeksi kirjoittamaan 

luonnon helmaan. Niinpä hän oli pysäyttänyt ruuhkajunan tunneliin T-Centralenin ja Hötorgetin välillä ja 

laulanut matkustajille vaunujen mikrofonin välityksellä »Jänis istui maassa» - suomen kielellä. 

SL:n työpaikkalääkäri olikin määrännyt kaksi kuukautta palkallista vapaata - ylirasitukseen. Kesä oli mennyt 

Kuusamossa ihan kivasti kalastellessa ja kirjoitellessa. 

Seuraavana keväänä sama ajatus oli juolahtanut uudelleen miehen mieleen. Tällä kertaa hän oli pysäyttänyt 

junan pimeään ja mustaan tunneliin vähän ennen Kungsträdgårdenin pääteasemaa. Nyt hän oli lukenut 

paikoilleen jäykistyneille matkustajille kolme uudempaan tuotantoonsa lukeutuvaa pitkähköä runoa - taas 

suomeksi. 

Tällä kertaa hän oli saanut potkut välittömästi. 

»Se oli melko tyly runoarvostelu», Roivas pudisti päätään naureskellen. 

»Niin oli. Mutta on asialla toinenkin puoli. Ajattelepa, että siinä saattoi olla suurin yleisö jonka runoni 

tulevat koskaan saavuttamaan - kuusi ruuhkavaunullista porukkaa...» Justus katsoi mietteliäästi jonnekin 

etäisyyteen - kunnes havahtui tilaamaan itselleen lisää Lapin Kultaa. »Ei semmoista väkimäärää saa 

matineaan edes ilmaisella viinatarjoilulla...» 

Aamulla herätessään Roivas näki unentokkurassa ensimmäisenä silmiensä edessä Justuksen surumielisen 

ilmeen Brunnin baaritiskiltä. 

Sitten ilmassa kuului pieni siipien lehahdus, ja samassa Kekkonen jo istui hänen nenällään ilme korskeana ja 

rinta kaarella. 

»Helvettiin siitä senkin lepakko, siipilisko, räkättirastas!» 

Huokaisten Roivas raahautui keittiön pöydän ääreen ja painoi radion päälle. Arja Saijonmaa lauloi jotakin 

eteläamerikkalaista ja ilmeisesti kovin tiedostavaa. Naapuritalon seinässä häälyvä vaalea läikkä kertoi 

päivän olevan aurinkoinen. Tälläkin päivällä pitäisi kai tehdä jotakin... 

 

6. 

Roivas nousi Monarkinsa satulaan vasta puolilta päivin ja polki hiljalleen Kungsholmenille. Raskas, tahmea 

tunne painoi ohimoissa, ja käsivarsien tikatut haavat muistuttivat olemassaolostaan pienenä jomottavana 

särkynä. Onneksi taivas oli tasaisen pilvikerroksen peitossa - porottava helle olisi tehnyt olon vielä varmasti 

monin verroin hankalammaksi. Oli aivan kuin hänellä olisi ollut krapula - kuin keho ja psyyke olisivat 

reagoineet myöhään yöhön jatkuneeseen valvomiseen muistumana vuosien takaisesta elämästä. 

Poliisitalolla hän poikkesi ensin kansliassa hakemassa komisario Griipin allekirjoittaman määräyksen, joka 

koski palkallista poissaoloa virkatehtävistä - kesto neljä viikkoa. Sitten hän nousi hissillä neljänteen ja löysi 

Ronny Boodin istumassa heidän yhteisessä huoneessaan puhumassa puhelimessa. Muutaman 

vuorolauseen jälkeen keskustelukumppani paljastui Boodin henkilökohtaiseksi vasikaksi Mölby Centrumin 

sakeissa. Miehet keskustelivat kuin ainakin hyvänpäivän tutut sutkauksia vaihdellen. Jutun aiheena kuului 

olevan muuan autohajottamo, jota Bood ilmeisesti epäili varastettujen autojen ehostuspaikaksi. 



Roivas istahti oman kirjoituspöytänsä ääreen ja alkoi kasata mappeja ja kansioita siistimpiin läjiin. Osan 

mapeista hän sulki asiakirjahyllyyn omalla puolellaan huonetta. Sitten hän pysähtyi hetkiseksi tuijottamaan 

seinässä hyllyn yläpuolella olevaa lyhyttä kaistaletta, joka oli varattu muutamalle henkilökohtaisemmalle 

esineelle. FC Internazionalen viiri. Kehystetty valokuva joukkueen kokoonpanosta, kaudella 87/88 - samalta 

talvelta, jolloin Roivas oli muuttunut 'tavallisesta' La Beneamatan kanta-asiakkaasta yhdistyksen jäseneksi. 

Pieni sinivalkoinen Suomen lippu ja sen alla todistus, Reservinupseeritutkinnon suorittamisesta. Diplomi 

Polishögskolanista. Ja juuttikankainen ilmoitustaulu, jolle oli kiinnitetty kymmeniä postikortteja. Ne 

kuvasivat pääsääntöisesti hiekkarantoja ja rantabulevardeja eri puolilla maailmaa; eräässä kortissa hohtivat 

poikkeuksellisesti Yyterin hiekkarannat kauniina kesäpäivänä. 

Bood laski luurin, Roivas kääntyi ja ilmoitti kumppanilleen, että seuraavat neljä viikkoa hän olisi siviilissä. 

Nyt olisi hyvä tilaisuus käsitellä muutamalla sanalla eräitä keskeneräisiä juttuja. Siltä varalta, että niissä 

sattuisi ilmenemään jotakin uutta. 

»Istu alas ja anna tulla. Kyllä minulle passaa. Eihän näitä entisiäkään ole kertynyt vielä edes puolen metrin 

kasaa.» Bood viittasi isolla kourallaan kunnioitusta herättävään mappi- ja asiakirjakekoon edessään 

pöydällä. Ronny Bood ei ollut luonteeltaan mikään pikkutarkka arkistoijatyyppi. 

Roivas aloitti Hässelby Strandin omakotitalomurroista. Jutussa ei ollut edetty, mutta jäljet viittasivat siihen, 

että asialla oli yksikseen liikkuva ammattimies - ja se rajasi jo melkoisesti epäiltyjen joukkoa. 

Sitten etelän suunnalle. Veijari nimeltä Tupla-Hassan eli Hassan al Hassan oli viime ajat pysynyt melko 

tiukasti Högdalenin nurkilla - mikä tarkoitti sitä, että hänellä ei ilmeisesti ollut tällä hetkellä isoja eriä 

jakelussa. Mutta sitä miestä kannatti aina tilaisuuden tullen muistaa ajatuksella tai parilla. Mitä tuli tähän 

ulkomaille häipyneeseen kavaltajaan, Rasmus Kleiniin, niin viimeisen Interpolin raportin mukaan hänestä ei 

ollut havaittu merkkiäkään. Tyyppi oli ilmeisesti valmistellut häviämistemppunsa huolella. Ja sitten Roivas 

huomautti Boodille, että Paanasen veljeksistä nuorempi, Ismo, oli vapautunut Kumlasta vajaa kuukausi 

sitten. Se merkitsi varmuudella, että Hallonbergenin suunnalla suunniteltiin parasta aikaa pientä kehittävää 

ajankulua, joka tulisi taas aiheuttamaan päänsärkyä viattomille kanssaeläjille ja sitä kautta myös 

virkavallalle. 

Bood nyökytteli turhia kommentoimatta. Hän pureskeli lyijykynän päätä niin että säleet irtoilivat ja teki 

silloin tällöin jonkin pikku merkinnän ruutuvihkoonsa. Roivaksen lopetettua hän nosti katseensa ja kysäisi 

vielä lyhyesti: 

»Entä sen japanilaisfirman maahantuontivarastosta viedyt kopiokoneet? Niitähän häipyi koko kontillinen...» 

»Ei kummempaa edistystä vielä, mutta olen vilkuillut viime aikoina Gula Tidningiä sillä silmällä. Jos sinne 

ilmaantuu ilmoitus todella edullisista, viimeistä huutoa olevista värikopiokoneista, niin asia kannattaa 

ainakin tsekata.» Roivas hieroi ohimoitaan ilme kärsivänä. 

»Mikä päätä vaivaa?» Bood katsoi merkitsevästi. 

»Liikaa tupakansavua ja ryypiskelijöitä samassa pöydässä. Joskus minusta tuntuu, että saan krapulan 

pelkästä sivustaseuraamisesta. Se on varmasti psykosomaattista. ..» 

»Olet taas ollut siinä italianopaikassa istumassa.» Bood sylkäisi säleen kynänpäästä tuhkakuppiin. 

»Oli yhdistyksen kokous ja meni hieman pitkään», Roivas huoahti raskaasti. 



»Minä en kyllä ymmärrä sitä salaseuraa. Järkimiehenä itseään pitävät tyypit kokoontuvat sinimustan 

pöytäliinan ääressä - ja vielä ihan vakavissaan. Kun omassa kaupungissa on sentään olemassa niin hieno 

joukkue kuin Djurgården...» Bood pyöritteli silmiään. 

»Ei pahaa sanaa. Mutta Inter yli kaiken. Niin se vain on. Onneksi olemme sentään jääkiekosta samaa mieltä. 

Muuten tämän huoneen läpi pitäisi rakentaa särmi.» 

»Niin, Elitserienissä ymmärrät sentään kannustaa Djurgårdenia, ja se sallittakoon, että MM-kisoissa olet 

Suomen puolella - eihän kukaan voi valita vanhempiaan.» Bood nyökytteli ymmärtäväiseksi tarkoitettu ilme 

naamallaan. 

Samalla hetkellä käytävästä kuului askeleita ja Santarelli astui tohkeissaan sisään huoneeseen. 

»Helvetin hyvä, että olet paikalla, Roivas, sinua juuri etsiskelinkin.» 

»Mikä hätänä? Sinähän olet näemmä ottanut poikkeuksellisesti ihan juoksuaskeleitakin...» 

»Sinähän kuulut siihen interistien porukkaan muistaakseni...» Santarelli aloitti. 

»Puhuttiin juuri samasta asiasta. Se on semmoista touhua, jota ei tavallisen miehen järki ota», Bood puuttui 

puheeseen. 

»Olen samaa mieltä.» Santarelli nyökkäsi painokkaasti. »Rooma on kaupungeista ykkönen ja Lazio on 

jalkapallo-joukkueista yli muiden - ylivoimaisesti. Mutta asiaan. Sinä tunnet ilmeisesti kohtuullisen hyvin 

tämän Fausto di Moron, vai?» Miehen ilme oli tavallista vakavampi. 

»Totta kai», Roivas nyökkäsi kummastuneena. »Melkein kuin velipoika. Mitä sinä hänestä?» 

»Tuota noin.. .» Santarelli vaihtoi jalkaa kulmat kurtussa.» Olin juuri äsken Akvaariossa kahvilla muutaman 

K l:n pojan kanssa ja ne mainitsivat, että tämä Fausto on löydetty aamupäivällä Söderiltä ammuttuna...» 

7. 

Auto suhahti kadulle Poliisitalon parkkiluolastosta ja ratin takana istuva komisario Egon Clarberg otti 

suunnan kohti Västerbrota. Clarberg oli 55-vuotias, pitkä, laiha ja vakava-ilmeinen poliisimies. Häntä 

pidettiin melko huumorintajuttomana tyyppinä, joskin hän oli tinkimättömän ja ammattitaitoisen 

rikostutkijan maineessa. Clarberg oli osoitettu väkivaltaosastolta Fausto di Moron murhatutkimusten 

johtoon eikä Roivaksella ollut huomauttamista siihen asiaan. Hän oli myös tyytyväinen siihen, että 

Clarbergin tutkijakumppaniksi oli määrätty hänen vierellään auton takapenkillä istuva Staffan Gunnmo. 

Tutun miehen kanssa olisi helpompi puhua tutkimusten myötä esiin tulevista, mahdollisesti vaikeistakin 

asioista. 

Sillalle saakka autossa vallitsi raskas äänettömyys. Gunnmo vilkaisi muutaman kerran Roivasta syrjäsilmällä, 

rykäisi sitten nyrkkiinsä ja totesi hiljaisella äänellä: 

»Kaveri oli sinun hyvä tuttusi...» 

Roivaksen ääni oli tasaisen sävytön: 

»Olen tavannut miehen viimeisten kuuden vuoden aikana melkein viikoittain. Ja hänen vanha äitinsä on 

minullekin melkein kuin äiti.» 



Sisältä aivan kouraisi kun Roivas ajatteli Mamma di Moron pohjatonta tuskaa. Onneksi Filippo sentään asui 

kaupungissa ja saattoi rientää äitiään tukemaan. 

»Onko sinulla tällä hetkellä pienintäkään aavistusta siitä mikä tämän teon takana voisi olla?» kysyi 

komisario Clarberg. 

»Ei, ei pienintäkään.» Roivas hieroi ohimoltaan silmät suljettuina. »En voi ymmärtää, että Faustolle saattoi 

käydä näin. Se on niin. . . niin luonnotonta ja sairasta. Hän oli maailman mukavin ja harmittomin olento. 

Tuntuu hirveältä ajatella, että tuollaisen kohtalon kokee ihminen, joka ei itse olisi voinut tehdä kenellekään 

pahaa...» 

»Sinä poliisimiehenä hyvin tiedät miten raadollisessa maailmassa me elämme. Nyt otat vain asian niin 

tunteen omaisesti ja henkilökohtaisesti - vaikka onhan se tässä tilanteessa tietysti aivan luonnollista.» 

Staffan Gunnmo taputti Sakaria pari kertaa hartioihin. »Ja on muuten ensimmäinen kerta meidän pitkän 

tuttavuutemme aikana, kun näen S-grappenin karskin Roivaksen alahuulen väpättävän.» 

»Fausto oli siis töissä tässä äitinsä trattoriassa?» Clarberg jatkoi kyselyään. 

»Kyllä. Hän oli Mamman nuorimmainen, ja vielä aikuisena miehenä sellainen äidin silmäterä. Joskus liiankin 

suuren huolenpidon kohde vieraan silmin katsottuna.» 

»Muistuuko mieleesi mitään erityistä rähinää tai muuta välikohtausta siellä trattoriassa? Vaikka 

aikaisemmilta vuosilta, ja vaikka kuinka merkityksettömän tuntuista?» komisario kyseli edelleen. 

»Ei, ei. ..» Roivas ravisti päätään voimakkaasti »La Beneamata ei ole sellainen paikka. Ei siellä tapella tai 

räyhätä. Se on asiakkailleen toinen koti...» 

»Minä olen poliisiurani aikana vieraillut yhdessä ja toisessa kodissa, joissa on ollut verta pitkin seiniä», 

Staffan Gunnmo huomautti kuivasti. »Mutta sinänsä tämä juttu ei vaikuta näistä lähtökohdista 

tarkasteltuna mitenkään turhan yksinkertaiselta.» 

»Ei totisesti», myönteli Clarberg. 

Auto saapui Långholmsgatanin alkupäähän, ja komisario ohjasi kohti Hornstullia. 

»Mistä hänet löydettiin?» Roivas kysyi hiljaa. Hänen silmänsä olivat kohdistuneet kadun vilinään, mutta hän 

ei nähnyt mitään. 

»Årstavikenin rannasta, Eriksdalslundenin kohdalta.» Komisario käänsi auton Hornsgatanilta Ringvägenille 

niin, että renkaat vingahtivat valittaen. 

»Hetkinen.. .» Gunnmon ääni oli mietteliäs. »Sehän on sellainen puistonpätkä, jolla kuulemma tapaa näin 

kesä-aikaan pojuja tositoimissa. Ottavat ensin munasillaan aurinkoa Eriksdalsbadetissa ja hipsivät sitten 

luonnon helmaan purkamaan paineitaan. Ei kai tämä Fausto ollut homo? Sinähän mainitsit, että hän oli 

sellainen äitinsä helmoissa elelevä poikamies - ja jo ikäihminen?» 

»Ei, ei varmasti. Hän oli kovasti tytöistä kiinnostunut, mutta ei mikään varsinainen naistenmies. Harmitteli 

oikein joskus sitä, ettei omannut sellaista supliikkia ja olemusta kuin veljensä Filippo. Hän oli helposti 

naisseurassa ujoja estynyt», Roivas sanoi. 



»Mitä tämä Filippo tekee ammatikseen?» Clarberg kysyi lyhyesti vilkaisten Sakaria taustapeilistä. 

»Hän on hedelmätukkuri. Omistaa jonkun putiikin Årsiassa. Olen ymmärtänyt, että hänellä menee aivan 

mukavasti. Siis autoista ja tuollaisesta päätellen. . .» 

Södersjukhusetin jälkeen auto kaartoi oikealle, alas rantaan vievälle pienemmälle kadunpätkälle. Se ylitti 

ruostuneen ruskeat kiskot ja jatkoi kapeaa sorapintaista ulkoilupolkua pitkin veden äärelle. Parin sadan 

metrin päässä näkyi jo useita poliisi-autoja ja lukuisia virkapukuisia miehiä. 

Poliisin keltaisella teipillä rajaaman alueen ulkopuolella seisoskeli lenkkeilijöitä, koiranulkoiluttajia ja muita 

uteliaita ajan tappajia. Muutamalla oli mukanaan jopa kiikari. Keski-ikäinen pariskunta oli levittänyt 

peitteen nurmikolle aivan teipin tuntumaan, söi eväitään ja joi termoksesta kahvia tähystellen silmä kovana 

työtään tekevien poliisimiesten suuntaan. Roivaksen olisi tehnyt mieli pysäyttää miehen velttojen leukojen 

jauhava liike mojovalla avokämmenhuitaisulla. 

Gunnmo ja Roivas odottivat paikoillaan seisoskellen niin kauan, että Clarberg ehti peruuttaa auton suuren 

lehmuksen alle suojaan polttavalta auringonpaisteelta. Sitten miehet ylittivät teipin ja jatkoivat ääneti 

eteenpäin. Polulla seisoi Södermalmin poliisin komisario, joka antoi Clarbergille lyhyen tilanneselvityksen. 

Fausto di Moron ruumiin oli löytänyt varhain aamulla aikainen koiranulkoiluttaja melkein vesirajassa 

kasvavasta tiheästä pensaasta. Faustolla oli ollut kevyt ulosmenoasu: siniset suorat housut, lyhythihainen 

Lacosten kauluspaita, musta ohut irtotakki, mustat mokkasiinimalliset kengät. Ruumis oli yritetty peitellä 

oksilla ja irtoruoholla. Se oli ollut aika hyvässä näkösuojassa, ja ilman koiran hajuaistia se olisi saattanut 

pysyä piilossa pidemmänkin ajan. 

Faustoa oli ammuttu takaraivoon lähietäisyydeltä jollakin käsiaseella. Söder-malmin komisario oletti, että 

mies oli yllätetty täysin eikä tapahtumaan liittynyt kamppailua. 

»Vaikuttaako todennäköiseltä, että murha on myös tapahtunut tällä paikalla?» Clarberg kysäisi antaen 

katseensa kiertää yli vehmaan rantakaistaleen. 

»Hylsyä ei ole ainakaan vielä löytynyt, ja maassa on kovin vähän verta. Ehkä hänet on ammuttu muualla ja 

ruumis on siirretty tänne piiloon.» Söder-malmin komisario raapi hikistä hiusrajaansa peukalollaan. 

»Onko luoti jo kaivettu esiin? Ja onko aseesta mitään tietoa?» Gunnmo kysyi vuorostaan. 

»Tekniikan mukana tullut lääkäri onnistui saamaan sen pinsetteihinsä ennen kuin ruumis vietiin pois. 

Vaikuttaa seiskakuusviis-milliseltä. . .» 

»Onko rikospaikkatutkinnassa löydetty mitään erityistä?» Clarberg oli kaivanut esiin muistivihon ja teki 

siihen lyhyitä merkintöjä kuulakynällä. 

»Vaikka mitä. Parikymmentä käytettyä kortsua, putkilo, joka pitää sisällään jotakin helvetin 

liukastusainetta, ja sitten sitä kaikkea tavallisempaa krääsää, mitä puistot ovat aina piukassa», Söder-

malmin komisario tuhahti ilme paheksuvana. 

»Mitä minä sanoin. Pojuilla on täällä meneillään jatkuva juhannusaatto», Gunnmo nyökkäsi. 

»Ei siis mitään sellaista, joka voisi viitata surmatyön tekijään», Clarberg varmisti. 



»Ei jälkeäkään. Vaikuttaa jotenkin ammattimaisesti hoidetulta hommalta.» 

Roivas viittasi kädellään Årstavikenin sinisen selän suuntaan: »Onko mietitty sitä, että ruumis olisi tuotu 

paikalle vesitse?» 

»Sekään ei ole poissuljettu mahdollisuus. Tällä kohdalla rantautuminen on helppoa.» 

»Vielä yksi kysymys. Onko murha-ajankohdasta minkäänlaista arviota?» Clarberg kysäisi. 

»Oikeuslääkäri totesi lautumien ja hajoamisen etenemisen perusteella, että murha on tapahtunut ehkä 

kaksi, kolme vuorokautta takaperin. Tarkempi tieto asiasta tullaan saamaan kyllä iltaan mennessä», Söder-

malmin komisario nyökkäsi. 

»Selvä. Kiitokset tästä. Nyt jäämme odottelemaan tekniikan poikien ja lääkärin raportteja ja aloitamme 

myös kuulustelukierroksen. Sopisiko sinulle, Roivas, että aloitamme tänään sinusta. Palaisit kanssamme 

Poliisitalolle ja otettaisiin sinulta oikein virallinen lausunto - mustaa valkoisella.» Clarberg katsoi Sakaria 

kysyvästi. 

»Tietysti. Minulla ei ole mitään muutakaan...» Roivas levitti kätensä väsyneen ja voimattoman tuntuisella 

eleellä. 

Söder-malmin komisario käteltiin, ja kolmikko lähti palailemaan auton suuntaan. Parin askelen jälkeen 

Roivas pysähtyi ja veti syvää henkeä. 

Keltaisen teipin toisella puolella, aivan poliisiauton vieressä seisoi Filippo di Moro komeat kasvot tuskan 

merkitseminä. Hänen suojaava käsivartensa oli kietoutunut mustiin pukeutuneen äidin hartioiden 

ympärille. 

Mamma di Moro seisoi suorana ja ryhdikkäänä, itkemättä, mutta hänen katseensa tuijotti lasittuneen 

elottomana sitä pensasta jonka ympärillä neljä poliisimiestä parasta aikaa tutki maata. 

Sakari Roivas nielaisi ja lähti astelemaan raskain askelin kohti äitiä ja poikaa. Hän ylitti teipin ja tarttui 

vasemmalla kouralla Filippoa harteista. Oikean hän pisti vanhan naisen suonikkaaseen käteen. 

»Giulia, olen sanaton - mutta syvin osanottoni...» Roivas katsoi naista silmiin. Vieläkään hän ei nähnyt 

kyyneleitä, mutta naisen sisällä leimuava kipu oli ilmeinen. 

»Sakari, Sakari. .. sinä olet poliisi. . .» naisen käsi pusersi Roivaksen sormia kouristuksenomaisella otteella. 

»Sinun on luvattava minulle, että se joka teki tämän minun pikku Faustolleni saa maksaa kalleimman 

mahdollisen hinnan. Lupaa se minulle!» 

Roivas huokaisi raskaasti, vilkaisi sitten vierellään vakava-ilmeisinä seisovia Clarbergia ja Gunnmoa ja sanoi 

karhealla äänellä: 

»Sen minä lupaan, äiti hyvä...»



8. 

Heti allekirjoitettuaan kuulustelupöytäkirjansa - kolmisen sivua tiukkaan kirjoitettua tekstiä - Roivas ilmoitti 

Gunnmolle ilme päättäväisenä menevänsä tapaamaan komisario Griipiä. 

»Mitä sinulla nyt on mielessä.» Gunnmo katsoi kaveriaan naama epäileväisenä. 

»Aion pyytää toipumisvirkavapaani peruuttamista ja sitä, että pääsen osallistumaan tämän jutun 

tutkimuksiin.» Roivas sanoi vakavana. 

»Sinä reagoit tähän kyllä melko tunnepohjalta.» Staffan Gunnmo ravisti päätään. »Sanon vieläkin, että se ei 

ole oikein sinun tapaistasi.» 

»Lupailin tuossa pari tuntia takaperin jotakin vanhalle leskiäidille, jonka nuorin poika oli juuri teurastettu 

kuin uhrilammas...» Roivas sanoi hiljaisella äänellä. 

»Sinunhan se on päätöksesi, mutta Jansson on varmaan kova kanto kaskessa», Gunnmo totesi viitaten 

väkivaltaosaston päällikköön ylikomisario Janssoniin, joka tunnettiin talossa viimeisen päälle tiukkana ja 

pedanttina järjestyksen miehenä. 

Roivas riensi siltä istumalta Griipin luokse. Tämä sattui olemaan sopivasti käytettävissä ja kuunteli otsa 

rypyssä, tuolillaan takakenoon nojautuen, alaisensa selvityksen. 

Roivas kertoi Söder-malmilla tapahtuneesta murhasta sekä siitä miten se sattui koskettamaan häntä 

normaalia läheisemmin. 

»Minä en pidä tästä kuviosta. Se minun on sanottava heti suoralta kädeltä.» Griip katsoi Roivasta pitkään, 

silmää räpäyttämättä. »Mutta koska asia näyttää olevan sinulle näin tärkeä, haluan palaveerata siitä 

Janssonin kanssa.» Griip kumartui kohti sisäpuhelinta ja naputteli numerosarjan. »Tämän asian ratkaisu 

kuuluu hänen vastuualueeseensa. Päätös on hänen...» 

Myös ylikomisario Jansson oli sopivasti tavattavissa ja viisi minuuttia myöhemmin Griip ja Roivas seisoivat 

jo hänen työhuoneessaan väkivaltaosastolla kerrosta ylempänä. Komisario Clarberg ilmaantui myös paikalle 

melkein saman tien. Ylikomisario tarkasteli maailmanmenoa pienten, lähellä toisiaan olevien silmien kautta 

ja kärsi jonkin verran ylipainosta. Hän pyysi kaikkia istumaan alas.  

Griip rykäisi ja kertoi sitten nopeasti muutamalla lauseella Roivaksen ehdotuksen pääkohdat. Jansson 

nyökytteli naama ilmeettömänä ja katseli ikkunastaan ulos vehreän Kronobergsparkenin suuntaan. 

Kollegansa lopetettua hän kääntyi hitaasti kohti Roivasta, ja ohut hymyntapainen nousi miehen punakalle, 

kiiltelevälle naamalle.  

»Miten vointi, Roivas? Se oli hitonmoinen suoritus siellä Hallstavikissä. . .» »Kohtuullinen. Haavatkaan eivät 

särje enää kuin nimeksi. »Kuten sanottu, se oli sellaista poliisityötä jolle en voi olla nostamatta hattua.» 

Jansson nyökytteli edelleen suopeaksi tarkoitettu hymy kasvoillaan. »Mutta sen sijaan tämä... tämä 

aivoituksesi..» Ilme miehen kasvoilla muuttui aivan kuin hän olisi tunkenut suuhunsa epähuomiossa jotakin 

pilaantunutta.



Roivas korjasi kiusaantuneena asentoaan tuolilla ja vilkaisi sivusilmällä komisario Griipin suuntaan. Tämä ei 

vastannut katseeseen. »Ensinnäkin... »Jansson nosti vasemman käden etusormen pystyyn. »Nyt on 

tapahtunut murha. Sen selvittäminen kuuluu K 1:lle. Hirvestäjille ei tietääkseni ole toimitettu virka-

apupyyntoä. Osastoni on täysin kykenevä selviämään sille asetetuista tehtävistä. Toiseksi...» 

Nyt nousi miehen pullea keskisormi. »Olet parasta aikaa säännösten ja ohjeiden mukaan sinulle määrätyllä 

virkavapaalla. Miten ihmeessä saatat edes kuvitella, että voisit tällaisessa tapauksessa sekaantua 

poliisityöhön - vieläpä toisille osastoille kuuluvaan. »Johanssonin ilme oli hämmästyneen kysyvä.  

Huoneessa oli hiirenhiljaista. Ulkoa käytävältä kantautuivat yksittäiset nopeat askeleet. Kolmanneksi. . . 

»Ylikomisario nosti vielä nimettömänkin pystyyn. Siinä kiilteli huomiota herättävän paksu kultainen 

vihkisormus. Roivas ei ollut koskaan Pitänyt niin paksuista sormuksista miehen kädessä. »Sinähän olet 

tietyllä tavalla asianosainen. Sinua on jo kuultu tutkimusten yhteydessä, ja olet allekirjoittanut muutama 

minuutti sitten lausuntosi.  

Miten voit kuvitella, että kukaan vastuunsa tunteva esimies voisi määrātä mukaan murhatutkimuksiin 

henkilön, jonka intressit ovat näin henkilökohtaista luokkaa. Miten sinä itse ammattimiehenä ja kokeneena 

poliisina näet tämän asian? Ylikomisario Jansson tuijotti Roivasta haastava ilme naamallaan.  

Tämä korjasi asentoaan tuolissa kiusaantuneena ja sanoi sitten pakotetun rauhallisella äänellä: »Katson 

asiaa vain tutkimusten tehokkuuden kannalta. Tunnen murhatun ja hänen tuttavapiirinsä sen verran hyvin, 

että voisin olla erinomaisesti avuksi. » »Mutta sinähän voit olla avuksi.. »Ylikomisario Jansson nojautui taas 

takakenoon ja levitti kätensä. »Aina kun mieleesi juolahtaa jotakin, jonka arvelet edesauttavan tutkimuksia, 

otat yhteyden meidän Clarbergiimme tai Gunnmoon. Sanelet heille tietosi ja allekirjoitat lausuntosi. Niin 

yksinkertaista se on. Mutta muuten kiellän sinua ehdottomasti sekaantumasta omatoimisesti tutkimusten 

kulkuun!» 

Hiljaisuus huoneessa oli syvä kuin katakombissa. 

»Mitä tähän sanoo komisario Griip - lähin esimiehesi?» Jansson vilkaisi haastavasti Hirvestäjien päällikön 

suuntaan ja jäi odottamaan vastausta käsivarret rinnalle ristittyinä. 

»Asia on yksiselitteinen. Roivas on tällä hetkellä virkavapaalla. Oman osastomme keskeneräisiin juttuihin 

hän voi rajatussa laajuudessa puuttua edelleenkin tarvittaessa, mutta kiellän häntä ehdottomasti 

sekaantumasta Fausto di Moron murhatutkimuksiin.» Griipin kommentin päättävä piste jäi painokkaana 

soimaan ilmaan. 

»Asia lienee siis loppuun käsitelty, vai mitä hyvät herrat.» Jansson vilkaisi pieni hymy huulillaan miehestä 

mieheen ja pysäytti katseensa Roivakseen. 

Tämä vastasi katseeseen ilmeettömänä, mutta leukapielet kiristyneinä. Sitten hän nyökkäsi hitaasti. 

»Selvän teki. Hyvää päivänjatkoa ja menestystä.» Griip nousi ylös ja muut seurasivat hänen esimerkkiään. 

Roivas ja komisario laskeutuivat rinta rinnan kerrosta alemmas. Specialgruppenin tiloihin vievällä ovella 

Griip ojensi Roivakselle kätensä ja toivotti tälle antoisaa ja rentouttavaa virkavapaata. 

»Kiitos. Nähdään neljän viikon kuluttua.» Roivas nyökkäsi ja lähti sitten laskeutumaan porraskäytävää pitkin 

alaspäin. Komisario jäi mietteliäänä katsomaan -etääntyvää selkää. Niskan asento saattoi vaikuttaa 

suorastaan uhmakkaan ryhdikkäältä. 



Alhaalla Akvaariossa Staffan Gunnmo ja Ronny Bood istuivat nurkkapöydässä kahdestaan kahvilla. Sakari 

rojahti tuolille näitä vastapäätä. 

»Noh, mitä?» Gunnmo kysäisi. 

»Esimiehesi ei innostunut ajatuksestani.» Roivas pyöritteli lusikkaa tyhjässä kahvikupissa. 

»Tuon olisin voinut kertoa sinulle oikopäätä. Janssonilla ei ole juurikaan tapana jaella aloitepalkintoja», 

Gunnmo totesi. 

»Sinuun voinen sentään pitää hiukkasen yhteyttä, vai mitä?» Roivas kysyi. 

»Se on itsestään selvä, ja jopa välttämätöntä tutkimusten kannalta. Minä kyllä pidän sinut ajan tasalla siitä 

missä mennään», Gunnmo vakuutti iskien merkitsevästi silmää. »Eli voit kyllä katsoa olevasi mukana 

tutkimuksissa - pikku mutkan kautta.» 

»Hetkinen. Taidankin mennä tässä saman tien soittamaan vasikointipuhelun viidenteen kerrokseen. Kytän 

pinnapussi ei ole koskaan liian pullea.» Bood nousi niiltä sijoiltaan ja lähti kohti tiskiä. 

»Tuo minullekin kahvi. Maidolla ja yksi pala sokeria», Roivas huikkasi Boodille päätään kääntämättä. 

»Helvetti, opettelisitte tavaamaan. Minä olen Ronny Bood enkä Robin Hood, se kaikkien köyhien ja 

kerjäläisten ystävä», Bood tuhisi mennessään kohti kassaa. 

Gunnmo ja Roivas katsoivat isokokoisen kumppaninsa perään vinosti hymyillen. Niin kuin odottaa sopi, latoi 

Bood jo tarjottimelle kolmea kahvikuppia kolmen herkullisen näköisen tuoreen munkin rinnalle. 

Sitten Gunnmo käänsi kasvonsa takaisin Roivaksen puoleen. Ilme vakavoituneena hän katsoi tätä pitkään ja 

sanoi sitten painokkaasti: 

»Tuo mitä äsken sanoin pitää paikkansa. Jansson on esimieheni, mutta sinä olet kaverini. Siinä on vissi ero.  

Älä jätä käyttämättä tarvittaessa hyväksesi sitä tosiasiaa, Sakari.» 

»En taatusti. Turhalla luullakaan.» Roivaksen ilme oli päättäväinen. 

Sakari tuli kotiin vasta illan seuduissa. Hän oli tappanut aikaa Polishusetin jälkeen pyöräilemällä 

kiireettömästi Gärdetissä ja Djurgärdenilla. Hän oli istuskellut veden äärellä ja yksinäisillä puistonpenkeillä, 

yrittänyt miettiä päänsä tyhjäksi. Mutta vielä kynnyksen yli astuessa hänellä oli levoton ja jollakin tavalla 

hermostunut olo. Itsensä tuntien hän tiesi, että juuri tällaiset tuntemukset edelsivät kriittisiä aikoja ja että 

nyt hänen oli syytä olla todella varovainen - pitää itsensä tiukkaakin tiukemmassa kontrollissa. 

Hän keitteli kupillisen teetä, teki itselleen kurkku-juustosämpylän ja asettui sohvalle iltapäivälehden kera. 

Kekkonen lehahti paikalle ääntä päästämättä, varoittamatta, ja tarttui terävällä nokallaan sämpylän välistä 

pilkistävään vihreään kurkun viipaleeseen. 

»Saakelin västäräkki, sudenkorento, öykkäri!» Roivas ravisti kyllästyneenä päätään »Eikö sinun 

röyhkeydelläsi ole mitään rajaa? Tulet nokkimaan ihmiseltä ruuankin suusta. Korppikotka on sinuun 

verrattuna kiva lemmikki.» 



Kekkonen päästi ärtyneen rääkäisyn, ponnisti uudelleen ja sai viipaleen irti. Se siirsi sen saman tien 

touhukkaasti pöydän toiselle reunalle Roivaksen ulottumattomiin. 

»Retale! Mikä estää minua palauttamasta sinua takaisin lintukauppaan? Ja vaatimasta vielä korvausta 

kehnosta tavarasta? Katso Koivistoa ja ota siitä käytösmallia, roisto!» Sakari viittasi kädellään häkin 

suuntaan. Koivisto kökötti sen katolla empivänä ja päättämättömänä vaihdellen jalkaa aivan kuin 

rautalankaverkko olisi poltellut kuumana. Senkin teki aivan selvästi mieli tuoretta kurkkua, mutta se ei 

pystynyt kerta kaikkiaan valitsemaan oikeaa toimintatapaa. 

Kupillinen teetä ei lievittänyt Roivaksen sisäistä värinää. Hän päätti kokeilla seuraavaa keinoa, vaikka tiesi 

sen jo etukäteen pelkäksi ajanpeluuksi. Hän kävi huuhtomassa kupin keittiössä ja asteli sitten baarikaapille. 

Hyllyllä litran Finlandia-votkapullon ja ison Jack Danielsin välissä oli metallinen pikkusikarirasia. Sakari inhosi 

tupakanhajua eikä ollut elämässään varsinaisesti polttanut. Mutta joskus, kun pinna kiristyi uhkaavasti, 

hänellä oli tapana polttaa yksi sikari aivan kuin lääkkeeksi. 

Hän avasi rasian, poimi esiin sikarin ja sulki baarikaapin lasioven. Sitten hän kuitenkin jäi vielä hetkiseksi 

seisomaan paikoilleen - kuin unohtuneena tuijottamaan pullojen koreita etikettejä. Mieleen palasi muisto 

kahden ja puolen vuoden takaa. Ovikello oli soinut yllättäen, käytävässä oli seisonut Antero vaimonsa ja 

poikansa kanssa. He olivat olleet risteilyllä Ruotsissa ja olivat päättäneet poiketa yllättäen. 

Sakari muisti elävästi yllätyksensä ja hämäännyksensä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Hän muisti 

vaistomaisen säpsähdyksensä Anteron tarjotessa kättelyssä vasenta kouraansa. He olivat turisseet tunnin 

verran menneistä ja taas Antero oli lähtiessään ovella tarjonnut vasentaan. Siltä käynniltä periytyivät nuo 

hänen kaksi tuliaispulloaan. 

Sakari vaihtoi epätietoisena jalkaansa samalla tavalla kuin Koivisto hetkeä aiemmin kopin katolla. 

Huomaamattaan hän nuolaisi huuliaan. Mieleen juolahti kuin varkain ajatus, että eivät nuo pullot nyt 

sentään myrkkyä sisällään pitäneet. Joka päivä tässä maailmassa sadat miljoonat ihmiset kuulevat korkin 

narahtavan, näkevät jäiden helinän lasissa ja. . . 

Ei saatana. 

Roivaksen huulilta pääsi lyhyt, katkera naurahdus. Ketä hän nyt yritti kusettaa? Tai kuka yritti kusettaa? 

Päätään ravistaen hän käänsi päättäväisesti selkänsä baarikaapille ja meni pitkin harppauksin parvekkeelle. 

Roivas poltteli hitaasti kitkerältä maistuvan sikarinsa pikku parvekkeellaan. Nyt oli päivän se hetki, jolloin 

auringon säteet osuivat vajaan tunnin ajan tännekin kahden korkean kerrostalon väliseen solaan. Oli 

mukava istua vain paikallaan naama ilta-auringon suuntaan kohotettuna ja olla ajattelematta yhtään 

mitään. 

Vastapäiselle tuuletusparvekkeelle ilmaantui hetken kuluttua toinen okranvärisen talon neljännen 

kerroksen vanhoista homoista. Tämä oli lyhyt ja paksu, ja häntä Roivas kutsui mielessään Paksukaiseksi. 

Mies oli pukeutunut kiinalaismalliseen aamutakkiin ja veteli savukettaan lyhyin ja taajoin imaisuin, 

hermostuneen oloisesti. Sakari tuumi mielessään, että tyypillä oli taas varmasti ollut riitaa Ohukaisen 

kanssa. Molemmat olivat jo eläkkeellä, ja vanhan pariskunnan tapaan heillä oli mittaamattomasti aikaa 

syynätä toistensa pikku virheitä ja rakennella aikansa kuluksi pikku riidanpoikasia tältä pohjalta. 



Mutta nyt oli vilkaistava kelloa: uutiset olivat juuri tulossa. Sakari nousi tuolilta, nyökkäsi Paksukaiselle, joka 

heilutti kohteliaasti kättään takaisin, ja meni sisälle. 

Herätessään aamuyöllä Sakari Roivas tunsi ajatustensa karkaavan hengästyneenä kuin maratoonarilla joka 

viimein, kaikkien kiduttavien kilometrien jälkeen, loikkii portista stadionin kiehuvaan, huutavaan kattilaan. 

Mies pyyhkäisi otsaansa ja tunsi kämmenensä kostuvan. Hänen oli turha palauttaa mieleensä yön 

pimeydessä tajunnassaan velloneita näkyjä. Ne olivat tuttuakin tutumpia. 

Samat vanhat rainat oli tullut käydyksi läpi - taas kerran. 

Roivas haparoi keittiöön juomaan lasillisen kylmää tuoremehua. Sitten hän jäi istumaan paikoilleen pöydän 

ääreen ja tuijottamaan ikkunasta vaaleanharmaaseen kesäyöhön. 

Ensin hän oli ollut taas Porissa, kahdeksanvuotiaana. He olivat asuneet Uudella-Koivistolla, 

ruotsalaistaloissa - sodan jälkeen naapurimaasta lahjoitetuissa harjakattoisissa omakotitaloissa. Isällä oli 

ollut autoverstas aivan lähellä, Kuudennessa osassa. Isä oli osannut laittaa kuntoon vaikka minkä tahansa 

menopelin. Pienestä pojasta oli tuntunut, että öljyltä haisevalla miehellä oli ollut taika rasvan 

tummentamissa lapiomaisissa kourissaan. 

Kun oli ollut hiljaisempaa, isä oli tehnyt itselleen kiljua kuhmuraiseen maitotonkkaan, sitä hän säilytti 

verstaan takahuoneessa. 

Sinä maanantaina, jolloin isä oli löydetty illalla rintakehä murskaantuneena painavan Fordin alta, pettäneen 

tunkin vierestä, oli Sakari poikakavereineen saanut Kokemäenjoesta neljä isoa haukea. Joku kertoi 

myöhemmin, että kilju-tonkka verstaan takahuoneessa oli ollut vajaasti puolillaan. 

Ja sitten vielä se toinen uni. Se joka toistui vähintään yhtä usein. 

Sakari ja Antero makaavat hikisinä auringon porottamassa heinikossa panssariuran varrella ja kuulostelevat 

etäistä moottorien jyryä. 

Sakarilla on kevyt sinko tukevasti otteessaan - tähtäin huolellisesti puhdistettuna. Antero on vinoittain 

hänen takanaan harjoitusammusten kanssa. Antero on Sakarin paras kaveri jo viidentoista vuoden takaa ja 

lisäksi pelikaveri Musan Salamasta; taitavia keskikenttämiehiä molemmat. 

Hieman ylempänä uran varressa on vielä kaksi muuta sinkopartiota. Aliupseerikoulun 

panssarintorjuntaharjoituksessa tehtävänä on pysäyttää vihollisen panssarikärjen eteneminen tälle tasalle. 

Sakaria jännittää, perhoset tanssivat vatsanpohjassa, vaikka tämä ei ole muuta kuin leikkiä. Vain leikkiä. 

Ontelo-ammuksetkin on ladattu pelkästään tulenkuvausta varten. Sitten tankki ilmestyy näkyviin kuusikon 

takaa uhkaavan näköinen piippu heilahdellen, voimakkaat dieselit mustaa savua ilmoille puskien. Sakari 

nielaisee, pidättää hengitystään ja etsii teräshirviön tähtäimeensä. Samalla hetkellä ylempänä uran varressa 

jysähtää jo kahdesti - toiset partiot ovat laukaisseet. Sakari puree hampaansa yhteen ja vetää liipaisimesta. 

Minuuttia myöhemmin Sakari istuu heinikossa turtana ja seuraa kuivin, rävähtämättömin silmin, miten 

hätääntynyt lääkintämies yrittää tyrehdyttää verenvuotoa Anteron oikean käden tyngästä. Antero makaa 

selällään kanervikossa naama harmaana kuin mantteli, äännähdystäkään päästämättä. Kirkkaanpunainen 

noro näyttää selvästi pojan laahautumisjäljen vihreässä ruohossa. 



Luutnantti vaihtaa jalkaa Sakarin vieressä punaiset läikät poskilla palaen ja hokee vapisevalla äänellä yhtä ja 

samaa: 

»Roivas, Roivas. Se ei ollut teidän vikanne. Högbacka kuuli itse väärin. Sekoitti toisten partioiden laukauksiin 

ja alkoi ruuvata hylsyä irti liian aikaisin. Ymmärrättekö, Roivas!» 

Sakari nousi hitaasti keittiön pöydän äärestä södermalmilaisessa vanhassa kivitalossa, pyyhkäisi 

kämmenellään otsaansa, jolle oli taas kihonnut muutama kylmä pisara, ja asteli sitten kankein jaloin 

jääkaapille kaatamaan lisää tuoremehua lasiinsa. Aamuun olisi vielä aikaa. 

9. 

Seuraavana aamuna huonosti nukkunut mies joi ainoastaan lasillisen tuoremehua ja söi yhden banaanin. 

Hän hyppäsi sinisen Monarkinsa satulaan heti pahimman aamuruuhkan hiljennyttyä, ennen kuin aurinko 

nousisi niin korkealle että ilma olisi liian tukahduttava. 

Roivas lähti polkemaan kohti saaristoa ja Saltsjöbadenia. Hän piti yllä reipasta retkivauhtia pyrkien siihen, 

että pulssi hakkasi koko ajan tasaisen korkeilla kierroksilla ja että sopiva pieni hiki kiilteli otsalla. 

Ilma oli melkein tuuleton ja siksi erinomaisen soveltuva mukavaan pyörälenkkiin. Lähempänä puolta päivää 

alkoi auringon herkeämätön porotus kuitenkin tuntua painostavalta ja niin Sakari pysähtyi kevyelle 

lounaalle erään lahden pohjukassa sijaitsevaan kesäravintolaan. Aterioituaan hän kävi uimassa vielä melko 

kylmässä mutta sitäkin virkistävämmässä merivedessä. Kuivateltuaan hetken aikaa terassilla hän vetäytyi 

nurmikolle suuren tammen varjoon ja otti toista tuntia kestävät päiväunet. Niiden jälkeen olo olikin jo sen 

verran keventynyt, että hän kiipesi uudestaan Monarkin kuluneeseen satulaan ja lähti poljeskelemaan 

takaisin kohti Tukholmaa valiten etelän kautta kiertävän reitin. 

Tuntia myöhemmin Nynäsvägeniä seuraavaa pyörätietä polkeva Roivas sai näkyviin Globenin mahtavan 

kupolin – lenkin loppu alkoi häämöttää. Samalla miehen mieleen juolahti, että Filippo di Moron firma 

Solfrukt Ab ei sijainnut kovinkaan kaukana Globen Citystä. Se oli Årstassa, eräällä Årstalänkenin 

poikkikadulla. Hän päätti käydä tervehtimässä Fauston isoaveljeä. 

Hedelmätukun pitkänomainen varasto ja sen päädyssä sijaitseva hieman matalampi konttorirakennus 

sijaitsivat umpikujaan päättyvän kadun päässä. Pihalla seisoi neljä firman logolla varustettua Volvon 

umpikorista jakelukuorma-autoa, joihin kaikkiin oltiin parasta aikaa lastaamassa hedelmälaatikoita. 

Italialaisen yhtiössä ei todellakaan vietetty siestaa päivän kuumimpana hetkenä vaan kiire ja hyörinä olivat 

silminnähtävät. 

Roivas pysäköi pyöränsä konttorin portaiden vierelle ja astui sisälle hikisenä ja auringosta punertaen, yllään 

ainoastaan tossut, shortsit ja hihaton t-paita. 

Filippo di Moro löytyi sisemmästä konttorihuoneesta, puhelimesta, surraavan tuulettimen alta. Mies oli 

pukeutunut valkoiseen paitaan, suoriin housuihin, silkkikravattiin. Paidan hihat hän oli sentään käärinyt 

kyynärpäihin saakka ylös. Käsivarsien tumma karva ja kasvojen iho kiilteli kevyesti hiestä tuulettimen 

ilmavirtauksesta huolimatta. 

Huone oli sisustettu tyylikkäillä italialaisilla metallihuonekaluilla. Ainoa seinällä oleva taulu oli milanolaisen 

päivälehden etusivu eräältä päivältä keväältä 1989. Tuona päivänä Inter Milan oli varmistanut Serie A:n 

mestaruutensa. Sivun kehykset olivat ilmeisesti aitoa hopeaa. 



Filippo viittasi Roivaksen istumaan syvään nahkanojatuoliin pöytänsä eteen ja jatkoi sitten italiankielisen 

liikepuhelunsa loppuun. Laskettuaan luurin lopulta alas hän kiersi pöydän ympäri tervehtimään vierastaan 

kädestä, ja sitten hän käväisi noutamassa seuraavasta huoneesta heille molemmille isot lasilliset aitoa, juuri 

appelsiineista puristettua tuoremehua. Sen pinnalla kellui kerros jäämurskaa. 

»Olet kuulemma virkavapaalla.» Filippo vilkaisi merkitsevästi Roivaksen käsivarsien tikattuja haavoja. 

»Tikit otetaan huomenna pois, mutta byrokratian ja joidenkin tyhmien säännösten takia joudun 

mittailemaan katuja vielä yli kolme viikkoa.» Roivas otti pitkän kulauksen lasistaan. Se maistui taivaalliselta 

yli tunnin yhtämittaisen pyöräilyn jälkeen. »Kuka sinulle kertoi lomailustani?» 

»Täällä poikkesivat aamupäivällä herrat Clarberg ja Gunnmo. Keskustelimme yli tunnin...» Filippo di Moro 

vilkaisi Roivasta kysyvästi. »He ovat kai vastuussa tutkimuksista tällä hetkellä, vai mitä?» 

»On ikävä, että minä en voi osallistua tutkimuksiin virallisesti poliisimiehenä. Mutta säännökset ovat 

sellaiset. Joka alalta löytyy aina näitä virkaintoisia pilkunnussijoita. Mikään laki maailmassa ei voi estää 

minua kuitenkaan poikkeamasta juttelemaan vanhojen tuttavieni kanssa.» Roivas nyrpisti tyytymättömänä 

nenäänsä ja kumosi sitten yhdellä päänheilautuksella loput viileästä juomasta. 

»Tällaisena hetkenä on lohdullista tietää, että meillä on ystävä ja luotettu poliisin parissa. Me haluamme 

todella varmistua siitä, että se... se piru saa ansionsa mukaan.» Filippon ilme synkkeni. Hänen iso kouransa 

puristui nyrkkiin ja avautui sitten hitaasti kuin suonenvedon jäljiltä. Miehen silmien sävy oli lähinnä ruskea, 

mutta nyt ne näyttivät mustilta ja kovilta. 

»Clarberg ja Gunnmo ovat erinomaisia ammattimiehiä. Tutkimukset eivät voisi olla paremmissa käsissä. 

Mutta en minä näe sen haittaavan mitenkään jos itsekin käytän hieman näitä pitkiä, toimettomia päiviäni 

hyvään tarkoitukseen. Ja siihen voit luottaa, että kyllä se sika vielä naulitaan kiinni. Aivan varmasti!» Roivas 

sanoi vakuuttavalla äänellä. »Tuo on rohkaisevaa kuulla. Komisario Clarberg kertoi, että vielä heille ei ole 

syntynyt mitään kuvaa motiiveista sen enempää kuin mahdollisista epäillyistäkään.» 

»Tällaiset tutkimukset vievät aina aikansa. Mitenkä Mamma jakselee?» 

»Hän on maailman urhein ja voimakkain nainen. Suru kalvaa häntä sisältä kuin tauti, mutta hän ei näytä sitä 

ulospäin. Hän sanoo, että nyt meidän pitää saattaa Fausto kunnialla siunattuun maahan ja sitten avaamme 

jälleen La Beneamatan ovet. Hän ei halua isän elämäntyön kuihtuvan pois tämän takia. Serkkuni Lisa on 

työskennellyt vuosikausia ravintola-alalla Malmössä, ja hän on ilmoittanut olevansa valmis vaihtamaan 

työpaikkaa Tukholmaan.» 

»Se on varmasti lohdullinen tieto kaikille Benen vanhoille asiakkaille. Luulisitko jaksavasi vastata vielä 

muutamaan Faustoa koskevaan kysymykseen, vaikka väkivaltaosaston miehet puhuttivat sinua jo 

aamupäivällä?» Roivas kysyi varovasti. 

»Varmasti. Ole hyvä vain.» Filippo di Moro kasasi muutamia pöydällä lojuneita papereita siistiin nippuun, 

asettui sitten tuolillaan takanojaan ja jäi katsomaan Roivasta odottava ilme kasvoillaan. 

»Havaitsitko Faustossa muutoksia viime aikoina? Aikoiko hän yllättäen käyttäytyä totutusta poikkeavalla 

tavalla?» 



»Olen miettinyt tuota asiaa melko tavalla. Ja nyt jälkeenpäin ajatellen minun on vastattava että kyllä. Olen 

varma, että tässä kevään mittaan hänelle oli tapahtunut jotakin merkittävää...» 

»Mitä se olisi voinut olla?» Roivas kohotti uteliaana kulmiaan. 

»Nainen!» Filippo di Moro nyökkäsi varmana. »Olen siitä melko varma...» 

»Voitko täsmentää asiaa hieman?» 

»Sinähän tiedät, että naiset olivat Faustolle aina ongelma. 

Hän piti itseään heidän seurassaan kömpelönä ja ujona. Se oli hänelle melkeinpä trauma, ja tämä asenne 

ruokki itse itseään. Hän ei välittänyt erityisemmin pukeutumisestaan, ei käynyt säännöllisesti parturissa, 

vetäytyi aina vain enemmän syrjään tilanteista, joissa olisi voinut joutua yllättäen tekemisiin ikäistensä tai 

nuorempien naisten kanssa.» 

»Usein vaikutti todellakin, että ravintola ja jalkapallo olivat ainoat asiat joista hän oli kiinnostunut», Roivas 

myönteli hitaasti. 

»Ei se ollut kiinnostuksen puutetta vaan arkuutta», Filippo kiirehti korjaamaan. »Sitten tänä keväänä Fausto 

alkoi silmin nähden muuttua.» Mies katsoi ilme mietteliäänä jonnekin katon rajaan. 

»Velipoika näkee sellaiset asiat aina varmasti selvemmin kuin ulkopuolinen. Miten tämä kävi ilmi?» Roivas 

kumartui odottavana eteenpäin. 

»Sen huomasi jo ryhdistä ja muustakin olemuksesta. Hänet saattoi usein tavata hymyilemästä sillä tietyllä 

tavalla itsekseen sisäänpäin - kyllä sinä tiedät. Sitten hän alkoi käydä kuukauden välein hyvällä parturilla, ja 

useaan otteeseen näin yllätyksekseni hänen päällään uuden ihan mukavannäköisen vaatekappaleen.» 

Filippo di Moro sytytti kultaisella Ronsonilla pikkusikarin ja puhalsi mietteliäs ilme kasvoillaan savua kohti 

kattoa. »Kerran hän kysäisi minulta jopa neuvoa partaveden valinnassa...» 

»Eikö sinun uteliaisuutesi silloin herännyt?» Roivas ihmetteli. 

»Olisi kai pitänyt. Mutta sitä oli vain niin turhan kiireinen. Ei jäänyt aikaa huomioida nyansseja ja puhua 

pikkuveljen kanssa kuin mies miehelle. Ja nyt on kaikki liian myöhäistä.» Filippon katse kätkeytyi 

harmahtavaan sikarinsavuun, mutta Roivas näki miehen räpyttelevän silmiään. 

»Luuletko, että Fausto uskoutui asiassa Mammalle?» Sakari kysyi. 

»En todellakaan usko. Äiti on niissä asioissa niin vanhanaikainen ja ankara, ja Faustoahan hän piti aina 

pikkupoikanaan. Äiti ei tietenkään hyväksy mitään esiaviollisia suhteita eikä missään nimessä ehkäisyä. 

Paavin sana on hänelle laki. Lisäksi äiti on vakaasti sitä mieltä, että hänen poikiensa on mentävä naimisiin 

kunnollisten katolisten tyttöjen kanssa. Muut tytöt eivät ymmärrä riittävän hyvin perhe-elämän merkitystä. 

Minäkin seurustelin ensin melkein vuoden ruotsalaisen tytön kanssa ja sain kuulla siitä joka kerran äidin 

tavatessani. Kun sitten toin Paolan ensimmäisen kerran näytille kotiin, oli kuin kevään aurinko olisi tullut 

esiin räntäpilvien takaa.» 

»En aio häiritä Mammaa tällaisilla kysymyksillä. Mutta muuten kannattanee varmasti selvittää kuka oli 

Fauston salainen ihastus», Roivas sanoi miettivästi. Hän ei viitsinyt painottaa Filippolle sitä tosiasiaa, että 

henkirikoksissa aivan lähipiirillä, ennen kaikkea rakkaus- tai seksisuhteilla, oli usein ratkaiseva merkitys. 



»Se saattaa olla tärkeätä.» Filippo tumppasi puoliksi poltetun sikarinpätkän painavaan lasiseen 

tuhkakuppiin ja nojasi sitten molemmilla kämmenillään kirjoituspöytänsä kiiltävään levyyn. Hän katsoi 

Roivasta muutaman sekunnin ajan hiljaa ja miettiväisesti, Sakarin mielestä jopa juhlallisesti. Sitten hän 

karautti kurkkuaan, nousi seisomaan ja sanoi: 

»Sinä et ole sukulaisemme - sukulaisia meillä ei edes paljon ole täällä Ruotsissa - mutta me pidämme sinua 

läheisenä ystävänämme. Niinpä rohkenen nyt kysyä sinulta, voisitko tulla kantamaan pikkuveljeäni tämän 

viimeiselle matkalle?» 

Tuuletusikkuna oli raollaan, ja äkkiä pihalta kuului voimakas jarrutusääni, sen jälkeen auton oven läimähdys 

ja sitä seuraava tulikivenkatkuinen italiankielinen litania, johon joku vastasi hieman anteeksipyytävään 

sävyyn ruotsiksi. 

Sakari Roivas käänsi katseensa ikkunasta Filippo di Moroon, joka katsoi häntä kysyvästi, odottavasti. 

Roivas nousi myös hitaasti seisomaan. Hän ryhdistäytyi mahdollisimman suoraksi ja sanoi painokkaalla 

äänellä: 

»Se olisi minulle suuri kunnia, Filippo.» 

10. 

Seuraavana aamuna Roivas polki ensitöikseen Poliisitalolle, ja työterveyshoitaja poisti häneltä tikit 

käsivarsista. Tämän jälkeen hän käväisi osastollaan kuullakseen Pettersonilta että Bood ja Capo olivat 

keikalla jossakin Solnan suunnalla. Erään omakotitalon autotalli oli kuulemma täynnä tavaraa, jonka 

lukuisat perheet Hässelby Strandin suunnalla tunsivat omakseen. Parivaljakon tehtävänä oli postata paikalla 

niin kauan kunnes asunnon nykyinen vuokralainen, eräs tietty poliisin jo aiemminkin hyvin tuntema serbi, 

poikkeaisi vilkaisemaan kertynyttä saalistaan. 

Roivas oli tyytyväinen näistä uutisista. Yksi hänen piikissään pitkään roikkunut juttu oli näemmä 

selviämässä. Ei harmittanut yhtään, että työtoverit saivat siitä kunnian; uusista jutuista ei olisi pulaa siinä 

vaiheessa kun pitäisi taas palata töihin. 

Akvaariossa ei ollut paljon tuttuja naamoja. Huumepuolen And oli tietysti taas suuna päänä muutaman 

tutun vakiokuuntelijan keskellä, mutta hänen pöytäänsä Roivas ei erityisen mielellään istahtanut, jos vain 

yksikin tuoli oli muissa pöydissä vapaana. 

Onneksi Staffan Gunnmo putkahti kahvijonoon melkein Sakarin taakse, ja niin miehet vetäytyivät 

kahdestaan rauhalliseen nurkkapöytään. 

»Miten tutkimukset? Laboratoriostakin on jo varmaan saatu tuloksia?» Roivas kysäisi. 

»Vaikuttaa melkomoiselta vesiperältä.» Gunnmo maistoi varovasti kuumaa, mustaa kahviaan. Mies näytti 

jonkin verran leipääntyneeltä ja stressaantuneelta. Punertavan vaalea, paksu hiuskuontalo oli 

kampaamaton ja alkukesän auringonpaiste oli saanut pisamat kukkimaan oikein kunnolla. »Sano minun 

sanoneen että tästä ei selvitä helpolla. Kasassa alkaa olla vähitellen kaikki paskajutun ainekset.» 

»Ei siis mitään vinkkiä asunnolta tai maasta ruumiin löytöpaikan ympäriltä?» Roivas ei voinut peittää 

pettynyttä värähdystä äänessään. 



»Ei. Joko tekijällä on ollut helvetillinen tuuri matkassaan tai sitten olemme tekemisissä todellisen 

ammattilaisen kanssa. Nyt meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin vain jatkaa hänen läheistensä ja 

tuttaviensa kuulusteluta sekä toivoa, että jostakin tipahtaa aito kultajyväkin kouraan.» Gunnmon silmät 

punersivat aivan kuin kunnon ottamisen jäljiltä. 

»Tuohon liittyen: juttelin eilen Fauston veljen kanssa ja hän on varma, että pikkuveljellä oli nainen jossakin. 

Joku, josta hän ei pitänyt liian suurta ääntä...» Roivas huomautti kulmat kurtussa. 

»Odotapas...» Gunnmo hieroi mietteliäänä leukaansa. »Typyn nimi on Laura Mattila, hän asuu Rinkebyssä 

ja käy töissä parturi-kampaamossa Hjulstassa...» 

»Miten ihmeessä...» 

»Tämä Laura ilmoittautui meille eilen puolilta päivin. Hän oli palannut aamulla lyhyeltä vierailulta kotoaan -

Helsingin koneella. Selaillessaan kertyneitä lehtiä hän oli törmännyt Faustoa koskevaan uutiseen ja otti 

saman tien yhteyden meihin. Tyttöparka oli melko järkyttynyt. Kävin jututtamassa häntä illalla, mutta ei 

hänestä kovin paljon apua ollut.» Poliisimiehen huokaus oli pitkä ja raskas. 

»Tuo oli kuitenkin mielenkiintoinen uutinen. Miten vakavaa se oli ollut heidän välillään?» 

»Ymmärtääkseni melko vakavaa. Lupauksia oli jo annettu puolin ja toisin.» 

Roivas joi kahvinsa loppuun otsa rypyssä. Koska tyttö sattui olemaan suomalainen, saattaisi olla aivan 

hyödyllistä vaihtaa hänen kanssaan pari sanaa. Omalla äidinkielellään ihminen puhuu paljon helpommin 

vaikeistakin asioista. Päätös kypsyi hänen mielessään nopeasti. Sitä hän ei sanonut ääneen. 

»Fausto haudataan eteläeurooppalaisen tavan mukaan pikaisesti - jo huomenna iltapäivällä. Ja minut on 

pyydetty mukaan kantamaan häntä. Filippo kysyi minua eilen ja suostuin totta kai. Se on kunniatehtävä 

josta on oltava ylpeä...» 

»Hieno juttu. Voinet siinä samassa katsella saattoväkeä hieman sillä silmällä. Tiedät kyllä. Ja jos jotakin 

juolahtaa mieleen niin pirauta välittömästi.» 

»Siitä voit olla varma. Minä lähden nyt kiitämään eteenpäin. Vi ses!» 

»Törmäillään joo. Ja Sakari hei! Muista nyt että olet virkavapaalla. Ota kanssa välillä ihan rauhallisesti.» 

Staffan Gunnmo osoitti etusormellaan merkitsevästi. 

Roivas meni huoneeseensa, etsi puhelinluettelosta Laura Mattilan numeron ja päätti soittaa tälle saman 

tien. Puhelinvastaajassa hieman tukkoisen tuntuinen naisääni kertoi kohtuullisen hyvällä ruotsilla olevansa 

taas paikalla kello yhdentoista jälkeen. Roivas vilkaisi rannekelloaan ja totesi sen tarkoittavan puolta tuntia. 

Hän kirjoitti puhelinluettelosta ylös naisen osoitteen ja lähti liikkeelle. 

Mies laskeutui maan alle Poliisitalon kulmalta, Rådhusetin asemalta. Akallaan ja Hjulstaan johtava sininen 

linja on Tukholman syvimmälle rakennettu maanalaisen haara. Täällä oli taatusti sopivan viileää 

pahimpanakin hellekautena. 



Kesäasusteisiin pukeutuneet ihmiset istuskelivat penkeillä iltapäivälehtiä lueskellen ja nauttien katutason 

auringon-porotuksen jälkeen vilpoisalta tuntuvasta ilmasta. Ilmastointi pelasi hyvin, ja syvien onkaloiden 

viileää ilmaa oli hyvä ja kevyt hengittää. Roivas löysi vapaan paikan penkin päästä, sulki silmänsä ja oli 

hetken vain yksin omien ajatustensa kanssa. 

Hjulstan juna tuli melkein samassa. Nyt ruuhka-aikojen ulkopuolella vaunuissa oli tilaa. Roivas istahti 

tapansa mukaan nurkkapenkkiin selkä seinää vasten niin, että kaikki muut matkustajat olivat sopivasti 

hänen tarkkailukentässään. Se oli jotakin alitajuista. Olo vain tuntui luontevimmalta ja varmimmalta juuri 

näin. 

Hän totesi olevansa ainut vaalea tai edes eurooppalaisen näköinen tyyppi koko vaunussa. Lähistöllä 

matkusti pari erillistä ryhmää assyyreja. Monilapsisen arabiperheen omanarvontuntoinen isä tarkasteli 

jälkikasvunsa hyörinää arvostelevasti kunnioitusta herättävän nenänkyömynsä yli - lapset olivat vallanneet 

pari rinnakkaista penkkiä vaunun etuosasta. Kolmea sulkeutuneen näköistä aasialaista Roivas ei osannut 

sijoittaa mihinkään tiettyyn maahan. He istuivat ääneti ulos tuijottaen aivan hänen edessään, ja heitä 

vastapäätä oli ujontuntuinen nuoripari: poika eteläamerikkalaisen näköinen ja tyttö kiinalainen. Roivakselle 

tuli taas kerran sama tunne kuin monesti aiemminkin tällä radalla. Aivan kuin hän olisi kovaa vauhtia 

siirtymässä mustassa, humisevassa putkessa johonkin toiseen maailmaan. 

Arabiperhekin jäi pois Rinkebyn asemalla. Roivas kiipesi tumman kaftaanin verhoaman ja kimeällä äänellä 

rasavillejä lapsiaan paimentavan rouvan jäljessä kohti maanpintaa. Ylhäällä lipunmyyntihallissa junalta 

tulijoita tervehti yksinäisen katusoittajan selkäpiitä vihlovasti vinguttava sitar. 

Rinkebyn aseman edustan torille paistoi aurinko polttavasti pilvettömältä taivaalta kuin Marrakeshin 

kasbahissa. Torilla oli monenlaista kaupustelijaa. Mustan tukan alta tummat silmät tarkkailivat ostajaa tai 

myyjää, ja tinkiminen tapahtui monella kielellä samanaikaisesti. Aukiota reunustavien kauppojen 

näyteikkunoissa ja tarjouskylteissä oli arabiankielinen kirjoitus yhtä yleistä kuin ruotsi. Aseman lämpimällä 

seinustalla, parhaille paikoille asetetuilla penkeillä istui arvokkaan patriarkan näköisiä valkopartaisia isoisiä 

tummissa puvuissaan, päässä kirjailtu patalakki tai valkoinen liina. Monen vanhuksen koukistuneissa 

sormissa siirtyivät rukousnauhan helmet niveleltä toiselle, ja paljon nähneet silmät tarkastelivat torin 

elämää kasvojen satojen uurteiden keskeltä. 

Sakari Roivas ylitti torin vinoittain väistäen sopivalta etäisyydeltä punakkanaamaisen suomalaisen alkkiksen, 

joka metelistä päätellen oli jo onnistunut kippaamaan tuulensuojaan tämän aamupäivän ensimmäisen 

punaviinipullonsa. Hän pysähtyi aukion toisella laidalla olevan kioskin eteen. Sen näyteikkunassa ei näkynyt 

Expresseniä eikä Aftonbladetia, mutta kylläkin turkkilainen Hurriyet. Oli kaivettava vielä kerran Laura 

Mattilan osoite taskusta. Nainen ei asunut kaukana vaan aivan heti korttelin toisella puolella kohoavassa 

vuokrakasarmissa, joka näytti lähteneen arkkitehdin piirustuslaudalta tavallistakin huonompana 

maanantaina. 

Kolmannella pirautuksella alkoi kolhiintuneen näköisen oven takaa kuulua varovaisia askeleita. Ovi aukeni 

viisi senttiä suojaketjun varassa. Kaksi arkaa sinistä silmää tuijotti porraskäytävään vaaleahkon otsatukan 

alta. Katseessa oli yllätystä ja varuillaanoloa sekoittuneena jonkinlaiseen välinpitämättömyyteen. 

»Päivää. Olen Sakari Roivas Tukholman rikospoliisista. Voisinko vaihtaa muutaman sanan kanssasi?» Roivas 

puhui suomea ja ojensi virkamerkkinsä naisen kasvojen eteen. Tämä räpytteli silmiään pari kertaa aivan 

kuin unenhorteessa ja kohdisti sitten katseensa merkkiin. 



Nainen tutki sitä muutaman pitkän sekunnin aivan ääneti ja nyökkäsi sitten hiljaa. Ovi aukeni rasahtaen ja 

nainen teki Roivakselle tilaa astua eteiseen. 

»Maistuuko kupillinen kahvia? Keitin juuri itselleni.» Laura Mattila asteli vieraansa edellä peremmälle ja 

puhui kääntymättä. 

»Toki aina kupillinen.» 

Roivas istui pienen keittiön punaruutuisella vahakankaalla päällystetyn pöydän ääreen. Nainen haki toisen 

kupin ja kahvipannun. Hän oli hieman yli kolmikymppinen, hoikka-vartaloinen ja keskimittainen. Hänen 

kasvonpiirteensä eivät olleet mitenkään huomiota herättävän kauniit, mutta puhtaat ja säännölliset. 

Meikillä ja huolellisella kampauksella hän sai varmaan helposti itsestään parhaat piirteet esiin. Nyt hänen 

tukkansa oli tuskin edes kunnolla kammattu, ja väsähtäneen näköiset silmät sekä kasvojen väri kertoivat 

huonosti nukutusta yöstä. Murheen harmaus löi leiman koko hänen olemukseensa. 

»Sellainen pisamanaamainen poliisi poikkesi täällä jo eilen...» Laura Mattilan hiljainen ääni oli samea. 

»Hän on jutun virallinen tutkija», Roivas nyökkäsi. »Minä taas olen täällä siksi, että olin Fauston hyvä 

ystävä. Jos sinua ei häiritse, niin vaihtaisin mielelläni kanssasi muutaman sanan Faustosta ja teidän 

suhteestanne. Jos se sinulle vain suinkin sopii...» 

Nainen nyökkäsi ääneti ja kaatoi heille molemmille kuppiin kahvia. Roivas johdatteli juttua eteenpäin 

kysymällä ensimmäiseksi heidän tutustumisestaan. 

Kävi ilmi, että Laura Mattila ja Fausto di Moro olivat tavanneet oikeastaan vahingossa. Laura oli ollut 

Filmstadenissa katsomassa yksikseen Pretty Womania, ja viereiselle tuolille oli istahtanut samoin yksin 

liikkeellä ollut Fausto. Hän oli epähuomiossa läikyttänyt mukistaan kokista Lauran takin hihalle. Faustoa oli 

kovasti harmittanut tällainen kömpelyys, ja hän oli vaatimalla vaatinut saada hyvittää asian tarjoamalla 

naiselle jotakin syötävää elokuvan jälkeen. Laura oli suostunut, tosin hieman varautuneena, ja jotenkin oli 

vain käynyt niin että he olivat päätyneet jo paria päivää myöhemmin uudestaan elokuviin, mutta tällä 

kertaa yhdessä. He olivat katsoneet Uhrilampaat käsi kädessä peläten - ja siitä se oli sitten alkanut. 

»Minä olen asunut täällä Tukholmassa nyt viisi vuotta -kotoisin olen alun perin Kouvolasta. Ennen Fauston 

tapaamista olin jo muuttumassa kovasti sisäänpäin kääntyneeksi ja vetäytymässä vapaaehtoisesti syrjään. 

Tällaisessa kaupungissa saa muualta tullut yksinäinen naisihminen pettyä niin useasti.» Laura Mattila 

pyöritteli kuppia kädessään leivänmurusten kirjomaa vahakangasta tuijottaen. »Ensin suhtauduin 

Faustoonkin kovasti varoen. Suuri osa etelämaalaisista miehistä näillä nurkilla ei juuri pidä vaaleita naisia 

minään. Paitsi siinä yhdessä ja ainoassa tarkoituksessa. .. Mutta Fausto oli todella erilainen. Hän oli herkkä 

ja aito ja itsekin melko yksinäinen ihminen. Minä rakastuin häneen ja hän rakasti minua...» 

Lause päättyi syvään, nyyhkäyksen kaltaiseen hengähdykseen ja naisen suupielet vääntyivät. Mutta silmät 

pysyivät kuivina kuin sininen jää liian kylmällä ilmalla. 

»Fauston ystävänä jo vuosien takaa voin sanoa, että olit hänen suhteensa oikeassa. Hän oli hyvä mies.» 

Roivas katsoi ulos keittiön pienestä ikkunasta. Kymmenen metrin päässä näkyi viereisen kerrostalon vaalea, 

lohkeileva seinä. »Mitä suunnitelmia teillä oli... tulevaisuutta ajatellen?» 



»Olimme päättäneet mennä naimisiin. Vielä ennen kesän loppua. Ja sitten olimme suunnitelleet hankkia 

oman asunnon. Ehkä ihan villan jostakin eteläpuolelta. Fauston äiti on hyvin vanhanaikainen, eikä hän 

halunnut kertoa asiaa vielä äidilleen. Mutta sitten kun raha-asiat olisivat järjestyneet, hän olisi kertonut. Ei 

ennen...» 

»Mitä Fausto kertoi raha-asioista?» Roivas kohensi kiinnostuneena ryhtiään. »Villat eivät ole aivan halpoja - 

vaikka hinnat ovatkin tulleet alas viime aikoina...» 

»Hän ei koskaan vaivannut minua niillä. Totesi vain sellaisten juttujen olevan enemmän miesten murheita. 

Vajaa kuukausi sitten hän kuitenkin yllätti minut tällä...» Laura Mattila ojensi näkyville oikean kätensä. Sen 

nimettömässä kiilteli kultasormus, jossa kimalteli taidokkaasti hiottu kaunis timantti. »...ja samalla hän 

sanoi, että tulevaisuus alkaa näyttää pian ihan mukavalta ja kaikista meidän yhteisistä unelmistamme tulee 

vielä totta.» 

»Tuo ei vaikuta aivan halvalta», Roivas totesi kulmakarvat koholla. 

»Ei. Fausto sanoi sen maksaneen kaksikymmentätuhatta kruunua. Hän oli niin ylpeä ja innostunut 

antaessaan sen minulle.» Nainen unohtui tuijottamaan sormusta muistikuviinsa vaipuneena. 

»Oliko sinulla aavistustakaan mistä hän olisi voinut saada moisia rahoja?» 

»Ei. Minusta ei olisi ollut sopivaa ruveta utelemaan sellaista. Mutta kai hänellä oli eri bisneksiä.» 

»Käyttikö Fausto runsaasti rahaa myös niihin aikoihin kun te tapasitte? Koska, se nyt olikaan?» 

»Se oli helmikuussa», nainen sanoi. »Ei, ei hänellä silloin ollut tapana kuluttaa mitään isoja summia.» 

»Muuttuiko hänen käytöksensä muilta osin tuttavuutenne aikana selvästi?» 

Laura Mattila tarkasteli jonkin aikaa ääneti kynsiään. Ne olivat pitkät ja hyvin hoidetut, mutta ilman lakkaa. 

Lopulta hän sanoi hiljaisella äänellä: 

»Luulen, että Faustolla oli vielä seurustelumme alkuaikoina - ennen kuin suhteemme alkoi vakiintua - joku 

nainen, joku naisystävä aikaisemmilta ajoilta. . .» 

»Mistä päättelet niin?» 

»Kai sen havaitsee monistakin asioista. Varsinkin kun on kyseessä uusi tuttavuus, josta yrittää ottaa selvää 

ja jota tarkkailee jatkuvasti sillä silmällä.» Laura Mattila otti pöydältä käteensä Prince-askin. »Häiritseekö 

sinua jos poltan?» 

»Ei toki. Sitä paitsi me olemme nyt sinun keittiössäsi», Roivas heilautti kättään. »Mitä tarkoitit niillä pikku 

merkeillä?» 

»Sitä saattaa aistia vieraan parfyymin tuoksun. Miehet eivät osaa aavistaakaan kuinka paljastava se voi olla. 

Ja sitten havaitsin muutamaan otteeseen hiuksia. Kampaaja on aika haka kiinnittämään huomiota sellaisiin 

asioihin...» 

»Tuliko asiasta koskaan puhetta?» Roivaksen äänessä kuului heräävä kiinnostus. 



»Ainoastaan kerran. Olimme nauttineet yhdessä viiniä ja äkkiä havaitsin sohvatyynylläni sellaisen tumman 

hiuksen. Huomautin Faustolle asiasta ja hän meni hieman noloksi. Sitten hän sanoi vain lyhyesti, että 

hänellä on eräs vanha hyvä ystävä, joka merkitsee hänelle aika tavalla - mutta nyt meidän tapaamisemme 

jälkeen enää ystävänä. Ja että minun ei tarvitse murehtia sen asian takia.» 

»Miten sinä otit tuon vastauksen?» Roivas katsoi naista tarkkaavaisesti. 

»Tietystikään sellainen vastaus ei tyydyttänyt, mutta en näyttänyt sitä Faustolle eikä asiaan enää palattu. 

Minä en halunnut tehdä mustankipeydestäni numeroa. Se olisi saattanut vain rakentaa muuria meidän 

välillemme.» Laura Mattila poltti tupakkaa pitkin, vaativin imaisuin. Hänen vetiset silmänsä peittyivät 

harmaaseen savuun. 

»Aivan viime ajoista vielä... tuleeko sinulle mieleen mitään sellaista, joka voisi olla avuksi Fauston 

murhaajan jäljittämisessä?» Roivas kysyi. 

»Ei. Ei mitään», nainen ravisti päätään. »Olin muutaman kerran maininnut hänelle äitini 

viiskymmenvuotispäivistä, ja sitten hän yllätti minut ostamalla meno-paluu-lennon Helsinkiin. Ja kun palasin 

sieltä, niin ensimmäinen mitä DN:ssä pisti silmiini oli hänen nimensä.» Laura Mattilan alahuuli värähti pari 

kertaa uhkaavasti. Nainen käänsi katseensa alas, mutta Roivas ei voinut olla havaitsematta silmänurkkiin 

pusertuvia kyyneleitä. 

»Minä kiitän sinua siitä, että olet jaksanut vastata näihin kysymyksiini. Sen on täytynyt olla raskasta.» 

Roivas nousi hitaasti tuoliltaan, kiersi pöydän ja ojensi naiselle kätensä. 

Laura Mattila tarttui käteen kuin varoen. Hänen sormensa olivat jääkylmät ja välttelevä katse hyvin väsynyt. 

Liian väsynyt. 

»Minä... minä haluan olla avuksi.» Naisen ääni oli hento, melkein värisevä. »Mutta kyllä tämä on niin 

raskasta. Vaikea tätä on toisen ihmisen ymmärtää. Herätä tähän painajaiseen, kun suunnittelee jo 

mielessään häitä ja uutta elämää - poissa tästä kaikesta...» Hänen kätensä viittasi väsyneesti yli pienen, 

vaatimattomasti varustetun keittiön ja avonaisesta ovesta näkyvän olohuoneen. Se oli kalustettu halvoilla, 

vanhoilla huonekaluilla ja nytkin, keskipäivän hetkellä, viereinen liian lähelle rakennettu elementtikolossi 

varjosti sen ikkunoita kuin tumma, ylitsepääsemätön muuri. 

»Jos sinulla on asiaa, mitä tahansa, soita minulle. Numero löytyy luettelosta nimellä Sakari Roivas. 

Poliisitalolta minua ei tavoita muutamaan viikkoon.» 

»Minä soitan. Näkemiin nyt. ..» 

Roivas sulki oven takanaan ja astui porraskäytävään. Viereinen ovi kolahti juuri samalla hetkellä kiinni. 

Käytävälle oven pieleen oli kasattu kolme täpötäyttä Konsumin muovikassia, ja osa niiden sisällöstä valui jo 

ennestäänkin likaiselle lattialle. Naapuri ei näemmä kiireiltään ehtinyt viedä roskiaan pihan perälle. 

Kerrosta alempana eräästä asunnosta kuului selkäpiitä karmivaa, nousevaa ja laskevaa tuskaista uikutusta, 

johon sekaantui aina välillä tuntemattomalta kuulostavan kielen sanoja. Roivas ei ollut varma, oliko 

kyseessä narkkarin saama kohtaus vai mustasukkaisuusriidan loppuselvittely.



Katutasolla oli koko porraskäytävä sotkettu toinen toistaan räikeämmillä spray-pulloista roiskituilla 

graffiteilla. Ruotsin - ja englanninkieliset töherrykset olivat pelkkiä uhkauksia ja räävittömyyksiä. Olettaa 

sopi, että arabiankielellä kirjoitetut tarkoittivat sitä samaa. Aivan ulko-oven vieressä oli löyhkäävä ruskea 

läjä. Roivas ei jäänyt arvuuttelemaan, oliko se lähtöisin eläimestä vai ihmisestä; hän astui kiireesti 

raikkaaseen ulkoilmaan henkeään haukkoen. 

Säälin tunne Laura Mattilaa kohtaan voimistui. Ei varmaankaan ollut helppoa luopua unelmista - perhe ja 

omakotitalo jossakin kaupungin eteläpuolella - ja jäädä taas elämään tänne päivä kerrallaan. 

Sakari Roivas saapui Rinkebyn torin kulmalle, työnsi kätensä syvälle farkkujensa taskuihin ja ylitti kuhisevan 

aukion niskat kyyryssä. Maanalaisen aseman oviaukolla tungeksiva väkijoukko imaisi miehen mukaansa kuin 

viemäriin. 

11. 

Arkku siirtyi kuuden tummiin puetun miehen kantamana kuumuudesta pölyävää hiekkatietä pitkin kohti 

italialaisesta marmorista pystytettyä leveää hautapaatta, johon oli jo hakattu Ottavo di Moron nimi sekä 

syntymä - ja kuolinvuosi. 

Kantajina toimivat Filippo di Moro, vainajan iäkäs Aldo-setä sekä kaksi serkkua Malmöstä sekä 

interistiklubin edustajina puheenjohtaja Harry Brink ja Sakari Roivas. Surusaatto kulki mustana ja harmaana 

jonona hitaasti arkun perässä. Sen kärjessä oli kasvonsa melkein läpitunkemattomalla suruharsolla 

verhonnut Mamma di Moro, jota tuki hänen keskimmäinen lapsensa, Lundista hautajaisiin saapunut Gina 

tytär. 

Voimakas kiikari oli suunnattu hautajaissaattoon monen sadan metrin etäisyydeltä. Se seurasi hitaasti, 

hartiat kumarassa etenevää ihmisjonoa värähtämättä ja kärsivällisesti. Kun jonon häntäpää oli vihdoin 

häipynyt alkukesän vehmaiden vanhojen tammien varjoon, lähti tarkkailija vihdoin liikkeelle 

tähystyspaikastaan etsimään uutta ja parempaa näkökulmaa. 

Haudalle saavuttaessa Sakarin valkoinen paita oli kostunut hänen tumman pukunsa alla litimäräksi. 

Painostava tuuleton helle ei ollut sopivin mahdollinen sää tällaiseen urakkaan. Valkotukkaisen Aldo-sedän 

hengitys rahisi viimeisillä metreillä niin raskaasti, että alkoi olla syytä pelätä tehtävää hänelle liian kovaksi 

sekä henkisesti että fyysisesti. Takaapäin saattojoukosta kuului aina vähän väliä tukahdutettua nyyhkytystä 

ja hiljaisia italiankielisiä lauseita, jotka oli tarkoitettu lohdutuksen sanaksi murtuneelle äidille. 

Kantajat pääsivät sentään kunnialla haudalle saakka. Tammiarkku laskettiin varovasti maan poveen. Nyt 

Giulia di Moro itki ensimmäisen kerran aivan ääneen, ja pian häntä säesti tyttären tukahtunut nyyhkytys. 

Kauniisti kirjailtuun kasukkaan pukeutunut roomalaiskatolinen pappi alkoi laulavalla nuotilla lukea 

latinankielistä liturgiaa. 

Kun seppeleiden vuoro tuli, astuivat ensimmäisinä haudan ääreen Mamma sekä vainajan sisaret. Filippo 

luki koristenauhaan kirjaillun värssyn italiaksi ja häntä säesti äidin ja sisaren pidätelty niiskutus. 

»Fausto, bellissima!» Giulia di Moro nosti ryppyiset, suonikkaat kätensä ylös kohti sinistäkin sinisempää 

Pohjolan taivasta ja hetken näytti siltä, että hän horjahtaa jaloiltaan. 

Filippo ja Gina tarttuivat äitiään tukevasti käsistä ja saattoivat hänet varoen pois haudan luota. Vanha äiti 

oli nyt hiljaa. Hän jäi seisomaan pää painuksissa, sanomatta enää sanaakaan. 



Sitten astuivat haudan äärelle muut sukulaiset vuoron perään. Viimeisiä terveisiä luettiin värisevillä tai 

karheilla äänillä, ja kyyneleitä vuodatettiin viljalti. 

Lopuksi seppeleen astuivat laskemaan interistikerhon jäsenet. Paikalla oli kymmenen tummiin 

pukeutunutta miestä. He asettuivat haudan äärelle ryhdikkäinä ja vakavina. Harry Brink laski arkulle liljoista 

tehdyn yksinkertaisen, kauniin kukka-asetelman, jota koristi pitkä sinimustaraidallinen nauha. Sitten esiin 

astuivat Fabrizio Gallo ja Mauro Ferruccio. Gallo laski arkun kannelle Fauston kuluneen ja haalistuneen 

Interin kaulaliinan, jossa luki suurin kirjaimin FORZA INTER. 

Tämän jälkeen Ferruccio tarttui seppeleen nauhaan ja luki siitä sointuvan ja kauniin säkeistön, joka sai 

italiankielisissä saattajissa aikaan tukahtunutta nyyhkytystä. 

Kiikaroija oli ehtinyt uuteen asemapaikkaan siinä vaiheessa, kun Filippo ja Gina saattoivat vanhan äitinsä 

pois avonaisen haudan ääreltä. Muiden sukulaisten tullessa vuoroon tarkkailija keskittyi jokaiseen 

huolellisesti aivan kuin painaakseen kaikkien piirteet erikseen mieleen. 

Interistien astuessa vuorostaan haudan äärelle siirtyivät kiikarin linssit taas rauhallisesti miehestä mieheen. 

Roivaksen kohdalle ne pysähtyivät toviksi kuin epäröiden. Sitten ne jatkoivat Galloon, Brinkiin ja taas 

seuraavaan. Lopuksi tarkkailijan katse palasi vielä hetkeksi Sakari Roivaksen totisiin kasvoihin. 

Interistit seisoivat kymmenisen sekuntia päät painettuina ja kädet ristissä haudan äärellä. Sitten he 

kääntyivät yhtenä miehenä, kumarsivat Mamma di Morolle ja astelivat ilmeet vakavina takaisin muiden 

hautajaisvieraiden joukkoon. 

Pienen hiljaisen hetken jälkeen Mamma di Moro pyysi hetkeksi huomiota osakseen. Värähtelevällä mutta 

voimakkaalla äänellä hän kutsui kaikki paikalla olevat ystävät viettämään rakkaan poikansa muistohetkeä La 

Beneamataan. 

Äänetön joukko alkoi vähitellen siirtyä kohti kirkkomaan porttia. Päivän ensimmäinen tuulen leyhähdys 

tuntui samoihin aikoihin vanhojen lehtipuiden lehvistöissä, ja kuin käskystä rupesivat pikkulinnut laulamaan 

jossakin kauempana hautausmaan keskustassa. Gina kietoi käsivartensa äitinsä harteille ja sanoi tälle 

jotakin, joka sai Mamma di Moron tarttumaan tyttärensä käteen voimakkaasti puristaen. 

Mutta toisin kuin Gina luuli, pikkulinnut eivät laulullaan saattaneet veljen sielua viimeiselle lennolle, vaan 

ne olivat häiriintyneet etäämpänä hautakivien suojassa poispäin pyrkivän hahmon liikkeistä. Kiikaria 

pitelevä mies kulki ensimmäiset viisikymmentä metriä hieman kyyryssä käyttäen näkösuojana korkeampia 

hautakiviä. Sitten hän kohosi täyteen pituuteensa, työnsi kiikarin takkinsa poveen ja jatkoi rauhallisesti 

askeltaen matkaansa hautausmaan toisella laidalla kulkevan kadun suuntaan kuin kuka tahansa 

satunnainen kulkija. Polun kulmassa mies astui mustalla mullalla olevan vastapeitetyn haudan kulmalle. 

Kuohkeaan multaan jäi raskaan retkeilytyyppisen kengän anturasta syvä kuvio. 

Hautausmaan parkkipaikalla jaettiin saattoväki autoihin. Harry Brink otti Roivaksen ja kolme muuta 

interistiä isoon, punaiseen mersuunsa. Ilmastointi hurahti saman tien päälle ja mustissa puvuissaan istuvien 

hikisten miesten olotila alkoi hieman helpottua. 

»Kestää varmasti jonkin aikaa, ennen kuin La Beneamata on entisensä. Tästä ei ole kovin helppo nousta», 

Brink totesi enemmän kuin itsekseen. 



»Onneksi Mamma on niin ihailtavan voimakas ja urhea nainen», sanoi Fabrizio Gallo pienen tauon jälkeen 

varovainen toivonvire äänessään. 

Sakari Roivas tähysteli ulos tummennetusta sivuikkunasta. Äkkiä hän oli havaitsevinaan tutunnäköisen 

hahmon astuvan yksinkertaisessa tummansinisessä puvussa hautausmaan aidan vierustaa valkoinen 

kukkalaite kädessään. 

»Hiljennä hieman, Harry!» Roivas pyysi nopeasti. 

Brink hidasti mersun vauhdin melkein kävelynopeudeksi ja Roivas pystyi varmistamaan saman tien 

yksinäisen, katse maahan luotuna liikkuvan kävelijän Laura Mattilaksi. Nainen oli tulossa tuomaan viimeistä 

tervehdystään hienotunteisesti omaisten poistuttua. 

»Mitä nyt?» Brink ihmetteli. 

»Ei mitään. Luulin vain nähneeni tutun», Roivas sanoi hiljaa. 

Auto kiihdytti vauhtiin äänettömästi kuin ilmassa leijuen. 

12. 

Kuoriuduttuaan hankaavista ja hiostavista hautajaisvaatteista Roivas otti nopean suihkun, joi jääkaapista 

Kobberin ja napsautti TV:n kaukosäätimellä päälle. 

Mainoskanavalla studioon oli kokoontunut viisikymmentä naista. Kaikki he halusivat tulenpalavasta tietää 

kuinka helppoa ja edullista oli hyödyntää uutta tieteellistä ihonhoitometodia, jonka avulla saattoi näyttää 

jopa viisi vuotta nuoremmalta. Yleisön katseet ja huokaukset viestivät ihmeainetta markkinoivan yhtiön 

miljoonavoitoista. 

Roivas vaihtoi Music TV:lle. Liian kireisiin satiinipöksyihin verhoutunut hieman vatsakas, nelikymppinen, 

pitkätukkainen miljonääri teki rintakarvat hiestä kiiltäen olan takaa töitä seuraavan miljoonansa eteen 

lavalla, jota ympäröi arviolta 50 000 viisitoistavuotiasta hysteerisesti kirkuvaa pikkutyttöä. 

Roivas huokaisi raskaasti ja vaihtoi Eurosportille. Hieman vatsakas, nelivitonen, siistiin brittiläistyyliseen 

ulkoiluasuun pukeutunut miljonääri nosti juuri mailansa ilmaan kahdeksannentoista reiän viheriöllä ja halasi 

onnellisesti hymyillen vähäosaisen näköistä caddietaan. Hänellä oli syytäkin hymyyn, sillä palloa ei näkynyt 

missään - se oli reiässä. Ja miljonääri oli taas miljoonan verran rikkaampi - tai hyvässä lykyssä kaksi... 

Entistä syvempään huokaisten Sakari Roivas sulki TV:n ja omisti ajatuksen tai pari tämän maailman 

kummallisuuksille. 

Illan edetessä levottomuus hiipi taas hänen mieleensä. Tällaisen turhalta tuntuvan ja pitkäveteisen 

iltahetken voisi käyttää hyödyllisestikin. Alitajunnassa vellovaa levottomuutta pystyisi tuskin hoitamaan 

muuten kuin lähtemällä liikkeelle. Edellisenä iltana Sakari oli mennyt nukkumaan suhteellisen aikaisin, eikä 

se ollut mikään kovin onnistunut valinta. 

Siitä paikasta hän astui vaatekaapille ja alkoi pukeutua asuun, jota hän oli usein käyttänyt työtehtävissäkin 

tilanteen sitä vaatiessa. Jalkaan kuluneet, tummuneet Reebokit. 



Sitten paikatut farkut, joita hänellä ei ollut tapana pestä liian usein. Seuraavaksi vanha, monissa pesuissa 

venynyt ja haalistunut t-paita, jonka rintamuksessa mainostettiin Ålandslinjenin risteilyitä. Vielä harteille 

monet säät nähnyt Leviksen farkku-takki. 

Nyt mies katsoi olevansa valmis sekoittumaan suurkaupungin yöhön, sen päämäärättömiin kulkijoihin. 

Alustava toimintasuunnitelma mielessään pyörien Roivas lähti liikkeelle toivoen löytävänsä sen mitä lähti 

etsimään. 

Vajaan tunnin sisällä hän poikkesi nopeasti parissa kapakassa ja poistui melko pian ympärilleen silmäiltyään. 

Erästä tiettyä henkilöä ei näkynyt näissä paikoissa. 

Hieman kello yhdentoista jälkeen hän astui pari porrasta katutasolta alaspäin ja työntyi valmiiksi avoimesta 

ovesta sisälle matalaan, sokkeloiseen ja sankan tupakansavun hämärtämään olut juottolaan. Ovimies oli 

isoäidin piirongin kokoinen, ja hänen muhkuraisten käsivarsiensa tatuoinnit kiemurtelivat kuin villiintyneet 

suonikohjut. Poke loi tulijaan arvostelevan silmäyksen ja vastasi tämän tervehdykseen tuskin havaittavalla 

nyökkäyksellä. 

Roivas tunki ahtaasti aseteltujen pöytien välistä kohti baaritiskiä ja sattui löytämään vapaan jakkaran. 

Havaittuaan hyllystössä Tourtelin etiketin, tilasi yhden sellaisen. 

Paksuhko tarjoilijatyttönen oli liikkeissään vetelä, ja niin Sakarille jäi sopivasti aikaa tarkkailla ympäristöä. 

Hänen oikealla puolellaan istui laihajäseninen, huonoryhtinen miekkonen edessään iso tuoppi ja Jäger. 

Miehellä oli päällään valkoinen t-paita: rinnuksen painokuvassa Christer Petterson tuijotti luihusti hymyillen 

kohti kameraa ja puristi Palmen murha-aseen jäljennöstä ammattimaisella kahden käden otteella. Kuvan 

alla oli isoin kirjaimin musta teksti: WHO'S BAD??? 

Roivas tiesi, että pieni tukholmalainen firma painatti ja myi näitä paitoja mukavalla voitolla. Ehkäpä 

Pettersonkin sai jonkun prosentin liikevaihdosta - vaikkapa konsulttipalkkion nimikkeellä. Kaikki on 

oikeusvaltiossa mahdollista. 

Pulska tarjoilijatar toi Roivakselle juoman. Hän otti pitkän hörpyn ja vilkaisi vasemmalle puolelleen. Kolme 

lentäjänpusakoihin pukeutunutta harteikasta, nahkapäistä skiniä nojaili tiiviissä ryhmässä ja keskusteli 

vahvahkon humalan siivittämänä aiheesta, jossa englanninkielen sana »action» tuntui toistuvan 

säännöllisesti. Muuten puhe oli kaupungin katu-slangia rasittavimmillaan. 

Poliisimiehen ammatillinen mielenkiinto heräsi. Roivas oli juuri keskittymässä kuuntelemaan nuorten 

herrojen jutustelua, kun hänen oikeaan olkapäähänsä koputettiin kevyesti. Hän vilkaisi sivulleen ja näki 

vieressään seisomassa sen henkilön, jota oli kierrellyt etsimässäkin. Gnistan oli 

satakuusikymmentäsenttinen, laiha, kalpeaihoinen, jonkin verran rottaa tai pikemminkin pelokasta 

päästäistä muistuttava äijä, ja hän oli toiminut Roivaksen henkilökohtaisena vasikkana jo usean vuoden 

ajan. 

Miehet kättelivät tuttavallisesti. Gnistan vilkaisi merkitsevästi baaritiskin suuntaan, Roivas tilasi hänelle 

ison, ja sitten he vetäytyivät omaan rauhaansa pieneen kahden jakkaran nurkkapöytään. 

»Eriksdalslundenin ruumis kiinnostaa minua aika tavalla. ..» Sakari aloitti keskustelun. 



»Se italiano oli täkäläisiä. Piti äitimuorinsa kanssa jotakin spagettikippolaa tosa . . . oota ny ... 

Krukmakargatanilla.» Gnistan puhui omaan tyyliinsä nopeasti, kuin haluten päästä sanoistaan 

mahdollisimman kiireesti eroon. Sama pyrkimys hänellä näytti olevan oluensakin suhteen. 

»Tuo nyt ei ollut mikään uutinen. Minä näet tunsin kaverin. Mutta liikkuuko kulmilla juttuja siitä kuka painoi 

liipaisinta?» Roivas vilkaisi alta kulmiensa yli kapakan lattian. Kukaan ei ollut kiinnostunut heistä pennin 

vertaa. 

»Jätkät on aika lailla ihmeissään. Se paikka ei nääs ollut mikään alan miesten kortteeri, eikä siellä kuulemma 

myyty muuta kun mitä ruokalistaan oli präntättynä. Mutta ei näistä italianoista koskaan tiedä ...» Gnistan 

iski silmää merkitseväksi tarkoitettu ilme kapealla naamallaan. 

»Mitä tarkoitat?» Roivas kohotti kulmiaan. 

»Niillähän on ne omat porukat. Sellaset, joista kunnon kulmien kaveri ei tiedä mitään. Kyllä sä tiedät. Ne 

kuviot niillä on olleet maailman sivu. Sieltä Sisiliasta lähtien ...» 

Roivas ei viitsinyt huomauttaa, että Pohjois-Italiasta, Lombardiasta, kotoisin oleva di Moron suku piti 

sisilialaisia enemmänkin afrikkalaisina. 

»Ne, joitten kanssa mä oon asiasta jutellu, on sitä mieltä että ammattimies sen homman hoiti. Ei ollu 

mikään poropeukalo. Ja sekin saattaa kuule viitata italianojen omiin lösseihin», Gnistan jatkoi innolla. 

»Kuule, jos korvaan tarttuu jotakin tähän juttuun liittyvää, ihan mitä vain, niin ota yhteyttä.» Roivas 

havaitsi, että tällä erää tyypistä ei kostuisi mitään. »Juttu on melkoisen tärkeä ja taatusti vaivan arvoinen 

sinullekin. Uskallanpa luvata, että hyvistä vinkeistä voit saada huomattavasti tavallista suolaisemman 

silakan.» 

Gnistan nyökkäsi innokkaana ja joi oluensa loppuun niin pitkällä ja hätäisellä ryypyllä, että puoli suullista 

pärskähti likaiselle poolopaidallekin. Sitten hän työnsi nyökytellen tuopin Roivaksen eteen. 

Tämä ravisti huokaisten päätään ja lähti kohti tiskiä hintelä miekkonen kantapäillään. Hän tilasi tälle uuden 

ison ja itselleen vielä yhden Tourtelin. Gnistan otti kolpakkonsa, kurotti lähemmäs Roivaksen korvaa, ja 

samalla tämän nenä aisti kiusallisen selvästi sen, että hammasharja ei ollut ensimmäinen tarve-esine, jonka 

mies pakkasi mukaansa reissulle lähtiessään. Lisku sopotti hätäisellä tyylillään: 

»Kiitti kiitti vaan. Ja mä ottelen heti yhteyksiä kun jotakin honaan. Nähdään hei!» 

Roivas heilautti kättään terveisiksi, ja saman tien kapakan savut olivat nielleet pienen miehen isoine 

tuoppeineen kuin Haadeksen virta hentoisen vastasyntyneen. 

Roivas ennätti tuskin kaataa pullon sisällön lasiin kun hänelle tuli äkkiä elävä tunne, että joku tarkkaili häntä 

jossakin aivan lähimaastossa. Samalla hetkellä hän havaitsi Justuksen, joka seisoi baaritiskin nurkalla 

kymmenen metrin päässä, viittilöi vasemmalla kädellään tarjoilijatyttöselle ja morjesti oikeallaan samalla 

silmää iskien. 

Roivas nosti lasiaan tervehdykseksi ja tunki kylkimyyryä entisen työtoverinsa, nykyisen surullisen hahmon 

runoilijan pakeille. 



»Morjesta Sakari.» Justuksen silmät kiilsivät sillä tietyllä tavalla joko liian monesta oluen ohessa otetusta 

näkäräisestä tai sitten jostakin muusta. Roivas tiesi sätkän silloin tällöin kuuluvan miehen tapoihin. »Mitä 

sinä siellä nojailit niin yksinäisen ja hyljätyn näköisenä? Ilme kuin happovikaisella hautausurakoitsijalla. ..» 

»Saattaa johtua siitä, että olen hautajaisista tulossa», Roivas hymähti vaisusti. 

»Älä, kenen?» 

»Fauston, kyllähän sinä miehen tiedät.» 

»Joo, ja kyllä mä siitä kuulinkin. Vittumainen historia, sano Herodotos...» Justus kävi aina joskus La 

Beneamatassa syömässä ja hieman useammin juomassa pullon punkkua, vaikka jalkapallosta hän perusti 

vielä vähemmän kuin Keith Richards terveistä elämäntavoista. 

»Koko juttu tuntuu niin käsittämättömältä. Poliisilla ei ole vielä minkäänlaista johtolankaa. Ja motiivin 

haituvaakaan ei ole ilmassa», Roivas huoahti. 

»Kyllä mä Fauston tunsin aika hyvinkin», Justus nyökkäsi. »Että joku halus päästää siitä ilmat pihalle! Se 

tuntuu samalta kun että päättäs mennä ampumaan eläintarhan pandakarhun. Ei siinä oo järkee.. .» 

»Ikävä kyllä tämä ei ole unta. Pappi kasukassaan viskeli tänään mustat mullat poikaparan arkulle.» Roivas 

otti hörpyn kolpakostaan ja katsoi paksun tupakansavun lävitse jonnekin pois. 

»Se oli Fausto sellainen enemmän äidin poikakin vielä. Ei sillä ollut juuri tapana riehua huonossa seurassa 

yömyöhällä.» Justus sytytti savukkeen ja katseli sen käryn läpi mietteliäänä baaritiskin takana olevaa 

julistetta, joka esitti punakan pulskaa, nahkahousuista baijerilaista valtava olutkolpakko kourassaan.» 

Mutta kerran mä näin sen täällä olusella yhden mirrin kanssa, liekö ollut talvella...» 

»Ihan tosi?» Roivas kiinnostui. »Minkähän näköinen kisu oli kyseessä?» 

»Ihan siisti. Siis oikeastaan aika pakkaus.» Justuksen silmät siristyivät miehen muistellessa. »Mä tiedän sen 

siitä, että olen tsiikaillut sitä misua aiemminkin. En tosin täällä. Sen näkee aina silloin tällöin parissakin eri 

mestassa tuolla hieman enemmän keskustassa. Se on semmoinen hoikka, aika pieni, tumma melko lyhyeksi 

leikattu tukka ja oikeen häkellyttävän siniset silmät. Semmoset, että ne nähdessään ihan säpsähtää. Kun 

likka muuten on niin tumma ...» 

Roivas nyökytteli mietteliäänä. Justuksen kuvaus ei sopinut yhteen Laura Mattilan kanssa - se oli varma. 

Asia alkoi herättää hänen mielenkiintoaan. 

»Minkä ikäinen?» 

»Kolmekymmentä tai hiukan yli. Eihän niistä ota selvää kukaan muu kun henkikirjoittaja.» Justus kaivoi 

povitaskustaan itsekäärityn sätkän. Roivas nuuhkaisi uteliaana ensimmäisiä haikuja, mutta tavara oli mitä 

ilmeisimmin normaalisti verotettua ja tullattua. 

»Et pysty muistamaan missä vaiheessa talvea tämä tapahtui?» Sakari kysyi. 

»Se taisi olla kyllä jo ennen joulua.. .» Justus kohautti mietteliäänä harteitaan. 

»Miltä heidän tapaamisensa vaikutti sivustakatsojan silmin? Ja havaitsivatko he sinun läsnäolosi?» Roivas 

jatkoi kiinnostuneena uteluaan. 



»Emmä viittinyt tietenkään tunkea siihen sekaamaan. Eivätkä ne mua nähneetkään. Kyllä se heidän 

yhdessäolonsa vaikutti aivan rattoisalta. Sellaiselta kun nyt kaksi tuttua ihmistä tapaa yhdessä iltaa istua. 

Kyllä sinä tiedät», Justus nyökkäsi merkitsevästi. 

»Kyllä kyllä. Jäikö sinulle siitä naisesta mitään muuta erityistä mieleen - näiden hyvien tuntomerkkien 

lisäksi?» Roivas kysyi taas. 

»Ei oikeastaan.» Justuksen ilme oli taas mietteliäs. »Mutta kun mä olen sitä aiemmin vähän vilkuillut niin 

luulenpa, etten paljon erehdy enkä anna väärää todistusta lähimmäisestäni jos sanon, että se flikka on 

sellainen. . . yökehrääjä. . .» 

»Niinkö?» Roivas kohotti kulmiaan. »Miten niin? Mistä moinen aavistus?» 

»Mähän kerroin, että olen nähnyt sen muuallakin. Annas kun mä selitän...» 

»Olen pelkkänä korvana. Mutta miten olisi jokin juoma? Satuin tiputtamaan tänään säästöpossun 

vahingossa lattialle.» 

»Olen aina sanonu kaikille kavereille, että siinä vaiheessa kun Justus kieltäytyy irlantilaisesta viskistä 

tarjottaessa, niin sitten ovat miehen asiat enemmän kuin huonosti...» 



Toinen osa 

 

Mansikoita valkoviinissä. 
Akrobaatit ovat asia erikseen. 
1000 kruunun hoito. Luoti suussa. 
Amor. Sadan prosentin kohtuukorko. 
Sekä hyvässä että pahassa. Vain yksi aukko seinässä. 
Pitkä hyppy jonnekin. Kolmas mies Södermalmilla. 
Hai. 
Guns n' Roses. 
Haukia, kampeloita, lohia ja. ..  

13. 

Lenkkitossut olivat rispaantuneet ja likaiset - haalistunut sinivalkoinen pohjaväritys ja musta Niken tunnus 

ulkoreunoilla. Alkuperäiseen väritykseen sopimattomat leveät oranssit nauhat näyttivät uusilta, ja ne oli 

sidottu tarkoituksellisen huolettomasti löysälle. 

Tossut olivat pysähtyneet Konserthusetin rappusille, aivan Hötorgetin laidalle, jalat niiden sisällä liikkuivat 

levottomina - aivan kuin kulkijalla olisi ollut niiden kanssa erimielisyyttä matkan tulevasta suunnasta. 

Vähän matkan päässä torilla Sakari Roivas asioitsi assyrialaisen hedelmäkauppiaan myyntikärryllä. Hän 

valitsi muovipussiin kolme vaaleaposkista omenaa ja ojensi sänkinaamaiselle kauppiaalle vielä hetken 

mielijohteesta yhden sopivan kypsän näköisen banaanin. Maksettuaan hän kuori banaanin saman tien ja 

haukkasi sen kolmella nälkäisellä puraisulla. Kuoren mies kävi heittämässä aivan Konserttitalon portaiden 

juurella olevaan roskikseen. Likaiset sinivalkoiset Niken tossut jähmettyivät liikkumattomina paikoilleen 

kuin tuoreeseen sementtiin tarrautuneina. Ne olivat vain kahden metrin päässä pöntöstä. 

Roivas vilkaisi kerran ympärilleen, katsoi sitten pikaisesti kelloaan ja lähti astelemaan kiireettömästi, oikea 

käsi housun taskuun työnnettynä Kungsgatanin suuntaan. Kuluneet tossut nykivät taas hermostuneesti ja 

lähtivät varovasti liikkeelle. Ne liimautuivat Roivaksen ruskeiden, nauhapunoksen ilmastoimien 

nahkamokkasiinien jäljille noin viidentoista metrin turvallisuusvälillä. Roivas kääntyi vasemmalle kohti 

rautatieasemaa. Katukäytävällä oli tungosta. Oli päivän paras ostostentekoaika, ja joutilaita turistejakin oli 

liikkeellä melkeinpä vaivaksi asti. 

Poliisimies asteli kiireettömästi, näyteikkunoita ja katuvilinää tarkastellen eteenpäin. Tossut seurasivat 

perässä levottomampina, ajoittain pysähdellen ja yrittäen sopeutua edellä astelevan rytmiin. Vasagatanin 

kulmalla Roivas pysähtyi ja avasi omenapussinsa. Tossujen omistajaa alkoivat samalla hetkellä kovasti 

kiinnostaa läheisen parturin näyteikkunassa esillä olevat hiustenhoitotuotteet. 

Roivas puraisi ensimmäisen kunnon palasen omenan kiiltävästä kyljestä. Hän ylitti suojatien. Sinivalkoisiin 

tossuihin tuli vauhtia ja ne ehtivät hädin tuskin kadun yli samoilla vihreillä.



Roivas jatkoi suoraan eteenpäin ratapihan ylittävää kadun korotusta pitkin kohti Kungsholmenin siltaa. 

Sinivalkoiset tossut pysähtyivät ylös kaiteen viereen. Tossujen omistaja kääntyi katsomaan asemalta 

pohjoisen suuntaan lähtevää pitkää matkustajajunaa. Hän vilkaisi vielä kerran Roivaksen etääntyvän selän 

suuntaan ja sylkäisi sitten pitkän roiskauksen alapuolellaan kolkkaavan junan katolle. 

Kyttää oli turha paimentaa enempää tällä kertaa. Seurailija tiesi kuitenkin mihin tämä nyt oli menossa. 

Eivätkä ne olleet hänen kulmiaan ne... 

14. 

»Tämä on hyvä. Kuuntelehan itse idean isältä...» Staffan Gunnmo kumartui sen verran yli pöydän, että 

täydessä Akvaariossa istuva muu yleisö ei kuullut. Mies pyyhki munkista varissutta sokeria sänkiseltä 

naamaltaan, ja jopa hänen jokainen punakka teerenpilkkunsakin näytti virnistelevän. 

Roivas katsoi kysyvästi Ronny Boodia. Tämän ilme yritti olla vaatimaton, mutta se ei pystynyt kätkemään 

miehen sisäistä hykerrystä. 

»Joo, sain idean kun kuulin eilen, miten tämä vanha kunnon huumepuolen suupää, ystävämme Jöns And, 

meuhkasi naapuripöydässä. Kehui että hän vie autonsa - tehän tiedätte sen erinomaisen puleeratun Opelin 

- iltapäivällä katsastukseen, ja että hänellä on tapana käydä näyttämässä vehjettä aina ensin tuonne 

meidän autovarikon pojille. Nämä ystävällisesti tsekkaavat onko peltilehmässä jotakin pikkuvikaa ja 

hoitavat asian saman tien kuntoon. Minähän sain siitä heti idean...» Ronny Boodin ääni oli laskenut tuskin 

kuultavaksi kuiskaukseksi. Hän vilkaisi vaivihkaa ympärilleen, mutta naapuripöydissä keskusteltiin innolla ja 

antaumuksella lähestyvistä jalkapallon Euroopan-mestaruus-kisoista. 

»Olen pelkkänä korvana», Roivas hymyili vinosti. »Mitä sinä sille kusipäälle oikein keksit?» 

»Viisi noin sadan gramman muovipussia jotka sisälsivät valkoista, hienojakoista jauhetta. Panin ne 

rautalangalla kiinni etupuskurin taa...» Bood ryhdistäytyi hitaasti naama muuten vakavana, mutta silmät 

tyytyväisyydestä loistaen. Albert Einstein oli varmasti näyttänyt samalta raapustettuaan ensimmäisen 

kerran liitutaululle ne kolme kirjainta ja pienen kakkosen yläkulmaan. 

»Ei helvetti... mitä sitten tapahtui?» Roivas ravisti epäuskoisena päätään. 

»Minä tein hieman tikusta asiaa ja päivystelin aamupäivällä huumepuolella. Sinun olisi pitänyt nähdä Jöns 

Andin naama, kun varikon esimies ja yksi huoltopuolen tyyppi taluttivat herran käsipuolesta paikalle.  

Minä lähdin toimittamaan omiani siinä vaiheessa, kun niiden pikku pussien sisältöä alettiin miehissä 

analysoida...» 

»Mitä niissä pussukoissa muuten oli?» 

»Ei mitään vaarallista. Matalafosfaatista ja vesistöystävällistä pesuainetta, sopii erinomaisesti kirjo - ja 

hienopesuun eikä ärsytä herkkääkään ihoa.» 

»Jos And nostaa jutusta suuremman haloon, laaditaan sille nimetön kirje. Todetaan että kyseessä oli 

ainoastaan työtovereiden hienovarainen huomautus siitä, että varsinkaan näin kesäaikaan ei ole suotavaa 

pitää samoja sukkia kahden palkkapäivän väliä», Roivas ehdotti suupielet muikealla mutkalla. 



»Hei! Tuo ei kuulosta lainkaan huonolta ajatukselta...» Boodin katse sai sen miettiväisen sävyn, jonka hänen 

pöytätoverinsa tiesivät yleensä ennustavan tulevaa toimintaa. 

»Mitä uutta Faustosta?» Roivas kääntyi Gunnmon puoleen ilme kysyvänä. 

»Valitettavasti ei edistystä. Ei minkäänlaista. Haastattelukierros on tehty ja pöytäkirjoja riittää kasapäin, 

mutta hajuakaan johtolangasta ei ole löytynyt.» Gunnmo riiputti isoa päätään alakuloisen näköisenä. 

»Tämä on juuri niin kinkkinen juttu kuin miltä se heti alun perin vaikuttikin.» »Paskamaista», Roivas huoahti 

raskaasti. »Pitänee kertoa hieman hyviäkin uutisia väliin», Bood puuttui taas puheeseen. »Pidätimme eilen 

Solnasta melkomoisen varastetun saaliin keskeltä herra Anton Krajicin. Voit pyyhkiä Hässelbyn murrot 

listaltasi.» 

»Ei hassumpaa. Mutta kai Anton kertoi olevansa syytön. Hänhän oli tullut vain kastelemaan talon kukkia 

Odenplanin asemalla tapaamansa tuntemattoman miehen pyynnöstä, vai?» Roivas kysäisi naama 

peruslukemilla. 

»Anton ei edes yrittänyt tuota, yllättävää kyllä. Asiaan saattoi vaikuttaa tosin se farmariauto, jolla hän 

saapui kukkien kastelu reissulleen. Siitä löytyi melkein viiden kymppitonnin edestä edellisyönä varastettua 

omaisuutta.» Boodin äänessä oli aste aitoa vahingoniloa. 

»Tuosta kiipelistä eivät edes kaikki maailman vittumaisimmat puolustusasianajajat yhdessä pysty herra 

Krajicia vapauttamaan», Gunnmo hörähti. 

»Toinen mielenkiintoinen uutinen liittyy tähän mestari-kavaltajaan - herra Rasmus Kleiniin.. .» 

»Älä vaan sano, että kävit pidättämässä hänetkin T-Centralenin miestenvessan kusikourulta, ihan vain 

ohikulkumatkalla...» Roivas huoahti ääni epäilevänä. 

»Ei nyt sentään. Mutta eräs taksikuski väittää melko varmana nähneensä miehen Oslossa viime 

viikonloppuna!» 

»Ollaanko jäljillä? » 

»Norjan poliisilla on hänestä ykköshaku päällä. Toivotaan parasta.» 

»Teinä en hihkuisi vielä riemusta», Staffan Gunnmo tuhahti. »Muistuu mieleeni kun metsästimme Clark 

Olofsonia takavuosina viikkokausien ajan. Tunnin sisällä saatoimme saada hänestä varman vinkin 

Jällivaarasta, Råsundan Stadionin nakkikiskan jonosta, pitkää siimaa uittamasta Svenska Björnenin vesiltä ja 

mattopyykiltä Blekingen saaristosta...» 

»Toivotaan nyt kuitenkin parasta. Mies teki niin härskin katoamistempun, että suuri yleisö on alkanut pitää 

kaveria jo jonkinlaisena nykyajan Papillonina.» Bood nyrpisti vihaisena nenäänsä. 

»Ei mutta - minäpä taidankin suunnata nyt polkupyöräreiteille.» Roivas vilkaisi nopeasti kelloaan. »Jääkää 

te jeparit tänne sisälle hikoilemaan ja ihmettelemään ilmanvaihtoamme, joka ei saa aikaan muuta kuin 

ikävää vinkuvaa ääntä. Eikö niin pojat?» 

»Ei kai tässä muukaan auta. Mitä muuta virkavapaalla olevan ohjelmaan kuuluu kuin sen iankaikkisen 

vanhan munamankelin höylääminen?» Gunnmo kysyi. 



»Tänä iltana olen aikonut poiketa parissa kuppilassa -mitt i city.» 

»Niinkö. Pitäisikö minunkin yrittää puhua eukolle jotakin kesäkauden avauksesta...» Bood hieroi 

leukaperiään miettiväisen näköisenä. 

»Älä turhaan vaivaudu tänä iltana, Ronny», Roivas kiirehti estelemään. »Otetaan se kierros joskus toiste. 

Hiukkasen paremmalla ajalla. Sitten kun emäntäsi lähtee taas pentujen kanssa heinäkuussa mummilaan 

Karlstadiin, jooko?» 

»Kytällä on kissa kierroksessa, vai?» Gunnmo iski silmää suutaan maiskutellen. 

»Niinkin kai voisi sanoa... No hyvää päivänjatkoa vaan. Ja antakaa hien haista, pojat.. .» 

Kello puoli kahdentoista tienoissa yöllä Roivas astui jo toistamiseen parin tunnin sisällä Kungsgatanilla, 

Hötorgetia vastapäätä sijaitsevaan ravintola Monte Carloon. Hän morjensti ovella seisovaa vaaleaa, 

pystytukkaista, bodanneen näköistä portsaria, jonka tunsi entuudestaan ulkonäöltä. Sitten hän käveli ruletti 

- ja blackjack -pöydät sivuuttaen peremmälle baaritiskille. 

Roivas oli pukeutunut kevyeen, sinertävään takkiin ja rentoihin tulenvärisiin housuihin. Ravintolan 

ruotsalaisperäinen asiakaskunta oli valinnut asusteensa suurin piirtein samanlaisen linjan mukaan. 

Osa asiakkaista oli kuitenkin pukeutunut pääasiassa tummasävyisiin kaksirivisiin pukuihin, joiden 

valmistajanmerkeissä vilahteli nimiä Annani, Boss tai Hechter. Biblioteksgatanin laatuliikkeissä ne maksoivat 

vähintään viisituhatta kruunua. Näiden tummakulmaisten, öljyhiuksisten miesten valkoiset paidat loistivat 

norsunluuna ja heidän silkkisolmionsa, korunsa ja rannekellonsa viestivät katsojille sitä samaa — olen kova 

poika ja hyvin menee. 

Roivas tunsi osan paikallaolijoista työpaikkansa arkistojen kuvista. Myös tuntemattomat tummasilmäiset 

pukuherrat olivat sataprosenttisella varmuudella samaa seurakuntaa. Ne jotka rahoittivat moisen 

varustuksen rehellisesti ja työtä tekemällä eivät ilmaantuneet näyttämään uusimpia ostoksiaan Monte 

Carlon tyyppiseen paikkaan. 

Roivas pyysi Kopperia, baarimikko valitti merkin päässeen loppumaan ja oli tyydyttävä Buckleriin. Roivas 

otti kulauksen seisaaltaan baaritiskiin nojaten ja kääntyi katsomaan ravintolasalin seinälle nostettua isoa 

videoheijastinruutua. Pari pellen näköistä velttomahaista entistä kehonrakentajaa pieksi sovitun 

koreografian mukaan toisistaan paskoja pihalle 'Wrestlingin Maailmanmestaruusotteluksi' kutsutussa 

näytöksessä. Jenkkiyleisö kannusti pellehermanneja naama punaisena ja tosissaan. 

Roivas käänsi asentoaan tiskillä ja antoi katseensa kiertää yli sokkeloisen ravintolatilan. Hän oli taas 

nostamassa lasia huulilleen, kun käden liike samassa pysähtyi. Mies jähmettyi pariksi sekunniksi. 

Nainen marssi sisään ravintolan pääovesta, videoruudun alta. Hän oli pukeutunut lyhyeen, 

vartalonmyötäiseen ja ohueen sukkapukuun; se oli valmistettu jostakin elävän tuntuisesta, kiiltävästä 

materiaalista. Asu korosti erinomaisesti vartaloa, joka oli hento mutta samalla kissamaisella tavalla jäntevä. 

Naisella oli mustat, kalliit ja sirot piikkikorkoiset kengät. Ne tekivät oikeutta hänen linjakkaille, 

ruskettuneille, sukattomille säärilleen. 



Kelloa naisella ei ollut, mutta sen tilalla hohti himmeästi kultainen ranneke. Tällaiselle naiselle aika sinänsä 

ei tainnut useinkaan olla tärkeä tai edes mielenkiintoinen ilmiö. Sellaiseksi se alkoi muuttua vasta 

myöhemmällä iällä. 

Naisen kasvot olivat kauniit, jotenkin klassiset. Suu oli rajattu ehkä aavistuksen verran liian voimakkaalla 

punalla, mutta se ei ollut mautonta vaan asiaan kuuluva välttämättömyys: yökehrääjä. Niinhän Justus oli 

todennut yön tummina hetkinä epämääräisessä kapakassa Söder-malmilla. 

Naisen tukka loisti kiiltävän mustana kehänä ja se oli leikattu lyhyeksi niin, että se kehysti soikeita kasvoja 

kuin taidokas hattu. Asuurinsiniset silmät loivat häkellyttävän ja jännittävän vastakohdan hiusten tummalle 

hohteelle. 

Sakari Roivakselta pääsi matala huokaus. Tässä oli hänen etsimänsä nainen. Hän tiesi sen yhtä varmasti kuin 

jos olisi nähnyt naisesta kuvan eilisenä päivänä... 

15. 

Nainen asettui baaritiskin kulmaukseen aivan Justuksen kuvaamalla tavalla. Hän tilasi pikarillisen 

valkoviiniä, johon pyysi mukaan sitruunanviipaleen ja pari mansikkaa. Roivas kohotti kulmiaan muutaman 

metrin päässä ja mietti, että tuollaiset makutottumukset eivät olleet aivan tavallisimmasta päästä. 

Toisaalta; huomion herättäminen saattoi olla osa pelin henkeä. Katseitahan nainen kaipasi. Jo useissa 

pöydissä oli miesten silmissä herännyt kiinnostus. 

Nainen sytytti ohuen pikkusikarin kultaisella Zippolla ja ehti imaista ensimmäisen pitkän henkosen, kun 

keskellä ravintolasalia olevasta pöydästä nousi mies. Hän oli lyhyehkö, pukeutunut helmenharmaaseen 

silkkipukuun ja lohenpunaisiin, kirjailtuihin liiveihin. Miekkonen asteli itsevarmoin, aavistuksen verran 

keinuvin askelin naisen luo. 

Tulokkaan linnunluinen olemus ei voinut painaa paljonkaan yli viittäkymmentä kiloa. Hän oli erikoisen 

näköinen yhdistelmä varmaan useampiakin rotuja. Kasvojen piirteissä oli hieman latinalaisuuteen 

viittaavaa; sysimustat silmät ja hiusten mustansinertävä säkkärä taas saattoivat vihjata afrikkalaiseen 

perimään - tämä siitä huolimatta, että miehen iho oli kesäajasta huolimatta melkeinpä silmiinpistävän 

kalpea, kuin puuterilla himmennetty. 

Ensin sormusten kirjoma vasen käsi tarttui baaritiskin ääressä seisovaa vaaleaa naista kevyesti ranteesta. 

Sitten mies sanoi jotakin kaunottaren korvaan. Nainen nyökkäsi nopeasti pariin kertaan ja vastasi sitten 

hiljaisella äänellä ja ilme vakavana. Mies mutristi suutaan, oli pari sekuntia miettiväisenä hiljaa ja sanoi 

sitten vielä jotakin, lyhyesti ja ehkä vaativastikin. Nainen nyökkäsi taas. Mies taputti häntä kertaalleen 

käsivarrelle, kääntyi kantapäillään ja marssi taakseen katsomatta ulos ravintolasta. Hänen pöydästään nousi 

kookas, tummansiniseen klubitakkiin ja mustiin housuihin pukeutunut, eteläamerikkalaiselta vaikuttava 

mies, joka lähti kumppaninsa perään jättäen täysinäisen oluen jälkeensä. 

Roivas vilkaisi naisen taholle. Tämä imi juuri pikkusikaristaan syvää henkosta ja tuijotti harmahtavan savun 

läpi ulko-oven suuntaan silmät kavenneina. Ilme ja nopeat imaisut filtteristä kertoivat, että tapaaminen 

lyhyenlännän riikinkukon kanssa oli tullut naiselle vähemmän miellyttävänä yllätyksenä. 



Roivas kohensi ryhtiään ja asteli sitten rauhallisesti eteisaulaan. Bodaava portsari luki Citynyttiä ja laski 

lehden kädestään ilme kysyvänä nähdessään Sakarin lähestyvän. Hän tiesi aikaisemmasta kokemuksesta 

mikä tämä kaveri oli miehiään. Ravintola Monte Carlo ei ollut Tukholman rikospoliisille aivan outo 

vierailukohde. 

»Tjänare, olisi pikku kysymys . . .» Roivas aloitti rauhalliseen sävyyn. 

»Miten voin auttaa?» Portsari laski lehden kädestään. 

»Tuo äskeinen nätisti pukeutunut pikku heppu - se joka poistui tämän klubitakkisen isomman tyypin kera - 

tiedätkö sinä kuka se oli?» 

»Jep. Kantakundeja. Nimeä en tiedä mutta sitä kutsutaan Amoriksi...» 

»Eli tarkoittaa siis sitä söpöä siivekästä enkeliä, joka sekoittaa ihmisten elämää terävillä pikku nuolillaan?» 

Roivas varmisti hymyilemättä. 

»Sama keiju...» 

»Olisiko sinulla aavistustakaan minkä alan miehiä hän on - siis toimeltaan ja touhultaan?» 

»Lemmikkieläinkauppias, luulisin...» Portsari iski merkitsevästi silmää. 

»Sitä minäkin hieman epäilin. Kiitokset sinulle.» Roivas taputti miestä kertaalleen tämän kunnioitettavan 

paksuun olkapäähän ja kääntyi takaisin kohti ravintolasalia. 

»Eipä kestä.» 

Roivas poikkesi saman tien vessassa ja palasi sitten paikalleen baaritiskille. Nainen oli edelleen samoilla 

jalansijoilla, mutta katseet joita häneen kohdistettiin ravintolan miespuolisen yleisön joukosta viestivät 

siitä, että tilanne tuskin tulisi pysymään tällaisena pitkään. Roivas päätteli, että ainut vaihtoehto oli lähteä 

itse liikkeelle nyt heti, ensimmäisenä. 

»Hyvää iltaa. Havaitsin juuri, että juomasi on loppu. Voisin tarjota uuden mansikkapirtelön.» Roivas oli 

astunut muutaman askelen ja seisoi ilme kohteliaan kysyvänä naisen vierellä. 

Tämä vilkaisi lähestyjää nopeasti kiireestä kantapäähän ja ohimenevä ilme hänen silmissään viestitti, että 

saman keskustelunaloituksen hän oli kuullut turhan monta kertaa. 

Roivas vähät välitti siitä. Hän ei varsinaisesti tuntenut itseään vaikutusta karttavaksi, ensi treffeillä olevaksi 

lukiolaispojaksi. 

»Kiitos, joisin ehkä vielä yhden mielelläni.» Nyt naisen kasvoille nousi kevyt hymy kuin puuterihuiskun 

hipaisu. Se ei ulottunut häkellyttävän sinisiin silmiin saakka. Se oli pikemminkin ammattimaisen kohtelias 

reaktio. 

Roivas viestitti tilauksen eteenpäin baarimikolle sormeaan pyörittäen. Samalla hän koetti analysoida 

mielessään naisen pehmeän soljuvaa ruotsia, jossa oli jännittävä sivuvivahde. Hän yritti sijoittaa sen 

alkuperää kartalle, mutta ei ollut läheskään varma onnistumisestaan. Sitä paitsi nainen ehti ensin: 



»Oletko norlantilainen vai suomalainen?» hän kysyi. Nainen oli näemmä pyöritellyt samaa ongelmaa 

mielessään. 

»Suomalainen. Entä sinä? Mistäpäin maailmaa olet kotoisin?» 

»Sanooko Sleesia sinulle mitään?» Nainen otti baarimikon tuoman pikarin käteensä nyökäten Roivakselle 

kiitokseksi tuskin huomattavasti. 

»Puola.» 

»Oikein. Olen nähnyt Suomesta kuvia. Järviä ja metsiä. Kaunista varmaan ainakin kesällä. Siellä mistä minä 

tulen on hiilikaivoksia ja sulattoja ja taivas on useimmiten savusta harmaa.» 

Pieni siemaus viiniä ja peittelemättömän arvioiva katse seurasivat. Ne saivat Sakarin toisaalta tuntemaan 

itsensä kiusaantuneeksi ja toisaalta ne aiheuttivat väkisinkin pientä värinää hänen selkäpiissään. Naisen 

itsevarmassa olemuksessa ja näissä sinisissä silmissä oli jotakin, joka ei jättänyt kylmäksi. Ehkä se oli vain 

tietty ammattilaisuuden säteily; se ei voi olla tekemättä vaikutusta - kaikilla aloilla. 

»Olen joskus lukenut siitä. Elämä ei kai ollut siellä helppoa kommunistivallan aikana.» 

»Elämä ei ole vieläkään siellä helppoa.» Naiselta pääsi pieni hymähdys. »Elämä on paljon helpompaa täällä, 

tässä ja nyt...» 

Roivas vilkaisi naista pikaisesti silmiin. Tämä ei väistänyt katsetta vaan vastasi siihen suoraan ja 

peittelemättä, koulitusti. 

»Nimeni on muuten Sakari.» Roivas ojensi kätensä päättäen kestää naisen katseen häkeltymättä. 

»Minut kastettiin Krysztynaksi. Täällä Ruotsissa on kätevämpi kutsua itseään vain Stinaksi.» 

»Hauska tavata, Stina.» Roivas kohotti oluttaan tervehdykseksi. 

»Minä olen täällä juuri sitä varten - että minua olisi hauska tavata...» Nainen katsoi kohti silmää 

räpäyttämättä, merkitsevästi. Pelin henkeen kuului ilmeisesti tuoda asianlaita riittävän selvästi julki heti 

kättelyssä. Se oli ilmeisen tehokasta ja taloudellista toimintaa: sillä tavalla tyhjänpäiväiset suunpieksijät sai 

vaihtamaan baaritiskiä. 

»Niin olen ymmärtänytkin», Roivas nyökkäsi ilme mietteliäänä. Hän vaihtoi jalkaa ja otti rauhallisen, pitkän 

hörpyn lasistaan. 

»Miksi sinä olet täällä? Tai tarkemmin ottaen siinä?» Stinaksi itseään kutsuva kaunotar kohotti taidokkaasti 

nypittyjä kulmakarvojaan. 

»Tietänet sen vähintään yhtä hyvin kuin minä. Ellet jopa paremmin.» Mies veti syvään henkeä. Parfyymin 

tuoksu oli raskas ja makeahko. Jotenkin se ei tuntunut sopivan yhteen naisen olemuksen kanssa, mutta 

varmasti se oli tarkkaan harkittu ja havaittu hyväksi niissä askareissa, joissa näillä tiskeillä liikuskeltiin. 

»Minä otan tonnin. Tavallinen homma. Sirkustaiteilijat ovat erikseen. Koko yön hinnoittelu on sitten toinen 

juttu.» Krysztynan syvän siniset silmät katsoivat rauhallisesti, hämääntymättä tai epäröimättä. 



»Tavallinen on ihan hyvä. Minä olen tavallinen mies.» Roivas nyökkäsi kasvot peruslukemilla, mutta pieni 

nielaisu paljasti silti jotakin siitä mitä hänen mielessään liikkui. Sisimmässään hän oli harmistunut. Hänen 

olisi pitänyt pystyä pelaamaan pelinsä viileämmin tuollaisen tasarahan huoran kanssa. 

»Hyvä, sellaisista minä pidän. Siis tavallisista kunnon miehistä. Ne ovat parhaita. Onko sinulla hotellihuone 

jossakin tässä lähistöllä?» 

»Ei.» 

»Sitten menemme minun paikkaani. En lähde outojen luo, anteeksi vain...» Nainen loi mieheen vielä 

pikaisen katseen kiireestä kantapäähän. Hänen silmänsä eivät paljastaneet mitään. Eivät hyväksyntää 

eivätkä vastenmielisyyttä. 

»Se on ymmärrettävää, aivan viisasta», Sakari Roivas myönsi nyökytellen. 

»Asun Söder-malmilla. Tuosta kadulta saa kyllä taksin lennosta.» 

Roivas viittasi kädellään eteisaulan suuntaan. »Mitä me sitten enää oikeastaan odotamme?» 

Stina laski puoliksi juodun viinipikarin kädestään ja lähti astelemaan kohti ulko-ovea niska suorana ja koko 

olemus ylväsryhtisenä kuin Diorin näytöksen mannekiini. Roivas seurasi hänen jäljessään parin askeleen 

etäisyydellä. Pöydistä heidän menoaan seurasivat lukuisat tietävät katseet. 

Kymmenen minuuttia myöhemmin taksi pysähtyi Tengdahlsgatanille, joka sijaitsi Söder-malmin itäosassa 

heti Vita Bergenin takana. Roivas muisti saman tien, että Fausto di Moron asunto oli myös jossakin täällä 

aivan lähinurkilla, ehkä parin kadun takana. 

He nousivat vanhalla ritilähissillä iäkkään kivitalon neljänteen kerrokseen. 

Oven takaa löytyi pieni eteinen, raollaan oleva vessan ovi, olohuone jota hallitsi leveä, tyylihuonekalua 

jäljittelevä sänky sekä toinen raollaan oleva ovi, joka johti ilmeisesti keittokomeroon. 

Stina sytytti valon hapsuvarjostimen kruunaamaan isoon jalkalamppuun. Valo oli sopivan pehmeää, huone 

jäi uinailemaan utuiseen puolihämärään. 

»Tämä ei ole asuntoni. Tämä on työhuoneeni», nainen sanoi merkitsevällä äänensävyllä. 

»Niin minäkin olin ymmärtävinäni», Roivas nyökkäsi katsoen hitaasti ympärilleen. Huone oli sisustettu 

sellaiseen kulissi tyyliin, että sitä oli mahdoton kuvitella kenenkään asunnoksi. 

»Istu alas. Minä poikkean vessassa.» Stina käännähti kynnyksellä, ja samassa ovi jo kolahti kiinni hänen 

syvään uurretun selkänsä takana. 

Roivas istahti varovasti sängyn reunalle. Se oli matala ja pehmeä. Siinä ei ollut hyvä istua. Hän epäili, että 

sängyssä ei ollut mukava nukkuakaan. Mutta tuskinpa huonekalua oli tarkoitettu antamaan syvää ja 

rauhallista unta. 

Vajaat pari minuuttia ehti kulua, kunnes vessan ovi kolahti taas. Nainen asteli olohuoneen hämyyn alasti; 

ruskeana, kimmoisena, kauniina. Ujostelematta tai epäröimättä. 



»Stina, tuota noin.. .» Sakari Roivas ei pystynyt välttämään syvää uloshengitystä. »Minä luulen, että meidän 

pitää nyt puhua eräästä asiasta...» 

16. 

»Puhua?» Naisen ilme oli ensimmäisen kerran hämmentynyt. »Sinä siis haluat vain puhua...» 

»Niin, minulla on sinulle kysymys.» Roivas piti ilmeensä vakavana ja koetti kohdistaa katseensa naisen 

silmiin. 

»Kysy kysy, hyvä mies.» Stinan ilme kertoi, että hän oli tämän sängyn reunalla ehtinyt kuulla jo aika 

kummallisia kysymyksiä. Tuskinpa nyt tulossa oleva häntä onnistuisi hätkäyttämään. 

»Tunsitko sinä Fausto di Moron?» Roivas päätti mennä suoraan asiaan. Hän ei irrottanut katsettaan 

alastomana, käsivarret rintojen alla ristissä seisovan naisen laajenneista silmistä. Tässä valaistuksessa ne 

näyttivät melkeinpä mustilta. 

»Mikä mies sinä oikein olet?» Sanat tippuivat naisen suusta yksitellen, ja nyt niistä pystyi erottamaan 

slaavilaisen painotuksen. Ilme kertoi selvästi, että tällä kertaa ammattilainenkin oli erehtynyt. Tähän 

kysymykseen hän ei todellakaan ollut valmistautunut. 

»Olin Fauston hyvä ystävä.» Sakarin ääni oli hiljainen. »Ja sen lisäksi olen poliisi.» 

»Poliisi?» Nainen otti pari varovaista askelta, ja sitten hän istahti vuoteelle miehen vierelle kankeasti, 

reunasta tukea ottaen. »Mitä sinä haluat minulta?» 

»Haluan jutella kanssasi Faustosta.» Roivaksen ääni oli hiljainen ja rauhoittavaksi tarkoitettu. 

»Fausto on kuollut. Tapettu. Se oli lehdessä...» Nainen tuijotti eteensä jotenkin lysähtäneen näköisenä, 

kädet voimattomina sylissä tumman häpykarvoituksen peittona. Äkkiä hän näytti alastomuuttaan 

häpeilevältä nuorelta tytöltä liian suuren ja pehmeän sängyn reunalla. 

»Me molemmat tiedämme sen. Ja minä aion ottaa kiinni hänen tappajansa.» Roivas antoi katseensa 

harhailla vapaasti. Jos tämä juttuhetki todellakin maksoi tonnin, niin siihen hänellä varmaan oli oikeus. 

Melkeinpä vastentahtoisesti miehen oli myönnettävä, että nainen oli todella kaunis. 

»Miten hyvin sinä tunsit Fauston?» 

»Me olimme ystäviä.» Stina karautti kurkkuaan, mutta silti sanat tulivat ulos puristetun tuntuisesti. »Se oli 

harvinaista. Meikäläisillä yleensä on harvoin ystäviä. Varsinkaan miesystäviä.» 

»Miten te tutustuitte?» 

»Se alku oli tavallinen tarina. Ujo ja estynyt poika, joka tulee tapaamaan kädet hikoillen ja punastellen. Nyt 

siitä ensimmäisestä kerrasta taitaa olla parisen vuotta.» Nainen ei kohottanut katsettaan sylissä lepäävistä 

käsistään. Hänen äänensä oli hyvin hiljainen. Aikaisemmin illalla siinä kaikunut kova ja itsevarma sointi oli 

yllättäen karissut jonnekin. 

»Entä sitten?» 



»Sitten uusia vierailuja. Epäsäännöllisin väliajoin. Ja sitten eräällä kerralla hän yllätti. Tuli mukanaan kukkia 

ja lahja. Oli minun syntymäpäiväni. Se oli niin... herttaista. En ollut saanut syntymäpäivälahjaa varmaan 

viiteen vuoteen.» 

Krysztyna pyyhkäisi nopeasti poskeaan. Ehkä se oli vain ihoa kutittava hiussuortuva. 

»Oliko Fausto ihastunut sinuun?» 

»Luulen niin. Hänellä ei ollut paljonkaan kokemuksia naisista, ja minäkin pidin hänestä. Hän oli aina niin 

kohtelias ja hyvä minua kohtaan. Aivan toisenlainen kuin useimmat asiakkaat.» Nainen tarkasteli pää 

painettuna punaisia kynsiään. »Kun huomasin hänessä niitä... merkkejä, otin asian puheeksi aivan 

vakavasti. Kerroin, että mikään vakavampi ei voinut olla mahdollista välillämme. Että olemme niin eri 

maailmoista. Mutta ilmoitin hänelle, että voisimme olla ystäviä niin kauan kun hän haluaa. Kunnes hän 

löytää itselleen oikean naisen. Kunnollisen naisen. ..» Viimeinen lause oli tuskin kuuluva. 

»Sinä et siis ollut ihastunut häneen?» Roivas jatkoi kysymyksiään. 

»En sillä tavalla, kuin tarkoitat. Minä pidin hänestä kuin pikkuveljestä. Tai nallekarhusta, lapsena. 

Ymmärrätkö?» 

Roivas nyökkäsi. Samanlaisia tunteita Fausto oli herättänyt monissa tuttavissaan. Ystävällinen, mukava 

kunnon kaveri, jonka kuitenkin liian harvat olivat ottaneet todella vakavissaan. Mutta jonka joku oli 

kuitenkin ottanut tarpeeksi vakavasti murhatakseen hänet. 

»Ja sitten Fauston elämään tuli nainen», Roivas sanoi toteavaan sävyyn. 

»Niin. Tämä suomalainen tyttö Rinkebystä», Krysztyna nyökkäsi kääntämättä edelleenkään katsetta 

käsistään. 

»Mitä teidän välillänne silloin tapahtui?» Roivas katsoi naista ilme tarkkaavaisena. 

»Sinun lienee vaikea uskoa tätä, mutta ystävyytemme säilyi, nyt tosin enää pelkkänä ystävyytenä.» 

Krysztyna vilkaisi Roivasta kulmiansa alta. »Fausto oli hyvä mies. Hän ei varmaan pettänyt sitä tyttöä 

kertaakaan. Täälläkin hän poikkesi enää ainoastaan istumassa, juttelemassa, juomassa kahvia. Pari kertaa 

kävimme ulkona syömässä tai juomassa lasillisen.» 

»Puhuiko hän tästä tytöstä sinulle? Vai oliko se hänelle arka paikka?» 

»Kyllä puhui. Hän oli hyvin avomielinen ja halusi kertoa edes jollekulle. Äidilleen hän ei voinut mainitakaan 

asiasta, ja se rasitti häntä aika paljon. Hän oli kovasti tosissaan sen tytön suhteen ja oli päättänyt perustaa 

perheen hänen kanssaan. Joskus loppukeväästä hän oli niin onnellinen ja innoissaan istuessaan tuossa 

samalla paikalla kuin sinä ja puhuessaan heidän yhteisistä suunnitelmistaan.» Nainen pyyhkäisi taas 

poskeaan kuin tiedostamattomalla eleellä. 

»Fausto piti sinusta kovin. Niin olen ymmärtänyt. Miten hän suhtautui tähän sinun...» Roivas mietti pari 

sekuntia oikeata sanaa: ». . . työhösi...» 



»Ensin luulen hänen olleen jollakin tavalla melkein lapsellisen mustasukkainen. Mutta sitten selitin hänelle, 

että tämä on vain minun tapani hankkia elatus, ja kyllä hän lopulta ymmärsi jutun.» Puolatar oikaisi 

selkänsä, ja hänen ruskettuneet, kiinteät rintansa liikahtivat pystympään asentoon. »Joskus kun hän oli 

poikkeamassa minulle tuli asiakas, ja niin minun piti piilottaa hänet tilapäisesti tuonne keittokomeroon.» 

Nainen viittasi kädellään kohti raollaan olevaa ovea. »Tuo seinällä oleva ryijy voidaan kääntää oven yli 

tuohon oikealla puolella olevaan koukkuun, ja silloin koko keittiö lakkaa olemasta.» 

»Erikoinen systeemi», Roivas tuumi. 

»Tällaisissa tiloissa tarvitaan joskus outoja ratkaisuja. Siinä ryijyssä on pari pientä aukkoa, joista näkee läpi», 

nainen sanoi olkapäitään kohauttaen. 

»Luulin, että sinä et harrasta kummallisuuksia», Roivas heitti lyhyesti. 

»En minä harrastakkaan. Mutta tämä osake on toiminut aiemminkin samassa käytössä ja se edellinen tyttö 

ei ollut aivan yhtä valikoiva.» Naisen äänensävy kohosi jonkin verran ja hän loi kulmiensa alta nopean 

silmäyksen Roivaksen suuntaan. 

Mies antoi katseensa kiertää huoneessa. Paksut tummat verhot peittivät ainoan ikkunan ja sulkivat tämän 

epätodelliselta vaikuttavan paikan päivänvalolta keskellä kirkkainta päivääkin. Seinillä roikkui muutama 

juliste: ne oli valittu ilmeisellä tarkoituksella huoneen käyttöä silmällä pitäen. Madonna rohkeassa 

poseerauksessa, kultainen mikrofoni jalkoväliä vasten painettuna, ja pukeutuneena outoon, futuristiseen 

korsettiin. Marilyn kumartumassa kohti kameraa, punaiset huulet raolla, silmät puoliavoimina, rinnat 

osittain paljastettuina. Ja tuntematon musta malli, makaamassa leopardintaljalla alastomana, raottaen 

itseään häpeilemättä punakyntisillä, pitkillä sormillaan. 

Roivaksen katse ajelehti kuin vaivihkaa seinien kuvista hänen vierellään sängynlaidalla pää painuksissa 

istuvaan naiseen. Hän antoi silmiensä sipaista tämän kullanruskeaa, pehmeää ihoa päästä varpaisiin. 

Huolimatta siitä, että silmäys sai hänet tuntemaan itsensä jollakin tavalla tirkistelijäksi, alkoi kuumottava, 

pakottava tunne nousta hänen sisällään vasten omaa tahtoa. Roivas kirosi mielessään, heitti polven toisen 

yli, rykäisi ja sanoi: 

»Mitä tiedät Fauston raha-asioista? Oliko hänellä paljon ylimääräistä?» 

»Ei. Ei minun tietääkseni. . .» Naisen äänessä saattoi aistia kummastusta. 

»Millainen oli tämä syntymäpäivälahja, jonka sait häneltä? Ja antoiko hän koskaan sen jälkeen muuta 

lahjaa?» Roivas mietti Laura Mattilan mainintaa arvokkaasta korusta, jonka hän oli saanut Faustolta. 

»Se syntymäpäivälahja oli melko vaatimaton. Pieni kultainen kaulariipus...» Nainen piti lyhyen, miettivän 

tauon. »Mutta sain minä häneltä myöhemmin toisenkin lahjan. Se on kallis ranskalainen naisten korukello. 

Maksaa varmaan tuhansia kruunuja. Minä melkein kauhistuin kun hän antoi sen, mutta hän vain hymyili ja 

sanoi, että se on palkkioksi hyvästä ystävyydestä...» 

»Koska hän antoi sen sinulle?» Roivaksen ääni terävöityi — Fausto oli siis jaellut ympäriinsä useampiakin 

arvokkaita lahjoja. Mieshän oli toiminut kuin myöhästynyt joulupukki. 

»Ei siitä ole kai kuin kuukausi. Tai kuusi viikkoa.» Naisen ääni oli muisteleva. 

»Vai niin...» Roivas rypisti miettiväisenä otsaansa. 



»Hän oli hyvä mies. Kuinka joku saattoi tehdä häntä kohtaan niin kauheita.» 

Krysztyna niiskautti nyt ensimmäisen kerran. Sitten hän painoi äkkiä ja varoittamatta alastoman vartalonsa 

Roivaksen kylkeä vasten kuin vaistomaisena eleenä - lohtua etsien? Vai oliko ele lainkaan impulsiivinen? 

Joka tapauksessa Roivas tunsi sävähdyksen sisikunnassaan, ja hänen hengityksensä syveni 

tiedostamattomasti. 

»Anteeksi tämä.» Nainen pyyhkäisi silmäkulmaansa kämmenselkään. »Mutta kun minä ajattelen tätä 

kauheutta ja julmuutta niin alan ihan vapista. En voi sille mitään.» 

Roivas istui sängynlaidalla niska jäykkänä, värähtämättä: »Se on luonnollista.» 

»Olen pahoillani. . .» Nainen vetäytyi hitaasti muutaman tuuman verran. Aivan kuin hän olisi säpsähtänyt 

miehen torjuvaa olemusta. 

»Ei tämä ole helppoa minullekaan. Kuten sanoin, niin Fausto oli ystäväni.» Roivas katsoi ilme sulkeutuneena 

suoraan eteensä. Tilanne sängyn laidalla alkoi muuttua hetki hetkeltä kömpelömmäksi. 

»Yleensä en luota poliiseihin... minulla sattuu olemaan sellainen ammatti...» 

»Se on ymmärrettävää... tuossa sinun ammatissasi. Saako muuten kysyä miten päädyit siihen?» Roivas 

esitti sanansa mahdollisimman neutraalisti, välttäen kaikkia painotuksia. 

»Kaikki alkoi Sleesiassa.» Nainen pyyhkäisi silmäkulmaansa kohentaen ryhtiään. Enää hän ei vetäytynyt 

kauemmaksi. »Jo nuorena tyttönä päätin, että minun on päästävä pois siitä kaikesta. Hiilenpölystä, joka 

peittää taivaan ja tunkee joka paikkaan. Sulattojen katkusta, joka saa silmät vuotamaan ja kurkun 

kirvelemään. Köyhyydestä, jonottamisesta, puutteesta. Koko siitä toivottomuudesta ankeudesta ja 

harmaudesta, Ja siihen ei ollut kuin yksi tie. Tapasin yökerhossa Kristerin, siis entisen mieheni Krister 

Hermanssonin, joka oli SKF:n komennusporukoissa pidemmällä työmatkalla Nova Hutassa. Kolme kuukautta 

myöhemmin muutin rouva Hermanssonina Kristerin mukana Ruotsiin. . . niin olin onnistunut toteuttamaan 

unelmani...» Nainen hymähti itsekseen, jotenkin ilottomasti. 

»Avioliitto ei onnistunut?» 

»Ei. Me olimme niin eri maailmoista. Vaikka kyllä me aluksi yritimme ihan tosissamme - molemmatkin 

varmasti. Lopulta ymmärsimme että ei ollut muuta kuin yksi vaihtoehto ja sitten päätimme erota. Aivan 

ystävinä ja yhteisymmärryksessä...» Kevyt kohautus kapeissa, hartioissa. 

»Ja sitten sinä...» 

»Ei. En heti. Yritin kyllä parissa työpaikassa. Ensin olin erään huolintaliikkeen keittiössä ja sen jälkeen 

siivoamassa. Kun siivousfirma meni konkurssiin, se tuntui oikeastaan helpotukselta. Heti seuraavana 

viikonloppuna ostin lopputililläni uuden kauniin asun ja lähdin yökerhoon - suoraan baaritiskille. Se oli niin 

helppoa - liiankin helppoa. Siitä on nyt nelisen vuotta...» 

»Tuosta helppoudesta vielä.. .» Roivas korjasi asentoaan. Hän tunsi vieläkin naisen kehon lämmön melkein 

kuumotuksena kuvettaan vasten. »Eikö tässä ammatissa ole sentään melko tavalla omia ongelmiaan, riskejä 

ja haittapuolia?» 



»Se riippuu siitä miten asiansa hoitaa.» Krysztynan ääni muuttui aavistuksen verran painokkaammaksi. 

»Minä en päivystä räntäsateessa Malmskillnadsgatanilla, en ota piikkiä, edellytän että asiakas käyttää aina 

kumia enkä lähde sellaisten tyyppien matkaan, joissa on jotakin epämääräistä. Enkä koskaan, mistään 

hinnasta suostu perversioihin. Jätän sen homman alan eksperteille.» 

Roivas nyökkäsi äänettömänä. Hän ei katsonut voivansa ryhtyä moralisoimaan asialla sen enempää. Nyt ei 

ollut kysymyksessä siveyspoliisin ratsia vaan paljon tärkeämmät asiat. 

»Okei. Se minusta.» Krysztyna karautti kurkkuaan ja käänsi tumman katseensa suoraan ja kiertelemättä 

miehen silmiin.  »Oliko sinulla mielessäsi vielä jotakin Faustoon liittyvää kysyttävää?» »Ei... ei oikeastaan.» 

»Mitä sitten? Tulitko tänne saakka ja odotitko että riisuuduin vain haastatellaksesi minua?» Kysymyksessä 

ei ollut, sen suoruudesta huolimatta, mitään osoittelevaa miehen suuntaan. Se oli vain hieman 

kummastunut ja utelias tiedustelu. »Kun sanoit meneväsi kylpyhuoneeseen, en tiennyt, että aioit 

riisuutua...» 

»Se ei ollut poliisilta erityisen fiksusti päätelty. Et taida ollakaan kovin hyvä poliisi...» Pieni hymynkare nousi 

naisen huulille. 

»Alan itsekin epäillä sitä.» Roivas mutristi myös suupieltään. »Ehkä on sitten vain niin, että olet nopein 

riisuja jonka olen tavannut.» 

»Kokemus opettaa», nainen mutisi enemmänkin itselleen. »Mutta et vastannut vielä kysymykseeni. Tulitko 

todella tänne vain haastatellaksesi minua, vai oliko vielä jotakin muuta?» 

»Valehtelisin jos sanoisin, että en tällä hetkellä ajattele muutakin.» Roivas tunsi kurkkunsa kuivuvan. 

Nainen oli kääntynyt puolittain hänen puoleensa. Kauniit, tumman hiuskehän reunustamat kasvot, 

sirolinjainen kaula, pystyt, kimmoisat rinnat, nännin nipukoiden kovat marjat, litteä, lihaksikas vatsa ja 

vatsan alapuolella tummaa, karitsamaista karvaa... 

»No. Mitä aiot tehdä?» Naisen kysymys tuli luonnollisena, ilman keimailua tai tahallista ärsytystä. »Muuten 

- se äskeinen, kun hiukkasen kallistuin sinuun päin. Ei se ollut aivan puhdas vahinko. Luulen tuntevani 

miehet melko hyvin ja ajattelin hieman testata sinua. Pitää myöntää että yllätyin. Onko sinulla luonne 

ruostumatonta terästä, kyttä?» 

»Tiedän, että on olemassa poliiseja jotka käyttävät tällaiset tilanteet hyväkseen.» Roivas nousi vuoteen 

reunalta seisomaan hitaasti ja raskaasti, aivan kuin hänen polvitaipeisiinsa olisi kiinnitetty parinkymmenen 

kilon punnukset. »Mutta minä en taida kuitenkaan olla sellainen jepari.» 

»Olen joutunut tapaamaan muutaman poliisin. Ja sinä olet kyllä aivan inhimillinen verrattuna eräisiin», 

nainen sanoi koruttomasti. 

»Poliisikin on vain ihminen.» 

»Niin. Sekä hyvässä että pahassa.. .» Nainen katsoi taas Roivasta punnitsevasti lauseen jäädessä soimaan 

ilmaan. 

Hämärään huoneeseen laskeutui muutaman sekunnin odottava hiljaisuus. 

»Minä kiitän sinua tästä jutustelutuokiosta. Ja olen pahoillani, että vein aikaasi», Roivas sanoi. 



»Olen minä usein käyttänyt aikaani huonomminkin.» 

Nainen nousi vuoteen reunalta, asteli eteiseen, kirjoitti nopeasti puhelinpöydällä olevaan muistivihkoon 

jotakin ja repäisi sivun irti. Hän ojensi lapun Roivakselle. 

»Siinä on tämän huoneiston numero ja sitten kotinumeroni. Voit soittaa jos mieleesi juolahtaa jotakin 

kysyttävää. Minä haluan auttaa.» 

»Kiitokset, Kiysztyna, vielä kerran. ..» Roivas rykäisi ja kohensi ryhtiään. »Sinä olet mukavampi tuttavuus 

kuin mitä odotinkaan siellä baari tiskillä.» 

»Stina, ei Kiysztyna.» Nainen hymyili tuskin havaittavasti. Stina on nykyisyyttä, Krysztynaa ei ole enää 

olemassa...» 

»Minä pidän tuon mielessäni. Hyvää yötä.» Roivaksen katse lepäsi naisen olemuksessa normaalia 

kiinteämpänä. 

»Nuku hyvin...» 

Kello näytti jo yli kahta aamuyöllä Roivaksen astuessa kadulle talon porraskäytävästä. Mies ei uhrannut 

ajatustakaan taksille vaan lähti astelemaan kohti kotia kädet taskuissa ja pää mietteliäästi painuksissa. 

Sakari käveli kiireettömästi ja oli kotikadullaan vasta vähän ennen kolmea. Hän joi lasillisen vettä, riisuutui 

ja ryömi saman tien vuoteeseensa. 

Yöstä tuli levoton. 

Teräksinen panssarivaunun jätti kurvasi kuusikon takaa useaan otteeseen moottori ärjyen ja uhkaava 

tykinputki heiluen. Ja Anteron lakananvalkeat kasvot tuijottivat verenpunaisten kanervien keskeltä yhä 

uudestaan ja uudestaan. 

Mutta unen viimeisillä hetkillä Sakarilla oli sängyllä vierellään tummatukkainen, sinisilmäinen nainen, joka 

ravisti kieltävästi päätään ja toisti yhä uudelleen, että ikävä kyllä se ei onnistu - hän ei ala asiakkaiden 

kanssa mihinkään ilman kondomia, sorry vaan... 

Nainen unessa oli kovin kaunis. Liian kaunis, ollakseen totta. 

17. 

Vielä aamukahvia juodessaankaan Sakari ei ollut päässyt irti aamuyön viimeisestä unestaan - ruskettunut, 

kimmoisa, lämmin vartalo vieressä lepäämässä ja naisen kujeellinen, mutta kuitenkin torjuva ilme; 

päättäväinen päänpudistus. 

Mies puraisi ison palan sämpylästä. Kuin tyhjästä nousi hänen mieleensä muistikuva finninaamaisesta, 

hieman hontelosta pojasta, joka makasi viileän vintin hämärässä hiirenkorville selailtu Cocktail-lehti 

vieressään, kämmen kuumottavana, niljakkaana kuppina. Häveten, huohottaen, hekumoiden. 

»SAATANAN SAATANA!» Roivas ravisti päätään kuin äkkinäisessä raivonpuuskassa. 

»KRIIK-KIIK-KIII!» Kekkonen kiroili takaisin häkkinsä oviaukolta niin pontevasti, että sai Koiviston 

säpsähtämään ja vetäytymään niskakarvat pörhöllään peremmälle omaan nurkkaansa. 



»Älä sinä typerä vanhapoika puutu juttuihin, joista et mitään ymmärrä.» Sakari tuhahti. 

Kekkonen oli tapansa mukaan kovanahkainen. Se ei ottanut nokkiinsa, vaan lehahti saman tien pöydän 

reunalle. Huokaisten sen isäntä mursi sille sämpylän kulman taottavaksi. 

Mies oli sen jälkeen menossa hakemaan Dagens Nyheteriä eteisen lattialta kun puhelin soi. Kohta hänen oli 

vedettävä syvään ja raskaasti henkeä. Kaikista mahdollisista soittajista puhujan piti tietenkin olla juuri 

Ingrid. 

»Hei, Sakari, oletko kunnossa?» 

»Kyllä, miten niin?» 

»Töissä kertoivat, että olet sairaslomalla.» Naisen äänestä kuulsi huoli, joka Ingridin tuntien saattoi olla 

melko keinotekoistakin. 

»Ei se ole mitään. Pieni venähdys vain...» Roivas pyöritteli luuria kädessään aivan kuin se olisi polttanut 

näpeissä. 

»Minä jo ehdin huolestua niin.» 

»Mukava, että soitit. Mutta minä olen kyllä ihan OK. Että eipä tässä kuule sen kummempia...» Roivas 

huoahti syvään aivan kuin puhelun lopettelemisen merkiksi. 

»Birgitta ilmoitti jäävänsä vielä kahdeksi päiväksi Larsin kanssa. On hiukan hiljaista täällä yksikseen...» Taas 

tuo tuttuakin tutumpi verryttelevä sointi. 

Mies veti ilmaa keuhkoihinsa ja aikoi lopettaa puhelun lyhyeen parilla sopivalla fraasilla. Jokin silti pidätteli 

häntä. Mieli oli siinä herkkyysasteessa, että erinäiset tuokiokuvat hyppelehtivät aivoissa aivan turhankin 

elävinä ja vaativina. 

»Kuule Ingrid...» Roivaksen ääni mataloitui astetta tummemmaksi. 

»Niin, Sakari...» Oliko nainen vaistonnut muutoksen? Oliko hänenkin äänessään uusi sävy? 

»Tietysti minä voisin poiketa tervehtimässä sinua. Ellei sinulla ole kiireitä?» Roivas ei ollut itsekään uskoa, 

että hän lausui tuon varovaisen tarjouksen. 

»Se olisi todella kivaa...» 

»Tulen puolen tunnin kuluttua.» Roivas laski luurin hyppysistään aivan kuin sormet olisivat olleet pienillä 

kivistävillä vesirakkuloilla. 

Kekkonen lehahti lampunvarjostimelle ja katseli sieltä miestä pää kallellaan ja nokka auki, kuin 

äänettömästi virnistellen. 

»Kehotan varovaisuuteen, siipiveikko.» Roivaksen ilme oli tuima. »Yksikin varomaton, pilkallinen rääkäisy ja 

pääset tappelemaan pulujen kanssa juoppojen oksennuksista Mariatorgetille...» 

»Miksi sinulla on mukana nuo?» Ingridin äänessä oli tuttu pahaenteinen sävy. 

»Siksi, että ostin tämän paketin viisi minuuttia sitten Pressbyrästa», Roivas huokaisi kärsivällisesti. 



»Mitä varten?» nainen intti kuin loukattu pikkutyttö tuijottaen pakettia nenäänsä nyrpistellen. 

»Sitä varten, että jos menen kanssasi sänkyyn niin tarvitsen näitä, tietty!» 

»Mutta minä en halua, että sinä käytät niitä!» Äänensävy oli Ingridiä tutuimmillaan. »Mikset?» 

»Sinä teet minut halvaksi.» 

»Miten helvetissä!» Roivaksen ääni kohosi. »Missä maailmassa sinä oikein luulet eläväsi. Etkö lue lehtiä?» 

»Taas sinä osoittelet minua. Loukkaat minua! Minä kyllä tiedän mitä sinä tarkoitat.» 

»Ei sinun pidä siitä loukkaantua. Me olemme molemmat vapaita, riippumattomia ihmisiä ja meillä on omat 

juttumme. Ei meidän kannata vetää mitään kotileikkiä. On paljon mukavampi leikkiä aivan ventovierasta.» 

»Onko sinulla ollut paljon tyttöjä?» 

»Vaikka kuinka paljon. Vaivaksi asti.» 

»Kerskuva sika!» 

»Älä nyt leikistä hermostu. Tuo on typerää.. .» 

»Minä luulin, että tuon sanan kuuleminen sinun suustasi olisi loppunut meidän avioeroomme.» 

»Minä vain tarkoitan sitä, että et sinäkään nyt tunnetusti selibaatissa elä.» 

»Pitäisikö? Kysynpä vaan. Minkä takia muka? Sinun pyhän muistosi, vai?» 

»Älä nyt taas ala inttää. Olenko minä muka vaatinut sellaista sinulta, vai?» 

»Sinä vääntelet minun puheitani.» 

»Hei. Älä puserra sitä niin kovaa. Ei se ole mikään Bullworker.» 

»Iso mies ja valittaa pienistä.. .» 

»Teemmekö me mahdollisesti vielä muutakin kuin treenaamme sinun käsivoimiasi, hei!» 

»Hyvä on, hyvä on. Saanko minä asettaa sen paikalleen?» 

»Ole hyvä. Sinullahan se käy.» 

Staffan Gunnmon työhuone oli vain pari neliötä pienempi kuin Roivaksen ja Boodin yhteinen työtila. 

Huoneen seinillä tulija näki tavalliset poliisikoulutukseen liittyvät diplomit kuten kollegoilla yleensäkin, 

mutta niiden vieressä komeili pitkä rivi poliisien ampumakilpailuissa saatuja kunniakirjoja ja 

sijoitusplaketteja. Yksi osuus oli omistettu yksinomaan miehen toiselle rakkaalle harrastukselle, 

raviurheilulle. Seinällä oli kuvia hevosista, jotka jäivät Roivakselle yhtä tuntemattomiksi kuin vastaavasti 

Gunnmolle Sakarin huoneen valokuvassa poseeraavat Interin pelaajat 80-luvun lopun 

menestysjoukkueesta. 

Gunnmon täpötäydellä työpöydällä lojui mappeja, atk-liuskoja, valokopioita, iso pino Svensk Polis -lehtiä 

sekä kaiken kruununa hevosalan julkaisuja. Vielä oli sekä vanhoja että tuoreita ravien lähtölistoja. 



»Faustolla oli siis rahaa jemmassa?» Staffan Gunnmo istui keinuvalla konttorituolillaan takanojassa ja 

pureskeli lyijykynää ilme miettiväisenä. 

Roivas nyökytteli päätään merkitsevästi: »En tiedä oliko sitä piilossa isompia määriä, mutta ainakin hän 

käytti sitä melko reippaasti viimeisen kuukauden aikana ennen murhaansa.» 

»Tuo voi olla hyvinkin olennainen tieto. Sen me kirjaamme.» Gunnmo kumartui etukenoon ja kirjoitti 

kynällään muutaman nopean rivin muistiinpanolehtiöönsä. Hän jäi tuijottamaan tekstiä mietteliäänä. 

»Rahan lähde on arvoitus. Sepä voisi jo selvittääkin monta asiaa.» 

»Olet oikeassa. Lienet tehnyt pientä omaa tutkimustyötä aikasi kuluksi?» Gunnmo iski merkitsevästi silmää. 

»Ei edes herra ylikomisario Jansson pysty estämään minua juttelemasta tuttavieni kanssa, vai mitä?» Roivas 

sanoi nenäänsä nyrpistäen. »No ei, tottavie!» 

»Mutta älä siitä huolimatta paljasta hänelle, että olen antanut pari vinkkiä. Se mies on kahdelle jalalle 

nostettu jalkapuu...» 

»Ja ikävä kyllä vielä sellainen jalkapuu, joka osaa kaikki saatanan ohjeet ja asetukset ulkoa kannesta 

kanteen», Gunnmo tuhahti. 

Roivas nousi ja kääntyi ovea kohti kättään heilauttaen: »Poikkean vielä omalla osastollani. Vi ses.» »Det är 

klart som fan...» Staffan Gunnmo kumartui taas otsa rypyssä pöydälleen levitetyn kuulustelupöytäkirjan 

puoleen. 

Tutussa työhuoneessa oli hiljaista. Ronny Boodin vanttera hahmo puuttui toisen pöydän takaa. Roivas 

asettui päätteen ääreen, kytki virran ja odotteli kymmenisen sekuntia myllyn lataamista. Hän syötti 

koneelle kolme peräkkäistä nopeaa käskyä, odotteli taas hetken ja näpytteli sitten sisään salasanansa. Vielä 

pari sekuntia, ja kone oli valmis ottamaan vastaan tarvitun hakusanan. Roivas syötti tiedostoon nimen: 

KRYSZTYNA HERMANSSON. 

Ruotsista ei löytynyt useampia Krysztyna Hermanssoneja, ja näin Roivas sai vaivatta selville naisen 

henkilötunnuksen. Sen hän taas syötti sisään koneeseen. 

Hän haki samalla tunnuksella tietoja useammastakin eri kentästä, mutta tulos oli aina negatiivinen. Tämä 

tieto tyydytti miestä. Stina ei ollut joutunut rekisteriin rikoksista Ruotsissa eikä hänestä ollut olemassa 

merkkejä myöskään niissä Interpolin tiedostoissa, joihin Roivaksella oli pääsy omalla avaimellaan. 

Seuraavaksi mies siirtyi uuteen tietokenttään, syötti taas salasanansa, odotti vaadittavat sekunnit ja kirjoitti 

sitten poliisien keskuudessa haukkumanimirekisteriksi kutsutun tiedoston kyselyyn nimen AMOR. 

Sekunnin kuluttua mikron himmeälle näytölle ilmestyi kolme nimeä: 



- AMOR (Betty Kyrkby), oikea nimi Elisabeth Ingeborg 

Kyrkby, prostituoitu, rangaistu kolmasti varkauksista, kerran pahoinpitelystä. 

- AMOR (Lasse Ramstedt), pornokauppias, tuomio alaikäiseen sekaantumisesta. 

- AMOR (Leopoldo Carlos Vega), epäilty parituksesta, kolme pidätystä vähäisen huumemäärän 

hallussapidosta. 

Tämä alkoi jo näyttää hieman lupaavammalta. 

Roivas syötti uudestaan koneelle nimen Vega, Leopoldo Carlos ja pian hänellä oli miehen henkilötunnus. Se 

kertoi tyypin syntyneen 38 vuotta takaperin. Roivas naputteli henkilötunnuksen koneeseensa, sitten 

näytöllä alkoi vilahdella se osa miehen historiasta, joka oli tarttunut Ruotsin poliisin ja muiden 

viranomaisten tietoverkkoihin. 

Leopoldo Carlos Vega, kutsumanimeltään Amor, oli syntynyt Venezuelassa. Ruotsiin mies oli muuttanut jo 

70-luvun loppupuolella, ja maan kansalaisuuden hän oli saanut viitisen vuotta sitten. Tiedostoista ei 

löytynyt mainintaa työpaikoista. 

Se oli hieman eriskummallista, koska jo herran sormukset maksoivat tavallisen työläisen vuosipalkan 

verran. Selitys löytyi kuitenkin seuraavan sivun näytöstä. Siinä todettiin yksiselitteisesti, että kyseistä 

henkilöä epäiltiin melko laajamittaisesta parituksesta, johon saattoi liittyä muutakin laitonta toimintaa. 

Herra Amoria ei ollut tuomittu, mutta hän oli joutunut muutaman kerran maksamaan sakkoja erinäisistä 

rikkeistä. Summat eivät olleet mitenkään huomattavia johtuen siitä, että tuomitulla ei ollut tuloja 

laisinkaan. Lemmikkieläinkauppa. Sillä nimellä Monte Carlon harteikas portsari oli kutsunut miehen 

leipäpuuta. 

Roivas rypisti otsaansa tyytymättömänä. Jotenkin ei tuntunut hyvältä että Stina, vaikka vakuuttikin 

työolojensa erinomaisuutta, joutui myymään itseään tällaisen tyypin laskuun. 

Poliisimies sammutti virran koneesta ja katseli mietteliäästi, miten hehkuvat valopisteet kuolivat pois 

ruudulta. Hän naputteli ajatuksissaan kuulakynällä pöydän kantta pitkähkön tovin. Sitten hän teki 

päätöksen. Jos Stina olisi puhelimitse tavoitettavissa, hän ehdottaisi tälle uutta tapaamista, vaikka ruuan 

merkeissä. Mikäli naisen iltaohjelma olisi jo buukattu täyteen, sille ei taas mahtaisi mitään. Joku toinen ilta 

sitten. Mutta Sakari Roivas tunsi, että hänen oli esitettävä naiselle vielä muutama kysymys... 

18. 

Isoksi ja romuluiseksi mieheksi Gunnmo sijoitti yllättävän kevyellä kosketuksella pallon nurkkaan. Roivas 

puhalsi ilmat keuhkoistaan ja ryntäsi kohti nurkkaa mailakäsi ojennettuna, vaikka päässä tuntui jo 

pimentyvän. Hän ehti sekunnin sadasosaa ennen palloa ja onnistui taittamaan lyönnin vain 

kämmenenleveyden verran pelinreunan yläpuolelle. Gunnmolla oli kuitenkin ollut hyvää aikaa hakea 

parempaa sijaintia. Hän oli jo valmiina kentän etuosassa ja lähetti pallon viuhuvalla kimmokkeella etuseinän 

kautta vasempaan takanurkkaan. Sakari oli jo luovuttaa, sillä yleensä Staffan hoiti tällaisessa 

ylivoimatilanteessa varman tapon.



Nyt kuitenkin mies otti lyönnin kovin rennosti ja varman päälle. Pallo osui takanurkkaan hieman ylös ja 

ponnahti kentälle niin, että Sakari näki vielä mahdollisuuden, syöksyi yritykseen viimeiset voimanrippeensä 

puristaen ja onnistui kuin onnistuikin palauttamaan pallon vielä kerran päätyseinään. Liikkeen voima heitti 

hänet jysähtäen sivuseinää vasten, ja loputkin ilmat puristuivat pihisten ulos miehen kidutetuista 

keuhkoista. Pallo singahti helppona Gunnmon eteen, ja petomaisesti virnistäen mies iski kanuunanlujan, 

laukauksen lailla läjähtävän tapon kentän oikeaan takanurkkaan. 

Roivas tipautti hien liottaman mailanvarren otteestaan ja liukui seinästä tukea haroen istumaan lattialle. 

Kirvelevä tappio erin 2-3. Mutta onneksi se oli nyt ohi, ja rääkätty keho sai vihdoin armon. Mies riiputti 

päätään antaen käsiensä levätä voimattomina sylissään. Gunnmo oli periaatteessa liian raskastekoinen 

useimpiin urheilulajeihin, mutta raakana ja armottomana pelinä squash näytti olevan kuin luotu miestä 

varten. Tämä ei suinkaan ollut Roivaksen ensimmäinen tappio romuluiselle kollegalleen. 

»Kiitos reilusta vastuksesta.» Gunnmo ojensi kätensä ja nykäisi Roivaksen jaloilleen. »Se oli sisukasta 

taistelua. Mutta kyllä minun pieni huolimattomuuteni tuossa viimeistä edellisessä pallossa myös auttoi 

sinua.» 

Roivas vilkaisi nopeasti vastustajansa virnisteleviä kasvoja ja päästi sitten väsyneen voimasanan suustaan. 

»Sinä teit sen tahallasi, etkö tehnytkin. . .» »Se on vähän sama pelissä ja pukilla. Aina kannattaa panna 

silmät kiinni, purra hampaat yhteen ja sinnitellä vielä ylimääräiset viisi sekuntia. Sitten se on sitäkin 

makeampaa...» »Sadisti!» 

»Peli on kovaa mutta reilua.» Gunnmo naureskeli tyytyväisenä ja saatteli Roivaksen ulos lasikopista läiskien 

tätä isolla kourallaan harteille. 

Squash-hallin kahvilassa Santarelli ja Bood odottelivat tulijoita kupposen ääressä. Molemmilla miehillä oli 

mukanaan urheilukassi, josta sojotti mailanvarsi. Vakiintuneen käytännön mukaan kumpainenkaan ei silti 

ollut viitsinyt edes tuntilippua lunastaa. 

Ylipainoinen ja kankea Bood ei pelannut juuri koskaan, ja Santarellikin vain hyvin harvoin. Mailat ja kassit 

olivat heille vain välttämätöntä rekvisiittaa. Bood käytti peli illan lähinnä oluen juomiseen, ja Santarellilla oli 

tapana päätyä mailakasseineen jonkin tilapäisen tyttöystävän asunnolle. »Miten meni?» Santarelli kysäisi. 

»Voitto kotiin 3-2.» Gunnmo ei salannut tyytyväisyyttään. 

Bood kirosi ja vilkaisi Roivasta syyttävästi. Sitten hän kaivoi huokaisten kuvettaan ja viskasi 

viidenkymmenen kruunun setelin virnistelevän Santarellin kouraan. 

»Roivas. Olet minulle ainakin yhden oluen velkaa tästä hyvästä», Bood sanoi naama mutrulla. 

»Älä valita. Mene itse ahtaaseen lasikoppiin tuon raivopään kanssa.» Roivas kampasi suihkunkosteaa 

tukkaansa jonkinlaiseen ojennukseen. 

»No, onko kahvit jo juotu?» Gunnmo kiirehti naama edelleen punoittaen. »Minulla on nyt virtahevon jano. 

Ensimmäinen olut tulee imeytymään nuppiin suoraan kitalaen läpi.» 

»Sama täällä.» Bood nuolaisi huuliaan. »Turha lähteä sitä varten kauemmaksi. Tuossa lähi kippolassa oli iso 

kolmonen tarjouksessa. Taidan juoda niitä ainakin kymmenen, sillä tavalla saan siitä maksimaalisen hyödyn. 

Perheellisen pitää ottaa säästö sieltä missä sitä tarjotaan.»



Kello puoli yhdentoista tienoilla baarin nurkkapöytään asettunut seurue oli jo vauhdissa, jota kolmen tunnin 

tarkoitushakuisen kallistelun jälkeen saattoi odottaakin. Pöydän päässä, selkä seinää vasten, istuva Roivas 

antoi katseensa kiertää kaverista toiseen. Hän maistoi suullisen lämmintä Fantaa illan kolmannesta 

lasistaan ja ihmetteli taas kerran mielessään, miten kummallinen aine alkoholi oikein on. Vanha Sakari olisi 

jo tässä vaiheessa riekkunut joukon päällysmiehenä ja ehdotellut tasaisin väliajoin uusia kierroksia 

koskenkorvasnapseja. Eikä illan mittaan mieleen olisi noussut ainoatakaan epäilystä jutunaiheiden tasosta. 

Mutta Fantaa juovan Sakari Roivaksen ajatuksiin oli hienoinen epäilys hiipinyt jo muutamaan otteeseen. 

Esimerkiksi Santarelli. Hänellä oli ehdottomasti joukon heikoin viinapää, mikä johtui tietysti siitä että mies 

otti kunnon kännin harvoin. Alkuillasta Sakarilla oli ollut hänen kanssaan aivan mielenkiintoinen 

väittelytuokio; tietysti oli käsitelty italialaista jalkapalloa. Interin ja Lazion viime kausien saavutuksia oli 

puitu välillä intomielisestikin, ja miehet olivat nauttineet asiantuntevilla huomioilla ja kommenteilla 

pallottelemisestaan. Mutta neljättä tuoppia vajentaessaan Santarelli oli kuitenkin alkanut lipsua asiasta, ja 

vähitellen hän oli siirtänyt keskustelun painopisteen kotona vallitsevaan kireähköön ilmapiiriin. Sitten hän 

oli alkanut jankata että nyt koko squash-ilta oli valumassa täysin hukkaan. Sattuneesta syystä hänellä ei 

ollut mitään mahdollisuutta poiketa tavanmukaisella pikku visiitillään Eva-Marien luona. Bood oli tapansa 

mukaan vetänyt tarinankertojan roolia heti siitä hetkestä lähtien kun he olivat istahtaneet ensimmäisten 

tuoppien ääreen. Ronnyn luontaiset valmiudet tällä alueella olivatkin melkoiset, ja porukka oli naureskellut 

muutamalle jutulle suurella suulla. Sitten mies oli kiristänyt tahtiaan. Nyt hänkin istui tuolillaan leveä, 

karvoituksen reunustama naama punoittaen ja itsekseen hekottaen. 

Parin tuopillisen jälkeen oli Staffan Gunnmo päässyt omaan elementtiinsä. Hänen kova äänensä ja karskit 

juttunsa olivat saaneet osakseen muutamia pitkiä katseita naapuripöydistäkin. Staffan oli tapansa mukaan 

läiskinyt kavereitaan ahkerasti harteille isolla kourallaan, ja suurella innolla hän oli muistellut heidän 

yhteisiä saavutuksiaan rikostutkinnan ohdakkeisella mutta kunniakkaalla saralla. Muutamaan otteeseen 

olivat kaverit joutuneet hyssyttelemään miestä arkaluontoisemmissa yksityiskohdissa. Tuskin oli silti 

minuuttia ehtinyt kulua, kun miehen mieleen oli juolahtanut uusi, entistäkin mehevämpi muistuma 

raadollisesta tosielämästä. Sitten Gunnmo oli totuttuun tapaansa vetäissyt oluiden väliin pari nopeaa viskiä, 

ja nyt Sakari havaitsi miehen siirtyneen jo seuraavaan vaiheeseen. Hän istui äänettömänä tuolillaan tuttu, 

jotenkin poissaolevan näköinen ilme kasvoillaan ja seurasi pöydässä käytävää hypähtelevää keskustelua 

hieman ulkopuolisen tuntuisena. 

»Hei äijät. Asiat tärkeysjärjestykseen. On meillä näitä kaikkia rästijuttuja pöydät täynnä, ja uutta sontaa 

lapioidaan eteen joka arkipäivä. Mutta kytät hei...» Boodin naama punoitti entistä enemmän ja hän joutui 

nielaisemaan kesken lauseen. »Asiat on pistettävä tärkeysjärjestykseen, eikö? Eli se Söder-malmin 

pizzapojan homma me hoidetaan. Se me ollaan Roivaksen pojallekin velkaa, jooko?» 

»Ei epäilystä. Ei pienintäkään. Kautta Neitsyen...» Santarelli niiskautti nenäänsä liikuttuneena. 

»Kautta Neitsyen parran, vai oliko se nyt profeetan parta. Mutta se tyyppi me naulataan. Ollaan me vaan 

semmoisia timpureita.» Gunnmo avasi harittaen suunsa ensimmäisen kerran pitkään aikaan. 

»Hieno juttu, pojat. Jos minä olisin sen kusipään housuissa, alkaisin vähitellen huolestua.» Roivas oli jo 

kaivanut Volvonsa avaimet esiin ja pyöritteli niitä kädessään. 

»Ei saatana. Nyt pierettää ja kusettaa yhtä aikaa.» Bood nousi tasapainoa tapaillen jaloilleen. 



»Sinä elät vaarallisia aikoja, veli», Santarelli ravisti päätään. »Muista keskittyä suoritukseen huolella. 

Muuten sinulla on pian housuissa varsi sekä etu- että takapuolella.» 

Bood ei sanonut siihen mitään, lähti vain suunnistautumaan naama vakavana kohti miestenhuonetta. 

»No niin herrat...» Sakari pyöräytti autonavaimia merkitsevästi pöytälevyn päällä. »Nyt taitaa olla se vaihe 

illasta, jolloin kuljetuspalvelu Volvo & Roivas astuu kehiin...» 

Santarelli istui hiljaa silmät suljettuina. Gunnmo istui yhtä äänettömänä silmät auki - mutta ei myöskään 

kuullut enää Sakarin kehotusta. 

19. 

Roivas sai Stinan vihdoin kiinni naisen antamasta kotinumerosta, ja tämä lupasi olla kotona illalla kello 

seitsemän tienoilla. Osoitteeksi hän mainitsi Svartengrändin. Katu sijaitsi Slussenin yläpuolisilla kallioilla, 

jonkun matkan päässä poliisin itsensä asunnolta. 

Sakari oli vanhan kerrostalon kattohuoneiston ovella tasan kello seitsemältä. Ovikellon soittamisen jälkeen 

hän joutui odottamaan kymmenisen sekuntia. Sitten ovisilmän takana häilähti varjoja, saman tien lukko 

napsahti auki. 

Stinan mustat, lyhyet hiukset kimalsivat vielä hieman kosteutta. Muuten hän oli jo täysin pukeutunut. 

Hänellä oli päällään väljähköt tummat housut ja valkoinen, pitsinen paitapusero. Olkapäillä oli kesäinen, 

ohut silkkitakki. Kasvot olivat melkein meikittömät, huulissa vain aavistus kiiltoa. Vaikutti siltä kuin nainen 

olisi tieten tahtoen yrittänyt hakeutua mahdollisimman paljon edellisiltaisesta poikkeavaan tyyliin. 

»Hyvää iltaa, pitkästä aikaa.» Roivas astui sisälle eteiseen ja kätteli naista kevyesti. Stinan käsi oli viileä ja 

kiireetön. 

»Iltaa, ja peremmälle. Me tapasimme tosiaan nopeammin kuin luulinkaan.» Naisen suupielessä käväisi 

nopea, merkitsevä hymynjuonne kuin osoituksena siitä, että miehen pikainen soitto ei ollut hänelle kovin 

järisyttävä yllätys. 

»Nopeammin kuin minäkään oletin.» Roivas piti ilmeensä tietoisesti peruslukemilla. »Mutta halusin todella 

vaihtaa vielä muutaman sanan kanssasi - Faustosta.» Mies painotti viimeistä sanaa; Stinasta säteilevä 

raukean naaraskissan itsetietoisuus ei voinut olla hieman ärsyttämättä häntä. 

He astuivat olohuoneeseen. Se oli tilava ja vaalein sävyin sisustettu. Huonekalut näyttivät mukavilta ja 

maulla valituilta; linjakas, pehmeähköt tyynyt kulmasohvalla aivan kutsui syliinsä. Kirjahylly oli puolillaan 

luetun näköisiä teoksia, ja seinillä roikkui grafiikkaa, joka ei ehkä ollut nimekästä ja arvokasta mutta sopi 

erinomaisesti asunnon henkeen. Roivas asteli vaaleiden verhojen reunustamaan ikkunaan ja vilkaisi ulos. 

Siitä oli vinottain näköala Mosebackenin torille. 

»Sinulla on kaunis asunto», Sakari nyökkäsi hyväksyvästi. »Tämä on jotenkin täysin erilainen kuin se yksiö 

Tengdahlsgatanilla.» 

»Ilmeisesti sinunkin asuntosi poikkeaa jonkin verran työhuoneestasi poliisilaitoksella.» Nainen mutristi 

suutaan merkitsevästi. »Tämä on kotini. En tuo koskaan tänne töitä mukanani. Tämä on ainoastaan minua 

ja ystäviäni varten...» 



»Ymmärrän. Olen pahoillani, että ajattelin ääneen.» Roivas tunsi itsensä äkkiä kömpelöksi. Ja se sai hänet 

taas ärtymään; hän näemmä kompasteli tämän naisen edessä luvattoman usein kuin mikäkin 

finninaamainen pojankoltiainen. 

»Ei sillä ole väliä. Tosiasiat ovat tosiasioita. Niitä on turha kierrellä.» Hymy käväisi taas Stinan kasvoilla. Se 

oli kuitenkin pakotetun tuntuinen eikä ulottunut silmiin saakka. 

»Kävikö Fausto koskaan täällä?» 

»Ehkä pari, kolme kertaa. Siis sen jälkeen kun suhteemme oli muuttunut pelkäksi ystävyydeksi.» 

»Asiasta toiseen. Meidänhän piti poiketa syömään. Onko sinulla jo nälkä?» 

»Melkoinen. Olen syönyt lounaaksi melkein olemattoman salaatin.» 

»Minulla olisi ehdotus. Maistuuko sinulle aito italialainen ruoka? Tiedän tässä lähimailla yhden erinomaisen 

paikan.» Roivas katsoi naista tarkkaavaisesti. 

»La Beneamatan?» Stinan otsa rypistyi tuskin huomattavasti. 

»Niin. Ellei sinulla ole mitään sitä vastaan?» 

»Ei toki. Minä olen käynytkin siellä. Kerran.» 

»Niinkö. Et kai Fauston seurassa?» 

»En toki», nainen naurahti. »Hänen äitinsä olisi varmasti repinyt esiliinansa. Fausto pyysi minua 

poikkeamaan aivan kuin tavallisena asiakkaana - sillä erotuksella, että minun ei tarvinnut maksaa. Hän hoiti 

sen sopivan huomaamattomasti. Mamman kanssa piti kuulemma olla tarkkana.» 

»Lähdetään sitten liikkeelle. Siellä on niin kaunis kesäilta, että tuskinpa kannattaa ottaa taksia.» 

»Sopii. Odota vain sen verran, että sanelen pikku viestin puhelinvastaajaan.» Stina asteli korot kopisten 

avoimesta ovesta makuuhuoneen puolelle. Roivas katsoi hänen peräänsä ja näki sängyn, joka oli 

keskikokoinen ja vaaleasävyisellä pitsipeitteellä katettu. Se poikkesi Tengdahlsgatanin silkillä peitellystä 

trampoliinista melkoisesti. Äkkiä miehen mieleen juolahti, että kaikki tässä asunnossa oli korostetun 

selkeälinjaista, puhdasta - voisi sanoa melkeinpä viatonta. Liian kauniin huoran, liian viaton asunto. Oliko 

siinä ehkä jotakin teennäistä tai ristiriitaista. 

La Beneamatassa oli hiljainen ilta. Vain kolmessa pöydässä istui pariskunta aterioimassa. Interisteistä 

paikalle näyttivät ehtineen ainoastaan Ekestam ja Gallo, jotka nojailivat olut-kolpakkojensa ääressä 

baaritiskin nurkalla. 

Mamma di Moro näytti aavistuksen verran aikaisempaa hauraammalta esitellessään Roivakselle ja tämän 

seuralaiselle uuden apulaisensa. Lisa, sukulaistyttö, oli juuri muuttanut Tukholmaan Etelä-Ruotsista. 

Lisa oli iloisesti hymyilevä, hieman alta kolmikymppinen neitonen, jolla oli pikkuisen taipumusta 

ylipainoisuuteen. Hänen tummaverisyytensä näkyi myös ohuena karvoituksena ylähuulessa. Mamma ohjasi 

pariskunnan ravintolan rauhallisimpaan nurkkapöytään ja vetäytyi sitten hienotunteisesti sivummalle 

jättäen Lisan ottamaan vastaan tilauksia. Roivas valitsi epäröimättä talon oman erikoismenyyn ja pullollisen 

Chiantia sekä toisen pullon alkoholitonta punaviiniä. 



»Poliisin kuulustelumenetelmät ovat kieltämättä sivistyneempiä kuin luulinkaan», Stina hymyili tarjoilijan 

poistuttua tilauksineen. Hän katsoi Roivasta peittelemättömän tutkivasti. 

»Tässä ei nyt ole kyseessä ihan varsinainen kuulustelu», Sakari totesi nopeasti. »Sitä paitsi minä en ole juuri 

tällä hetkellä palveluksessa.» 

»Lomalla vai?» 

»Niinkin voisi sanoa.» 

Saman tien tarjoilija toi viinit, ja Sakarin maistettua ja hyväksyttyä ne hän täytti molempien lasit. 

»Sinä tilasit itsellesi oman pullon?» Naisen ilme oli kysyvä. 

»Kyllä. Tämä minun viinini on alkoholitonta.» 

»Etkö pidä alkoholista ollenkaan?» Stina katsoi Roivasta hivenen kummeksuen. 

»Päinvastoin. Pidän siitä jopa aika tavalla. Olen näet alkoholisti.» Roivas kohotti naiselle pikariaan vinosti 

hymyillen. 

»Anteeksi tungetteluni.» Nainen vastasi lasillaan tervehdykseen ilme hieman nolona. »Minä en vain voinut 

olla kysymättä.» 

»Ei se mitään. Minä en asiasta hämäänny. Ja minua ei todellakaan häiritse vaikka seurassani maistellaan. 

Skål!» 

»Tuo sinun tunnustuksesi oli aika yllättävä.» Nainen hymähti kuin itsekseen. »Minulle oli vain syntynyt 

sellainen kuva, että sinussa ei ole ensimmäistäkään heikkoutta. Etkä paljasta itsestäsi juuri mitään.» 

»Aika nopea johtopäätös - näin lyhyen tuttavuuden pohjalta», Roivas hymähti. 

»Älä unohda, että puhut ammattilaisen kanssa mitä miehiin tulee.» Stina nyökäytti merkitsevästi ja maistoi 

lasistaan varovasti. 

»Lupaan jättää loput heikkouteni luettelematta tällä kertaa. En halua pilata ammattilaiselta löytämisen 

iloa.» 

»Hyvä niin. Älä riko kaikkia illuusioitani kerralla. Chianti maistuu tänään tosi hyvältä.» 

»Mutta jos sallit kuitenkin myös muutaman tiedustelun?» Roivas kohotti pikaria ja katsoi naista kysyvästi. 

»Tietenkin. Tähän ikään tyttö on jo oppinut, että ei ole olemassa ilmaista illallista», Stina kohotti viinilasinsa 

ja maistoi siitä taas pikkuisen. 

»Antoiko Fausto sinulle koskaan viitteitä tai vihjauksia mahdollisesta vaarasta tai uhasta, joka olisi voinut 

kohdistua häneen?» 

»Ei. Ei koskaan. Ajatuskin siitä, että hänellä olisi voinut olla vihamiehiä, tuntuu jotenkin niin etäiseltä.» 

Nainen ravisti päättäväisesti päätään. 



»Mutta kyllä hänellä oli. Siitä meillä on olemassa liiankin kova näyttö», Roivas tuumi enemmäkseen 

itsekseen. »Entä raha-asiat? Puhuiko hän niistä sinulle? Rehvasteliko hän nykyisillä tai tulossa olevilla 

rahoillaan missään vaiheessa?» 

»Ei. Se ei olisi sopinut hänen tyyliinsä. Se lahja - se kello - senkin hän osti vain halutessaan ilahduttaa minua. 

Ei pröystäilläkseen rahoillaan.» 

»Tunsiko Amor Fauston?» Roivas katsoi naista pitkään ja tutkivasti pikarinsa yli. 

»Amor...» Stinan silmät laajenivat. Hänen suunsa raottui ja hän vetäytyi tuolillaan taaksepäin ilme 

varautuneen näköisenä. 

»Niin. Leopoldo Carlos Vega. Ystävien kesken, vain Amor. Tunnet varmaan miehen.» Roivas heitti sanansa 

silmät tarkkaavaisina. 

»Mitä sinä hänestä tiedät?» Naisen ilme muuttui äkkiä varovaisemmaksi, sulkeutuneeksi. 

»Jonkin verran. Vaikka olenkin lomalla, olen silti edelleen poliisi.» 

»Minä en voi puhua sinulle Amorista. Jos tiedät riittävästi, niin varmasti ymmärrät.» Stina nosti lasin 

huulilleen ja otti pienen siemauksen laskien samalla katseensa pöydälle aseteltuihin kiiltäviin aterimiin. 

»Kuten näet, tunnen ja tiedän jo tyypin. Tunsiko Amor Fauston?» Roivas ei antanut periksi. 

»En tiedä. En usko. Ja entä sitten vaikka olisi tuntenutkin? Ei hänellä olisi ollut mitään syytä tehdä pahaa 

Faustolle. Miksi hän tappaisi jonkun asiakkaan?» Nainen kohautti kiusaantuneena olkapäitään. 

»Jos hän sai selville, että te olitte myös ystäviä? Että Fausto ei ollutkaan pelkästään maksava asiakkaasi, 

josta Amorimme kuittaa omat provikkansa. Ehkä sutenöörit eivät pidä sellaisesta?» Roivas ehdotti. 

»Ei sillä ole merkitystä. Amoria eivät kiinnosta tyttöjen yksityisasiat niin kauan kun hän saa osuutensa ilman 

turhia viivytyksiä.» 

»Miksi sinulla on oltava joku tällainen Amor? Minkä kannon alta ne tyypit aina ryömivät esiin?» Roivaksen 

ääni oli äkkiä ihmettelevä. 

»Tämä on kova ammatti. Tyttö ei yleensä pärjää yksin. Niin se vain on - pelin henki. Ellei minulla olisi 

Amoria, niin sitten hänen tilallaan olisi joku muu...» Stina mutristi suutaan alistuneen oloisesti. 

»Sitä on vaikea ymmärtää näin ulkopuolisena. Poliisin silmissä ne tyypit ovat pahimman luokan 

mätäpaiseita», Roivas tuhahti. 

»Tekevät ne joskus ikäviäkin juttuja», nainen nyökkäsi. »Iskevät kadulta pikkulikkoja, ovat herttaisia ja 

puhuvat rakkaudesta. Työntävät sopivan tilaisuuden tullen niille ensimmäisen piikin suoneen. Ja sitten 

pimulle ei annetakaan enää muuta mahdollisuutta kuin lähteä kadulle tienaamaan rahaa seuraavaa annosta 

varten...» 

»Meiltä löytyy arkistoista satoja tuollaisia tapauksia», Roivas nyökkäsi. 



»Minun suhteeni ei ole aivan samoin. Olin jo valmiiksi baaritiskillä tyrkyllä Amorin tullessa tarjoamaan 

palveluksiaan sen ison korstonsa, Hectorin kanssa. Enkä ole koskenut huumetupakkia kovempaan 

tavaraan.» 

»Taidan tietää tämän Hectorinkin. Amoria päätä pidempi. Latino. Yrmeä ilme ja sopivasti hartioita?» 

»Sama. Mutta se siitä. Uskon kyllä, että Amorin suhteen sinä haukut väärää puuta. Saanko minä nyt 

puolestani kuulustella sinua pikkuisen? Pelkästä uteliaisuudesta.» Stina katsoi Roivasta mietteliäästi pää 

kallellaan. Mitä ilmeisimmin hän halusi jo vaihtaa kiireesti puheenaihetta. Naisen huulille nousi pieni 

flirttaileva hymy, jonka Roivas laski mielessään melkoisen tarkoitushakuiseksi. 

»Kai se on välillä oikeus ja kohtuus.» Sakari kastoi hieman suutaan viinissä ja kohautti harteitaan. 

»Sinulla ei ole sormusta vasemman käden nimettömässäsi. Eikä myöskään aurinkorajaa, joten tuskin sinulla 

on tapana pitää sitä tilanteesta riippuen povitaskussasi, vai?» 

Naisen katse oli tutkiva. 

»Oikein päätelty. Ei ole», Roivas sanoi lyhyesti. 

»Miksei? Olet jo aikamies, ja jotenkin olen ollut ymmärtävinäni, että sinä pidät naisista.» Stinan suupielet 

kääntyivät pieneen kujeelliseen hymyyn. Sakari ei, ollut enää varma oliko kyseessä aito naisellinen 

uteliaisuus, vai halusiko Stina todellakin vain päästä mahdollisimman innokkaasti puhumaan muista asioista 

kuin itsestään ja tuttavuuksistaan. 

»Se tavallinen tarina. Avioero.» 

»Ehdittekö olla kauan naimisissa?» 

Mies liikahti kiusaantuneena tuolillaan: 

»Yli vuoden. Ja siitä on jo aikaa melko monta vuotta.» 

»Mikä teille tuli? Jos, saan käydä edelleen päälle näin suorasukaisesti? » 

»Sinä se osaat kysellä hankalia», Roivas hymähti kiusaantuneena. 

»Ei sinun ole pakko vastata. Minulla näet ei ole poliisi-merkkiä käsilaukussani.» 

»Voin minä parilla sanalla yrittää. Sanotaan nyt vaikka niin, että Ingrid ei ole helpoin mahdollinen kumppani 

miehelle...» 

»Mitä tarkoitat? Miten voit olla siitä niin varma? Entä jos sinä et ollut sopiva hänelle?» 

»Olen jutellut asiasta muutamaan otteeseen Ingridin tyttären isän, siis hänen ex-miehensä kanssa, ja 

olemme päätyneet molemmat samaan tulokseen.» Roivas maistoi nopeasti suullisen lasistaan. 

»Siis mihin?» 

»No, sanotaan nyt niin, että Ingridin luonteella mies poltetaan äkkiä henkisesti loppuun. Mutta kai sitä 

syytä on itse kussakin...» 



Samalla hetkellä hymyilevä ja punaposkinen Lisa kantoi alkukeiton pöytään. Sen tuoksu oli vahva ja 

herkullinen. 

Keskustelu tyrehtyi nyt kuin itsestään, mikä sopi Roivakselle paremmin kuin hyvin. Nyt molemmat 

keskittyivät ääneti illan kohokohtaan. 

Kun Roivas lopulta tilasi kahvit ja liköörin pöytään, olivat molemmat todella raukeita ja kylläisiä. Ruoka oli 

ollut juuri niin hyvää kuin mihin Sakari oli aina La Beneamatassa tottunut. Lisäksi se oli vaarallisen täyttävää. 

»Tällaiseen mässäilyyn en kyllä uskalla ryhtyä kovin usein. Mutta tuhannet kiitokset.» Stina nojautui 

tuolillaan takakenoon ilme tyytyväisenä. 

»Hyvä kun maistui. Ajattelin, että kahvi ja likööri taitavat sopia tähän aterian päätteeksi paremmin kuin 

jäätelöannos», Roivas hymyili. 

»Olit oikeassa. Mutta nyt minun pitänee poiketa naistenhuoneessa...» 

»Se on tuolla naulakon takana vasemmalla.» 

Stina nousi pöydästä ja asteli kopisevin koroin salin sivua. Melkein samalla hetkellä ulko-ovi kävi, ja sisälle 

astui Harry Brink vaaleassa kesäpuvussa, tyylikäs silkkikravatti kaulassaan. Mies havaitsi heti baaritiskillä 

nojailevat Ekestamin ja Gallon, morjesti heitä ja huomasi nurkkapöydässä istuvan Roivaksen. 

»Terve Sakari, kuinkas hurisee?» Brinkin ohuiden hiuksien alle pakenevalle otsalle kohonnut punoitus ja 

silmien kiilto kertoivat, että hän oli jo pohjustanut iltaa muutamalla. 

»Mitenkäs tässä. Sinäpä olet hienona.» 

»Olen suuntaamassa keskikaupungille. Poikkesin vain vilkaisemaan tuttuja ja ottamaan yhden oluen. Eikös 

se ole niin, että kyllä tämmöinen vanhapoikakin saa joskus hieman irrotella.» 

»Voin vakuuttaa, että sitä ei ole laissa kielletty», Roivas nyökkäsi silmää iskien. 

»Hyvä. Vahvistus oikein viralliselta taholta. Miten on muuten EM-lippujen kanssa? Oletko jo varannut 

itsellesi?» 

»En vielä. Täytyy katsoa nyt...» 

»Kysy vain minulta. Meikäläisellä on aina varastossa muutama ylimääräinen.» 

»Laitetaan korvan taakse.» 

»Mutta on se kuule yhtä saatanaa. . .» Brink vaihtoi taas hypähtäen puheenaihetta. »Luin eilen 

Aftonbladetista, että nyt AC Milan on ostamassa Papinia... Eikö niiden ahneudella ole mitään rajaa...» 

»Hei Brink! Minä luin saman jutun!» Ekestam puuttui tiskiltä keskusteluun. »Van Basten, Gullit ja nyt vielä 

Papin. Siitä tulee murhaava kärki...» 

»Kyllä Interinkin olisi nyt syytä herätä ja ryhtyä vasta-iskuun», Fabrizio Gallo säesti ilme vakavana. 

»Näin se on.» Harry Brink vilkaisi nopeasti kelloaan. »Aika rientää. Nyt yksi olut. Sitten taksiin ja haku 

päälle.» Mies iski Roivakselle merkitsevästi silmää. 



»Lycka till bara, Harry.» 

Brink käänsi selkänsä pöydälle ja asteli rennosti baaritiskillä seisovien interistien seuraan. Samalla hetkellä 

Roivas havaitsi Stinan. Tämä seisoi eteisessä, puolittain vaatehyllyn varjossa, ja hänen ilmeensä kertoi että 

kaikki ei ollut nyt kohdallaan. Kummastuneena Sakari nousi pöydästä ja asteli hänen luokseen. Stina tarttui 

häntä käsivarresta ja veti pidemmälle näkösuojaan vaatehyllyn taakse. 

»Mikä ihme nyt on hätänä?» Roivas madalsi vaistomaisesti ääntään. 

»En voi kertoa sitä tässä.» Nainen katsoi silmät suurina. »Myöhemmin. Tuolla ulkona. Minun on parempi 

mennä nyt. Tule sinä heti perässä, tulethan?» 

Mies nyökkäsi kummastuneena, kääntyi ja asteli saman tien kassakoneen luokse maksamaan laskuaan. 

Samalla hetkellä hän kuuli ulko-oven kolahtavan hätäisesti... 

21. 

Sakari Roivas kiipesi muutaman portaan ylös La Beneamatasta katutasolle. Hän katsoi hiljaista katua 

molempiin suuntiin jonkin verran hämmentyneenä. Ilta oli äkkiä saanut eriskummallisen käänteen. 

Vasta seuraavan korttelin nurkalla näkyi tummiin housuihin ja ohueen bleiseriin pukeutunut nainen. Stina 

otti pari askelta seinän varjosta keskemmälle katua ja heilautti kertaalleen kättään. Roivas vastasi samalla 

tavalla ja lähti sitten astelemaan hitaasti, kummastunut ilme kasvoillaan naista kohti. 

»Anteeksi. Sinä pidät minua varmasti aivan kummallisena.» Stina katsoi miestä hieman pälyilevästi pitkien 

silmäripsiensä välistä. 

»Minä luulen, että kaikkeen löytyy aina hyvä selitys. Niin kai tähänkin, vai?» Roivaksen ilme oli kysyvä. 

»Olet oikeassa. Haluan kertoa sen sinulle. Löytyisikö tästä läheltä joku rauhallinen paikka. Ei tätä mielellään 

ala selvitellä keskellä katua.» Nainen vilkuili trattorian oven suuntaan aivan kuin peläten sen avautuvan 

uudestaan hetkellä millä hyvänsä. 

»Poiketaan Brunniin, se on muutaman kulman takana Hornsgatanilla.» 

Viisi minuuttia myöhemmin he istuivat Brunnin baaritiskin äärimmäisessä päässä lasit edessään. Ilta oli 

hiljainen. Lähimmän kymmenen metrin etäisyydellä ei ollut vieraita korvia. Roivas maistoi lasistaan ja katsoi 

naista kysyvästi. Stina avasi käsilaukkunsa ja kaivoi esiin peltisen pikkusikarirasian. Hän sytytti yhden 

kultaisella Zippollaan ja veti nopeasti ensimmäiset syvät henkoset. 

»Ymmärrät varmaan, että minun ammatissani ei ole mukava tavata vapaa-ajalla asiakkaitaan.» Nainen 

vilkaisi Roivaksen suuntaan savuverhon läpi alta kulmiensa. 

»Beneamatassa oli joku asiakkaasi?» Roivaksen kulmat rypistyivät. Hän ei katsonut naista vaan baarihyllyyn 

kiinnitettyä olutjulistetta. 

Stina nyökkäsi ääneti ja imaisi kiihkeän henkosen kapeasta sikaristaan. 

»Kuka?» 

»Harry. . . Sukunimeä en nyt muista...» 



»Brink?» 

»Niin...» 

Heidän välilleen laskeutui äänettömyys. Roivas maistoi suullisen. Stina ei koskenut lasiin vaan poltteli 

pikkusikariaan edelleen ahnain vedoin. 

»Onko hän ollut kauan... asiakkaasi?» Roivas ei itsekään ymmärtänyt, mikä häntä ärsytti tässä asetelmassa. 

Laihankuivakka interistikerhon puheenjohtaja ja Stina... 

»Ehkä puolitoista vuotta, mutta ei enää. Se on loppu. Minä lopetin sen tässä keväällä.» Naisen leuka työntyi 

päättäväisesti eteen. 

»Miksi?» 

»Hän alkoi käydä vaikeaksi. Minulla on omat rajoitukseni. Sikailuun en suostu...» 

Roivaksen silmät kapenivat. 

»Mitä hän teki - taikka siis yritti tehdä sinulle?» Miehen ääni oli kuiva ja hieman kireä. 

»Jo talvella hän ehdotti matkaa. Minun olisi pitänyt lähteä hänen ja neljän muun miehen mukaan.» Stina 

painoi silmänsä alas. »Ensin Milanoon, siellä oli joku jalkapallo-ottelu jossakin...» 

»San Sirolla.» Roivas muisti Brinkin klubilaisille talvella pitämän alustuksen ottelusta Inter - Sampdoria, jota 

mies oli ollut seuraamassa kaikkien interistien Mekassa Milanon San Sirolla. 

»Niin kai», Stina nyökkäsi. »Sieltä olisi sitten lennetty kymmeneksi päiväksi Bahamalle. Ja joka paikassa 

oltaisiin aina yövytty viiden tähden hotelleissa. Minä kieltäydyin heti. Sellaiset ryhmäkeikat eivät vain ole 

minun heiniäni...» 

»Mitä Brink siihen totesi?» 

»Hän ilmoitti tylysti, että kaupungista kyllä löytyy huoria, jotka ymmärtävät pelin hengen. Sitten häntä ei 

näkynytkään pitkään aikaan. Kunnes vasta, keväämmällä.» 

»Millä mielellä Harry silloin oli liikekannalla?» Stinan paljastukset saivat Roivaksen tahtomattaankin 

puristamaan olutlasia normaalia lujemmin. Hän ei itsekään oikein ymmärtänyt minkä takia. 

»Hän soitti minun työhuoneeni ovipuhelinta yllättäen eräänä iltana, oliko se nyt huhtikuussa, ja pyysi 

päästä sisään. Minulla oli silloin sattumalta juuri Fausto käymässä luonani enkä olisi halunnut ottaa häntä 

vastaan. Mutta Fausto kuiskasi, että hän ei halua häiritä ja meni suosiolla sinne seinäryijyn taa keittiöön.» 

Nainen tumppasi sikarin ja otti välillä pitkän kulauksen lasistaan. »Sitten he tulivat ylös - hänellä oli 

mukanaan kaksi muuta miestä - ja he olivat kaikki humalassa...» 

»Tunsitko näitä kahta muuta?»



»En ollut nähnyt kumpaistakaan koskaan aiemmin. Tästä on jo sen verran aikaa, että en muista heistä 

muuta kuin että toinen oli tumma ja melko hintelä ja toinen vaaleahko ja suurikokoinen, sellainen möreä 

Ääninen. Oli myöhäisiltä, olimme juoneet Fauston kanssa pari pulloa viiniä ja ottaneet muutaman drinkin. 

Olin kieltämättä silloin jonkin verran hiprakassa.» Nainen pyöritteli hitaasti päätään puolelta toiselle aivan 

kuin hänen niskansa olisi tuntunut jäykistyneeltä. 

»Ja Harry oli päättänyt tarjota ystävilleenkin, vai?» Roivaksen ääni oli kitkerä. 

»Se oli hänen suunnitelmansa. Mutta minä kieltäydyin ehdottomasti. Sitten Harry alkoi nimitellä minua, ja 

se iso vaalea ilkkui ja kiroili mukana. Pieni tumma oli vain hiljaa. Oli kai niin päissään. Minä huusin niille 

takaisin ja käskin suksia helvettiin.» Stinan silmät olivat laajenneet hänen palauttaessaan tapahtumat 

mieleensä. Kapeat sormet leikkivät pysähtymättä Zippolla. 

»Entä Fausto, tekikö hän mitään?» Roivas katsoi naista sivusilmällä. 

»Ei vielä silloin. Mutta sitten se iso vaalea tarttui minua ranteesta kiinni ja väänsi niin että putosin polvilleni. 

Se kirosi että häntä eivät kyllä huorat pidä pilkkanaan. Minä kirkaisin niin lujaa kuin jaksoin, ja samalla 

hetkellä Fausto, joka oli seurannut kohtausta ryijyn raosta, alkoi takoa leikkuulaudalla, keittiön seinää. Ja 

silloin minä huusin että se on suojelijani, asuu naapurissa, on tulossa juuri apuun.» Stina puhui nopeasti. 

Sanat ryöpsähtelivät muistumien mukana ilmoille. 

»Se auttoi vai?» 

»Iso sanoi että antaa tulla vain. Kyllä hän pyyhkii sellaisella mätämunalla lattian. Mutta sitten Harry puuttui 

puheeseen ja toisteli ettei yhden vitun takia kannata ruveta tämän enempää rettelöitsemään. Hän sai 

ylipuhuttua koko porukan lähtemään ulos. Miehet häipyivät saman tien ovia paiskoen ja mekastaen.» 

»Sinulla oli onni matkassa, että Fausto sattui olemaan paikalla.» 

»Niin oli. Olisitpa nähnyt ne mustelmat käsivarressani. Aivan kuin se iso olisi yrittänyt katkaista koko 

käden.» Stinan silmäkulmissa näkyi kosteutta. »Sitten Fausto tuli esiin keittiöstä, tarkasti etteivät luut olleet 

todellakaan murtuneet ja lupasi sen jälkeen, että Harry ei enää koskaan häiritse minua. Hän kertoi 

tuntevansa miehen ja puhuvansa tälle kahden kesken. Fausto lohdutti minua ja lupasi hoitaa asian...» 

»Niinhän Fausto tunsikin, paremmin kuin hyvin...» Roivaksen ääni oli miettiväinen. 

»Minä muuten muistan, miten Fausto tuli tapaamaan minua pari viikkoa myöhemmin. Hän oli kiihtynyt 

sekä selvästi innoissaan jostakin. Hän otti asian uudelleen puheeksi ja sanoi, että nyt hänellä on tosi kova 

naula vetämässä. Harry ei enää koskaan ota minuun yhteyttä eikä häiritse muullakaan tavalla.» 

»Sanoiko Fausto sen juuri noilla sanoilla?» Roivas terävöitti ääntään. 

»Kyllä. Minulle on jäänyt se hyvin mieleen. Muistan niin elävästi miten todella tohkeissaan Fausto silloin 

vaikutti olevan jostakin asiasta», nainen nyökkäsi. 

»Mutta sinulle hän ei kertonut mistä oli kysymys?» Roivas kysyi vaativasti. 

»Ei.» 



»Tiedätkö mitä? Tämä alkaa kuulostaa aika mielenkiintoiselta», Roivas sanoi miettiväisesti. »Sinä et siis 

todellakaan osaa kuvailla niiden kahden muun miehen ulkonäköä sen tarkemmin?» 

»En. Kuten sanoin, olin jonkun verran humalassa ja myös väsynyt.» Stina ravisti päätään. Hän tumppasi 

pikkusikarin tuhkakuppiin kyllästyneellä eleellä. 

»Mitä muuta osaat kertoa Harrystä? Tapasitteko te aina siellä Tengdahlsgatanilla?» 

»Tuskin koskaan. Hän kutsui sitä paikkaa loukoksi ja järjesti tapaamiset mieluummin kalliissa keskustan 

hotelleissa, joskus jopa sviiteissä. Ja kerran hän tilasi taksin kuljettamaan minut huvilalleen ja takaisin 

tuonne Ingarön suunnalle. Siellä on sellainen iso, uusi villa aika lähellä rantaa. Meren äärelle vievän 

yksityisen sivutien, päässä.» 

»Kuulostaa melkomoiselta luksuselämältä.» Roivas kohotteli mietteliäänä kulmiaan. Kyllähän Brink ajoi 

hyvällä autolla ja aina häntä oli pidetty klubin keskuudessa aivan mukavasti toimeentulevana miehenä, 

mutta Stinan kertomukset huikentelevaisesta playboysta eivät sopineet lainkaan yhteen sen kuvan kanssa, 

joka miehestä oli interisteille muodostunut. Heille Harry Brink oli kohtelias, kuivahkoa huumoriaan viljelevä 

paljasjalkainen Söderin kasvatti. Hänellä oli pienehkö, mutta varman toimeentulon tarjoava tili- ja 

tilintarkastus-toimisto. Poliisitutkimus perustuu usein juuri normaalista elämästä olennaisesti poikkeavien 

ristiriitojen etsintään, ja tässä sellainen oli oikein tarjottimella eteen kannettuna. 

»Harryllä näytti olevan pakottava tarve pröystäillä rahoillaan», Stina jatkoi. »Ne hänen juttunsa olivat usein 

tosi ärsyttäviä ja ällöttäviä.» 

Roivas saattoi muistaa ainoastaan jonkin Brinkin tarjoaman Jägermeister- ja olutkierroksen La 

Beneamatassa, kun Inter oli sattunut saavuttamaan tavallista merkittävämmän voiton. Kenellekään 

klubilaisista ei taatusti olisi tullut mieleenkään väittää yhdistyksen pitkäaikaista puheenjohtajaa tuhlariksi. 

»Oliko Brinkin seurueessa koskaan ketään tuttua?» Roivas kysyi ilme mietteliäänä. 

»Enhän minä hyväksy mitään seurueita.» Nainen kohautti harteitaan. 

»Stina, luulenpa että se mitä nyt olen kuullut sinulta, on erittäin merkittävää ja tärkeää tietoa. Vielä en 

tiedä millä tavalla, mutta jotenkin tämä saattaa vaikuttaa jopa Fauston murhan selviämiseen», Sakari 

Roivas sanoi painokkaasti. 

Stina katsoi miestä huulet puoliavoimina ja epäuskoinen katse silmissään. Roivas nyökkäsi hitaasti 

sanojensa vakuudeksi. 

»Tuota, tarkoittaako se sitä, että minä joudun virallisiin poliisikuulusteluihin? Kun ne kuulevat mikä minä 

olen, ne rekisteröivät minut tietokoneisiinsa ja ottavat sormenjäljet... ja siveyspoliisin kytät saavat 

osoitteeni ja kaikkea muuta sellaista...» Naisen kasvoista kuvastui hämäännys ja hätä. Zippo kirposi 

sormista baaritiskille. 

»Minä yritän pitää sinut sivussa tästä niin pitkään kuin mahdollista.» Lause karkasi Roivaksen huulilta ennen 

kuin hän itsekään ehti harkita sitä kunnolla loppuun saakka. Tarkemmin ajateltuna se ei oikein kuulostanut 

poliisimiehen lausumalta. 

»Lupaatko?» 



»Lupaan tehdä parhaani.» Sakari pakotti itsensä katsomaan naista silmiin. 

»Hyvä. Minä luotan sinuun.» Stina nosti kätensä miehen käden päälle kuin sopimuksen merkiksi. Roivas 

taputti hänen kämmenselkäänsä toisella kädellään luottamusta herättävästi. Heidän välilleen syntyi 

muutaman sekunnin äänettömyys, joka tuntui kuitenkin paljon pidemmältä. Kumpainenkin katsoi toisen 

ohi jonnekin tietämättä mitä sanoa. 

»Kello taitaa olla jo aika paljon», Stina säpsähti vilkaisemaan rannekelloaan. 

»Niinpä tosiaan. Melkein kaksitoista jo. Kaikkien kilttien tyttöjen...» Roivas katkaisi lauseensa kesken ja olisi 

halunnut purra kieleensä. 

Nainen havaitsi hyvin miehen hämäännyksen ja kuittasi tilanteen pienellä hymyllä. 

»Tällä kertaa tuhmien myös. Saatatko minut kotiin. Vain ulko-ovelle saakka...» 

»Selvä se. Siis ulko-ovelle.» Roivaksen naama vääntyi myös virneeseen. Mies nousi jakkaraltaan silmää 

iskien ja ojensi naiselle käsivartensa. 

Kymmenisen minuuttia myöhemmin he pysähtyivät Stinan porraskäytävän ulkopuolelle ylhäällä 

Mosebackenin kallioilla. Kapea kuja oli autio ja hiljainen, alempaa Götgatanin suunnasta kuului kaukaista 

liikenteen melua. Taivas katukuilun yläpuolella kaareutui sinertävänä, tummana holvina, joka pian alkaisi jo 

vaaleta kohti kesäyön aamua. Etääntyvän lentokoneen valot häipyivät kohti horisonttia kuin kaukokaipuun 

hullaannuttama parvi tulikärpäsiä. 

»Hyvää yötä», sanoi nainen hiljaa ja painoi pikaisen, melkeinpä kainon suukon miehen poskelle. 

»Hyvää yötä», sanoi Sakari Roivas. Hän kääntyi kantapäillään ja lähti astelemaan kädet takintaskuihin 

työnnettyinä yöhön. 

22. 

Seuraavana aamuna Sakari heräsi pirteänä ja toimintatarmoa uhkuen. Nyt hän oli kuin metsästäjä, joka 

tuntikausia umpihangessa rämmittyään on vihdoin löytänyt tuoreet jäljet. Kokeneena rikostutkijana hän 

varoi antautumasta perusteettomien kuvitelmien varaan, sillä sellaisiin hän oli vuosien varrella tullut 

kompastuneeksi aivan liian usein. Mutta jotakin Stinalta eilen kuultuun kertomukseen kätkeytyi. 

Mies luki nopeasti selaillen Dagens Nyheterin. Hän pysähtyi toviksi ainoastaan urheilusivuille, joilla 

käsiteltiin laajasti tulevien jalkapallon EM-kisojen turvajärjestelyjä. Sitten hän poikkesi vielä jääkaapilla, joi 

appelsiinituoremehua suoraan tölkistä ja kiiruhti sen jälkeen ovesta ulos. Aamupäivän ohjelmaansa hän oli 

merkinnyt pienen tutustumiskäynnin yrityksessä nimeltä Mariarevisorerna AB. Sen jälkeen hän saattaisi olla 

jo taas pikkuisen viisaampi. 

Kello oli puoli kymmenen tienoilla Roivaksen saapuessa Mariatorgetin nurkille. Hän näki jo kaukaa, että 

Harry Brinkin kiiltävä, uudehko mersu oli parkissa kadunlaidassa miehen toimiston alapuolella. Se ei sinänsä 

sopinut aivan täydellisesti Sakarin suunnitelmiin. Hän halusi vierailla miehen firmassa tämän poissa ollessa; 

nyt ei ollut mitään syytä herättää ennenaikaisia epäilyksiä.



Roivas poikkesi läheisellä kioskilla ostamassa Svenska Dagbladetin ja asettui sitten istumaan aurinkoiselle 

penkille niin, että autolle oli esteetön näkyvyys. Toivottavasti tässä ei joudu istumaan lounasaikaan saakka, 

hän mietti. Toisaalta parin tunnin postaus ei ollut ollenkaan pitkä hänen ammatissaan. Se oli vain 

tottumiskysymys. 

Sitä mukaa kun aurinko kohosi, alkoi näkyville ilmaantua torin vakituista asujakuntaa muovikasseineen, 

kuluneine ulstereineen ja ikiruskeine naamoineen. Roivas sai osakseen kyräileviä ja epäileväisiä katseita 

oikealta ja vasemmalta. Hän epäili sen johtuvan naamiointinsa puutteellisuudesta; kovinkaan moni torin 

maleksijoista ei vaikuttanut Svenska Dagbladetin kestotilaajalta. Pian jossakin lähistöllä narahti jo 

ensimmäinen korkki, ja heti sen jälkeen toinen. Päivän juhlat olivat taas alkamassa Söderin iloisten 

veikkojen porukoissa. 

Roivas selaili nopeasti Dagbladetia sille sivulle saakka, jossa kommentoitiin jalkapallon EM-kisojen laajoja ja 

seikkaperäisiä turvallisuusjärjestelyjä. Ainakin asiaan uhrattujen palstamillimetrien perusteella operaatiosta 

näytti muodostuvan Ruotsin merkittävin maanpuolustuksellinen ponnistus sitten Suomen sodan 1808–

1809. Sakari toivoi hengessään kansakunnalle parempaa menestystä kuin edellisellä kerralla. 

Viittä minuuttia vaille kymmenen Harry Brink palkitsi odottajan vaivat. Mies kiiruhti paitahihaisillaan 

porraskäytävästä autolle, avasi ovien lukituksen viiden metrin päästä kaukosäätimellä, istahti sisään ja 

kaasutti pois niin, että vain sininen savu jäi leijailemaan Mariatorgetin likaisen kiveyksen ylle. Roivas taittoi 

lehden penkille ja otti suoran suunnan vinottain torin yli. 

Toisessa kerroksessa häntä vastassa oli ruskea ovi, jonka maitolasiseen ikkunaan oli mustilla teipeillä 

kirjoitettu: MARIAREVISORERNA AB. Roivas painoi ovikellon nappia, sisältä kuului särisevä summeri. Hän 

kokeili ovea - se oli auki - ja astui sisään. 

Hän tuli huoneeseen, joka oli kalustettu vanhahtavilla ruskeasävyisillä konttorikaluilla, saman värin 

toistuessa hieman eri sävyissä seinien tapeteissa, katon maalissa ja lattian korkkijäljitelmässä. Tällaisessa 

paikassa joku hieno ja kallis-palkkainen nykyajan värianalyytikko menettäisi yöunensa. 

Huoneen keskelle oli asetettu iso, kulmikas kirjoituspöytä. Sen takana istui iäkkäämmänpuoleinen, 

ruskeatukkainen rouvashenkilö, joka oli sentään rohjennut poiketa väriskaalasta ja pukeutua 

vihertäväsävyiseen puseroon. Naisen selän takana aukeni ovi toiseen huoneeseen, joka oli ilmeisesti Harry 

Brinkin henkilökohtainen työhuone. 

»God dag, miten voin auttaa? » nainen kysyi hieman narisevalla äänellä. 

»Tuota noin... minulla on sellainen pieni metallipaja tuolla Årstan suunnalla ja etsisin sille uutta 

kirjanpitäjää», Roivas sanoi ympärilleen vilkuillen. 

»Meiltä on lopetettu koko tilitoimistopuoli jo kaksi vuotta sitten. Suoritamme enää tilintarkastuksia. 

Valitan.» Nainen pakotti ammattihymyn kasvoilleen. 

»Vai niin. Minä kyllä luulinkin tätä hieman isommaksi toimistoksi. Joku tuttava vain tiesi kertoa.» Roivas 

vilkuili tutkivasti ympärilleen.



»Olemme supistaneet viime vuosina. Aikaisemmin oli tilaa kolme kertaa enemmän, mutta herra Brink on 

vuokrannut turhat pois. Henkilökuntaakin oli parhaimmillaan kaikkiaan kahdeksan, mutta nyt ei ole kuin 

herra Brink ja sitten tietysti minä.» Naisen äänensävystä saattoi lukea, että pystyvimmät ja parhaimmat ne 

aina istuivat pallillaan pisimpään. 

»Sellaista se on. Kilpailu on kovaa joka alalla», Roivas nyökytteli. »Ei se ole helppoa meillä 

metallipajoillakaan nykyisinä aikoina.» 

»Ei varmasti. Ei.» Nainen naputti kynällään pöydän pintaa sen näköisenä, että hänellä ei välttämättä ollut 

aikaa ruveta keskustelemaan maailmanmenosta yleisemmin. »Jos löydätte jonkun toisen kirjanpitäjän, niin 

olemme varmasti valmiit tarjoamaan palveluksiamme tilintarkastuksen puolella. Meillä on hyvä maine ja 

pitkällinen kokemus.» 

»Ehkä se olisikin hyvä ajatus. Voisin vaihtaa pari sanaa asiasta herra Brinkin kanssa...» 

»Hän ei ole nyt valitettavasti paikalla.» Nainen vilkaisi nenänvartta pitkin kelloaan. 

»Koska hän mahdollisesti palaa?» 

»Tuota noin. . .» Nainen oli etsivinään muistilappua, jota ei mitä ilmeisimmin ollut olemassakaan. 

»Varmastikin lounasajan jälkeen... tai viimeistään iltapäivällä...  

jos te voisitte vaikka soitella myöhemmin...» 

»Sen minä teen. Minulla on kyllä numero.» Roivas taputti nyökytellen rintataskuaan. 

»Suljemme tänään jo kolmelta. Noudatamme kesäaikaa», nainen lisäsi nopeasti. 

»Asia ymmärretty. Näkemiin ja hyvää kesää.» Roivas hymyili kohteliaasti. »Näkemiin.» 

Paluumatkalla asunnolleen Sakari Roivas mietiskeli hartaasti. Jo lyhyt vierailu Mariarevisorerna AB:n 

toimitiloissa oli ollut paljastava. Konttorin pölyisen pysähtynyt, katakombimainen ilmapiiri. Vain yksi vanha 

työntekijä, jonka ainoa tehtävä oli pitää menneiden vuosien mappeja järjestyksessä. Yrityksen toimialan, 

tilojen ja työntekijämäärän olennainen supistuminen. Lisäksi ainut työntekijä oli epävarma esimiehensä 

liikkumisista. Se ei ollut aivan tavallista yrityselämässä. Ja kesäaikaakin firmassa noudatettiin kuin valtion 

virastoissa ennen vanhaan. Se oli varmasti melko harvinainen käytäntö yksityisellä puolella 

nykymaailmassa. 

Kaiken kaikkiaan Roivakselle jäi yrityksestä väistämättä se kuva, että Harry Brink olisi aivan yhtä hyvin 

voinut vuokrata pois viimeisetkin neliönsä ja ohjata äskeisen rouvan ansaitulle varhaiseläkkeelle. 

Liiketaloudellisesti kannattavalta yrityksen toiminta ei ulkopuolisen silmiin ainakaan vaikuttanut. Ellei sitten 

yrityksen olemassaololla ollut aivan jokin muu itseisarvo... 

Lisäksi varmistui se asia, että Mariarevisorerna AB ei missään tapauksessa pystynyt takaamaan Harrylle 

edes sitä kohtalaisen mukavan näköistä elintasoa, johon tuttavat La Beneamatassa olivat uskoneet. 

Puhumattakaan siitä huikentelevaisuudesta, josta Stina oli kertonut eläviä esimerkkejä. 

Kaikki nämä johtopäätökset yhdessä näyttivät osoittavan vääjäämättä että Harry Brinkin persoonaan 

kätkeytyi paljonkin lähemmän tutkimuksen arvoista, vaikka tässä vaiheessa ei voinut, tietenkään ennakoida 

oliko asialla mitään tekemistä Fauston kohtalon kanssa. 



Kiivetessään portaita pitkin asunnolleen Roivas mietti kuumeisesti, miten vihjeen saisi sopivalla tavalla 

ujutetuksi eteenpäin väkivaltaosaston tutkijoille. Gunnmon suhteen ei tietenkään ollut hätää. Komisario 

Clarberg oli kuitenkin periaatteen miehiä. Eikä ylikomisario Janssonin korviin saanut päästä vinkkiä siitä, 

että Roivas oli nimenomaisesta kiellosta huolimatta sekaantumassa murhatutkimuksiin henkilökohtaisesti. 

Sakari keitteli itselleen kupin kahvia. Sitten hän kaivoi puhelinluettelon esiin ja etsi sieltä Harry Brinkin 

nimen. Luettelossa oli mainittu kolme numeroa. Työnumero Mariatorgetilla. Kotinumero Vasastadenissa 

Gästrikegatanilla - Roivas muisti Brinkin muuttaneen sinne Söderiltä pari vuotta sitten. Ja numero, jolla 

miehen tavoitti saksalaisesta laatuautostaan. 

Roivas rypisti otsaansa. Hän oli odottanut vielä yhtä numeroa. Jos miehellä oli Ingarön suunnalla Stinan 

mainitsema upea villa, niin todennäköisesti sinne oli vedetty kuuman ja kylmän veden lisäksi myös sähkö - 

ja puhelinlinjat. 

Roivas asteli puhelimeen, kaivoi taskustaan Stinan kirjoittaman lappusen ja väänsi ensin tämän Vita 

Bergenin kämpän numeron. Ei vastausta. Seuraavaksi hän yritti naisen kotinumeroon. Kolmannella 

tuuttauksella kuului puhelinvastaajan äänimerkki ja nainen kertoi olevansa nyt tilapäisesti ulkona. Tarpeen 

vaatiessa soittaja saattaisi jättää viestin. 

Roivas kuunteli ääneti nauhan loppuun ja laski sitten luurin. Hänen korvissaan soi naisen äänensävy, joka oli 

nauhalla jotenkin teennäisen tuttavallinen. »Tarpeen vaatiessa...» 

Mies kohautti harteitaan. Siitähän naisen bisneksessä oli kysymys. Turha sillä asialla oli päätään vaivata. 

Yhteydenotto menisi muutenkin mitä todennäköisimmin hukkaan. Tuskinpa Stina olisi osannut paikallistaa 

Brinkin huvilaa, jos hän oli poikennut siellä vain kerran pikaisesti taksilla ja silloinkin iltahämärissä. 

Roivas käveli langaton puhelin kourassaan ikkunaan ja näpytteli uuden numeron tuijottaen vastakkaista 

taloa. Naapurin vanhoilla homoilla oli meneillään siivouspäivä. Siniseen collegepuseroon pukeutunut 

Ohukainen hakkasi mattopiiskalla tuuletusparvekkeella roikkuvaa kukallista päiväpeitettä, ja 

marjapuuronväriseen collegeen sonnustautunut Paksukainen tomutti tyynyjä. 

Paksukaisella näytti olevan kovasti asiaa kumppanilleen. Ohukaisen kärsivälliseksi tarkoitettu ilme kertoi, 

että nyt ei keskusteltu viikonlopun mahdollisesta säästä. 

Ronny Bood vastasi Poliisitalolta toisella tuuttauksella. »Sakari täällä terve, miten menee?» »Muuten ei 

valittamista, mutta yksi suruviesti on kyllä kerrottavana», Boodin ääni oli hyvin vakava. 

»Älä, mitä nyt?» 

»Santarellilla todettiin tippuri!» 

»Ei kai Joko taas!» 

»Se oli viimeksi klamydia. . .» 

»Miten hän selviää jutusta emäntänsä kanssa?» Sakarin ääni oli aidosti huolestunut. 

»Capo oli kyllä luottavaisella mielellä. Hän aikoo toimia niin kuin viimeksikin, eli järjestää pienen 

perheriidan. Vaimonsa on pitkävihaisempaa sorttia, ja niin hän saanee nukkua sohvalla seuraavat pari 

viikkoa. Sinä aikana lääkityksen pitäisi jo tehotakin.» 



»Eli osastolle ei kuulu siis todellakaan yhtään mitään uutta», Roivas totesi. »Minulla oli kyllä sinulle ihan 

asiaakin. Tai oikeastaan pikku pyyntö...» 

»Jos se pyyntö ei koske rahaa, niin voin ehkä harkitakin.» 

»Voisitko tarkistaa koneelta, kilauttaako nimi Harry Brink mitään kelloa. Tämä Harry on erotukseksi 

mahdollisista muista samannimisistä hieman yli 50-vuotias ja asuu Gästrikegatanilla.» 

»Liittyykö tämä jollakin tavalla sen italianon murhaan?» Bood kysäisi. 

»Ei tietenkään. Minuahan on parikin päällikköä kieltänyt sekaantumasta siihen. Jos ymmärrät mitä 

tarkoitan.» Roivas oli pakottavinaan ääneensä närkästyneen sävyn. 

»Luulenpa ymmärtäväni.» Ronny Boodin ääni oli mietteliäs. »Jotakin tuttua tuossa nimessä kyllä on. Jos nyt 

sitten on kyse samasta Harrystä. Voisinko soittaa sinulle jonkin ajan kuluttua?» 

»Voit. Minä istun tässä lujasti kuin talikko jäätyneessä tunkiossa...» 

Puhelin Roivaksen keittiön pöydällä pirahti tasan varttitunnin kuluttua. Se oli Bood. Miehen äänessä oli 

havaittavissa pientä innostusta. 

»Muistin kuin muistinkin oikein. Ei Harryllämme mitään rekisteriä ole, mutta syynäilin Santarellin kanssa 

hiukkasen hänen tekemisiään joku neljä vuotta sitten...» Bood piti tauon, jonka hän äänistä päätellen käytti 

erinäisten papereiden selaamiseen. 

»No, mikä sai Specialgruppenin kiinnostumaan söderiläisestä tilintarkastustoimistosta?» Roivas pidätti 

hengitystään. 

»Ne olivat pelkästään tietyissä piireissä liikkuneita huhuja, emmekä pystyneet lopulta edes näyttämään 

niitä toteen. Mutta eräissä porukoissa oltiin tietävinään, että melkein kielitaidoton ja taatusti 

luottokelvoton tyyppi jostakin Kauriin kääntöpiiriltä saattoi saada Mariatorgetin nurkilta melko joustavaa 

luottoa. Korko vain pakkasi nousemaan hieman hurjaksi. Lyhyestä vipistä se oli viisikymmentä prosenttia ja 

hiukkasen pidemmästä tasan sata...» 

»Tuo saa jo minunkin pankinjohtajani Skandinaviska Enskildassa vihreäksi kateudesta», Roivas totesi 

mietteliäänä. »On siinä parempi tuotto kuin pankkiosakkeissa», Bood myönteli. »Selvästi parempi onkin...» 

»Mitään näyttöä ette kuitenkaan löytäneet?» Roivas esitti jatkokysymyksen. 

»Emme todellakaan. Kieltämättä emme uhranneet juttuun valtavasti aikaa. Muut hommat painoivat koko 

ajan päälle, ja tällainen pikku lainaustoiminta ei kuulu niihin rankimman pään rikoksiin.» 

»Ei tietenkään, mutta eipä sellaisia korkoja juuri maksetakaan tavallisella verokirjatyöllä. Että on kolikolla 

sekin puolensa.» 

»Totta. Ja usein näihin juttuihin liittyy vielä kätkentää. Siitä rapsahtaa helposti lisää koronkiskonnan päälle», 

Bood totesi.



»Ronny kuulepas.» Roivaksen ääni oli miettiväinen. »Pitäisikö meidän nyt toimia niin, että sinä otat 

seuraavaksi yhteyttä komisario Clarbergiin. Kerrot hänelle sitten, että tuossa kun jutustelimme, niin minä 

satuin muuten vain mainitsemaan, Harry Brinkin nimen yhtenä, Fausto di Moron tuttavana. Saman tien 

sinulla alkoivat kellot kilistä pääkopassa ja...» 

22. 

Metrojuna suhahti tunnelista Slussenin asemalle ja pysähtyi jarrut kirskahdellen. Roivas nojasi 

kyllästyneenä otsaansa ikkunanpieleen, mutta äkkiä hän säpsähti. Laiturin ihmisjoukossa vilahti 

tutunnäköinen hahmo. Lököttävät farkut, löysä kaapumainen t-paita ja tukka kätkettynä kirjavan huivin 

alle. Kasvoilla liioitellun suurilta näyttävät hyvin tummat aurinkolasit. 

Se oli kuin olikin Stina. Naisen muodonmuutos oli kyllä melkomoinen; missään nimessä hän ei nyt 

vaikuttanut kaunottarelta, joka saa miesten niskanikamat rutisemaan pelkästään siirtämällä polvea toisen 

päälle. 

Roivas päätteli, että ehkä Stinalla oli painava syy sonnustautua tuonnäköiseksi. Se taas ei voinut olla 

herättämättä miehen kiinnostusta. Poliisina-kuten hän painotti itselleen. Siitä paikasta Roivas nousi 

penkiltään ja luiskahti ulos ovesta. Stina astui samalla hetkellä jo sisään saman junan viimeiseen vaunuun, 

ja Sakari ehti nipin napin sitä edeltävän vaunun ovesta sisään. Hän onnistui saamaan ikkunapaikan, jolta 

saattoi tarkkailla viimeisestä vaunusta poistujia. Juna nytkähti liikkeelle. Roivas nuuhkaisi ilmaa ja vilkaisi 

viereensä. Penkin päähän oli asettunut istumaan kaljupäinen laiha nuorimies, joka oli pukeutunut 

oranssiseen, pitkään loimeen. Ilmassa leijui selvästi aistittava, imelä suitsukkeen tuoksu. 

Roivasta vinottain vastapäätä istui tumma, pitkätukkainen nuorukainen, joka oli pukeutunut farkkuihin, 

lenkkitossuihin ja collegepuseroon. Sen rintamuksessa loisti verenpunaisin kirjaimin METALLICA. Nuori mies 

tuijotti Krishnaa avoimen vihamielisesti. Klanipää vastasi hänelle ystävällisesti hymyillen ja kaivoi viittansa 

taskusta pienen vasun, jossa oli pipareita. Hän ojensi sen nyökäten Metallica-fanille, jonka töykeä ilme 

muuttui torjuvan sulkeutuneeksi. Sakari ei voinut jäädä seuraamaan episodin päätöstä, sillä samalla 

hetkellä juna jarrutti Gamla Stanin asemalle ja Stinan kukikas huivi näkyi jo keikkuvan hyvää vauhtia kohti 

ulosmenoaukkoa. 

Roivas loikkasi ulos vaunusta ja lähti sopivan etäisyyden säilyttäen naisen perään. Käytävässä liikkui 

harmittavan vähän porukkaa, ja niinpä Roivaksen oli jättäydyttävä vielä taaemmaksi välttääkseen ilmituloa. 

Nainen ehti näin ulos Munkbroledenille hyvissä ajoin ennen seuraajaansa, ja niinpä tämä ehtikin 

harmikseen nähdä vain kadunvarresta kaasuttavan ison Audin takavalot. Edes rekisterikilpeä hän ei ehtinyt 

erottaa kunnolla. Mutta Stina oli kyllä varmasti kyydissä. 

Roivas kirosi mielessään sapekkaasti ja alkoi sitten hiljakseen palailla takaisin maanalaisen asemalle. 

Ehdittyään lippuhalliin mies yritti selvittää itselleen, että vahinko ei nyt kuitenkaan ollut merkittävä. Olihan 

Stina Hermansson oikeutettu liikkumaan kaupungilla juuri sellaisissa asusteissa kuin halusi - aivan kuin 

kaikki muutkin ihmiset. 

Metallica-poika istui laiturin betonisella penkillä Walkman kädessään ja kuulokkeet korvillaan. Pojan ilme oli 

yhtä yrmeä kuin junassakin. Roivas vilkaisi häntä syrjäsilmällä ja totesi, että ainakaan piparinmurusia ei 

näkynyt suupielissä. 



Samassa Slussenilta päin alkoi kuulua lähestyvän junan jyminää. Tyytyväisenä Roivas totesi sen olevan 

sentään menossa Kungsholmenin suunnalle. 

Tukholman poliisin väkivaltaosaston neuvotteluhuoneessa istui joukko mietteliään näköisiä poliisimiehiä. 

Kahvitermos- kiersi pitkin pöytää, ja keksivati seurasi sitä kuin sukellusvene rahtilaivaa. 

»Vai että lainahai...» Komisario Clarberg istui pöydän päässä tummana, laihana ja mietteliäänä. »Melko 

kova olettamus, vai mitä tuumitte?» 

»Lainahain homma on kovaa touhua. Siihen tarvitaan kovia miehiä. Asiakkaat kun eivät ole mitään lakki 

kourassa liikkuvia asuntolainan kyselijöitä», Ronny Bood totesi. Neuvotteluhuoneessa oli kuuma, ja ison 

miehen kainaloita koristivat tummat hikiläikät. Talon ilmastointia pidettiin poliisimiesten keskuudessa 

pelkkänä vitsinä - ja helvetin huonona sellaisena. 

»Minä kuulustelin Brinkiä heti tutkimusten alkuvaiheessa. Ei hän vaikuttanut sellaiselta tyypiltä, jonka 

kuvittelee istuvan automaattiaseilla varustautuneiden kebabinpurijoiden kanssa lainaneuvotteluissa.» 

Staffan Gunnmo oli pukeutunut lyhythihaiseen kauluspaitaan, ja hänenkin satakiloinen kehonsa oli 

pumpannut hikeä melkein hihansuihin saakka. 

»Sitä varten hailla on aina mukanaan omat ammattimiehensä. Rahalla saa kaikenlaista», Roivas totesi ja loi 

mietteliään katseen miehestä mieheen. 

»Ja tämä kuvio putkahti pintaan aivan sattumalta?» Clarbergin epäluuloinen katse suuntautui lähinnä 

Roivakseen. Miehen ilme oli arvioiva ja hänen suupieltään koristi pieni vinon hymyn aavistus. 

»Niin.» Sakari keskittyi sekoittamaan kuppinsa sisältöä pikkulusikalla. Olo ei ollut kieltämättä luontevin 

mahdollinen. »Juteltiin Ronnyn kanssa kaikenlaista. Kun satuin mainitsemaan Brinkin nimen, hän muisti heti 

kuulleensa sen jossakin yhteydessä...» 

Ronny Bood yskäisi nyrkkiinsä ja nyökkäsi vahvistuksen merkiksi. Pipari maistui isolle miehelle kiitettävästi. 

Toisen jälkeen hän päätti ottaa saman tien jo kolmannen. 

»Satuitko itse, sen kapakan kanta-asiakkaana, kertaakaan havaitsemaan Brinkin ja di Moron välillä mitään 

kummallista tai tavallisuudesta poikkeavaa?» Komisario Clarberg kohdisti taas tutkivan katseensa 

Roivakseen. 

Tämä nojautui taaksepäin tuolilla ja ajatteli asiaa oikein perusteellisesti - käytännössä ensimmäistä kertaa 

juuri tästä näkökulmasta. Myönnettävä oli, että mieleen ei juolahtanut ainuttakaan tavallisuudesta 

poikkeavaa elettä, ilmettä tai lausahdusta miesten välillä viimeisen puolen vuoden ajalta. Roivas pudisti 

päätään kieltävästi. Jo ennen tätä palaveria hän oli päättänyt, että Stinaa hän ei vielä tulisi sekoittamaan 

juttuun. Se asia oli tullut luvatuksi naiselle melkeinpä lipsahduksenomaisesti. 

»Ei tämä nyt niin kovin kuumalta jäljeltä kyllä tunnu», Clarberg ravisti päätään. »Saattaa olla, että Brink on 

lainahai - vaikka siitä ei ole olemassa täyttä varmuutta. Mutta hänen kytkemisensä di Moron murhaan 

tuntuu ainakin näillä näkymin kovin kaukaa haetulta.»



Samassa neuvotteluhuoneen ovi kävi ja Flavio Santarelli astui sisään hikipisarat otsalla kiiltäen. Hän oli 

tulossa suoraan helteiseltä kadulta. Italialainen oli päättänyt yrittää jututtaa erästä informaatiolähdettään 

muutaman vuoden takaa. Ainakin silloin tämä oli omannut melkoisesti tietoa kaupungin hämäristä 

rahoituslähteistä. 

»Päivää kaikille. Onpa siellä kuuma.» Santarelli lähti kiertämään pitkää pöytää tavoitellen käsi ojossa 

komisario Clarbergia. 

»Anna olla vain, Capo», Staffan Gunnmo murahti torjuva ilme kasvoillaan. »Meidän osastollamme on tehty 

periaatepäätös, että kukaan ei kättele sinua ennen kuin olet syönyt kuurisi loppuun...» 

Roivas, Bood ja Gunnmo purskahtivat makeaan kuoronauruun, ja jopa komisario Clarbergin jäyhillä 

kasvoilla käväisi ohimenevä virnistys. Santarelli kohautti harteitaan, nosti kämmenet ilmaan aitoitalialaisella 

eleellä ja istahti pöydän ääreen. Hän kaatoi itselleen kahvia näyttämättä tippaakaan hämääntyneeltä. Tässä 

porukassa oli ollut pakko kasvattaa alusta pitäen paksu nahka, eikä se Flavio Santarellilla liene ollut alun 

perinkään niitä herkimpiä. 

»Olisiko välitunti jo vähitellen ohi?» mies kysyi kyllästyneellä äänellä. »Palataanko vaihteeksi ihan tähän 

päivän asiaan? Jos herroille sopii?» 

»No niin, Santarelli. Annapa kuulua onko sinulla uutisia», komisario Clarberg ryhdistäytyi pöydän päässä ja 

oli taas oma virallinen itsensä. 

»Poikkesin tässä pikapikaa Farstassa tapaamassa erästä vanhaa tuttavaa ja kyselin häneltä hieman herra 

Harry Brinkistä. Hän ilmoitti kuulleensa, että Harrymme oli alkanut myydä eioota luonaan poikkeaville 

pikkunilkeille jo pari vuotta sitten.» 

»Siis lappu luukulle?» Gunnmo kysyi. »En minä. Niin sanonut», Santarelli väläytti nopean hymyn. »Sama 

laululintu epäili, että Harry lopetti ainoastaan vähittäisnäpertelyn ja siirtyi asioimaan suoraan tukkuerissä. 

Hän väitti kuulleensa sellaisia tarinoita pariltakin taholta.» 

Neuvotteluhuoneeseen laskeutui hiljaisuus. Ilman lämpötila tuntui kohonneen edelleen, ja erilaisiin 

partavesiin ja deodorantteihin alkoi sekoittua hien karvasta aromia. Roivas kiitteli mielessään, että kukaan 

ei ollut keksinyt panna tupakaksi. 

»Sellainen tukkukauppa rahalla vaatii jo melkomoisia pääomia...» komisario Clarberg ajatteli itsekseen 

ääneen. 

»Mistä ihmeestä Brink olisi voinut päästä käsiksi niin suuriin rahoihin?» Roivas kummasteli. 

»Se meidän kai on sitten vain selvitettävä. Veronmaksajien kaino toivomus virkavallan suuntaan.» Santarelli 

näytti taas kämmeniään ja mutristi suupieliään kuin suurperheen isä spagettimainoksessa. 

»Kyllä minä nyt vähitellen alan kallistua sille kannalle, että meidän on syytä katsoa tämä Brinkin kortti 

riittävän huolellisesti.» Clarbergin laihat sormet sivelivät hänen uurteista ohimoaan. »Tosiasia on, että ei 

meillä ole tällä hetkellä mitään muutakaan mihin tarttua...» 

Silloin Ronny Bood puhkesi puhumaan: 



»Juttelin tuossa puolilta päivin komisario Griipin kanssa. Hänen mielestään minä ja Santarelli voisimme 

irrottautua vähäksi aikaa antamaan väkivaltaosastolle virka-apua tähän lainahaikuvioon. Meillähän on jo 

jonkin verran perustavaa työtä tehtynäkin», Ronny ilmoitti katsoen kysyvästi komisarion suuntaan. 

»Se sopii erinomaisesti», Clarberg nyökkäsi. »Voimme tehdä tässä työnjaon. Minä ja Gunnmo otamme 

Brinkin huomenissa alustavasti sisään muutamaksi tunniksi ja katsomme mitä miehestä irtoaa. Ja te kaksi 

voitte keräillä lisää tietoja sitä mukaa kun ehditte omilta kiireiltänne.» 

Miehet vilkuilivat toisiaan pöydän yli äänettöminä nyökytellen. Clarberg nousi hitaasti seisomaan ja ojensi 

pieni hymy huulillaan kätensä Sakarin suuntaan: 

»Ja sinä Roivas. Tässä vaiheessa ei muuta kuin kiitokset siviilinä osoitetusta erinomaisesta aktiivisuudesta 

rikostutkimuksen saralla.» Heitossa oli selvääkin selvempi piikki. »Se siitä, mutta nyt minäkin alan todella jo 

uskoa, että olemme saattaneet löytää ensimmäisen kerran vereksen jäljen. . .» 

23. 

TV-uutisissa kerrottiin, että bosnialaiset ja serbit ampuivat toisiaan, samoin kuin armenialaiset ja azerit. 

Kypäräpäisiä tuimannäköisiä moldovalaisia vastaan oli nousemassa perinteisiin koristeellisiin asuihin 

pukeutuneita Donin kasakoita. Etelä-Afrikasta TV-kuva näytti pölyävällä kadulla tanssivia riemuitsevia zuluja 

- kärpästen peittämät ruumiit pientareilla olivat ANC:n kannattajia. Täällä ei ollut käytössä vielä tuliaseita, 

sillä kestää aina aikansa ennen kuin kehitysapumäärärahat saadaan kulkemaan uusille tarvitsijoille. Zulut 

olivat joutuneet käyttämään nuijia ja keittiöveitsiä. Lopuksi väriseväksi ja rakeiseksi muuttunut kuva 

zoomasi itätimorilaista joukkohautaa. Keltaisen, uudenuutukaisen caterpillarin varjossa istui luurangonlaiha 

perhe hätistellen väsyneesti suuria, mustia kärpäsiä kimpustaan.  Muut sukulaiset ja tuttavat makasivat 

sikin sokin vasta auki kaivetussa montussa. Roivas istui asuntonsa sohvalla mietteissään. Niiden idealistien, 

uskovaisten ja muiden hihhulien, jotka toitottavat että ei ihminen ole luonnostaan paha, pitäisi mennä 

kiireesti tarkastuttamaan päänsä. Tai ostaa televisio. 

Puhelin soi pitkään tuutaten Sakarin edessä sohvapöydällä. Hän nosti langattoman luurin korvaansa ja sanoi 

nimensä. 

»Sakari, sinäkö...» Kysymys tuli niin epäselvästi ja tukahtuneesti, että ensin Roivas ei ollut tunnistaa 

soittajaa. Sitten hän säpsähti tajutessaan kuka oli linjalla ja huomatessaan, että tämän äänensävyssä oli 

jotakin outoa. »Stina?» 

»Minä täällä...» Syvä huokaus luurissa. »Minä... minä luulen, että joku yrittää sisään...» »Mitä sinä 

tarkoitat!» 

»Pelottaa», nyyhkäisi nainen käheällä äänellä. »Joku kaivaa lukkoa...» 

»Mistä sinä soitat?» Roivas ponnahti seisomaan sohvaltaan ja harppoi saman tien hermostunein, pitkin 

askelin keskelle olohuoneen lattiaa. Ikkunassa, kellertävän naapuritalon takana aurinko oli laskemassa, 

mutta oli edelleen aivan valoisaa. Vielä ei ollut se hetki, jolloin alitajuiset pelot alkavat loihtia esiin 

kuviteltuja vaaroja ja kauhukuvia. 

»Täältä - Tengdahlsgatanilta. Minua pelottaa niin.» Stinan lause päättyi pitkään värisevään voihkaisuun. 

»Pysy siellä ja pidä turvaketju päällä. Minä olen paikalla viidessä minuutissa!» 



»Pidä kiirettä. Lupaatko...» 

»Minä olen jo lähdössä. Älä huolehdi. Lopetan nyt!» Roivas paiskasi puhelimen sohvalle. Sitten hän kiiruhti 

puolijuoksua eteiseen ja veti takin niskaansa. Hän taiteili nopeasti kengät jalkaansa ja oli jo ovella, mutta 

kääntyi kiroillen hakemaan Volvon avaimia keittiön seinässä olevasta koukusta. Vielä kerran hän pysähtyi 

keittiön oviaukolle: kauhottuaan tiskipöydän laatikosta käteensä mustanpuhuvan Sig Sauerin hän työnsi sen 

vyönsä alle, takin suojaan. 

Samassa puhelin pärähti uudestaan, valittavan pitkään. Sydän takoen mies juoksi luurille. »Sakari 

puhelimessa!» »Hei vaan kultu, kuulostatpa sinä hengästyneeltä.» Ingrid liversi kuin pääskynen keväällä. 

»Ajattelin vain soittaa ja kiittää viimeisestä.» 

»Täällä on nyt hätätilanne. Lopetetaan tämä puhelu...» »Älä yritä taas minuun tuota vanhaa konstia.» 

Naisen äänensävy hyytyi pakkasen puolelle. »Sinulla ei ole kuule...» 

Roivas paiskasi luurin kannattimilleen ja syöksyi kiroillen 

eteisen läpi porraskäytävään. 

Hän ei ollut koskenut pihalla odottavaan vanhaan Volvoonsa moneen päivään, mutta uskollisesti auto 

hyrähti käyntiin ensimmäisellä yrityksellä. Roivas heitti vaihteen silmään ja kaasutti uhmakkaasti, liian 

ahtaasta porttikongista välittämättä kadulle. 

Hornsgatan ja sitten Ringvägen. Reilusti ylinopeutta, mutta onneksi liikennettä ei ollut haitaksi asti. Roivas 

oli perillä Tengdahlsgatanilla nopeammin kuin uskoikaan. Hän hylkäsi vanhan ritilähissin ensi vilkaisulla ja 

lähti juoksemaan parasta vauhtiaan portaita pitkin neljänteen kerrokseen. 

Stinan kämpän ovi oli normaalisti suljettu, eikä murtojälkiä ollut näkyvissä. Roivas kaivoi kuitenkin 

varmuuden vuoksi aseen esiin ja koputti ovea voimakkaasti sen perällä. Pienen odotuksen jälkeen alkoi 

sisältä kuulua varovaisia askeleita ja sitten arka naisen ääni: »Kuka...» 

»Minä täällä, Sakari.» Roivas huoahti syvään ja antoi aseen herpaantua ojentuneessa kädessään. Hän 

vilkaisi sitä melkein nolona, työnsi sen nopeasti takaisin housunkaulukseensa ja oli mielessään tyytyväinen, 

ettei kukaan talon asukeista ollut sattumalta osunut paikalle. 

»Luojan kiitos...» Stina avasi oven selälleen ja astui nopealla askelella miehen käsivarsien turvaan. Hän oli 

pukeutunut läpikuultavaan, tummaan yöasuun ja korkokenkiin, jotka näyttivät nyt kieltämättä jotenkin 

teennäisiltä, jopa huvittavilta. 

Roivas kietoi käsivarren naisen olkapäiden ympärille, veti tämän sisään ja sulki oven takanaan. Sama, tuttu 

puolihämärä valaistus ja ylimitoitettu vuode kuin viimeksikin. Ryijy roikkui peittämässä keittokomeron 

ovea. 

»Se rapina loppui muutama minuutti ennen tuloasi. Joku naapuri sattui liikkumaan portaissa ja säikytti 

varmaan tunkeutujan pois.» Nainen katsoi Roivasta silmät laajenneina. 

»Keitä täällä tänään on käynyt?» Sakari vilkuili ympärilleen. 



»Vain yksi. Eräs Hans, vanha tuttu, sellainen eläkeläis-setä.. .» Stina huokaisi muutaman kerran syvään. 

Äkkiä hän näytti hiukkasen huonoon seuraan eksyneeltä Punahilkalta, jonka isoäidiksi pukeutunut ilkeä 

transvestiittihukka oli pelottanut pahanpäiväisesti. 

»Et tullut katsoneeksi ovisilmästä?» 

»Aivan nopeasti. Mutta minua pelotti niin. Eikä porraskäytävässä ollut valoja. Minulla ei ole aavistustakaan 

kuka se voisi olla.» Stina ravisti päätään niin voimakkaasti, että kiiltävät mustat suortuvat heiluivat puolelta 

toiselle. 

»Se taitaa olla tämän homman varjopuolia. Perverssit ja muut ihmehiipparit alkavat pitää vapaana 

riistana», Sakari pusersi suunsa tiukaksi viivaksi. 

»Mitä minun nyt pitäisi tehdä?» Naisen silmäkulmiin oli pusertumassa kosteutta. 

»Pue nyt aivan ensiksi päällesi. Sitten minä vien sinut Mosebackenille turvaan. Onko sinun nimesi 

puhelinluettelossa?» 

»On, mutta kotiosoitetta ei ole. Eikä sitä saa selville tiedustelustakaan.» Stina nyyhkäisi kerran ja pyyhki 

kämmenselällä silmäkulmaansa. 

»Kuinka moni asiakkaistasi tietää kotiosoitteesi?» Roivas kysyi edelleen terävästi. 

»Ei kukaan. En ole koskaan vienyt sinne kuin ystäviäni. Ja niitä ei ole monta tässä kaupungissa. Se mitä 

kerroin sinulle viimeksi on totta joka sana.» Stina työnsi leukaansa hieman eteenpäin aivan kuin 

loukkaantuneena Roivaksen kysymyksestä. 

»Hyvä. Siellä olet varmasti turvassa. Ja sitten minulla olisi vielä yksi ehdotus.» Sakari katsoi naista 

merkitsevästi ilme vakavana. 

»Kerro.» 

»Suosittelisin sinua pitämään muutaman päivän vapaata. 

Käykö se päinsä?» 

Stina laski katseensa lattiaan ja nyökkäsi sitten äänettömänä. Sen jälkeen hän meni eteiseen ja potki 

piikkikorot jaloistaan nurkkaan. Roivas istuutui sängyn laidalle odottamaan eikä voinut olla näkemättä 

miten Stina kuoriutui mustasta, läpinäkyvästä unelmastaan ja viskasi sen hermostuneella eleellä kenkien 

seuraksi. Alastomana, mutta pikkutyttömäisen säikähtäneen ja hauraan näköisenä Stina kaivoi eteisen 

komerosta siniset farkut ja saman pussimaisen t-paidan, johon sonnustautuneena Roivas oli nähnyt naisen 

Slussenin aseman tungoksessa. 

Sitten Stina poikkesi pikaisesti vessassa, ja Sakari kuuli hänen laskevan vettä lavuaariin ja pesevän 

kasvojaan. Hän ilmestyi takaisin eteiseen tumma otsatukka vettä valuen ja edelleen hieman säikky ilme 

sinisissä silmissään. 

»Minä näytänkin varmaan kamalalta...» Stina pyyhki silmäkulmiaan kämmenselällä ja niiskautti matalasti. 

»Niin näytätkin. Tarkemmin ajatellen en taidakaan ottaa sinua kyytiin.» Roivas ravisti päätään. Nyt hän sai 

palkakseen ensimmäisen varovaisen hymyn. 



»Sitten mennään. Jäikö sinulle tänne mitään tärkeää?» 

Roivas ei vastannut naisen hymyyn vaan tarkasteli tätä silmä kovana ja leukapielet kireinä. 

»Usko nyt ettei minulta ole koskaan jäänyt tänne mitään tärkeää», Stina tokaisi ja avasi ulko-oven melkein 

mielenosoituksellisen rivakasti. 

»Eikö?» Roivas katsoi naista kulmat kysyvästi koholla. 

Stina ravisti heikosti päätään silmät suurina ja alahuultaan purren. 

Roivas nosti etusormen huulilleen ja kehotti naista äänettömällä viittauksella vetämään oven uudestaan 

kiinni. Stina huokaisi ja totteli. Hän jäi seisomaan eteisen lattialle hartiat lysyssä. Roivas siirtyi äänettömin 

askelin takaisin olohuoneen puolelle. Musta Sig Sauer sojotti hänen kourassaan piippu kattoa kohti 

ojennettuna. 

Hän siirtyi muutamalla nopealla askelella keittiön oviaukkoa peittävän ryijyn ääreen. Hetken hän kuunteli 

ääneti, poisti sitten varovaisesti varmistuksen aseestaan, veti syvään henkeä ja repäisi voimakkaalla 

nykäisyllä seinävaatteen syrjään. 

Käytännöllisyyssyistä keittiön ovi oli muutettu aukeamaan sisäänpäin. Ovi oli nyt sepposen selällään, ja 

pientä keittiötä valaisi ainoastaan liesituulettimen lampun kalpea valo. 

Roivas oli painautunut ovenpieltä vasten polviasentoon ja kohdistanut aseensa kohti keittiötä vakaalla 

kahden käden otteella. Nyt hän näki edessään laihan, köyryharteisen, vanhan miehen, joka seisoi keittiön 

korkkimatolla ilkoisen-alasti tukien itseään oikealla kädellään tiskipöydän kulmaan ja pitäen vasemmassa 

kädessään puolillaan olevaa vesilasia. 

Vanhuksen kurttuiset kasvot näyttivät siliävän silkasta kauhusta ja hänen puolittain hampaaton suunsa 

aukeni äänettömään huutoon. Vesilasi kirposi ukon otteesta ja kolahti lattialle säilyen kuitenkin ehjänä. 

»Döda inte mig, din jävel!» Vanhan miehen luinen nyrkki nousi uhmaavaan eleeseen, joka toisenlaisessa 

tilanteessa olisi voinut näyttää huvittavaltakin. Vaistomaisesti mies peitti loisella kädellään kurttuisen 

elimensä ja yritti suoristaa lysähtänyttä ryhtiään. 

Stina astui Roivaksen ohi keittiöön ja otti vanhusta tyynnytellen hartioista. Sitten hän johdatti tämän 

kädestä pitäen istumaan sängyn reunalle. Roivas näki miehen vaatteet yhdessä lytyssä lieden päälle 

kasattuina. Kengät makasivat jääkaapin edessä. 

»Ei mitään hätää enää, Hans. Hän on ystävä. Ei ole mitään syytä pelätä. Aivan rauhassa vain...» Nainen silitti 

varovasti ohuen, vitivalkoisen hiuskehän ympäröimää päälakea, jota ruskehtavat maksaläikät kirjoivat. 

»Minua eivät bolsevikit yllätä. Minä olen tapellut Hangon niemellä niitä vastaan eikä ne silloinkaan minua 

saaneet. Kovasti yrittivät, mutta turhaan...» Vanha mies loi Roivaksen suuntaan päättäväisiä mulkaisuja. 

»Kukas tämä sankari on? Ei malttanut olla laskematta vettä kraanasta vaikka kuurupiiloleikki oli vielä 

kesken.» Roivas sujautti aseen takaisin takkinsa alle piiloon ja jäi nojaamaan ilme kysyvänä keittiön 

ovenpieleen. 



»Hän on Hans. Vanha tuttu. Hänellä on jo ikää ja jos hän pelästyy jotakin, hän alkaa kuvitella kaikenlaisia.» 

Stina huokaisi raskaasti ja taputti ukon kasassa olevia harteita. »Hän on sotinut nuorena Suomessa - 

vapaaehtoisena. Ja ne jutut nousevat usein hänen mielessään päällimmäisiksi...» 

»Eiköhän sinun nyt olisi syytä vihdoinkin kertoa totuus kaikesta siitä mitä täällä on oikein tapahtunut.» 

Roivaksen äänensävy oli tylyjä kyllästynyt. 

»Kaikki muu kävi juuri niin kuin kerroinkin», Stina selitti painokkaasti. »Mutta Hans oli täällä - me 

nukuimme ja...» 

»Nukuitte?» Roivas naurahti kevyesti. 

»Niin. Hans on vanha asiakkaani... ja oikeastaan hän alkaa olla jo liian vanha. Mutta hän pitää minusta. 

Hänen poikansa tuo hänet tänne kerran, kaksi kuukaudessa ja hän viettää koko yön kanssani. Pojalla on 

tapana hakea hänet pois töihinmeno- aikaan, siinä kahdeksan tienoilla.» Stina; kohautti olkapäitään 

jotenkin voimattoman tuntuisesti, »Poika maksaa aina tosi hyvin, eikä Hans paljon vaadi... minun täytyy 

muistaa vain hänen iltalääkityksensä...» 

»Mutta sinä näit asian niin, että jeparille ei hänen olemassaolostaan kannata mainita halaistua sanaa», 

Roivas napautti terävästi. 

»Näethän sinä hänet. Hän pelästyi puolikuoliaaksi, kun heräsimme siihen murtoyritykseen. Kun sitten 

sanoin soittavani apua, hän ilmoitti jääräpäisesti haluavansa mennä piiloon. Minä en saisi kertoa 

kenellekään, että hän on täällä. . .» 

»Vielä kerran: kiitokset luottamuksesta.» Sakari ei yrittänytkään kätkeä äänensä kitkeryyttä. »Voin 

kuitenkin kertoa sinulle, että kun poliisimies tutkii ladatun aseen kanssa asuntoa, jota hänen on syytä varoa, 

ei silloin ole leikki kyseessä.» 

»Minä soitan nyt Hansin pojalle. Saa tulla hakemaan isänsä pois.» Stina nousi vuoteen reunalta 

mielenosoituksellisen rivakasti ja kiirehti puhelimeen niskatukkaansa nakellen. 

»Tee se. En aio kytätä tässä luukussa koko yötä.» Roivas vilkaisi rannekelloaan ilme kyllästyneenä. Vuoteen 

reunalla istuvan vanhan miehen luiset polvet alkoivat liikkua epätahtiin kuin itsestään. 

Puoli tuntia myöhemmin Roivas pysäköi Volvonsa Svartensgrändille Stinan kotiportaan eteen. 

»Varsågod. Ehjänä perille. Postin periaate.» Sakari kumartui avaamaan sivuoven, mutta ei kääntynyt 

katsomaan naista kasvoista kasvoihin. 

»Kiitos. Taisin tuossa taannoin mainita, että minulla ei ole monta ystävää tässä kaupungissa. Mutta mitä 

merkitystä on määrällä.» Stinan äänensävy oli tunnustelevan varovainen. 

»Hyvää yötä, Stina», Roivas sanoi lyhyesti. 

»Hyvää yötä.» Ovi kolahti. Nopeat askelet ylittivät katukiveyksen, ja sitten nainen oli jo hävinnyt sisään 

porraskäytävään. 



Roivas nosti jalan kytkimeltä ja heitti ykkösen sisään. Auto lähti liikkeelle muutamalla ikävällä nykäyksellä 

kuten aina, kun hän oli kiireissään tai kiihtynyt ja hätäili kytkinpolkimen kanssa. Mies kirosi matalasti ja 

mietti mielessään, että olisi korkea aika harkita kotteron viemistä vaihdelaatikko-huoltoon. 

24. 

Roivas yritti soittaa Ronny Boodille Poliisitalolle kymmenen tienoilla palattuaan lyhyeltä puolen tunnin 

aamulenkiltä. Päivystäjä tiesi kertoa, että Bood ja Santarelli olivat lähteneet jo kahdeksalta aamulla 

Uppsalaan. He kuulustelisivat jotakuta tyyppiä vankilassa. Parivaljakko saattaisi palata puolen päivän 

jälkeen. 

Suihkussa käytyään Sakari meni pelkkään pyyhkeeseen kietoutuneena parvekkeelle toisessa kädessään 

langaton puhelimensa ja toisessa tuoremehu. Hän istahti lepotuolille, joka mahtui juuri ja juuri hänen 

pienelle parvekkeelleen. Leppoisa pikku tuulenvire kuivatti märkää ihoa. Pienen empimisen jälkeen hän 

naputteli Stinan numeron. Nainen vastasi ensimmäisellä tuuttauksella. 

»Sakari täällä, miltä aamu vaikuttaa?» Mies kysyi kurkkuaan karauttaen ääni tarkoituksellisen 

mitäänsanomattomana. 

»Paljon iltaa viisaammalta. Minua jotenkin hävettää se eilinen. Varsinkin näin aamun valossa, kun rupeaa 

ajattelemaan asioita uudelta kantilta. . .» 

»Älä anna sen enää häiritä», Roivas sanoi lyhyesti ja virallissävyisesti. »Halusin vain varmistua, että kaikki on 

OK. Ja ne minun neuvoni varovaisuudesta kannattaa ottaa vakavasti. Tässä kaupungissa on vähintään 

satatuhatta sekopäätä liikenteessä. Ja se on varovainen arvio.» 

»Kiitos vielä kerran avustasi», nainen huoahti. »Ehkä voit olla vielä jatkossakin yhteydessä -jos tarve 

vaatii...» 

»Yleisön palvelijana olen tietenkin aina käytettävissä», Sakari vastasi. »Mutta oli minulla muutakin asiaa. 

Palaisin vielä siihen Harry Brinkin ja niiden kahden tyypin vierailuun luonasi. Asia on nyt niin, että Brinkiä 

epäillään pikku laittomuuksista ja siksi olisi ensiarvoisen tärkeää tunnistaa myös ne kaksi muuta hyypiötä. 

Voisitko yrittää vielä palauttaa juttua mieleesi?» 

»Ne kaksi muuta olivat aivan outoja, eikä minulla ole heistä kuin aivan hämärät muistikuvat. Valitan. Olin 

todella hiukkasen viinissä kuten taisin mainitakin. Tämä ei sitä paitsi tapahtunut ihan eilen. Sorry...» 

»Kertaa nyt minulle edes ne yksityiskohdat, jotka sinä muistat siitä yöstä», Roivas pyysi. 

»Se pienempi oli melko tumma ja niin kännissä, että sai tuskin sanaakaan ulos suustaan koko aikana», 

Stinan ääni oli miettiväinen. »Ja se toinen oli tosi iso, muistaakseni vaalea, ja kovin karkeaotteinen. Hänestä 

muistan oikeastaan parhaiten hienhajun, kun hän väänsi kättäni niin että se melkein katkesi. Hän vaikutti 

ilkeältä. . .» 

»Miehet eivät puhutelleet toisiaan nimillä koko aikana», Roivas jatkoi kysymyksiään. 

»Ei. Eivät muistaakseni...» 

»No, minä en vaivaa sinua enempää. Jos jotain muistuu mieleesi niin soittele.» Sakari karautti kurkkuaan. 

»Tai jos ilmenee jotakin muuta asiaa...» 



»Minä soittelen. Varmasti.» 

Seuraavaksi Roivas vaihtoi undulaateille veden ja lisäsi lintujen ruokinta-automaattiin tuoreita 

auringonkukan-siemeniä. 

Koivisto vilkaisi varovaisesti ylemmällä orrella keikkuvaa Kekkosta ja tepasteli sitten nokkimaan muutaman 

jyväsen. 

Kekkonen tuhautti nokallaan pari kertaa kyllästyneesi! eikä vaivautunut edes maistamaan. 

»Vai niin. Vai että ovat auringonkukansiemenet herralle liian rahvaanomaista muonaa. Sopisi ottaa joskus 

esimerkkiä Koivistosta. Arkahan se on ja vätys, mutta ei missään nimessä nirso. Tuoretta salaattia ei nyt 

vain kerta kaikkiaan löydy jääkaapista, ettäs tiedät.» Roivas käänsi mielenosoituksellisesti selkänsä häkille. 

Saman tien puhelin pirahti vaativasti. 

Langalla oli Ronny Bood. Hän soitteli Uppsalasta, vankilasta. 

»Tjänare. Olemme juuri haastatelleet Capon kanssa herraa nimeltä Billy Djupsjö. Hän tuntee Harry Brinkin 

bisneksiä omakohtaisesti jonkin verran. Aivan ensi käden tiedoista ei tosin ole kysymys, sillä Billy on istunut 

täällä jo puolitoista vuotta.» 

»Minkäs alan liikemiehiä Billy oikein lienee?» Roivas kysyi. 

»Kiinteistöalan. Tarkemmin sanottuna asuntobisneksen. Hän omisti tässä taannoin yhden pienemmän 

kerrostalon kokonaisuudessaan Flemingsbergin suunnalla.» 

»Onhan Flemingsberg kurjaa seutua, mutta en tiennytkään että talon omistamisesta siellä joutuu lusimaan! 

Minäkin olen sentään aikoinani asunut siellä yli vuoden päivät», Roivas huomautti. 

»Kuuntelepa! Se talo oli kokonaisuudessaan Harry Brinkin rahoittama. Summa oli 3 miljoonaa kruunua. 

Siinä on kolmosen jälkeen kuusi nollaa. . .» 

»Pitkä penni. Harry todella yllättää. Mutta mikä oli jutun trikki?» 

Bood yskähti ääni kitkeränä: 

»Juju oli se, että ystävämme Billy pyrki edistämään tätä nykyisin niin kovassa huudossa olevaa 

yhteisöasumista myymällä samat kaksiot jopa kolmeen tai neljäänkin kertaan.» 

»Miten ihmeessä se onnistui?» 

»Hän painatti väärennettyjä osakekirjoja ja valitsi ostajiksi ihmisiä, joilla ei ole käytännön tietoa tai 

kokemusta asuntokaupoista. Siis eläkeläisiä, maahanmuuttajia ja muita heikommassa asemassa olevia.» 

»Billy teki siinä aika tuhmasti», Roivas totesi otsa rypyssä. 

»Samaa mieltä oli tuomarikin. Billy napattiin Kastrupista rahasalkku kourassaan, toimitettiin tänne takaisin 

tuomittavaksi ja hänelle rapsahti neljä ja puoli...» Ronny Boodin ääni ei vaikuttanut mitenkään kovin 

osaaottavalta. 



»Miten ihmeessä Harry turvasi saatavansa tällaisen tyypin suhteen? Siinä on rahoittajanriskikin jo 

melkomoinen», Roivas päivitteli. 

»Hän otti vakuudeksi sen tontin kiinnitykset. Ne menevät tietysti pantattujen osakkeiden edelle», Bood 

vastasi kärsivällinen sävy äänessään. 

»Siis sekä alkuperäisten että niiden värikopiokoneella painettujen papereiden edelle», Roivas nyökytteli 

otsaansa rypistellen. 

»Det stämmer», Bood vahvisti. 

»Rumaa peliä. Kertoiko Billy mitään Harryn myöntämän luototuksen ehdoista?» 

»Luoton juoksuaika oli määritelty puoleksi vuodeksi ja korko oli 60 prosenttia.» 

»Vuotuista korkoako?» 

»Ei vaan puolelta vuodelta...» 

»Hetkinen. Sehän tarkoittaa sitä, että Harry nettosi tästä pikku diilistä pitkähkön pennin», Roivas laskeskeli 

nopeasti päässään ja hengähti syvään. 

»Niin minunkin laskuoppini mukaan.» 

»Se ei ole hassumpaa kauppaa.» Sakari mietti pari sekuntia. »Mutta mistä ihmeestä se mies on saanut sen 

pääoman? Millit eivät tietääkseni kasva puissa.» 

»Siinä meillä onkin selvitettävää kerrakseen», Bood myönsi. 

»Oletteko ilmoittaneet nämä tiedot jo eteenpäin Clarbergille ja Gunnmolle?» 

»Jo visst. He innostuivat asiasta aika tavalla. Ystävämme Harry otetaan ensin pariksi tunniksi koppiin 

kypsymään ja sen jälkeen hänelle tullaan esittämään muutama kiperä kysymys.» Boodin äänestä kuulsi 

ansaittu tyytyväisyys hyvin tehdyn työn jäljiltä. 

Roivaskaan ei peitellyt innostustaan. 

»Minä todella luulen että alamme olla jäljillä.» 

»On vielä vaikea sanoa liittyykö tämä mitenkään sen italianon murhaan, mutta ainakin tulemme 

poistamaan yhden saatanan ristilukin markkinoilta. Onhan sekin jotakin, vai?» 

»On toki. Kiitos soitosta, Ronny.» 

»Älä minua kiittele, en soittele omilla kolikoilla. Puhun valtion piikkiin. Terve!» 

Pitkin iltapäivää Roivas yritti tavoittaa useampaankin otteeseen komisario Clarbergia tai Staffan Gunnmoa, 

mutta miehet tuntuivat olevan saavuttamattomassa matalalennossa. Sitten, kello kahdeksan tienoilla, 

puhelin pirahti ja Sakari riensi vastaamaan. 

»Staffan täällä, terve.» Gunnmon möreä ääni tuntui soivan tavallistakin kumeampana. 



»No mutta hei! Sinua olen kaivannutkin. Onko Brink jo häkissä?» 

»Brink on kyllä meillä, mutta ei häkissä», Gunnmo yskähti. »Se makaa parasta aikaa patologisen kylmiössä... 

yksi laukaus niskasta läpi. Se oli kerralla selvä peli. . .» 

25. 

Sicklan kanavan ylittävän Hammarby Fabriksvägenin vasemmalla puolella levisi satama-alue varastoineen, 

makasiineineen ja aidattuine tarhoineen. Tien oikealla puolella oli paikoitellen rakentamatta jätettyä 

joutomaata ja puistoalueita, jotka rajoittuivat etelässä Hammarbyhöjdenin kaupunginosaan. 

Harry Brinkin mersu oli ajettu kapeaa soran peittämää polkua pitkin alas Sicklan kanavan rantaan. Se oli 

pysäköity parin tiheän pajupensaan väliin näkösuojaan. Roivas parkkeerasi Volvonsa etäämmälle 

tienvarteen, vilautti polkua vartioivalle tuntemattomalle Söder-malmin poliisin konstaapelille 

virkamerkkiään ja asteli kädet taskussa alas rantaan. Leppeä iltatuuli suhisi läheisissä lehmuksissa ja yön 

lähestymisestä viestitti kauempana kanavan rannassa laulunsa aloittanut yksinäinen satakieli. Kello oli 

kuitenkin vasta kymmenen tienoilla. Ensimmäisetkin hämärän enteet antoivat vielä odottaa itseään. 

Mersun ympärillä hääri puolenkymmentä miestä, joista kolme oli teknisen osaston kavereita 

Kungsholmenilta. Roivas kiersi auton ja kurkisti sisään avoimesta kuljettajanpuoleisesta sivuikkunasta. 

Ruumis oli viety pois jo aiemmin iltapäivällä, mutta melko tavalla tummaa, kuivunutta verta oli kuljettajan 

istuimella, niskatuella ja oven sisäverhoilussa. 

»Siisti homma», Roivakselle ulkonäöltä tuttu tekniikan mies nyökytteli muovikäsineet kourassaan auton 

vierellä. »Kaveria oli ammuttu kosketuslaukauksella niskakuoppaan. Äijä ei varmaan ehtinyt ihmetellä, kuka 

sammutti valot.» 

»Takapenkiltä, vai?» Roivas kysyi otsa rypyssä ja silmät kovina. 

»Ei. Reikä on hieman oikealla puolella. Se on ilmeisesti ammuttu vierestä. Ystävä on hivuttanut 

huomaamatta aseen esiin, kiinnittänyt sitten kuskin huomion johonkin - katsopa tuota lintua - ja sitten 

PUM...» Tekniikan mies teki peukalolla ja etusormella leikkisän ampumista kuvaavan eleen. 

»Onko luoti löytynyt?» 

»On toki. Se oli mukavasti suussa odottamassa, yläpuolen etuhampaiden takana. Ei tarvinnut muuta kuin 

avata luukku ja poimia posti kämmenelle.» 

»Onko sitä ehditty jo tutkia?» 

»Seiska kuusvitonen.» 

»Siis samanlainen kuin Fausto di Moron murhaajalla», Roivas totesi hiljaa. 

»Huomiseen mennessä olemme saaneet vedenpitävän analyysin siitä, onko kyseessä sama ase. Mutta en 

löisi vetoa sitä teoriaa vastaan. Murhatapakin oli täysin identtinen. Kyllä tämä vaikuttaa saman hyypiön 

hommilta», tekniikan mies nyökkäsi varmana. 

»Kylmäverinen ammattilainen on liikkeellä...» Roivas mutisi matalalla äänellä, enemmänkin itselleen. 

»Oikein murhaamisen insinööri.» 



»Niin voi sanoa. Ei tuollaista aseenkäsittelyä opita ainakaan Pelastusarmeijassa.» 

»Koska murha on tapahtunut - arviolta?» Roivas antoi katseensa kiertää ympäristössä. Hän nyökkäsi 

lyhyesti Wiklundille, toiselle Kungsholmenilta saapuneelle rikospaikka-tutkijalle, joka kaivoi ilme tutusti 

stressaantuneena Rennietä läpipainopakkauksesta. 

»Lääkärin mielestä varhaisina aamuyön tunteina. Ruumiin löysi eräs lenkkeilijä vasta niinkin myöhään kuin 

neljän tienoissa iltapäivällä.» Wiklund sujautti kotelon povitaskuun ja heitti tabletin suuhunsa 

elämäänkyllästyneen näköisenä. 

»Paskamainen oli Harryn loppu...» Roivas tuumi puoliääneen. 

»Tunsit miehen, vai?» Tekniikan mies katsoi kysyvästi alta kulmiensa. 

»Ei niinkään voi sanoa. Ei enää.» Roivas ravisti päätään. »Aiemmin kyllä luulin tunteneeni hänet - mutta 

sellainen tämä maailma on.» 

Roivaksen virallinen lausunto Harry Brinkin murhasta kirjattiin ylös seuraavana aamupäivänä Poliisitalon 

viidennen kerroksen kuulusteluhuoneessa. Hän kertoi neljän A-nelosen verran Staffan Gunnmolle niitä 

asioita, joita hän tiesi tai luuli tietävänsä murhatusta. Komisario Clarberg poikkesi myös pariin otteeseen 

paikalla tavallistakin huolestuneemman näköisenä. Hän ilmoitti, että jutun laajenemisen vuoksi Bood ja 

Santarelli on nyt virallisestikin kiinnitetty avustamaan tutkimuksissa. Kaksi perättäistä murhaa on asia, joka 

vaatii kaikkien mahdollisten resurssien hyväksikäyttöä. 

Roivas painoi kuulakynän terän esiin melko tasan kello yhdentoista tienoilla aamupäivällä ja allekirjoitti 

lausuntonsa. Pieni epämukava tunne nousi hänen sisikunnassaan johtuen siitä, että Krysztyna 

Hermanssonin olemassaolosta ei kyseisillä arkeilla mainittu sanallakaan. Hän oli ollut naisen suhteen 

pitkään kahden vaiheilla, mutta päätynyt lopulta kuitenkin vaikenemiseen. Hän oli antanut tälle 

lupauksensa. Toisaalta nainen ei olisi tiennyt Brinkistä ja hänen kahdesta seuralaisestaan, tai Brinkin ja 

Fauston väleistä mitään sellaista, josta voisi olla apua tutkimuksissa. Roivas tunsi, että nämä hänen itselleen 

antamansa perustelut ontuivat jonkin verran, mutta tällä hetkellä toimintamalli vaikutti ainoalta 

mahdolliselta. 

Hän piti kasvonsa peruslukemilla nostaessaan kynän paperilta, mutta mielessään hän kirosi pari kertaa 

kielellä, joka ei taatusti ollut ainakaan ruotsia. 

Gunnmon saatua Roivaksen lausunnon mappiin miehet päättivät poiketa Akvaarioon syömään jotakin 

kevyttä. He poikkesivat neljännen kerroksen kautta ja ottivat Boodin ja Santarellin seurakseen. 

»Jaa-a, näyttää hieman siltä, että Interin kannattajakunta Tukholmassa alkaa olla uhanalainen laji», 

Santarelli sanoi toteavasti. 

»Minä olen aina pitänyt sitä touhua tyhmänä. Mutta en ole tiennyt että se on myös hengenvaarallista», 

Bood nyökytteli suu täynnä mansikkajogurttia. Sitä oli valumassa myös hänen partaiselle leualleen. 

»Tämä tuntuu kieltämättä melko paskamaiselta», Roivas myönsi. »Varsinkin kun nyt tietää Harryn taustat. 

Sitä luulee aina tuntevansa kaverinsa niin hyvin...» Eteensä Roivas oli jättänyt katkarapuvoileivän puoliksi 

syömättä. 



»Sellaista se on. Mistä sitä tietää tämän talon ykkös-machon, itse herran ja ylhäisyyden Staffan Gunnmon? 

Jospa hän viettääkin vapaa-aikansa ravien sijasta sovittelemalla iltaisin peilin edessä ja pakkelit naamalla 

naisten alusvaatteita ylleen?» Bood katsoi Gunnmoa hyvin arvioivasti, ilme vakavana. 

»Pidä palleistasi vissi huoli kun seuraavan kerran satutaan suihkussa rinnakkain.» Gunnmo loi Boodiin 

puhuvan katseen. »Ja nyt et voi ainakaan sanoa, etteikö sinua olisi varoitettu, beibi. Voisitko muuten 

pyyhkiä tuon vaalean spermalta näyttävän töhnän suupielestäsi...» 

Santarelli huitaisi kyllästyneen näköisenä kädellään: 

»No niin, antaa nyt olla sydänkäpyset.» Takaisin näihin ikäviin työasioihin. Minun pitää mennä Ronnyn 

kanssa nuohoamaan sitä Brinkin firmaa. Mutta tuskin sieltä löytyy selväsanaista listaa hänen hämäristä 

asiakkaistaan ja näiden velkasitoumuksista, vai mitä luulette?» 

»Epäilenpä. Minä olen lähdössä puolilta päivän muutaman tekniikan puolen pojan kanssa tsekkaamaan 

miehen asuntoa tuolla Vasastadenissa. Poikkesitko koskaan siellä, Sakari?» Gunnmo kysäisi. 

»En. Emme me sentään niin läheisiä tuttavia olleet», Roivas pudisti päätään. 

»Haluttaisiko sinua tulla mukaan? Siitä saattaisi olla hyötyäkin.» 

»Jos lupaat olla kertomatta komisario Janssonille», Roivas hymähti. 

»Hän on loppuviikon poliisipäällystön neuvottelupäivillä Öölannissa. No problem.» 

Santarellin ilme oli pettynyt: 

»Ai niinkö likellä. Minä jo toivoin kuulleeni, että Grönlannissa.» 

Roivas sanoi: 

»Tulen mielelläni. Ja yksi toinenkin asia juolahti mieleen. Te kaksi voisitte yrittää selvittää sitä samalla kun 

hääräilette siellä Mariatorgetilla.» Roivas kääntyi Boodin ja Santarellin puoleen. »Luullakseni Brinkillä on 

mukava pikku villa jossakin Ingarön suunnalla. Mutta sen puhelinnumeroa ei löydy luettelosta hänen 

nimellään. Saattaisi olla hyödyllistä selvittää huvilan osoite ja vaikka poiketa katsomassa paikan päällä.» 

»Laitetaan korvan taa», Santarelli nyökkäsi. »Mutta nyt meidän täytyy lähteä liikekannalle. Pidetäänpä 

toisemme ajan tasalla.» 

»Selvä se.» Gunnmo nousi myös pöydästä koko miltei satayhdeksänkymmentäsenttiseen komeuteensa. 

»Poiketaan me Sakari tekniikan puolella ottamassa pari poikaa kyytiin ja käväistään sitten vilkaisemassa se 

Vasastadenin luukku...» 

Harry Brinkin asunto sijaitsi Gästrikegatanilla kuudennessa kerroksessa mukavasti liikenteen melun 

yläpuolella. Kulmahuoneistosta avautui nätti näköala Odengatanin yli Vasaparkeniin. Neliöitä asunnossa oli 

varmasti lähelle sata, mikä oli ihan kivasti yksin elävälle vanhalle pojalle. 

Huoneet oli sisustettu mukavuusnäkökohdat etusijalle asettaen. Ei jäykkiä tyylihuonekaluja, vaan rentoja ja 

ilmeisen hyvällä maulla valittuja kalusteita. Seinillä oli melko tavalla tauluja, joiden arvosta maallikon oli 

vaikea sanoa mitään. Brink oli pitänyt perinteisemmästä taiteesta; moderneja sommitelmia oli turha etsiä. 



Myös muutamat pienet veistokset olivat enemmän klassiseen vivahtavia. Asunto oli tyypillinen säntillisen, 

hyvin toimeen tulevan tukholmalaisen herrasmiehen huoneisto. 

Miehet jakoivat asunnon tutkimusalueisiin ja ryhtyivät hommiin. Roivakselle osoitettiin Brinkin työhuone, 

joka sijaitsi ison kylpyhuoneen vieressä, sisäpihan puolella. Gunnmo ja tekniikan puolen kaverit paneutuivat 

olohuoneeseen, molempiin makuuhuoneisiin ja keittiöön. Kylpyhuoneen saisi nuohota se, jolla tulisi sinne 

ensin asiaa. 

Harry Brinkin työhuoneessa vallitsi pehmeä hämärä. Paksut, tummat verhot päästivät vain hiukkasen 

auringonvaloa raoistaan. Roivas vetäisi verhot syrjään ja antoi katseensa kiertää ympäri huonetta. 

Ensimmäisenä hänen katseensa kiinnittyi seinällä, suuren jalopuisen kirjoituspöydän takana riippuvaan 

Interin sinimustaan viiriin. Sen vieressä oli kehystetty valokuvasuurennos, jossa vaaleaan kesäpukuun 

sonnustautunut Harry Brink seisoi milanolaisen kahvilan edessä aurinkoinen virne laihoilla kasvoillaan. 

Roivas muisti heti, että FC Internazionalen perustava kokous oli pidetty juuri tuossa kahvilassa vuonna 

1908. Se oli todellisille interisteille pyhä paikka; Brink oli kertonut tästä vierailusta La Beneamatassa ääni 

värähdellen. Sakari ei voinut olla taas kerran itsekseen ihmettelemättä miehen kaksijakoista luonnetta. 

Poliisimies mutristi suutaan. Sitten hän päätti tarttua toimeen ja aloitti tutkimuksensa huoneen vasemmalla 

seinustalla seisovasta pitkulaisesta asiakirjakaapista. 

Tuntia myöhemmin miehet kokoontuivat olohuoneen pöydän äärelle neuvonpitoon. Kaiken kaikkiaan 

vaikutti siltä, että kenenkään saalis ei ollut kaksinen. 

Toinen tekniikan miehistä oli tehnyt mielestään jonkinasteisen löydön. Kylpyhuoneesta, seinälistalta pytyn 

vierestä hän oli löytänyt puolityhjän tulitikkuaskin. 

»Siistin ja huomaavaisen miehen merkki. Suosittelisin laajempaankin käyttöön esimerkiksi työpaikkojen 

hygienia-tiloissa», huomautti toinen tekniikan miehistä ja katsoi kumppaniaan merkitsevästi. 

»Se mikä tässä askissa kiinnostaa on tämä mainos», kaveri jatkoi häiriintymättä. »Kuten näette, tuossa on 

Oasis Clubin logo ja puhelinnumero. Harrymme taisi harrastaa maksullisia irtopainoksia.» 

»Se nyt ei olisi kovin kummallista», Gunnmo kohautti harteitaan. »Ilmeisen hyvin toimeentuleva 

vanhapoika tässä oli kyseessä. Mutta kirjataan asia ylös ja käydään jossakin välissä esittämässä muutama 

kysymys.» 

»Keittiössä oli jonkin verran pesemättömiä juomalaseja, ja otin niistä kymmenkunnat sormenjäljet», toinen 

tekniikan mies totesi. »Mitä suurimmalla todennäköisyydellä kaikki jäljet ovat tietysti Brinkin, mutta varma 

on aina varmaa...» 

»Jos otoksesta löytyy vieraita jälkiä niin syötetään koneelle ja toivotaan parasta», Gunnmo nyökkäsi. 

»Minulla on tässä muuten Brinkin passi. Leimoista päätellen mies oli kohtuullisen ahkera matkustaja.» 

»Mitä maita sieltä löytyy viimeiseltä parilta vuodelta?» Roivas kysyi. 

»Täällä näyttää olevan ainakin Italia kaksi kertaa, Jenkeissä hän on myös poikennut pariin otteeseen. Sitten 

löytyy Marokko, Espanja, Thaimaa. . . Turkki ja vielä Unkari.» Gunnmo selaili passia otsa rypyssä. 



»Melko ahkerasti hän on reissannut», Roivas myönsi. »Ja täytyy ottaa huomioon, että nykyään - Euroopassa 

varsinkaan - ei läheskään aina passia edes leimata rajoilla ja lentokentillä.» 

»Tuollainen matkustelu vaatii rahaa», toinen tekniikan miehistä sanoi nenäänsä nyrpistäen. »Minulla alkaa 

kesäloma parin viikon päästä ja muija vaatii, että sen pitäisi päästä Välimerelle itseään käristämään, mutta 

siinä sitä taas pankkitili kuivahtaa kerralla.» 

»Minä en löytänyt työhuoneesta mitään muuta kummallista kuin nämä.» Sakari Roivas nosti pöydälle kasan 

muovi-narulla yhteen sidottuja lehtiä, joista päällimmäiseen oli etusivun yli tekstattu punaisella tussilla: 

NÄYTTÄÄKÖ TUTULTA?» Nämä löytyivät kirjoituspöydän alalaatikosta, aivan pohjalta, mappien alta. Alkoi 

vain tuntua, että niihin saattaa kätkeytyä jotakin erikoista...» 

Roivas avasi muovinarun ja levitteli lehdet pöydälle. Kyseessä oli Expresseneitä ja Aftonbladeteja samalta 

viikolta huhtikuuta. Miehet alkoivat selailla lehtiä otsat rypyssä ja ilmeet mietteliäinä. 

»Koettakaapa nyt löytää näille lehdille jokin järkevä selitys», Roivas pyysi. »On aika kummallista, että Brink 

on vaivautunut säilömään ne varta vasten kirjoituspöytänsä laatikkoon, eikö vain?» 

»Ja mitä helvettiä tuo tussilla raapustettu teksti sitten oikein voi tarkoittaa?» Gunnmo ihmetteli. 

»Se tuskin selviää tällä istumalla. Otetaan lehdet mukaan ja tutkikaa te niitä talossa paremmalla ajalla», 

sanoi toinen tekniikan miehistä kelloaan vilkaisten. 

»Niin lienee parasta», Gunnmo nyökkäsi. »Eiköhän lähdetä. Tämä pesä on jo nähty, vai mitä?» 

»Hitto, viime vuonna oltiin Algarvessa ja muija sai kauhean ripulin», toinen tekniikan miehistä pyöritteli 

päätään ja jatkoi edelleen kaukomatkailua koskettelevaa jupinaansa. »Edellisvuonna se onnistui 

hankkimaan Turkissa jäätelö-annoksesta sellaisen salmonellan, että joutui lentomatkan ajaksi lainaamaan 

yhdeltä lapsiperheeltä vaipat. Ja taas sitä ollaan kinuamassa jonnekin helvetin kuuseen...» 

»Lyhyt muisti», miehen kaveri nyökytteli. 

»Ota homma tänä vuonna varman päälle ja vie se Keniaan», Roivas ehdotti. »Siellä on kuulemma alkanut 

taas esiintyä koleraa...» 

26. 

Sakari Roivas istui maanalaisen puolityhjässä vaunussa vierellään penkillä lehtien täyttämä muovikassi ja 

kädessään yksi keväällinen Expressenin numero. Otsa mietteliäillä rypyillä hän selaili Harry Brinkin 

asunnolta takavarikoitua lehteä. Päällimmäinen tunne sanoi, että tämä oli kyllä turhaakin turhempaa työtä. 

Lisäksi kova nälkä kurni miehen suolissa. Poikkeaminen La Beneamataan alkoi tuntua kovin houkuttelevalta 

vaihtoehdolta. 

Mariatorgetin asemalle tultaessa Roivas säpsähti sellaiseen intensiiviseen, kutittavaan tunteeseen, joka 

joskus yllättää tarkkailtavana olevan ihmisen. Hän hillitsi kuitenkin itsensä, odotti muutaman sekunnin ja 

nosti sitten katseensa lehdestä suunnaten sen ensin ulos ihmisiä tungeksivalle asemalle. Sitten hän antoi 

sen edelleen liukua välinpitämättömän tuntuisesti läpi vaunun... 

Roivas säpsähti uudelleen. 



Tarkkailijasta ei voinut olla epäilystäkään, vaikka tämä näyttikin nyt keskittyneen vain kädessään olevaan 

nuoriso-lehteen. Sen kannessa Guns n' Roses poseerasi rähjäistä ghettoa kuvaavassa katumiljöössä. 

Poika oli iältään arviolta 16–17-vuotias. Hän oli pukeutunut löysään, vihertävään kesäpuseroon, kuluneisiin 

farkkuihin ja likaisiin Niken tossuihin. Ne olivat olleet joskus sinivalkoiset, ja niihin oli pujotettu uudet 

oranssinväriset nauhat. Pusakan alla pojalla oli college-pusero, jossa luki suurin mustin kirjaimin 

METALLICA. 

Sama kaveri, jolle krishnan tarjoamat onnenpiparit eivät olleet kelvanneet Gamla Stanin asemalla. 

Roivas laski lehden käsistään ja oli katselevinaan aikansa kuluksi kanssamatkustajiaan. Hän keskittyi 

miettiväisenä pojan hahmoon. 

Mitä ihmettä tuo tyyppi hänestä oikein tahtoi? Kuka hän oli? 

Poika ei vaikuttanut syntyperäiseltä ruotsalaiselta. Tähän päätelmään vaikutti jokin hänen 

kasvonpiirteissään sekä hänen yönmusta, pitkälle niskaan valuva tukkansa. Roivas yritti muistella viime 

päiviä ja arvailla oliko hän mahdollisesti törmännyt tähän hiippariin aiemminkin kuin Gamla Stanin 

asemalla. Ainakaan sellainen tilanne ei muistunut suoralta kädeltä hänen mieleensä. 

Mutta erään asian Roivas päätti siltä istumalta. Mikäli nuori mies jäisi pois hänen mukanaan 

Zinkensdammin asemalla, jolle juna oli jo jarruttelemassa, hän tulisi ottamaan tämän tarkoitusperistä 

selvän. 

Roivas poistui vaunusta taakseen katsomatta ja asteli reippaasti kohti katutasoa vieviä portaita. Hän ei 

vilkaissut taakseen vielä lippuhallin porteillakaan, mutta heti astuessaan Brännkyrkogatanille hän otti pari 

nopeampaa askelta sivuun oviaukolta ja asettui sitten muina miehinä nojaamaan seinään ja odottamaan 

mitä tuleman piti. 

Hänen ei tarvinnut odottaa muutamaa sekuntia kauempaa. Poika tuli portaita ylös puolijuoksua. 

Saapuessaan oviaukolle hän havaitsi Roivaksen sivusilmällä, säpsähti silminnähden, mutta pyrki jatkamaan 

matkaa saman tien suoraan yli kadun aivan kuin hänellä olisi ollut melkomoinen kiire johonkin tärkeään 

tapaamiseen. 

»Hej grabben! Polis! Stanna här!» Roivas astui päättäväisesti esiin nurkalta. Hänellä oli muovikassi toisessa 

kädessä ja toinen käsi syvällä puseron taskussa. 

Poika seisahtui niille sijoilleen ja kääntyi katsomaan olkapäänsä yli jähmettynyt ilme kasvoillaan. 

»Saatana mä mitään oo tehny. . .» 

»Puhut suomea.» Roivas kohotti yllättyneenä kulmakarvojaan. 

»Entä sitte. Mitä sä mua vainoot?» 

»Haluan tietää miksi sinä kyttäät meikäläistä. Tulepas vähän tänne.» Roivas koukisti rauhallisesti 

etusormeaan. Poika totteli vastahakoisin, raskain askelin. 

Roivas talutti pojan käsivarresta sivummalle, asetti tämän nojaamaan molemmin käsin seinää vasten ja 

suoritti nopean tutkimuksen. Takataskusta hänen käteensä tarttui pojan laiha, nahkainen lompakko. 



Puseron suojasta, takaa vyön alta löytyi jotakin vielä mielenkiintoisempaa. Se oli koristeellinen nahkatuppi, 

joka piti sisällään terävän visakoivukahvaisen puukon. 

»Että ihan Iisakki Järven pään tekoa. Laaatuvärkki viimeisen päälle», Roivas nyökytteli. »Kukas sinä oikein 

olet miehiäsi?» 

Poika nojasi seinään ääneti, niska kyyryssä. 

Roivas mutristi mietteliäänä suutaan ja avasi pojan kuluneen lompakon. Rahaa siellä ei paljon ollut, mutta 

suomalainen henkilöllisyystodistus löytyi heti. 

Nimi: Fager, Niilo Svenne. .. 

Roivas hengähti varovaisesti. Pojan periruotsalainen vaatetus ja tukan pituus olivat hämänneet hänet. 

Hänelle ei ollut tullut mieleenkään, että kyseessä olisi voinut olla mustalainen. 

»Vai olet sinä Fager. Se tekee jutun mielenkiintoiseksi. Millä asioilla sinä hiippailet kantapäilläni?» Roivas 

sujautti rauhallisesti pojan lompakon ja puukon tuppineen muovikassiinsa. 

»Vittu eiks täällä saa enää kaduillakaan kävellä missä lystää», poika äyskähti yhteen puristettujen 

hampaidensa välistä. 

»Se ei ole kiellettyä. Mutta tuollaisten pistovälineiden kuljettaminen vyötärön alle kätkettynä sen sijaan 

on.» Roivas katsoi poikaa tutkivasti. »Pitäisikö minun raahata sinut suoraan Kungsholmenille häkkiin, vai 

mitä?» 

Poika ei sanonut mitään, mutta Roivas erotti värähdyksen hänen hartioissaan. 

»Minulla on kyllä nyt niin perkeleellinen nälkä, että aion syödä ensin jotain. Kuulustelupöytäkirjojen 

naputtelemiseen tuhrautuu kuitenkin melkoisesti aikaa. Alapas nyt kalppia minun edelläni tuohon 

suuntaan.» Roivas viittasi kämmenellään käskevästi yli kadun. 

»Vai olet sinä, Niilo, niiden kunnon velikultien serkku-poika.» Roivas katsoi tutkivasti yli sinimustaraidallisen 

pöytäliinan. 

»Mä haluan, että mua sanotaan Sveniksi. Kaikki kulmilla sanoo mua Sveniksi...» Poika istui pöydän ääressä 

varovaisessa asennossa ja jalat koukussa - aivan kuin valmiina hyppäämään juoksuun hetkellä millä 

hyvänsä. 

»Millä kulmilla sinua kutsutaan Sveniksi ja ketkä?» 

»Porukat. Högdalenissa. Enkä mä haluu, ollakaan mikään vitun Niilo.» 

»Vai niin», Roivas nyökytteli hitaasti. »Sinä näemmä pyrit myös näyttämään enemmän Sveniltä kuin 

Niilolta. Onko se helppoa? Siis Sveniksi muuttuminen?» 

»Ei taida olla sun päänsärkysi» 

»Siinä olet varmasti oikeassa. Onko sinulla paljon sukulaisia täällä?» 



»Ei muita kun mummu ja vaari. Niitten luona mä just asun siellä Högdalenissa.» Poika kaivoi hammastikun 

astiasta ja alkoi kaivaa sillä kulmahampaan väliä korostetun poissaolevan näköisenä. »Koko muu Fagerin 

suku asuu Parkanossa. Jotkut harvat, Kankaanpäässä.» »Missä sinun isäsi ja äitisi ovat?» 

»Äitiä mä en edes muista. Mä olin niin pieni sillon kun se meni. Isä meni myöhemmin kolarissa Karviassa. 

Siitä on ny neljä vuotta. Sillon mä muutin tänne mummun ja vaarin hoteisiin.» Poika vaihtoi rauhallisesti 

tikun uuteen. Hän antoi katseensa kiertää hieman ihmettelevän näköisenä ympäriinsä. 

»Kummastuttaako sinua nuo liput, viirit, valokuvat ja kaikki tämä sinimustaraidallinen krääsä?» Roivas kysyi 

pieni vino hymy suupielessään. 

»Mua ei kummastuta yhtään mikään missään ettäs tiedät», poika tuhahti. 

»Minä kyllä epäilen tuota. Sen verran voin sinulle kertoa, että tämä ei olekaan mikä tahansa kippola vaan 

jalkapalloseura Interin kannattajien paikka», Roivas totesi tahallisen painokkaasti. »Sinimusta on yhtä kuin 

Internazionale Milano.» 

Sven Fager onnistui näyttämään todella kyllästyneeltä. 

»Ei vois vähemmän kiinnostaa.» 

»Kiinnostaako sinua mikään urheilu?» 

»Vaarin kanssa tulee käytyä Solvallassa melko usein.» 

»On sinussa sitten sitä vanhaa Niilo Fageriakin vielä jäljellä», Roivas hymähti. »Ja luulenpa, että minuakaan 

ei kytännyt Sven vaan se vanha Niilo, joksi sinut on kastettu. Olenko oikeassa?» 

Poika korjasi kiusaantuneena asentoaan tuolilla. Hänen oli vedettävä henkeä kahteen eri kertaan, ennen 

kuin hän sai seuraavan lauseensa ilmoille: 

»Yks asia mun pitää selittää. Ettei sulle tuu mitään väärinkäsityksiä. Mä kyttäsin sua vaan ja ainoastaan sen 

takia, että Suku Parkanossa haluaa tietää mikä sä oot miehiäs. Kun, kerta menit ampuun meidän Feijan.» 

»Eli sinun tarkoituksesi ei ollutkaan tökätä tuota Iisakki Järvenpäätä lapaluittani väliin sopivan tilaisuuden 

tullen?» Roivas kysyi ilme tarkoituksellisen vakavana. 

»Oot sä pimee? Ei tietenkään. Mulla on se keklu muuten vaan aina mukana. Se on arvokas. Mä sain sen 

isäukon kädestä kun täytin kymmenen.» Poika katsoi Roivasta suoraan silmiin kuin sanojensa 

vahvistukseksi. 

»Tiedätkö mitä?» Roivas virnisti. »Minä kyllä luulen, että sinä olet kuitenkin enemmän Niilo kuin Sven.» 

»Mun puolestani sä saat luulla ihan just mitä sä vaan lystäät!» 

»Miten sinä löysit minut?» 

»Mä soittelin Waldelle linnaan. Se muisti sun nimen. Se oli helppo homma.» Pojan äänessä oli pientä 

ylpeyttä. 

»Niin varmaan. Mutta varjostajana sinä olet kyllä vielä amatööri. Ahaa, nyt tulee ruoka!» 



Itse Mamma di Moro toi pöytään kaksi herkullista kukku-lautasellista pastaa. 

»Hyvää ruokahalua.» Mamma taputti Roivasta nopeasti poskelle. 

»Miten olet jaksellut», Roivas kysyi. 

»Jumalan avulla päivästä toiseen», vanha nainen huokaisi. »Ja vaikka Hän koetteleekin, niin kyllä Hän suo 

myös armoaan - kiitos edes siitä.» Ryppyiset sormet tekivät nopean ristinmerkin. 

»Onko sinulla hyviä uutisia joita en satu tietämään?» 

»Kuka tietää vaikka olisikin.» Pieni hymynvire valaisi Mamman kasvot. »Oikeastaan minun ei pitäisi kai vielä 

kertoa, mutta olkoon. .. Filippolle... tai siis oikeammin Paolalle on tulossa lapsi. Jos Jumala suo, niin minä 

saan nähdä vielä uuden lapsenlapseni.» 

»Sehän on hienoa. Välitä Filippolle onnitteluni.» Roivas taputti ravintolan emäntää kämmenselällä. Tämä 

pyyhkäisi silmänurkkansa esiliinan kulmaan ja poistui sitten takaisin tiskin toiselle puolelle. 

Roivas ja Sven Fager alkoivat syödä. Poika kauhoi pastaa suuhunsa sellaisella vauhdilla, että oli aivan turha 

kysyä maistuiko sapuska. He aterioivat melkein kymmenen minuuttia vaihtamatta sanaakaan. 

»Mitä sinä nyt aiot tehdä? Tarkoitan huomenna ja ylihuomenna. Jatkaa kyttäämistä, vai?» Roivas kysäisi 

pyyhkiessään suupieliään lautasliinaan. 

»En tietenkään. Mitä hyötyä siitä olisi?» Poika hengähti syvään ja joi kerralla lasillisen jäävettä. 

»Sitä minäkin vähän tuumiskelin. Mitä aiot kertoa Parkanon sedillesi ja serkuillesi?» 

»Niinku asiat ovat. Sä olet kyttä ja Feija sattu sun kanssasi pahaan saumaan. Mutta ei siinä mun mielestäni 

ollu vihaa. Molemmat vaan teki, niinku siinä tilanteessa piti.» 

»Feijan valinnasta voidaan olla monta mieltä. Mutta sinä vaikutat ainakin järkimieheltä.» 

»Sun pitää aina muistaa, että tummat ajattelee asioista omalla järjellään», poika sanoi painokkaasti. 

»Kyllä minä sen tiedän.» Roivas kirjoitti paperilapun kulmaan numerosarjan ja antoi sen pojalle. »Tuossa on 

puhelinnumeroni. Jos, jotain asiaa ilmenee niin soita.» 

Sven Fager taittoi paperin kahtia vilkaisemattakaan sitä ja työnsi sen jonnekin puseronsa povitaskuun. 

»Ja tuossa on lompakkosi.» Roivas tipautti lituskan nahkalompsan pöydälle pojan eteen. 

Pöytään laskeutui odottava hiljaisuus. Molemmat katsoivat toisiaan ääneti silmästä silmään. 

Sitten Roivas hymähti ja kaivoi muovikassista kauniisti kirjaillun nahkatupen, josta pilkisti visakoivuinen 

puukon kahva. 

»Ja tuossa isäsi puukko. Kanna sitä kuin mies. Kunnialla. jooko?» 

Sven Fager tarttui vasemmalla kädellä tuppeen ja työnsi sen taakse housunvyötärön sisään. Sitten hän 

nousi seisomaan, suoristi selkänsä ja ojensi kätensä. 



Roivas pusersi ojennettua kouraa lyhyesti ja jämäkästi nyökäten pojalle lyhyesti. 

Tämän ilme pysyi yhtä vakavana. Hän kääntyi sanaakaan sanomatta kantapäillään ja asteli pitkin 

harppauksin ulos La Beneamatasta. 

27. 

Roivaksen keittiön pöydällä makasi sikin sokin levitettyinä Expresseneitä ja Aftonbladeteita yhdeltä ja 

samalta huhtikuiselta viikolta. Mies itse istui jakkaralla kahvikuppi kourassaan ja selasi lehtiä kyllästynyt 

ilme naamallaan. Näytti siltä, että ainakaan tältä istumalta arvoitus ei ratkeaisi. Huokaisten hän alkoi kasata 

lehtiä siistimpään pinoon, kun puhelin pirahti ilkeästi olohuoneen puolella. 

Soittaja oli Stina. Naisen ääni oli hieman aran ja väsyneen tuntuinen. 

»Anteeksi että häiritsen sinua jälleen, mutta en tiedä ketään muutakaan, jolle voisin soittaa...» 

»Me muistaakseni sovimme, että minulle saa pirauttaa. Oli asiaa tai ei», vastasi Roivas. 

»Luin juuri lehdestä siitä Brinkin murhasta. Tämä alkaa tuntua vähitellen kammottavalta.» 

»Sinun lienee parasta olla poissa liikenteestä siihen saakka kunnes juttu on selvinnyt», Roivas sanoi 

päättäväisesti. 

»Siinä taitaa kyllä tulla ongelmia», Stina kuului nielaisevan hieman epävarmana. 

»Miten niin?» 

»Amor soitti aamulla. Hän oli kuullut, että minä en ole töissä ja vaati selitystä.» Naisen ääni värähti linjalla. 

»En oikein pitänyt hänen äänensävystään...» 

»Mitä sanoit hänelle?» 

»En paljon mitään. Ei hänelle voi ruveta selittelemään asioita. Ei hän kuuntele. Ellen minä palaile hommiin, 

hän saattaa ryhtyä toimenpiteisiin.» Stinan puhe kuulosti kovin hentoiselta ja haavoittuvalta. 

»Kuten esimerkiksi minkälaisiin?» Roivaksen ääni sai pahaenteisen sävyn. 

»Sitä ei koskaan tiedä etukäteen. Mutta hän osaa olla kova jos sille päälle sattuu.» 

»Minun pitänee mennä vaihtamaan pari sanaa hänen kanssaan. Uskon kyllä, että järkipuhe uppoaa senkin 

tyypin kalloon.» 

Naisen ääni sai hätääntyneemmän sävyn: 

»Se ei ehkä ole viisasta.» 

»En ole aivan varma tuosta. Mistähän sen kaverin mahtaa tavoittaa näin päiväsaikaan?» 

»Tiedätkö sen biljardisalin Frejgatanilla, lähellä Vanadisparkenia?» 

»Kyllä toki. Siellä porukka kätkee muutakin kuin palloa pussiin. Se ei ole jäänyt täysin ilman Tukholman 

rikospoliisin huomiota.» 



»Amor saattaa roikkua siellä iltapäivisin. Mutta harkitse nyt vielä ennen kuin tunget sinne. Voit vielä joutua 

vaikeuksiin minun takiani.» 

Roivas veti syvään henkeä ja oli hiljaa pari sekuntia. Hän tiesi joutuneensa jo nyt vaikeuksiin. Hän alkoi olla 

tässä jutussa syvällä kuin rapu merrassa. Mutta hänen oli myönnettävä itselleen, että asiasta oli turha 

syyttää ketään ulkopuolista. Itse hän oli vapaaehtoisesti ryöminyt sisään tähän ansaan, vaikka ei näemmä 

osannut enää peruuttaa ulos. 

»Palataan asiaan huomenissa, jooko?» Sakari sanoi rauhoittavasti. »Äläkä kanna turhia murheita, Stina...» 

»Soita minulle. Lupaatko?» 

Kun Roivas nousi Volvostaan, Vanadisparkenin nurkilla, hänen mieleensä juolahti uudelleen, että hän oli, 

vähitellen sekaantumassa, naisen kuvioihin enemmän kuin, oli järkevästi ajatellen tarpeen. Samalla 

jonkinasteisten vaikeuksien todennäköisyys lisääntyi koko ajan. Tähän mennessä hän oli jo jättänyt 

kertomatta rikostutkimukseen liittyvässä lausunnossaan tärkeitä yksityiskohtia vedoten mielessään 

sellaiseen hataraan tekosyyhyn, että niillä ei tuntunut olevan merkitystä. Ja nyt hän oli ryntäämässä 

epämääräisen sutenöörin juttusille virka-ase housunkauluksen alle työnnettynä - ollessaan virallisesti 

palkallisella toipumislomalla. 

Roivas ravisti itsekin epäuskoisena päätään. Sitten hän tarttui hilseilleen puuoven kahvaan, avasi oven 

päättäväisellä nykäisyllä ja lähti harppomaan pitkin askelin kapeaa, pesemättömän hajuista porraskäytävää 

pitkin kohti toista kerrosta. Korviin kantautuivat biljardipallojen kumeat kalahdukset ja kovaääninen 

musiikki, jossa toistui reggaen keinuttava poljento. 

Biljardikahvila oli pitkä ja matala suorakaide, sen toisessa päässä oli pätkä baaritiskiä ja lattialle oli sijoitettu 

kymmenkunta täysimittaista biljardipöytää. Tiskin takana seisoi yönmusta kookas mies päässään paksu 

monivärisistä langoista kudottu pipo, jonka alta runsaat rastaletit pursuivat valtoimenaan. 

Mies seurasi Roivasta peittelemättömän epäluuloinen katse silmissään. Sakari hymyili takaisin kohteliaasti, 

osoitti sormellaan paksua päähinettä ja huikkasi yli musiikin melun ystävällisimmällä äänellään: 

»On pitänyt hiukan kylmää kesää, eikö?» Rastatukkainen ei vastannut hymyyn. Ilmekään ei värähtänyt 

hänen naamallaan. Silmämunat liikkuivat ainoastaan sen verran kuin tarvittiin vieraan tungettelijan kulun 

tarkkailuun. Mies nojautui takakenoon, risti hihattoman nahka-liivin alta näkyvät suonikkaat käsivartensa 

rinnalleen ja tuijotti Roivasta liikkumatta ja elottomana kuin näytille kannettu Bob Marleyn muumio. 

Sakea tupakansavu roikkui katonrajassa ja hämärissä nurkissa. Pöytien yläpuolelle asetetut lamput 

valaisivat kellertävällä hehkulla vihreää verkaa jolla eriväriset pallot kolahtelivat toisiaan vasten pitkien 

keppien lähettäminä. Päivänvaloa ei paikkaan tihkunut mistään. Tummat miehet liikkuivat pöytien 

ympärillä äänettöminä kuin henkiolennot kumartuen välillä etsimään katseellaan oikeaa lyöntikulmaa. 

Taustalla reggae-kappale vaihtui toiseen, mutta sen pystyi päättelemään ainoastaan lyhyestä tauosta. 

Rytmi, sointi ja keinunta Hoituivat olevan sitä yhtä ja samaa. 

Roivas havaitsi Amorin melkein heti. Tämän lyhyt, hento vartalo oli jännittynyt huolelliseen iskuun yhdessä 

takimmaisista pöydistä. Miehen isokokoinen seuralainen ravintola Monte Carlon baarista seurasi 

lyöntivalmisteluita ilme keskittyneenä ja oma keppi kainaloon työnnettynä. 



Isku osui hyvin kohdalleen. Valkoinen pallo löi voimalla vihreää ja vihreä sujahti tarkasti pussin pimentoon. 

Kaikesta näki, että lyönnin onnistuminen ei ollut pelkkää sattumaa. Työttömänä työnhakijana Amor oli 

varmaan ehtinyt uhrata kätensä harjoittamiseen erinäisiä miestyötunteja. 

»Hieno lyönti, Amor. Onneksi olkoon!» Roivas astui pöydän yläpuolella roikkuvan lampun valopiiriin 

rennolla, keinahtavalla askelella ja iloisesta jälleennäkemisestä viestivä hymy huulillaan. 

Pieni tumma mies, jolla oli oudon kalpeat kasvot, pyyhkäisi mustilla silmillään tungettelijaa päästä jalkoihin 

ja vilkaisi sitten seinään nojailevaa isokokoista toveriaan. 

»Mistäs sä siihen tupsahdit?» Amorin kysymys oli aidon hämmästynyt ja suorasukaisen torjuva. 

»Täällä näyttää olevan vain yksi aukko seinässä», Roivas hymyili ystävällisesti ja vilkaisi ympärilleen kysyvä 

ilme kasvoillaan. 

»Jos löydät sen aukon vielä niin kokeile osaatko siitä ulos. Meillä on peli kesken.» Amor keskittyi 

liiduttamaan keppinsä päätä. Hän vilkaisi taas nopeasti kumppaniaan kulmiaan kohotellen ja päätään 

pyöritellen. 

»Olisin vaihtanut kanssasi pari sanaa Stinasta. Jos sopii», Roivas jatkoi rauhallisesti. 

»Kukas sä oikein olet?» Amor vilkaisi Roivasta uudemman kerran, nyt ilme uteliaampana. »Et kai sä ole se 

sama poka, joka soittelija valitti että Stina ei ole hommissa ja kyseli sen kotiosoitetta?» 

»Ei. Minä en ole se poka», Roivas ravisti hitaasti päätään. Tulin vain ilmoittamaan sinulle, että Stina ei 

palaakaan enää hommiisi. Ihan vain tiedoksi. Ettet ala ihmetellä, jos kellokorttiin ei ilmaannu enää 

merkintöjä. . .» 

»Mikä saatana sä luulet oikein olevasi?» Nyt Amor ryhdistäytyi koko sadan kuudenkymmenen sentin 

pituuteensa ja veti ilmaa keuhkoihinsa. Hänen kaverinsa seinän vieressä otti hitaasti leveämmän haara-

asennon. 

»Minä olen vain ystävä. Hyvää tarkoittava.. .» Roivas iski silmää pikkumiehelle, ja sitten hän kääntyi lyhyesti 

isomman kaverin puoleen ja kumarsi tämän suuntaan teennäisen huomaavaisesti. 

»Hei sä puhut jotenkin kuin suomalaiset.» Amorin mustat silmät kaventuivat pahaenteisesti. »Olet sä 

jonkun jengin juoksupoika, vai? Älä vaan sano, että te älypäät ootte keksineet pyydystää mun muijiani 

omiin porukoihinne. On teillä paskahousuilla otsaa.» 

Amorin täyteläiset, melkein naiselliset huulet vääntyivät hymyyn ja kurnuttava nauru purkautui ilmoille. 

Seinän vieressä seisova isompi miekkonen virnisteli myös iloisesti mutta ei nauranut ääneen. 

Roivas nyökytteli hyväksyvästi: 

»Minä pidän sinusta, Amor. Tuollainen elämänmyönteinen ja suruton etelämaalaisuus on aina jotenkin 

viehättänyt minua. Onko se sitä kuuluisaa latinalaista charmia? Vai juontaako se juurensa ehkä 

Norsunluurannikolle? Liekö mukana myös ripaus jonkin pienikasvuisemman intiaaniheimon 

elämänviisautta. Mutta niinhän se on, että koiristakaan ne mukavimmat ja sympaattisimmat eivät ole niitä, 

joilta löytyy puhtaimmat kantakirjat, eikös vaan?» 



»Lähde jauhamaan paskaa jonnekin muualle. Saat aikaa kolme sekuntia. Ja aika meni jo.» Amorin silmät 

olivat kovat kuin koboltin sirut. 

»Jos minä menen niin saatan saman tien viedä sinut mukanani matkamuistona, pikku ystäväiseni.» Roivas 

kaivoi taskustaan virkamerkin ja riiputti sitä sutenöörin edessä niin että tämä joutui katsomaan laattaa 

yläviistoon. 

»Mitä saatanaa tämä merkitsee? Miksi sä Jeppe tunget tänne ahdistelemaan mua?» Amorin ärtymykseen 

sekoittui nyt hiukkasen epäröintiä. Biljardikeppi, joka oli jo noussut uhkaavaan tanaan, laskeutui hitaasti 

pöydän reunukselle. Iso mies seinustalla antoi ilman valua vähitellen ulos tiukkaan puristettujen huuliensa 

välistä. Ilmoille pääsi hento, sihisevä ääni. 

Roivas tökkäsi etusormellaan Amoria kevyesti rintaan: 

»Ehkä minä haluan järjestää sinulle oman pikku helvetin ihan vain harrastuksen vuoksi. Ehkä mielipiteeni 

onkin vähitellen muuttumassa: en pidäkään sinua enää pikanttina kulttuurisena rikkautena 

keskuudessamme.» 

»Mitä hulluja sä lässytät.» Epäröinti lisääntyi pikkumiehen silmissä. Hän vilkaisi syrjäkarein kumppaninsa 

suuntaan. Tämä seisoi seinän vieressä kädet hieman levällään, jalat Itarallaan ja kysyvä ilme kasvoillaan. 

»Mihin tässä nyt poliisia tarvitaan? Mihin se narttu on mennyt sekaantumaan?» 

»Ei mihinkään sellaiseen, joka kuuluisi sinulle enää pätkänkään vertaa - pätkä.» Roivaksen etusormi löysi 

taas Amorin rintalastan. »Haluan nyt vain varmistua siitä, että olet ymmärtänyt tilanteen oikein. En haluaisi 

kuulla enää, että olet häirinnyt häntä millään tavalla. Minä voisin tulla siitä todella surulliseksi. Ja silloin 

tämä palavasilmäinen poikaystäväsi tässä joutuisi vuorostaan pitämään surunauhaa käsivarressaan.» Roivas 

vinkkasi peukalollaan isomman kaverin suuntaan uhraamatta tälle kuitenkaan enää katsettakaan. 

»On tää järjetöntä. Kyttä riehuu kuin mielipuoli yhden turhan perseen takia», Amor naurahti väkinäisesti. 

»Ei tässä ole ollut tapana ruveta niin olemattomien asioiden takia rettelöitsemään, mutta jonkin verran 

koko juttu kyllä alkaa kummastuttaa...» 

»Se varmaan hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa», Roivas hyräili pahaenteinen ilme silmissään. 

Hän nojautui näennäisen rennosti biljardipöytää vasten vain puolentoista metrin etäisyydellä pikku 

sutenööristä. 

»Mitä tuo oli?» 

»Suomea. Se oli vaan eräs lastenlaulu. Sellainen mitä me hyräilemme siellä sinun kokoisillesi...» Roivaksen 

hymy oli muuttunut melkein herttaiseksi. 

Äkkiä tietäväinen hymy valaisi Amorin kalpeat kasvot. 

»Hei nyt tää alkaa valjeta. Sä ootkin kun ootkin sen poka. Eiks niin Jeppe? Ja onko käynyt niin, että on tullut 

hiukan kyrvähdettyä sen kuumaan pikku perseeseen. Kaali alkanut heittää volttia, vai kuinka? Ihan 

hiukkasen sydänsuruja. Ja nyt se vosu on laittanut sulle rattaat perään ja raviksi, jooko?» 

Hymy Roivaksen naamalta ei kadonnut hetkeksikään, mutta hänen silmiensä iirikset kapenivat uhkaavasti ja 

samalla hänen oikea nyrkkinsä heilahti raskaasti iskun lähtiessä liikkeelle täydellä painolla jostakin 

hartioiden takaa. 



Rystyset rusahtivat tavoittaessaan Amorin vasemman posken ja nenänvarren. Miekkonen singahti iskun 

voimasta selälleen ja liukui vetelänä viereisen biljardipöydän alle. Sinne hän jäi liikkumattomana, mutta 

hiljaa valittaen makaamaan. Sieraimista valui veriläikkä lattian likaiselle korkkimatolle. 

Seinän vierellä seissyt isokokoinen kumppani nytkähti lähteäkseen liikkeelle, mutta Roivas siirsi takkiaan 

sen verran, että mies näki housunvyötärön alta pilkistävän Sig Sauerin perän. Sakari asetti etusormen 

huulilleen ja ravisti hitaasti päätään. Nielaisten iso tyyppi vaihtoi jalkaa ja antoi lihastensa rentoutua. 

»Toivota Amorille hyvää yötä puolestani», Roivas sanoi. ja muistuta häntä myös äsken tekemästämme 

herrasmiessopimuksesta. Hän saattaa herätessään luulla, että se oli pelkkää kaunista unta.» 

Sitten Sakari Roivas kääntyi kantapäillään ja lähti astelemaan hiljentyneen biljardisalin läpi kohti katutasoa 

vieviä portaita. 

Sysimusta miekkonen baaritiskin takana katsoi hänen menoaan silmää räpäyttämättä mutta huulet sen 

verran auenneina, että valkoiset hampaat olivat paljastuneet kuin irvistykseen. 

»Minä todella pidän tuosta sinun myssystäsi. Missä niitä myydään?» Roivas totesi suupielestään astuessaan 

niska kyyryssä ulos kapeasta ja matalasta oviaukosta. 

Matkalla kapeaa, haisevaa porraskuilua pitkin takaisin kadulle Roivas ravisteli ihmeissään päätään ja 

tarkasteli otsa kurtussa oikean kätensä rystystä, jossa aristava orvaskesi pilkisteli nahan alta Olisiko nyt jo 

korkea aika alkaa huolestua tästä kaikesta? 

28. 

Bood ja Santarelli odottelivat Roivasta punaisessa virka-Saabissa kadulla tämän asuintalon ulkopuolella. 

Aamu oli valjennut pitkästä aikaa pilvisenä, ja silloin tällöin taivaalta valui maahan udun kaltaista kosteutta, 

joka tiivistyi pisaroiksi tuulilasiin. Roivas tuli vihdoin, yllään vetoketjullinen ulkoilu-pusero, tukka 

kampaamattoman näköisenä ja kaiken kaikkiaan juuri heränneeltä vaikuttavana. 

»Koetapa näyttää pirteämmältä. Kello on jo yli kymmenen», Ronny Bood murahti ratin takaa. 

»Tuli nukuttua yöllä jotenkin niin huonosti, mutta kyllä se tästä.» Roivas haukotteli niin hartaasti, että 

hänen leukansa olivat mennä sijoiltaan. 

»Hanki itsellesi kunnon vesisänky. Se takaa rauhallisen yöunen», Santarelli kehotti. 

»Suosittelee mies, joka itse nukkuu vielä ensi viikonkin muhkuraisella sohvalla», Bood naurahti, nosti 

kytkimen ja ohjasi Saabin liikenteen sekaan. 

»No, te pojat olette sitten löytäneet kartalta sen Ingarön huvilan, vai?» Roivas totesi nyökytellen. 

»Se ei ollut yhtään vaikeata. Kävimme hiukan papereita läpi siellä Brinkin firmassa, ja silmään sattui 

pistämään kerran kuukaudessa toistunut lumenajolasku viime talvelta. Kiinteistön osoite sattui olemaan 

Ingarössä», Santarelli levitti käsiään tyytyväinen ilme naamallaan. 

»Lopun päätteleminen ei voinut olla edes teille kovin mutkikasta.» Roivas yritti kammata takkuisia 

hiuksiaan taustapeilistä kurkistelemalla. Ilman vettä jakaus ei oikein ottanut syntyäkseen. 



»Pienen kyselyn jälkeen se toimiston vanha huuhkaja löysi meille avaimetkin», Bood vahvisti. »Muija oli 

kolea kuin räntäsade Uumajassa...» 

»Ei sitten muuta kuin nokka kohti rannikkoa. Suolaisen merituulen haistelu sopiikin meikäläiselle tänä 

aamuna oikein hyvin.» 

Roivas otti auton penkillä mahdollisimman mukavan asennon ja sulki silmänsä. Ehti kulua vain muutama 

minuutti kun mies jo kuorsasi makeasti niska kenossa ja suu puoliavoinna. Kumppanit loivat toisiinsa pitkän 

katseen mutta jättivät kommentit vähemmälle. 

Sakari ehti ottaa kohtuullisen mukavat nokkaunet ennen kuin he saapuivat kohdealueelle. Seutu ei ollut 

kenellekään tuttua, mutta pienen etsiskelyn ja kartanpyörittelyn jälkeen punainen Saab saapui päätieltä 

risteävän kapeamman hiekkatien päähän. Edessä näkyi tiheähköä, hoitamatonta sekametsää ja oikealla 

kädellä välkkyi puiden välistä meri, joka säästä johtuen oli nyt lyijynharmaa ja vaahtopäiden kirjoma. Kartan 

mukaan villa näytti sijaitsevan yksinäisessä ja eristetyn tuntuisessa niemekkeessä. Bood vaihtoi kakkosen 

kautta kolmoselle ja lähti laskettelemaan nuorten koivujen varjostamaan notkelmaan, jonka toista reunaa 

tie halkoi sadekuuron kosteuttamana ruskehtavana ja pehmeänä vanana. 

Vajaan kilometrin köröttelyn jälkeen Saab kaartoi metsän sisältä uudehkon näköisen, tilavan, 

puolitoistakerroksisen talviasuttavan huvilan pihaan. Villa sijaitsi pienellä kumpareella noin kymmenen 

metriä taustalla avautuvaa merensalmea korkeammalla. Alhaalla vedenrajassa oli yhdistetty venevaja ja 

autotalli sekä pitkä sementistä valettu laituri. Villan ympärillä oli tehty maanmuokkaustöitä, mutta vaikutti 

siltä että istutukset olivat jääneet hoitamatta. Kauempana metsän rajassa oli nähtävissä vielä pari kekoa 

läpinäkyvällä muovilla peitettyjä rakennusjätteitä. 

Bood vilkaisi kunnioittavasti ympärilleen: 

»Olkoon tämä tontti sitten iso tai pieni, niin eipä ole kyseessä mikään halpa paikka.» 

»Kuten olemme jo havainneet, ei Harry-vainaalla todellakaan ollut pikkurahan puutetta», Roivas nyökytteli 

ilme arvioivana. 

»Minä poikkean tuolla vajan takana hieman tyhjentämässä ja katson samalla onko siellä venettä tai autoa 

paikalla», Santarelli sanoi housujaan kohotellen. 

»Mene saman tien sen verran pitkälle, että me emme kuule. On niin paskamaista kuunnella, kun iso mies 

itkee», Bood kehotti ystävällisesti. 

»Ei syytä huoleen pojat. Nämä nykyajan mysiinit ovat todellisia ihmelääkkeitä. Enää ei tavaraa työnnetä 

polkupyöränpumpulla sisään niin kuin sinun nuoruudessasi, Ronny», Santarelli naureskeli tyytyväisenä. 

Mies asteli kiirettä pitämättä vajan luokse ja kurkisti sisään parista ikkunasta. 

»Ei venettä eikä autoa!» hän huikkasi käsiään levitellen ja siirtyi sitten vetoketjuaan availlen vajan nurkan 

taa. Ehti kulua vain pari sekuntia, kun mies ilmestyi takaisin näkösälle innokkaasti huitoen. Santarellin ilme 

kertoi, että hän tiesi tehneensä merkittävän löydöksen. 

»Tulkaapa huviksenne tänne! Täällä taitaa olla jotakin mielenkiintoista!» 



Roivas ja Bood vilkaisivat nopeasti toisiaan ja lähtivät sitten ylittämään pihamaata hyvää kyytiä - pyrkien 

tosin väistelemään pehmeimpiä kohtia. 

Rantavajan metsänpuoleiseen seinään oli nastalla kiinnitietty pitkä rivi pistooliammunnan maalitauluja - 

kaiken kaikkiaan 24 kappaletta. Jokaiseen tauluun oli ammuttu ja vielä erinomaisella tuloksella. Taulujen 

keskikohdat olivat hakkautuneet luotien voimasta pelkäksi silpuksi. Hajontaa oli tuskin nimeksikään. 

»Katsokaapa noita iskemiä. Täällä ei olekaan ammuttu ilmapistoolilla vaan oikealla raudalla», Roivas totesi 

matalalla äänellä ja koetteli kynnellään seinäpintaa, jota luodit olivat silpunneet 

Bood kahlasi pitkässä heinikossa ampumapaikkaa etsimässä, Se löytyi helposti lakoutuneen ruohon 

merkitsemänä kohtuullisen etäisyyden päästä. 

»Se on ampunut täältä saakka. Helvetin hyvin ammuttu!» Hän sanoi kunnioitusta äänessään. Bood itse oli 

tunnettu Poliisitalolla siitä, että sai hädin tuskin osumaan ampumaradan päätyseinään. 

»Minulla on sellainen tunne, että tämä tarkka-ampuja ei ole ollut Harry Brink», Roivas sanoi mietteliäänä 

puoliääneen. 

»Ennustatko, että tuolta seinän sisältä löytyy seiska kuus-viitosen luoti, joka laboratoriossa alkaa näyttää 

luvattoman tutulta?» Santarelli kysäisi ilme vakavana. Hän kääntyi tuijottamaan seinään kiinnitettyjä 

tauluja uusin ja kunnioittavammin silmin. 

»Tuskinpa häviäisin sitä vetoa», Roivas nyökkäsi itsekin yhä vain varmempana asiastaan. 

Miehet seisoskelivat rantavajan takana kohtalaisen tovin jutustellen eri vaihtoehdoista varovaisesti ja 

puoliääneen, aivan kuin heitä olisi voinut olla kuuntelemassa joku muukin kuin raskaan harmaa, hitain 

aalloin päin rantakallioita Vellova meri. Lopulta mielenkiinnon oli aika kohdistua uusille alueille. 

»Hei Capo, sinullahan on matkassa se iänikuinen linkkuveitsesi. Kaivapa yksi mallikappale esiin joutessasi. 

Me menemme sillä välin sisälle katsastamaan paikkoja», Bood sanoi ja lähti astelemaan painavin askelin 

kohti kumpareella seisovaa huvilaa. 

Roivas seurasi kumppaniaan kymmenen metriä taaempana. Villa siinä ylhäällä näytti jotenkin orvon ja 

hylätyn tuntuiselta. Äkkiä Roivas havaitsi, että ikkunoissa ei ollut edes verhoja. Rakennus värjötteli viluisen 

näköisenä harmaata taivasta ja kosteana kiiltelevän metsän epämääräistä kuvajaista vasten. 

Jostakin selittämättömästä syystä Roivas tunsi epämiellyttävän värähdyksen vatsanpohjassaan. Paikan 

yksinäisyys ja sitä ympäröivä keskeneräisyyden ja hyljätyksi jättämisen leima teki siitä suoraan sanoen 

luotaantyöntävän. 

Stephen Kingin romaanin filmatisoinneissa se nuori, onnellinen perhe muuttaa pienine lapsineen ja 

mäyräkoirineen aina juuri tällaiseen taloon. 

Bood oli saanut Harry Brinkin sihteeriltä avaimen, ja se sopi oven lukkoon. Sisällä tuoksui 

tuulettamattomalta, ja huonekaluja peitti paikoin vaalea tomukerros. Todennäköisesti villassa ei ollut käyty 

muutamaan viikkoon.



Roivas ja Bood loivat nopeasti ympärilleen summittaisen silmäyksen. Suuri tupamainen olohuone 

takkoineen käsitti melkein koko alakerroksen - oven taakse jäi vain pienehkö keittiö. Toisessa kerroksessa 

oli pari vinokattoista makuuhuonetta. Kellarikerroksessa sijaitsivat pesuhuone, sauna ja suuri 

kodinhoitohuone, jonka nurkassa kökötti iso pakastearkku. Kellarikerroksen portaiden juurelta löytyi 

kunnioitusta herättävän näköinen seinään upotettu kassakaappi. Se oli ikään kuin tyrkyllä. Brink ei ollut 

yrittänytkään kätkeä sitä millään tavalla - mikä saattoi kertoa omaa kieltään kaapin järeydestä ja 

murtovarmuudesta. 

»Tuo on jo sitä mallia, joka saa tavallisen Robbanin unohtamaan koko jutun ja siirtymään takaisin 

eläkeläisten läsilaukkujen kimppuun», Ronny Bood sanoi arvostavalla äänellä. Hän taputti kaapin sileää 

metallipintaa isolla kämmenellään. 

»Tekniikan pojat saavat pyytää virka-apua tehtaalta. Se lienee ainoa keino», Roivas nyökkäsi. 

»Näyttää olevan amerikkalaista tekoa», Bood vilkaisi Roivasta merkitsevästi. 

»No, tehtaalta tai jostakin. Ei me sitä ainakaan voida räjäyttämään ruveta.» Roivas huitaisi kädellään 

ärtyneenä. Huvilan jälleenmyyntiarvo saattaisi kärsiä...» 

»Jospa sitten syynätään hieman nurkkia, kun kerran ollaan tänne saakka tultu.» Bood astui portaille. »Minä 

aloittelen tuolta yläkerran makuuhuoneista.» 

»Minä kurkistan vaikka ensiksi tuonne kellarin puolelle...» Roivas tuumasi. Ontto olo hänen sisikunnassaan 

ei ottanut vieläkään hellittääkseen. 

Sauna oli melko tilava, ainakin kuudenistuttava. Sielläkin haisi ummehtuneelta. Tuuletusluukku oli tiukasti 

suljettu ja lauteiden alta löytyi kolme tyhjää oluttölkkiä sekä pieni litteä viskipullo. Roivas nyrpisti nenäänsä. 

Villassa oli näemmä elelty niin kuin pellossa. Siivotonta ja huolimatonta talonpitoa. Kiuas oli sentään 

suomalaista tuotantoa. 

Pesuhuoneen seinät, lattia ja katto oli kaakeloitu hintavan tuntuisilla, koristeellisilla laatoilla. Yksi hanoista 

tippui hiljakseen, ja vaistomaisesti Sakarin teki mieli vääntää se kiinni ohikulkiessaan. Poliisimies hänessä 

esti sen. Hyllystön shampoot, partavedet, eau de colognet ja kylpyvaahdot olivat kallilta 

maailmanmerkkejä. Mukana oli myös hienolta kalskahtavia naisille tarkoitettuja hajusteita. 

Sitten Roivas siirtyi ympärilleen vilkuillen huoneeseen, joka oli ilmeisesti jonkinlainen varaston ja 

kodinhoitohuoneen yhdistelmä. Isoon huoneeseen oli kasattu paljon erilaista kamaa. Käyttämättömän 

näköinen hintava kuntopyörä. Iso rumpupesukone ja sen vieressä kuivauskaappi. Yhdessä nurkassa lojuivat 

sulassa sovussa pölynimuri, pienempi rikkaimuri ja muovivartinen lattialuuttu. Näiden esineiden asettelu 

kertoi, ettei siivous liene ollut Harry-vainaan rakkaimpia harrastuksia. 

Ison pakastearkun ja nurkan väliin oli huolimattoman tuntuisesti kasattu erilaista taloudessa tarvittavaa 

roinaa silityslaudasta kylmälaukkuihin. Pari muovista bensiinikanisteria näyttivät olevan täysin niille 

sopimattomassa paikassa. 

Ulko-ovi kävi ylhäällä, ja Santarelli kuului huhuilevan tuvassa. 



»Capo, täällä ollaan», Roivas vastaili tutkien selkä koukussa lavuaarin alakaappia. Vanhoja rättejä, ikäloput 

pitkät kalsarit, joita oli käytetty jonkin likaisen pinnan pyyhkimiseen, ja pullo jossa oli ilmeisesti syövyttävää 

pesuainetta. Sakari oikaisi ähkäisten selkänsä. 

Santarelli laskeutui portaita kellarikerrokseen, vilkuili arvostelevasti ympärilleen ja totesi sitten: 

»Ei Harry tästä järjestyksenpidosta päätellen mikään vannoutunut talousihminen ollut.» 

»Tämä paikka näyttää kyllä selvästi huolimattomammin pidetyltä kuin hänen asuntonsa Vasastadenissa», 

Roivas totesi. »Siellä saattoi sanoa olevan jopa siistiä.» 

»No, on hän näemmä ainakin muistanut pakastaa luonnon vitamiinit talteen.» Santarelli viittasi pakastimen 

punaiseen merkkivaloon, joka tuikki kirkkaana valkoisen arkun oikeassa yläkulmassa. 

»Vaikea kuvitella Harryä näpertelemässä mustikoiden, puolukoiden ja pakastepussien kanssa», Roivas sanoi 

ja tarttui pakastimen kahvaan, painoi lukitsimen alas ja nykäisi. Pitkään avaamattomana ollut kansi rasahti 

jäähileiden irtoillessa ja sitten se aukeni selkosenselälleen. 

Roivas kurkisti sisään. Jäätyneitä, erilaisiin asentoihin vääntyneitä kaloja oli viskottu pakastin puolilleen. 

Niiden aukinaiset, pyöreät kalansilmät tuijottivat elottomina ylös arkun sisuksista ja punertavat, raollaan 

olevat kidat näyttivät haukkovan henkeä kuin vähän ennen tuskallista tukehtumiskuolemaa. 

»Hyi saatana, taas menee jonkin aikaa ennen kuin tulee tilatuksi kanttiinissa kalasoppaa», Santarelli 

väänteli naamaansa tuskastuneen näköisenä. 

»Mitäs tuo mahtaa olla?» Roivas kumartui uteliaana alemmas, tarttui isokokoista kampelaa pyrstöstä ja 

viskasi sen syrjään niin että jäät ritisivät. 

»Siellä näyttää olevan alla mustaa muovia», Santarelli sanoi kummastuneena. »Annas kun meikäläinen 

auttaa...» 

Yhteistuumin miehet siirsivät muutaman isomman vonkaleen syrjään. Jäähileinen mustankiiltävä muovi 

näytti peittävän koko pakastimen pituuden. Kalat oli vain viskelty sen päälle hajanaiseksi kerrokseksi. Roivas 

ja Santarelli vilkaisivat toisiaan kysyvä, epäilevä ilme kasvoillaan. Kummallekin oli muotoutumassa 

samantyyppinen, vielä toistaiseksi hatara mielikuva aivoihin. 

Roivas tarttui muovin reunasta kiinni ja nykäisi varovasti. Musta kalvo lähti irtoamaan pakastimen 

seinämistä hiljalleen ratisten. Miehet pidättivät yhtä aikaa hengitystään. Näkyviin tulivat huurteen 

valkaisemat mustat kiiltonahkakengät, mustien sukkien peittämät nilkat ja tummat puvunhousun puntit 

polvesta alaspäin. 

»Italialaiset, käsin tehdyt, hyvää laatua.» Santarelli tuijotti kenkiä silmät pyöreinä, tajuamatta oikein 

itsekään sitä mitä sanoi. 

Roivas otti tukevamman otteen mustasta muovista ja nykäisi sen kertavedolla ulos pakastimesta. Muovin 

alta paljastui lyhyehkö, tummatukkainen mies.



Vainaja makasi kylmässä kätkössään jalat koukussa ja niska oudossa asennossa, silmät avoinna, ohut 

jääkerros verkkokalvojen päällä. Katse oli puistattavan elävä - aivan kuin hyytyneiden kyyneleiden 

kirkastama. Vasemman silmän alla näkyi suuri pyöreähkö reikä - luodin ulostuloaukko. Poskelle oli piirtynyt 

kapea, tumma vana hyytynyttä verta, kuin pensselin jälki klovnin kalpeassa maskissa. 

Miehellä oli päällään hintavan näköinen tumma puku. Valkoinen paita oli jäätynyt kovaksi pahviksi, ja 

silkkikravatti retkotti niin että sen takasivun lappusesta pystyi tavaamaan kirjaimet YSL. 

Ruumiin suu oli jäänyt apposen auki, todennäköisesti kesken viimeistä parkaisua, ja kalpeat, verettömät 

huulet olivat vetäytyneet irvistykseen vääntyneiden hampaiden edestä. Ilme oli kuin urheilukuvaajan 

mestarilaukaus atleetin viimeisestä rutistuksesta pituushyppylankulla. 

Tämäkin mies oli lähtenyt hyppyyn. Mutta hän ei tulisi ikinä laskeutumaan pehmeälle hiekalle. Ikiaikaisessa 

pimeydessä ei ole alastulopaikkaa. 

»Voi saatanan saatana», Santarelli huokasi syvään, aivan kuin huoneesta olisi happi loppumassa. 

Roivaksen vatsassa kierähti uhkaavasti. Hän nielaisi nopeasti. Sitten hän pakotti itsensä tarttumaan 

ruumiista tummasta tukasta ja käänsi tämän päätä varovaisesti. Jäätynyt niska rusahteli hiljaa. 

»Vilkaisepa.» Roivaksen ääni oli kumean matala. Hän kaivoi kynän povitaskustaan ja osoitti sen kärjellä 

ruumiin; niskakuoppaa. Siellä näkyi tumman saoksen ympäröimä musta reikä. 

»Siinäpä meillä on sisäänmenoaukko. ..» Santarellilta pääsi uusi, raskas huokaus. 

»Vanha tuttu paikka...» 

»Taas. ..» 

Santarelli kääntyi kantapäillään, asteli portaiden juurelle ja alkoi huhuilla Boodia kovalla äänellä aivan kuin 

kyseessä olisi ollut kiireellisempikin tapaus. 

Pienen tovin kuluttua Ronnyn raskaat askeleet laskeutuivat portaita alas. 

»Mikäs pojilla on hätänä? Kummituksenko te olette nähneet?» Miehen sänkisellä leveällä naamalla oli 

kysyvä ilme. 

Roivas viittasi äänettömänä pakastimen suuntaan. Bood astui pari lyhyttä askelta ilme vieläkin 

kysyvämpänä. Sitten hän säpsähti näkyä ja oli ottaa heti puoli askelta taaksepäin. Hän rypisti otsaansa 

mietteliäänä, astui taas lähemmäs ja sanoi hitaasti: 

»Etten minä vain tuntisi tätä kalamiestä - kovasti alkaa muistuttaa yhtä sellaista kuvaa joka on maannut 

työpöydälläni jo viikkoja. . .» 

Bood otti kynän taskustaan ja osoitti sillä irvistävää suuta, yksittäinen kultainen hammas oli selvästi 

näkösällä. Bood suoristi hitaasti ison vartensa ja katsoi ilme vakavana kysyvän oloisia kumppaneitaan. 

»Niin se on, pojat. Mestarikavaltaja Rasmus Kleinia on turha etsiä enää Oslon suunnalta. ..» 

 



29. 

Pari sinisiin haalareihin pukeutunutta kaveria kantoi ison tuvan läpi vetoketjulla suljettua muovipussia, joka 

piti sisällään entisen pankkimiehen Rasmus Kleinin hiljalleen sulamassa olevan tomumajan. Toinen miehistä 

mutisi ulko-ovella suupielestään: 

»Kestää muuten melkoisen ajan ennen kuin meikäläinen nähdään seuraavan kerran lähikaupan 

kylmäaltaalla turskaa ostelemassa.» 

Tuvan pitkulaisen pöydän ääreen asettunut miesryhmä seurasi ruumiin kuljetusta ainoastaan syrjäsilmällä. 

Sitten komisario Clarberg rykäisi ja vilkaisi nopeasti pöydän ympärille ryhmittyneitä poliiseja. Paikalla olivat 

Roivas, Bood, Santarelli, Gunnmo ja nuori silmälasipäinen mies, joka oli Poliisitalolta hälytetty päivystävä 

oikeuslääkäri. 

»Tämä juttu alkaa saada huomattavan laajat mittasuhteet», Clarberg sanoi haudanvakavana. »Nyt 

tutkimustyöhön on panostettava kaikki mahdollinen. Tulokseen on pyrittävä ponnistuksia säästämättä...» 

Miehet istuivat pöydän ympärillä ilmeet kivettyneinä. Clarbergin esittämä ajatus ei tullut kenellekään 

yllätyksenä. 

»Ja kyllä tähän näemmä panostetaankin - ihan virkavapaalla olevia ylikonstaapeleita myöten.» Clarbergin 

katse ei jättänyt paikallaolijoille epäilyksen sijaa miehen ajatuksista. 

Roivas liikahti tuolillaan ärtyneenä. Muut katselivat ulos ikkunasta tai silmäilivät tuvan seinällä roikkuvia 

meriaiheisia valokuvasuurennoksia. 

»Tämänpäiväinen löytö auttoi meitä askelen eteenpäin. Se niin sanotusti sitoi erinäisiä irtaimia langanpäitä 

yhteen, eikö totta?» Clarberg jatkoi ympärilleen vilkuillen, mutta odottamatta keneltäkään vastausta. 

Äänettömiä nyökkäyksiä kuuntelijoilta. Joku rykäisi kurkkuaan selvittääkseen. 

»Yritän nyt kasata hieman tosiasioita ja oletuksia yhteen. Huomauttakaa heti jos teillä on jokin poikkeava 

idea tai uusi näkökulma. Ennen kaikkea odotan niitä Specialgruppenin taholta. Rasmus Kleinin tapaus on 

ollut teillä tutkittavana jo viikkokausia.» Clarberg vilkaisi nyt vuoronperään jokaista paikalla olevaa ryhmän 

miestä. 

»Pankkiiri Klein oli merkittävässä asemassa - muuten todellinen ammattimies, mutta ei vain oppinut 

erottamaan pankin rahoja omistaan», Clarberg aloitti ilme mietteliäänä. »Nyt jälkikäteistutkimuksissa on 

paljastunut, että hän aloitti kavallustoimintansa niinkin kauan takaperin kuin yli kaksi vuotta sitten. Se on 

pitkä aika. Yleensä kavaltajat paljastuvat huomattavasti nopeammin. Tulee tilinpäätöksiä, tilintarkastuksia, 

kaikenlaista...» 

»Tutkimuksissa on havaittu, että Klein pystyi välttämään kiinnijäämisen liikuttelemalla rahasummia 

sopivasti edestakaisin. Kun säännöllisiä tarkastuksia tehtiin, tilit täsmäsivät aina», Roivas huomautti kuin 

kaiken uhallakin. »Eli debet oli aina yhtä kuin kredit.» 

»Aivan oikein. Hän toimi juuri niin. Eikö se kuulostakin hieman oudolta?» Clarberg katsoi kysyvästi. 

»Yleensä kavaltaja ei palauta kavaltamiaan varoja vaan ottaa ne kainaloonsa ja juoksee pois hieman ennen 

olettamaansa paljastumista. Mikä oli Kleinin motiivi? Mitä hän hyötyi näistä edestakaisista siirroista?» 



»Ehkä hän löysi rahasummille huomattavasti paremman tuoton», Santarelli sanoi. 

Clarberg nyökkäsi: 

»Aivan. Eikös ollutkin muuten niin, että juuri pari kolme vuotta sitten pienen luokan lainahai Harry Brink 

lopetti sinttikalojen kanssa haalimisen? Huhu kertoo, että samoihin aikoihin hän siirtyi pelkästään 

tukkuasiakkaiden palvelemiseen.» 

»Sopii turhan hyvin yhteen sen Kleinin toiminnan alkamisen kanssa», Gunnmo mutisi. 

»Minun teoriani on se, että jossakin vaiheessa vajaa kolme vuotta sitten Kleinin ja Brinkin polut leikkasivat. 

Silloin miehet alkoivat yhdessä kehitellä vedenpitävää suunnitelmaa. Klein perusti vaivihkaa työnantajansa 

varoilla oman pankin, jolla oli vain yksi asiakas: Harry Brink. Brink taas lainasi rahaa eteenpäin sellaisille 

tahoille, joilla ei ollut luottoa, mutta todella tuottoisia hankkeita tiedossa. Kaverit olivat molemmat 

ammattimiehiä. Brink ymmärsi kaiken kirjanpidosta ja tilintarkastuksista, ja Klein oli finanssialan ehdoton 

ekspertti. Näin he pystyivät eliminoimaan paljastumisriskin pankin suuntaan sekä osasivat varautua riittävin 

vakuuksin hämäräperäisten asiakkaidensa suhteen...» Clarberg antoi harmaan katseensa taas kiertää 

ympäri pöydän. 

»Tuo kuulostaa äkkiseltään aika nerokkaalta idealta», Bood nyökkäsi. »Klein ei aikonut ikinä paljastua 

kavaltajaksi. Hän ajatteli vain lainata tekaistuilla velkasitoumuksillaan työnantajansa rahoja eteenpäin niin, 

että pankki olisi saanut koko ajan rahoilleen käyvän markkinakoron, reippaasti yli kymmenen prosenttia. 

Samalla kuitenkin hän ja Brink olisivat perineet rahoille hämärämiehiltä vuotuisen koron, joka heilui 

jossakin yli sadassa prosentissa. Se on aikamoinen potti kun ajattelee, että pojat pyörittelivät miljoonia ja 

miljoonia kruunuja.» 

»Paljonko pankin saamiset ovat Kleinilta?» Gunnmo kysäisi. 

»Hiukkasen vajaat 25 miljoonaa kruunua viimeisten laskelmien mukaan», Bood muisteli. 

»Pitkä penni. Kun tuo kassakaappi avataan niin sieltä saattaa löytyä todellinen aarre.» 

Clarberg puisti päätään: 

»Suurin osa siitä rahasta on varmasti lainassa asiakkailla pitkin ja poikin kadun varjoisaa laitaa. Sen sijaan 

tuolta kaapista saattaa löytyä epämääräisellä tavalla hankittuja kiinnityksiä, osakekirjoja, obligaatioita ja 

muutama kilo erinäisiä jalometalleja. Siis vakuuksia. Asiakaskunta huomioonottaen siellä tuskin on 

pelkästään omavelkaisia nimitakauksia. Brink ja Klein eivät todellakaan olleet sinisilmäisiä typeryksiä...» 

»Ovatpa pojat rakentaneet melkomoisen systeemin.» Nuori oikeuslääkäri puuttui nyt ensimmäisen kerran 

keskusteluun. Hänen äänensävynsä oli kunnioittava. 

»Eikö totta», Clarberg nyökkäsi. »Sen on täytynyt tuntua paremmalta kuin hyvältä. Ei mitään katkaistun 

haulikon kanssa sohivan pankkiryöstäjän riskejä, ei firman kassan kavaltaneen reskontran unettomia öitä. 

Systeemi oli rakennettu sille pohjalle, että Kleinin työnantaja olisi koko ajan täysin tyytyväinen niin 

sanotusti lainassa olevien miljoonien tuottoon. Väärennetyt dokumentit olisivat koko ajan Kleinin omassa 

valvonnassa. Pojat varmasti suunnittelivat vetäytyvänsä hommastaan eläkkeelle täysin puhtain paperein, 

Klein vielä pankin toimitusjohtajan lahjoittama kultakello ranteessaan - ilman että kukaan saisi vihiä heidän 

harjoittamastaan pienestä omankädenoikeudesta lainoituksen suhteen.» 



»Niin ei kuitenkaan ihan käynyt. Mikä meni pieleen?» Gunnmo kääntyi Specialgruppenin miesten puoleen. 

Santarelli alkoi kertoa: 

»Klein ei uskaltanut kuulemma pitää viimeiseen pariin vuoteen pitkiä lomia ollenkaan, vain alle viikon 

pätkiä kerrallaan. Tuossa kevään korvalla hän kuitenkin poikkesi Lontoossa. Silloin kohtalo puuttui peliin, 

niin kuin usein. Pankissa satuttiin järjestämään aivan rutiiniluonteinen sisäinen tarkastus, joka tuli kuitenkin 

varoittamatta. Kun Klein palasi töihin, hänelle esitettiin pitkä lista kysymyksiä, joihin pyydettiin vastausta 

viikon sisällä. Siinä vaiheessa miestä ei vielä epäilty väärinkäytöksistä. Kyseessä olivat aika monimutkaiset 

asiat - luottojärjestelyt ja niihin liittyvä paperisota, ja Klein oli peittänyt jälkensä taitavasti. Koulitutkaan 

asiantuntijat eivät heti haistaneet rikosta... kyseessä olivat alustavasti vain eräät huomiot, jotka koskivat 

puutteellista dokumentaatiota.» 

»Ja samalla viikolla - aivan huhtikuun alkupuolella Rasmus Klein katosi kuin tuhka tuuleen, kuten kaikki 

paikallaolijat hyvin tietävät», Roivas jatkoi. 

»Mutta miespä ei lentänytkään kaksinekymmenine miljoonineen Rioon tai Singaporeen vaan päätyi 18 

asteen pakkaseen kampeloiden, lohien ja haukien seuraksi.» Staffan Gunnmo teki kuulakynällä 

muistivihkoonsa muutaman merkinnän isoa päätään pudistellen. 

»Niin kävi. Seuraava kysymys: kenen toimesta?» Clarberg jatkoi. 

»Harry ei liene ihan huono veikkaus. Hänen jäämistöstään löytyy varmasti tuon pakastimen ostokuitti», 

Gunnmo sanoi hymähtäen. 

»Mahdollisesti. Ja hänellä oli myös mitä parhain motiivi», komisario myönsi. »Klein oli paljastumassa ja 

hänen mukanaan koko hieno systeemi sortuisi kuin korttitalo. Miehiä tapetaan päivittäin pienempienkin 

summien kuin kymppimiljoonien takia.» 

»Ikävä kyllä emme voi sattuneesta syystä kuulustella Harrya. Olimme vajaan vuorokauden myöhässä sen 

asian suhteen», Bood totesi otsa kurtussa. »Meidän olisi pitänyt napata se tyyppi sisään saman tien. Todella 

kohtalokkaan harmillinen viivytys.» 

Ympäri pitkää pöytää istuttiin ilmeet vakavina ja mietteliäinä. Tutkijoilla oli ollut matkassaan kieltämättä 

myös huonoa onnea muutenkin hyvin sekavan ja työteliään vyyhdin kerimisessä. 

Clarberg antoi katseensa taas kiertää: 

»Niin. Luulen, että olemme melko yksimielisiä siitä miten laman jutun taustat ovat kehittyneet, eikö totta?» 

Komisario sai vastauksekseen nyökyttelyä pöydän ympäriltä. »Mutta paljon on vielä avoinna. Brinkin ja 

Kleinin lisäksi vyyhteen on sotkeutunut vielä vähintään yksi henkilö. Aseesta ja tekotavasta päätellen hän 

on ollut joka kerralla sama...» 

»Se kuuluisa kolmas mies», Santarelli sanoi hymyillen sarkastisesti. 

»Tai neljäs. Emme saa unohtaa Fausto di Moroa. Muutenkin hänen osuutensa tässä sotkussa on vielä täysin 

hämärän peitossa», Gunnmo tokaisi. 

»Emme taida olla ihan vielä maalilinjalla.» 



»Lienee vielä matkaa kalkkiviivoillekin.» 

»Sitten ei ole muuta mahdollisuutta kuin nousta tämän pöydän äärestä, astua ulos tuosta ovesta ja mennä 

ottamaan kiinni se niskalaukauksia jakeleva kusipää.» Komisario Clarbergin laiha, luinen etusormi osoitti 

kohti ulko-ovea, joka oli jäänyt raolleen Rasmus Kleinin ruumista kuljettaneiden miesten jäljiltä. 

Vakavailmeiset poliisit nousivat hitaasti pöydästä ja astelivat ulos. Tuuli toi harmaalta mereltä kevyttä 

tihkua. Metsä talon takana huokaili ja hengitti kuin kallionkoloon kuolemaan hiipinyt vanha eläin. 

30. 

Kun Santarelli ja Bood tipauttivat Roivaksen illalla kotikadunkulmalle, oli miehen mielentila väsynyt ja 

turhautunut. Pitkin matkaa Ingaröstä kaupunkiin Sakari oli istunut yksin takapenkillä enimmäkseen hiljaa, 

ajatuksiinsa vaipuneena. Hän tiesi pelanneensa viime päivien aikana peliä, johon ei ollut tottunut ja joka ei 

soveltunut hänen käsitykseensä fair playsta. 

Stinan piilottelu alkoi tuntua yhä huonommin ja huonommin perustellulta. Roivas lohdutti itseään 

kyynisesti sillä, että häntä ei voitaisi ainakaan syyttää virkavirheestä. Ylikomisario Jansson oli sulkenut hänet 

hyvinkin yksiselitteisesti ulos virkatehtävistä komisario Griipin määräämän vapaan loppuun saakka. 

Päästyään asunnolleen Sakari keitteli teetä ja istuutui sitten kuppi kourassaan pöydän ääreen. Brinkin 

asunnolta löytyneet Expressenit ja Aftonbladetit makasivat edelleen epämääräisessä kasassa pöydän 

nurkalla. Hajamielisenä Roivas otti niistä päällimmäisen käteensä ja alkoi selailla sitä eteenpäin. 

Heti viidennellä sivulla tuli vastaan pieni, mutta melko terävä kuva Rasmus Kleinista. Kahden palstan 

uutinen kertoi, että »kavaltajapankkiiri» jatkoi edelleen pakomatkaansa poliisin ponnisteluista huolimatta. 

Roivas pysähtyi miettimään pariksi sekunniksi. Eilen juttu ei ollut kiinnittänyt hänen huomiotaan, koska 

Kleinilla ei pitänyt olla kerta kaikkiaan mitään tekemistä enempää Brinkin kuin Faustonkaan kanssa. 

Fauston? 

Roivas rypisti otsaansa ja alkoi selata uudella innolla lehtiä läpi. Saatuaan urakan päätökseen hän oli 

löytänyt juuri sen mitä oli hakenutkin. Jokaisesta lehdestä löytyi pankkiiri Rasmus Kleinin katoamiseen tai 

hänen kavaltamiinsa rahoihin liittyvä juttu, neljästä numerosta jopa kuvan kanssa. Nyt ei ollut enää vaikea 

arvata mihin pinkan päällimmäisen lehden kanteen tussilla kirjoitettu kysymys oli viitannut. 

NÄYTTÄÄKÖ TUTULTA? 

Mutta kenen kirjoittama se oli? Faustonko? 

Roivas muisteli Laura Mattilan kertoneen, että juuri kevään korvalla oli Fausto yllättäen alkanut suunnitella 

perheen perustamista ja omakotitalon ostamista. Muutenkin hän oli ollut yllättävästi rahoissaan. 

Roivas sulki silmänsä ja keskittyi miettimään erästä mahdollisuutta. Hän ajatteli mielessään iltaa, jolloin 

Fausto oli seurannut ryijyn takaa keittokomerosta Harry Brinkin ja hänen ystäviensä väkivaltaiseksi 

muuttuvaa vierailua Stinan luona. Oliko naisen mainitsema pienikokoinen, tumma mies ollut juuri Rasmus 

Klein? 



Ja oliko sitten käynyt niin, että esimerkiksi viikkoa myöhemmin Fausto oli nähnyt saman miehen 

lehtikuvassa? Oliko hän silloin päättänyt mennä uhittelemaan tiedoillaan Harry Brinkille saadakseen tämän 

jättämään Stinan rauhaan? 

Silloin tarina olikin saattanut edetä odottamattomalla tavalla. Brink oli hätääntynyt ja luvannut maksaa 

Faustolle siitä, että tämä pitää näkemänsä omana tietonaan. 

Houkutus oli ollut liian suuri rahattomalle, äidin hameenhelmoissa elävälle pojalle. Kun tämä oli kaiken 

lisäksi löytänyt viimeinkin naisen, jolle hän halusi tarjota kodin ja yhteisen elämän. 

Unelmat olivat saattaneet viedä voiton muutoin kunniallisen kaverin harkintakyvystä. Fausto oli saattanut 

ajatella, että kyseessä olivat vain kasvottoman pankin rahat. Ei hänen velvollisuutensa ollut miettiä sitä, 

sattuiko joku herra Klein nyt istumaan niiden päällä jossakin, valkoisella hiekkarannalla. Tietenkään Fausto 

ei silloin voinut aavistaa, että oli tapahtunut paljon vakavampi rikos ja Rasmus Klein makasi jo paljon 

kylmemmässä paikassa - ilman rahojaan. 

Harry Brink oli saattanut maksaa Faustolle muutaman pienemmän erän, mutta sitten lupaus varsinaisista 

suurista rahoista oli kuitattu seiska kuusvitosen luodilla niskakuoppaan. Näin kylmäverisesti Brink ja hänen 

mahdollinen apurinsa olivat saattaneet ajatella peittävänsä jälkensä. 

Roivas kuuli taas korvissaan Brinkin lohduttavat sanat Giulia di Morolle tämän hermoillessa poikansa 

poissaolon takia. Hän muisti elävästi arkun kantamisen, seppeleen laskun ja Brinkin kunnioittavan 

suudelman äidin ryppyiselle poskelle. Hänen nyrkkinsä puristui kuin itsestään kivikovaksi. Miehen kurja 

kohtalo ei jaksanut säälittää häntä enää tippaakaan. 

Nyt oli siis tapahtunut kolme murhaa, joita kaikkia liitti yhteen samoihin rahoihin liittyvä ahneus ja 

kiinnijäämisen pelko. Ja jossakin väijyi edelleen vapaana tunteeton ja kylmäverinen ammattimies, jolla oli 

tapana toimia saman hyväksihavaitun ja suoraviivaisen kaavan mukaan. Seiskakuusvitonen sekä yllättävä 

laukaus varomattoman, hyväuskoisen uhrin niskakuoppaan. 

Sitten eräs uusi ajatus pysäytti Roivaksen hyppelehtivät mietteet. Se oli kylmä kuin äkkinäinen vilunpurkaus. 

Stinan pieni yksiö Vita Bergenin takana eräänä keväisenä myöhäisiltana. 

Paikalla neljä miestä. Fausto piilossa keittokomerossa ryijyn takana. Harry Brink ja erittäin juopunut Rasmus 

Klein seurassaan tuntematon kolmas mies. Pojilla pieni hauskuus mielessä. Roivas veti syvään henkeä ja 

käänsi katseensa hitaasti edessään pöydällä lojuvaan lehtikasaan. 

Siitä porukasta ei ollut enää hengissä kuin Stina ja tuo kolmas mies... 

Roivas sulki jälleen silmänsä. Miten nainen olikaan miestä kuvaillut? 

Suurikokoinen. Vaaleahko. Hyökkäävä ja aggressiivisen tuntuinen. Mies, joka ei todellakaan karttanut 

fyysistä väkivaltaa. Hän oli vääntänyt Stinan kättä niin kovaa, että se oli ollut murtua puserrukseen. 

Roivas joi haalenneen teenlopun yrittäen ajatella asioita mahdollisimman rauhallisesti ja analyyttisesti. 

Stinan täytyi olla jatkossa varovainen, mutta tuskin hän nyt sentään oli suoranaisessa vaarassa. Hän ei 

vienyt koskaan asiakkaita asunnolleen, ja sen osoitteen selvittäminen oli mahdotonta. Sitten yksinäisen 

pohdiskelijan tajuntaan iski salaman lailla eräs aivan uusi ajatus. Kylmäävä muistikuva. 



Mitä Amor, lyhyenläntä sutenööri, olikaan kysäissyt kun Roivas oli lähestynyt tätä biljardiluolassa? 

»Et kai sä ole se sama poka, joka soitteli ja valitti että Stina ei ole hommissa ja kyseli sen kotiosoitetta?» 

Tarkoittiko tuo sitä että joku oli jäljittänyt naisen olinpaikkaa? Ja oliko Amor aitona, ahneena 

kauppamiehenä mennyt paljastamaan sen? 

Ajatus jäykisti Roivaksen niille sijoilleen viideksi sekunniksi. Sitten hän nousi ravakasti tuolilta, riensi 

olohuoneeseen ja nosti puhelimen pöydältä. Hän naputteli Stinan numeron hätäisin sormin. 

Kolme tuuttausta, jotka tuntuivat kestävän ikuisuuden ajan. Roivas veti syvään henkeä. 

Sitten puhelinvastaaja rasahti päälle. Naisen ääni oli melkein tunnistamaton. Pelko vääristi sen hätäiseksi, 

hengästyneeksi sokeltamiseksi. 

»Voi Sakari minä en löydä sinun numeroasi voi en ehdi millään en millään se tulee sisään ja minä en voi 

enkä pääse mihinkään auta pidä kiirettä nyt minun täytyy lop...»



Kolmas osa 

Tuuletusikkuna. Tappaja ja huora. 

Ystävällisesti hymyilevä vanha hintti. 

Pikkupöksyjä parvekkeella. 

Sadussa myydään myrkytettyjä omenoita. 

Faruk on vihainen yyyhhhhh... 

T-Centralen, Östermalmstorg, Stadion. 

Huuleenotto. Sininen makuupussi. 

Ja taas pitkä hyppy jonnekin 

 

32. 

Volvo peruutti voimalla kahden auton väliseen liian pieneen tilaan niin että jäi vinoon asentoon, perä 

jalkakäytävälle ja nokka puolittain kadulle. Roivas veti käsijarrun päälle, punnertautui ulos autosta, läimäisi 

oven kiinni ja syöksyi Sig Sauer kädessään porraskäytävään. 

Toisen kerroksen tasolla häntä vastaan laskeutui iäkäs naisihminen mukanaan hihnassa pieni 

tylppänaamainen koira. Roivas hyppäsi vauhtia hiljentämättä ase kourassaan remmin yli saaden peräänsä 

piskin vihaisen räksytyksen ja rouvan pelokkaan kiljaisun. 

»Olen poliisi. Poistukaa ulos!» Sakarin ääni kaikui porraskäytävässä kovana ja kireänä. Naisen pelokas katse 

sävähti epäuskoisena. Koira vaikutti olevan louskutuksesta päätellen samaa mieltä. 

Päästyään neljänteen kerrokseen, Stinan asunnon ovelle Roivas pysähtyi hetkiseksi vetämään henkeä 

seinään nojaten. Samalla hän tarkasteli syrjäsilmällä ovea ja sen lukitusta. Tuoreet naarmut lukonkilven 

metallissa kertoivat siitä, että sisälle oli pyritty jollakin muulla kuin avaimella. Vastaavia murron jälkiä hän 

oli urallaan tarkastellut kymmeniä ja kymmeniä. 

Roivas painautui tiukemmin seinää vasten asetta puristava oikea käsi koholla. Vasemmalla kädellään hän 

tarttui soittokellon nuppiin. Ovi aukeni kevyellä nykäyksellä melkein äänettömästi. Mies veti raskaasti ilmaa 

keuhkoihinsa ja kurkisti sitten varovaisesti, silmät piinkoviksi kavenneina, sisälle eteiseen. 

Ensimmäiseksi hän näki ovenpielessä roikkuvan metalli-pihdeillä katkaistun turvaketjun pätkän. Eteisen 

vaalea, pitkäkarvainen matto oli rytyssä. Vessan ovi oli puolittain raollaan. Sisällä vessassa musta pimeys. 

Olohuoneen suunnalta kuului epäsäännöllisesti toistuen lonksuva ääni. 

Roivas hengähti uudelleen syvään, syöksyi sitten ase kohotettuna eteiseen ja vetäisi vessan oven 

selkosenselälleen. Vasemmalla kädellä hän sipaisi valot päälle ja kurkisti varovasti sisään. Ei mitään. 



Pesukoneen sivuluukku oli auki, ja sisällä märkä pyykki odotti ripustamista. Lattialle oli tipahtanut 

hiuskiinnepurkki. 

Roivas kierähti kantapäidensä varassa ympäri ja astui parilla äänettömällä askelella olohuoneen 

ovenpieleen. Aistit äärimmilleen jännittyneinä hän katsoi sisälle. 

Ensimmäisenä miehen huomio kiinnittyi avoimena olevaan tuuletusikkunaan, joka navakassa tuulessa 

lonksui valtoimenaan puolelta toiselle. Vaalea verho heilui vedossa kuin morsiamen silkkihuntu. 

Sitten hän jäykistyi kuin iskun saaneena. 

Keittiön oven edessä parketilla näkyi epämääräinen, tummanpunainen läikkä. 

Asetta kaksin käsin pusertaen Roivas syöksyi parilla loikalla läpi olohuoneen ja jäi seisomaan keittiön ovelle 

jalat harallaan, polvet hieman koukussa, kädet ampuma-asentoon ojennettuina. Silmät hänen päässään 

harittivat suurina ja jähmettyneinä, ja hänen jokainen hermonsa soi kireänä kuin pianonkieli. 

Syvä huokaus purkautui Roivaksen yhtyeenpuristettujen huulten välistä. Aseen piippu värähti ja laskeutui 

sitten. 

Keittiön pöydälle oli katettuna lautasellinen spagettia ja salaattikulho. Pöydän vierellä lattialla oli kaatunut 

ja särkynyt maitolasi, ja aivan olohuoneen oven edessä lojui niin ikään särkyneenä lasinen ketsuppipullo. 

Sen punainen sisältö oli roiskunut osittain myös olohuoneen parketin puolelle värjäten jonkin verran 

ovenpieliäkin. 

Roivas nielaisi syvään ja sulki pariksi sekunniksi silmänsä. Sitten hän kääntyi taas hitaasti ympäri nojaten 

selkänsä keittiön ovenpieltä vasten. Tarkastamatta olivat enää vaatehuone ja makuuhuone. 

Vaatehuoneen ovi oli puoliksi raollaan. Suuri osa vaatteista oli hujan hajan lattialla. Henkarit lojuivat sikin 

sokin eriväristen ja mallisten kenkien seassa. 

Roivas seisoi selkä olohuoneeseen päin vaatehuoneen ovella, kun hän vaistosi äkkiä jotakin. Liikettä ääniä 

jostakin makuuhuoneen suunnasta. 

Mies tunsi niskakarvojensa sähköistyvän, kun adrenaliini syöksyi hänen verenkiertoonsa kuin jokunen viiva 

morfiinia. Samalla hetkellä hän jännitti jalkalihaksensa, heittäytyi syrjään, putosi kyljelleen lattialle ja ojensi 

asetta pitelevän kätensä kohti makuuhuoneen oviaukkoa. Etusormi saattoi liikahtaa jo millin osia. 

»Sakari... se olit sittenkin sinä...» Stina seisoi makuuhuoneen ovenpieleen nojaten, käsivarret kohotettuina 

ristiin olkapäiden ympäri, väristen kuin irtoamaisillaan oleva haavanlehti. Naisen kasvot olivat kalpeat ja 

elottomat, kuin kalkitut, ja hänen silmissään oli vauhko, hyppelehtivä katse. 

»Stina, Stina...» Pitkä huokaus pääsi Sakarin kurkusta. Mies kohottautui jaloilleen hitaasti ja päätään 

pudistellen, aivan kuin ei uskoisi silmiään. 

»Ota minusta kiinni!» Naisen suusta pääsi parahdus ja hän ojensi kätensä alahuuli väristen. 

Roivas asteli huoneen poikki ja levitti kätensä. Stina otti yhden askeleen eteenpäin ja horjahti miehen rintaa 

vasten. Koko hänen vartalonsa vapisi. 

»Stina. Missä sinä olit?» 



»Sängyn alla. Koko ajan. Aivan hiljaa. Kauan... Voi kuinka minä pelkäsin. Se tuli tappamaan minut.» 

Nyyhkytys ravisti naisen hartioita. 

»Kauanko siitä on aikaa?» 

»En minä tiedä. Kuulin vain ne äänet oven takaa. Sitten yritin soittaa sinulle, mutta en löytänyt hädissäni 

puhelinnumeroasi. Jätin viestin vastaajaan ja avasin sen jälkeen tuuletusikkunan. Seinällä on paloportaat 

kahden metrin päässä ikkunasta, mutta en uskaltanut hypätä vaikka yritin parikin kertaa...» Nainen puhui 

niin nopeasti, että hänen oli välillä pysähdyttävä vetämään henkeään. 

»Rauhallisesti nyt vain... enää ei ole mitään hätää.» Roivas silitti tyynnyttelevästi kädellään naisen hartioita 

yrittäen itse parhaansa mukaan saada hermonsa uudestaan hallintaan. 

»Sitten kuulin lukon aukeavan, ja se tulija alkoi katkaista varmuusketjua. En voinut muuta kuin ryömiä 

sängyn alle, olla vain hiljaa ja odottaa, että se löytää ja tappaa minut!» 

»Mitä sitten tapahtui?» 

»Se tuli sisään hiipivin askelin, varovaisesti. Juuri niin kuin sinä äsken, Sitten se kai huomasi tuon avoimen 

tuuletusikkunan. Minä näin sängyn alta sen jalat, kun se meni ikkunaan ja kirosi. Sitten se kävi vielä 

vaatehuoneessa ja repi siellä jotakin, ja keittiössä se kuului rikkovan lasia, Vielä kerran se palasi ikkunaan. 

Kurkisti ilmeisesti ulos. Taas se kirosi ja sitten se poistui juosten porraskäytävään. Mutta minä en uskaltanut 

tulla esiin sängyn alta. Minä pelkäsin, että se tulee takaisin...» 

»Toimit kyllä viisaasti, ainoalla oikealla tavalla. Siitä saat kiittää henkeäsi. Olet rohkea tyttö», Roivas sanoi 

karhealla äänellä. 

»Miksi se halusi tappaa minut? Miksi?» Stina nyyhkäisi ja kohotti itkuisen katseensa miehen silmiin. 

»Minä luulen, että se mies pitää sinua vaarallisena todistajana.» 

»Kuka se sitten on?» 

»Sitä emme tiedä. Vielä. Mutta asia selvitetään. Osaatko sanoa, oliko tämä mies sama joka vieraili luonasi 

silloin keväällä Harry Brinkin ja sen pienemmän tumman miehen kanssa. Oliko tämä se, joka pahoinpiteli 

sinua?» 

»En minä tiedä. Minä en nähnyt kuin hänen kenkänsä. Sellaiset isot, ruskeat, varrelliset nauhakengät. 

Vähän niin kuin ne kengät siinä tupakkamainoksessa...» 

»Mutta sinä pystyt tunnistamaan sen keväisen tyypin jos näet hänet uudestaan?» 

»Kyllä, luulisin niin...» Stina painoi päänsä taas miehen olkapäätä vasten. »Sakari, minun on niin kylmä. Vie 

minut nyt pois täältä.» 

33. 

Stina ja Sakari istuivat miehen keittiönpöydän ääressä. Naisella oli päällään miehen iso, froteinen 

kylpytakki. Hän oli ottanut kuuman kylvyn, mutta sekään ei ollut pystynyt poistamaan sitä vilunkaltaista 

hytinää, joka aina ajoittain, uudestaan ja uudestaan, kumpusi jostakin hänen sisältään. Nainen oli muuten 

kalpea, mutta hänen poskillaan paloivat punertavat läikät kuin nousuhumalaisella. 



Roivas kaatoi kahvia kuppeihin ja lorautti sen jälkeen aromilasiin konjakkia pullosta, jossa oli musta etiketti. 

Stina maistoi pienen suullisen ja jäi sitten pyörittelemään kahvikuppia kädessään. 

Roivas taitteli yhden pöydällä lojuvista lehdistä naisen eteen, osoitti sormella kuvaa ja kysyi: 

»Oliko tämä mies luonasi silloin yhtenä iltana Harry Brinkin kanssa?» 

»Kyllä se oli hän. Hän oli melkein koko ajan vaiti ja kovasti humalassa», Stina nyökkäsi varmana tutkittuaan 

kuvaa ainoastaan pari pientä sekuntia. »Kuka hän on?» 

»Eräs huhtikuulta asti kadoksissa ollut suurkavaltaja. Löysimme eilen hänen ruumiinsa Brinkin Ingarön villan 

pakastimesta.» 

Kuppi vavahti Stinan kädessä, ja mustaa kahvia läikähti pöydälle. Naisen pelokas katse hapuili Roivaksen 

silmiin täynnä hätää. 

»Minua kammottaa niin... en uskalla enää palata sinne... en.. .» 

»Ei syytä huoleen, täällä olet täydellisesti turvassa. Tätä paikkaa se tappaja ei voi tietää. Ja minun 

puolestani saat olla täällä siihen saakka kunnes juttu on selvitetty.» Roivas ojensi kätensä pöydän yli ja 

taputti naisen kämmentä rauhoittavasti. Stinan kapeat sormet puristuivat hänen kouransa ympärille - ensin 

lujaa, sitten kuin hyväillen, ja sitten nainen veti arastellen kätensä pois, silmät pöytään luotuina. »Kiitos. 

Olet niin hyvä minulle. Aivan liian hyvä...» Roivas kohotti kupin huulilleen ja otti pitkähkön kulauksen. 

Sekavat ajatukset velloivat hänen mielessään. 

»Tuota, vielä siitä kolmannesta miehestä...» Roivas veti oman kätensä hitaasti pois pöytälevyltä. »Olisi 

ensiarvoisen tärkeää, jos pystyisit muistamaan joitakin tuntomerkkejä hänestä. Yrittäisitkö vielä.» 

»Se on niin kauhean vaikeaa. Ilta oli myöhäinen ja muistan kaiken hieman kuin usvan tai sumun läpi. Jos 

näkisin hänet uudelleen, luulisin tunnistavani hänet. Samalla tavalla kuin tuon miehen tuossa 

lehtijutussakin. Mutta minun on niin vaikea kuvailla häntä...» 

»Kerrataan vielä edes ne tuntomerkit, jotka jäivät mieleesi.» 

»Isokokoinen. Vanttera. Vaaleahko - luulisin. Pahasuinen ja ilkeä. Ja kun hän riepotteli minua, jäi mieleeni 

hänen hienhajunsa. Se etoi minua.» Nainen nielaisi aivan kuin pahoinvointikohtauksen kourissa. 

»Ymmärrät varmaan Stina, että se mies on todennäköisesti juuri etsimämme tyyppi. Koko arvoituksen 

ratkaisu. Ja että sinun todistajanlausuntosi on ensiarvoisen tärkeä.» Roivas puhui rauhallisen 

painokkaaseen sävyyn. »Siksi sinulla - meillä - ei ole nyt muuta mahdollisuutta kuin mennä heti 

huomenaamulla ilmoittautumaan Talolle. Sinun on annettava täydellinen todistajanlausunto asiasta.» 

Roivas pidätti hengitystään ja odotti silmä kovana Stinan vastausta. 

Nainen maistoi taas nopeasti konjakkilasistaan ja nyökkäsi sitten ääneti, Alistuneena. 

»Hyvä. Sitten on vielä eräs toinen juttu.» Roivas liikahti tuolillaan vaivautuneena. »Meidän täytynee sopia 

pari asiaa, ennen kuin istahdat kollegoideni kanssa samaan pöytään. Tämä ei ole mukavaa, mutta meillä ei 

ole muita vaihtoehtoja. Ja minä olen siihen yksin syypää...» 

»Mitä asioita?» Stina kohotti katseensa kummastuneena, hieman varautuneenakin. 



»Juttu on näet niin, että silloin kun minä kerroin työtovereilleni epäilyksistäni Harry Brinkin suhteen, en 

tullut maininneeksi mitään sinusta - niinhän me olimme asian sopineet. Asia muuttuu nyt kieltämättä 

melkoisen hankalaksi, kuten varmaan ymmärrät?» 

»Oletko sinä joutunut takiani ikävään välikäteen?» Huolestuneet vaot naisen otsalla tihenivät. 

»Ei nyt niinkään voi sanoa. Ja itsehän minä hakeuduin juttusillesi, Vakaasti harkiten ja omasta tahdostani. 

Meidän on vain nyt hoidettava tämä asia fiksusti.» Roivas yritti parhaansa mukaan vältellä omien 

murheidensa julkituloa. Mutta hän tajusi, ettei onnistunut siinä erityisen hyvin. 

Stinan ilme oli odottava: 

»Kerro sinä mitä minun pitää sanoa heille.» 

»Kerro heille, että Fausto oli joskus maininnut minusta - sanonut, että hänellä on poliisituttava. Ja että sinä 

päätit ottaa minuun yhteyttä siinä vaiheessa, kun luit lehdistä ensin Fauston ja sitten Brinkin murhista...» 

Roivas puhui hitaasti ja mietti jokaisen sanan välillä ankarasti ja pitkään. 

»Ja että olin juuri vääntämässä puhelinnumeroasi, kun se tappaja alkoi tiirikoida lukkoani, vai?» Stinan ilme 

oli epäilevä. 

»Vaikka niin.» Roivas levitti kätensä päätään pudistellen. Hän tiesi itsekin tarinan ontuvan kuin teuraalle 

talutettava hevosraakki. 

»Ei kuulosta kovin vakuuttavalta», Stina totesi hiljaa. 

»Ei niin», Roivas huokaisi uudestaan. »Täytynee yrittää järjestää sillä tavalla, että sinua kuulustelevat oman 

osastoni kaverit. Jos ikäviä lisäkysymyksiä tulee - joko sinulle tai minulle - niin asian selvittäminen heille on 

helpompaa.» 

»Tämä ei ole sinulle itsellesi kovin helppoa, eihän Sakari», naisen ääni oli osaaottava. 

Roivas ravisti päätään äänettömänä ja katsoi mietteliäästi keittiön ikkunasta ulos. Vastapäisessä talossa 

vanhoilla homoilla näytti olevan meneillään rattoisa koti-ilta hyvän ruuan ja juoman merkeissä. Tänne asti 

saattoi nähdä miten Ohukainen veti selkä koukussa uunista pataa ja Paksukainen yritti avata viinipulloa 

keittiön ikkunan ääressä keskittynyt ilme naamallaan. Nätisti katetun ruokapöydän kruunasi kaksi valkoista, 

hoikkaa kynttilää. 

Tympääntynyt ilme kasvoillaan Roivas antoi katseensa hapuilla vastapäätä istuvaan naiseen, taas 

naapuritalon seinään, ja vielä uudestaan naiseen. 

»Ei saatana», mies ravisti päätään. »Mitä minä olen oikein ehdottamassa. Yritän saada sinut antamaan 

väärän lausunnon viralliseen kuulustelupöytäkirjaan. Mutta sitä sinä et tule tekemään vaan kerrot kaiken 

juuri niin kuin se on tapahtunut. Minä vastaan seurauksista...» 

»Silläkin uhalla, että se aiheuttaa sinulle vaikeuksia?» Stina katsoi Roivasta silmät suurina. 

»Niin. Itsehän tämän sopan hämmentämisen aloitin. Nyt minun pitää kokeilla, miltä keitos maistuu.» Roivas 

puri leukansa tiukasti yhteen. 



Stina nousi seisomaan liki äänettömästi omalla puolellaan pöytää. Roivas jähmettyi aloilleen aistiessaan 

naisen puhtaan, lämpimän ihon tuoksun vierellään ja tuntiessaan tämän käden varovaisen kosketuksen 

hiuksissaan. 

»Sakari...» Naisen ääni oli äkkiä jännittynyt, epävarma ja hauras. 

»Niin...» Roivas käänsi hitaasti päänsä ja katsoi Stinan vakavia kasvoja, sinisiä silmiä, jotka näyttivät tässä 

valossa hyvin tummilta, sitten mustia, vielä kylvynkosteita suortuvia, kylpytakin avoimesta edustasta 

siintävien rintojen kimmoisia kaaria. Hänen suunsa tuntui äkkiä hyvin kuivalta. 

»Minua paleltaa koko ajan sisältä.» Naisen katse oli varovainen mutta samalla vetoava. »Minä haluaisin 

niin, että sinä pitäisit minua hyvänä. Että sinä lämmittäisit minua hiukan...» 

»Stina. Sinä olet upea ja ihana. Mutta ei sinun tarvitse palkita minua tällä tavalla. Ei sinun ole pakko.» 

Roivas pudisti hitaasti päätään. 

Naisen alahuuli vavahti. Hänen kätensä vetäytyi hitaasti Sakarin hiuksista. 

»Olisihan minun pitänyt arvata.» Lause karkasi hänen huuliltaan nyyhkäisyn kaltaisena. 

»Mitä tarkoitat?» 

»Sitä, että sinä et pysty näkemään minua muuna kuin huorana, Naisena, joka omalla ruumiillaan yrittää 

ostaa suojelusta ja turvaa.» Stinan ilme oli äkkiä muuttunut sulkeutuneeksi naamioksi. 

»Nyt sinä et tajua mitään», Roivas puuskahti päätään pyöritellen. 

»Kyllä tajuan. Ihan liiankin hyvin. Huoran ei tarvitse välttämättä olla tyhmä.» Nainen kääntyi kantapäillään 

ja asteli taakseen vilkaisematta olohuoneeseen. Hän käpertyi hämärään sohvannurkkaan yrittäen kietoa 

Roivaksen liian isoa kylpytakkia tiukemmin ympärilleen. 

Sakari nousi epäuskoinen ilme kasvoillaan tuoliltaan ja asteli hitaasti naisen perässä ulos keittiöstä. Hän 

jatkoi ikkunan eteen, katsoi hetken ulos päätään edelleen pudistellen ja kääntyi sitten naisen suuntaan 

käsivarret ristissä rinnalla. 

»En kerta kaikkiaan ymmärrä miten sinä olet voinut käsittää minut näin väärin», mies puuskahti 

epäuskoinen hymy kasvoillaan. 

»Minä en käsitä väärin. Osaan ruotsia aika sujuvasti. Tarkoitan vain sitä mikä on tosiasia. Sinä et kerta 

kaikkiaan pysty näkemään minua muuna kuin huorana. Niin se vain on. Eikä sille kai voi mitään. Sitähän 

minä olenkin. Lutka. Vosu. Ei sinua voi syyttää tosiasioiden väistelemisestä.» Stina oli haudannut kasvonsa 

sohvatyynyä vasten ja hänen sanansa tippuivat tukahtuneena muminana. 

»Minä en missään nimessä halua loukata sinua - en millään tavalla», Roivas sanoi hitaasti ja painokkaasti. 

Hän otti pari epävarmaa askelta sohvan suuntaan, mutta pysähtyi sitten taas sijoilleen. 

»Et tietenkään. Siihen sinä olet liian hyvä, liiaksi herrasmies.» Nyt naisen hartiat alkoivat vavahdella. »Mutta 

minä en halunnut enkä toivonut mitään muuta kuin että olisit ottanut... kohdellut minua naisena.» 

Roivas ylitti olohuoneen lattian ja istuutui Stinan viereen sohvalle. Hän kietoi kätensä tämän hentojen 

hartioiden ympärille ja pusersi tätä lujasti itseään vasten. 



»Sinä et varmaan tiedä, et voi ymmärtää...» Stina hieroi kyyneljuovien tahrimia kasvojaan miehen 

paidanrintamukseen. »Mutta minä en ole ollut miehen kanssa yli kahteen vuoteen... ja nyt minä puhun 

sellaisesta miehestä, jota itse haluan... en niistä muista...» 

»Voi pientä...» Sanat tuntuivat tarttuvan Sakarin kurkkuun. Veri kohisi kuumana hänen ohimoissaan. Hän 

tunsi itsensä niin kömpelöksi ja hämmentyneeksi, että mielessään hänen oli kirottava itseään. 

»Sinua minä olisin halunnut, todella.» Nainen pusersi itsensä lujemmin miestä vasten. 

»Hitto, etkö sinä tajua!» Nyt Roivas ravisteli Stinaa hartioista niin kovaa, että tämän pää heilahteli puolelta 

toiselle. »Minä olen halunnut sinua siitä hetkestä lähtien kun näin sinut ensimmäisen kerran. Niin kovasti, 

että olen tehnyt erinäisiä tyhmyyksiäkin sen asian takia...» 

Stina kohotti itkuiset kasvonsa kohti miestä. Hänen huulensa raottuivat aavistuksen verran, pää kallistui 

taaksepäin ja kylpytakki näytti valahtavan kokonaisuudessaan pois kapeilta olkapäiltä. 

Roivas kumartui eteenpäin ja painoi suunsa rajusti naisen avointa, halukasta suuta vasten. Sitten hän tarttui 

kylpytakkiin kaksin käsin ja kiskaisi sen alas vyötäisille. Miehen pää kumartui, ja etsivät huulet löysivät 

tiensä rintojen pehmeälle iholle, koville nänneille. 

Matala parahduksen kaltainen ääni pakeni Stinan huulilta. Hänen hapuilevat sormensa löysivät kylpytakin 

vyön, avasivat sen ja parin sekunnin kuluttua hän oli kiemurrellut itsensä vapaaksi koko vaatekappaleesta. 

Samassa Stina jähmettyi paikoilleen olohuoneen hämärässä. Sitten naiselta pääsi tukahtunut kirkaisu, joka 

toistui heti entistä kimakampana. 

»Hei mikä hätänä?» Roivas huudahti. 

»Minun niskaani hyökkäsi joku iljetys.» Stina ravisteli päätään ja vapisi kauttaaltaan. »Se on lepakko tai joku 

muu otus. Aja se pois...» 

»Voi ei!» Roivas naurahti helpottuneesta ja napsautti valon sohvan päädyssä seisovaan jalkalamppuun. 

»Annapa kun minä hoitelen sen ilkiön...» Stina istui hievahtamatta paikoillaan pelokas irvistys huuliltaan. 

Roivaksen käsi heilahti nopeasti, ja hän nappaa kouraansa Kekkosen, joka oli pimeyden suojassa 

leyhähtänyt häkiltään naisen olkapäälle ja nokkaissut pari kertaa koeluontoisesti tämän niskaa. 

»Mikä se on?» 

»Undulaatti. Nimeltään Kekkonen.» 

»Outo nimi.» 

»Outo on lintukin. Tosi sekopää.» 

»Huh että minä pelästyin.» 

»Ja nyt, huuhkaja! Paina tämä pieneen luiseen kalloosi. 

Vielä yksi tällainen temppu ja hankin sinulle leikkitoveriksi 

kunnon kollikissan. Sitten et voi väittää, että aikasi tulee pitkäksi. 



»Roivas irrotti Kekkosen otteestaan, ja se lennähti tyytymättömänä rääkäisten häkille, jossa Koiviston 

liikkumaton, mietteliäs hahmo istui rauhallisesti orrellaan». 

»Mitä sinä sanoit sille?» 

»Pari ystävällistä ohjetta. Se ei ymmärrä muuta kuin Suomea.» 

»Muuten, mihin me jäimme?» 

»Mennään muistelemaan sitä tuonne makuuhuoneen puolelle.» Roivas koppasi naisen käsivarsilleen ja 

lähti kantamaan tätä kohti oven tummaa aukkoa. 

Kekkonen häkin katolla tuhahti puolittain pilkallisesti. 

Koivisto ei katsonut asiakseen kommentoida tapahtunutta mitenkään. 

34. 

»Vai että tällainen uusi yllätystodistaja.» Komisario Clarbergin hailakanharmaat silmät katsoivat Roivasta 

pöydän yli arvioiden. Tämä korjasi asentoaan tuolilla ja peitti hämmennyksensä ilmeettömään 

nyökkäykseen. Hän tunsi olonsa todella harvinaisen kiusaantuneeksi. 

»Aika yllättävää, että nainen ei ottanut aiemmin yhteyttä», Staffan Gunnmo tuumi sänkistä leukaansa 

hieroen. 

»Se johtuu ilmeisesti hänen taustastaan», Roivas rykäisi. Hän oli päättänyt antaa naisen selittää asian 

kuulustelussa omin sanoin. »Sen alan ihmiset yrittävät välttää poliisia viimeiseen asti.» 

»Niin varmaan. Mutta nyt hänellä on omat syynsä yhteistyöhön. Henki vaakalaudalla pistää puhumaan», 

Ronny Bood puuttui keskusteluun ovenpielen nojatuolista. 

»Olisiko hänet syytä asettaa ympärivuorokautiseen poliisivartioon? Mitä luulette?» Gunnmo kysäisi. 

»Se ei liene tarpeen.» Roivas leikitteli Clarbergin paperiveitsellä katsomatta suoraan muihin huoneessa 

olijoihin. »Hänellä on tilapäinen majoitus tiedossa. Hän uskoo olevansa siellä täysin turvassa...» 

»Minkä näköinen pimu se muuten oikein on?» Gunnmo kumartui odottava ilme naamallaan etukenoon. 

»Hän on... melkomoinen. . .» Roivas levitti kätensä hieman vaikea ilme kasvoillaan. »Melkomoisen kaunis 

nainen. Ei voi kieltää...» 

»Sellaista olisi varmasti kohtuullisen mukava kuulustella, vai mitä?» Gunnmo iski silmää. »Ikävä kyllä 

meikäläisen pitää painua taas takaisin Ingaröhön. Siellä ovat tehtaan ekspertit paikalla ja sitä kassakaappia 

yritetään nyt oikein miehissä auki.» 

»On sovittu niin, että tätä naisihmistä kuulustellaan meidän osastollamme. Ronny hoitaa homman», Roivas 

sanoi tuntien olonsa entistäkin kiusaantuneemmaksi. 

»Hyvä ettette pistäneet Santarellia siihen hommaan. Siitä ei olisi tullut kuin sanomista», Gunnmo virnisteli 

merkitsevästi. 



»Hoitakaa juttu. Ja minulle sitten heti kopio hänen lausunnostaan;» Komisario Clarberg oikaisi selkänsä ja 

nousi tuoliltaan sen merkiksi, että palaveri oli päättynyt. Hän napsautti kansionsa kiinni ja poistui taakseen 

vilkaisematta huoneesta. 

»Missä tyttö on?» Ronny Bood katsoi Roivasta kysyvästi. Tämä oli lukevinaan kaverinsa katseesta 

useampiakin selitystä vaativia ihmetyksenaiheita. 

»Alhaalla Akvaariossa. Minä voin hakea hänet meille osastolle», Roivas sanoi ja nousi myös pöydän äärestä 

tarkoituksellisen ripeästi. Huoneen ilmastointi tuntui hänestä nyt tavallistakin ahdistavammalta. 

Saatettuaan Stinan neljänteen kerrokseen Ronny Boodin Hoteisiin Roivas siirtyi takaisin Akvaarioon 

odottelemaan kuulustelun loppumista. Kavereita ei istunut kahvilla, ja niinpä hän valitsi vapaana olevan 

yksinäisen pöydän ja asettui sen ääreen lukemaan Dagens Nyheteriä. Poliisi oli järjestänyt Gärdetissä 

suuren manööveriharjoituksen: siellä oli valmistauduttu todentuntuisen tilanteen avulla lähestyviin 

jalkapallon EM-kisoihin. Paikalla oli ollut kaksisataa mellakkapoliisia ja kahdeksankymmentä Poliisiopiston 

oppilasta, jotka olivat sonnustautuneet englantilaisiksi jalkapallohuligaaneiksi. Harjoituksen saldo oli ollut 

melko synkeä. Kolme katkennutta akillesjännettä ja pari aivotärähdystä. Lisäksi eräs naispuolinen huligaani 

oli valittanut Poliisiopiston oikeusturva-asiamiehelle, että pari häntä retuuttanutta mellakkapoliisia oli 

naureskellen kourinut häntä tahallaan rinnoista. 

Roivas päästi pitkän huokauksen ja siirtyi suoraan urheilusivuille. Sieltä ei löytynyt yhtään mukavampaa 

luettavaa. Heti viimehetken EM järjestelyistä kertovan artikkelin jälkeen oli puolen sivun juttu AC Milanista 

ja seuran mestaruuteen päättyneestä unelmakaudesta Italian Serie A:ssa. Hampaitaan kiristellen Roivas 

kahlasi jutun läpi. Pahiten hän näki punaista jutun kirjoittajan vetäistessä loppupäätelmänä lauseen, jossa 

hän totesi rikkaan ja ylpeän Milanon jalkapallo-valtikan siirtyneen nyt ilmeisen pysyvästi Interiltä AC Milanin 

haltuun. 

Millaista sontaa DN - laatulehtenä itseään pitäväjulkaisu - saattoi sivuillaan levitellä. 

Samassa kahvilan ovi aukeni ja Sakari havaitsi heti tulijat. Hän taittoi lehden kasaan, raapaisi tuolin altaan ja 

nousi pöydästä odottava ilme kasvoillaan. 

Ronny Bood ohjasi Stinaa edellään. Nainen oli rusketuksestaan huolimatta melko kalpea ja hänen 

silmissään viipyili aavistuksen verran arka, pälyilevä katse. 

Tästä huolimatta hän ryhdistäytyi kynnyksellä ja asteli selkä suorana läpi kansoitetun kahvilan 

kiinnittämättä huomiota munkkiensa ja juomiensa ääressä istuvien poliisimiesten pitkiin, arvostaviin 

vilkuiluihin. 

»Asia on sillä selvä. Kiitokset vain yhteistyöstä.» Ronny Bood nyökkäsi Stinalle heidän saapuessaan 

Roivaksen pöydän luo. 

Stina väläytti pienen hymyn sekä Boodille että Roivakselle: 

»Sinun työkaverisi on oikein kohtelias ja mukava mies.» 

»Älä anna ensivaikutelman hämätä. Hän on vain mestari peittämään inhottavan ja ilkeän perusluonteensa - 

ensitapaamisella», Roivas naurahti. 

»Minä toivotan hyvää jatkoa.» Bood ojensi kätensä Stinalle. »Ja ennen kaikkea varovaisuutta...» 



»Sen eilisen jälkeen minä säikyn kyllä jo kärpästäkin», nainen huokaisi. 

»Tuota... minä voisin vaihtaa vielä pari sanaa sinun kanssasi, Sakari. Jos sopii», Bood katsoi kysyvästi. 

»Totta kai. Voitko odottaa minua vaikka tuolla aulassa, Stiina?» 

Nainen nyökkäsi ja poistui ulos korot kopisten. Roivas ja Bood istahtivat uudelleen pöytään. Ronny katsoi 

muutaman sekunnin Sakaria pitkään ja tutkivasti, eikä tällä ollut muuta mahdollisuutta kuin vastata 

katseeseen. 

»Miten sinun asiasi oikein ovat tällä hetkellä, veikkonen?» Bood kysyi matalalla äänellä, suoraan ja 

kiertelemättä. 

»Miten niin?» Roivas ei oikein tiennyt millä jalalla seistä. 

»Älä unohda kahta asiaa, Sakari. Minä olen vanha, kaiken nähnyt kuulustelija ja lisäksi sinun vanha kaverisi. 

Et sinä pysty minua hämäämään. Eikä hänkään», Ronny Bood hymyili. »Onko asiat sillä tolalla kuin luulen 

niiden olevan? Sano vain suoraan.» 

Roivas antoi katseensa kiertää nopeasti yli Akvaarion. Sitten hän käänsi katseensa suoraan Boodin silmiin ja 

nyökkäsi hitaasti. 

»Sitä minä vähän arvelinkin.» Boodilta pääsi pitkä huokaisu. »Taidat olla melko syvällä tässä hetteikössä, 

poika parka.» 

»Olen kyllä itsekin huomannut sen.» 

»Oletko tuntenut hänet pitkään?» 

»En...» 

»Se on ongelmallinen juttu, kuten varmaan ymmärrät. Poliisi ja...» 

»Huora, aivan niin...» Roivas levitti kätensä. »Kyllä minä sen tajuan. Viime ajat ovat olleet minulle yhtä 

ainoaa ongelmaa. Ystäväni tapetaan, minä itse tapan miehen, ja sitten vielä tämä...» 

Bood nyökytteli mietteissään. Pöytään laskeutui muutaman sekunnin hiljaisuus. 

»Tappaja ja huora...» Roivas hymähti äkkiä. »Nehän ovat oikeastaan kaksi maailman vanhinta ammattia. 

Ilmankos meidän välillämme onkin sielujen sukulaisuutta…» 

35. 

Mies nousi illansuussa maanalaisesta Zinkensdammin asemalla. Hän poikkesi kiireettömästi Pressbyrålle 

ostamaan Expressenin ja astui sitten ulos ilta-auringon säteissä kylpevälle Brännkyrkagatanille. 

Läheiselle penkille majoittuneessa kolmen pultsarin porukassa päätettiin kokeilla tuuria. Systeemi oli jo 

tältä päivältä kiinni, mutta eteenpäin katsovien miesten oli ajateltava myös huomista. Tarvittavasta 

väkevien viinipullojen hankintakassasta puuttui vielä kruunu jos toinenkin. 



Pultsareista kookkain, mutta lysyryhtinen ja pesemättömiin riepuihin pukeutunut miehenkuvatus lähti 

liikkeelle vetelin askelin viritellen sopivaa ilmettä likaisenruskealle, epämääräisen sängen kirjavoimalle 

naamalleen. 

Hän asettui röyhkeästi Expressen kädessään askeltavan miehen reitille ja nyppi vetoketjullisen 

ulkoilutakkinsa hihoja sen verran ylöspäin, että sinimustanpunaiset käsivarsitatuoinnit tulivat sopivan 

varoittavasti näkösälle. Sitten hän avasi suunsa ja hymyili tulehtuneilla ikenillään valloittavinta suruttoman 

pojan hymyään. 

»Kovasti pahoillani häiriöstä ystävä, mutta nyt sulla olis hieno sauma jelpata kundeja muutamalla kybällä.» 

»Försvinn.» Vain yksi sana sihahti matalalla, rauhallisella äänellä miehen yhteen puristettujen huulten 

välistä. 

Pultsari oli jo vetämässä happea keuhkoihinsa ja suoristamassa selkäänsä kun hän sattui vilkaisemaan 

uudestaan miestä silmiin. Tyyppi säpsähti, pysähtyi niille sijoilleen sekunniksi, sitten hän otti nopean 

sivuaskelen ja antoi miehelle tietä. Tämä jatkoi matkaansa sivuilleen vilkaisematta. Pultsari levitteli käsiään, 

katseli etääntyvää selkää silmät kavenneina ja mutisi: 

»Hei, mähän sanoin että ei millään pahalla, kuulitsä...» Mies asteli rauhallisesti, näyteikkunoita vilkuillen 

Hornsgatanille, odotteli kiireettömästi niin kauan, että liikenteeseen tuli sopiva tauko ja ylitti sitten leveän 

kadun muutamalla pitkällä loikalla. Korttelin verran Ringvägenin reunaa seurattuaan hän kaartoi 

Krukmakargatanille ja pian hän jo seisoi korkean, vanhan kerrostalon pihalla tarkastelemassa parhaat 

vuotensa nähnyttä Volvoa, joka oli parkkeerattu roskasäiliön ja hiekkalaatikon väliin. 

Vilkaistuaan ylös kerroksiin mies asteli päättäväisesti sisälle D-rappuun. Hän pysähtyi asukastaulun luokse ja 

haki nopeasti etsimänsä nimen liikuttaen sormeaan taulun lasipinnalla. Sitten hän lähti hitain askelin 

kiipeämään portaikkoa ylöspäin. 

Neljännessä kerroksessa mies hiljensi askeleitaan aavistuksen verran sen oven kohdalla, jossa luki ROIVAS. 

Hän vilkaisi nopeasti molempiin suuntiin ja pysähtyi hetkiseksi kuulostelemaan korva ovessa. Sitten mies 

kiipesi viidenteen kerrokseen, odotti siellä pari minuuttia ja palasi nyt nopeammin askeltaen alaspäin. Hän 

jatkoi pysähtymättä ulos. 

Ulkona pihalla mies seisahtui sen verran vanhan Volvon vierelle, että ehti luoda tutkivan silmäyksen 

vastapäiseen okrankeltaiseen kivitaloon. Hän hieraisi mietteliäästi leukaansa ja vilkaistuaan nopeasti 

ympärilleen kiirehti sisään lähimmästä taloon johtavasta ovesta. 

Minuuttia paria myöhemmin mies ehti portaita pitkin kipuamalla neljännen kerroksen tasalle. 

Tuuletusparveke oli tyhjä ja sen ovi retkotti metallitapin varassa auki, mutta tulija katsoi parhaaksi 

pysyttäytyä porraskäytävän varjossa. Tästä hänellä oli hyvä ja esteetön näköala Sakari Roivaksen ikkunoihin 

ja pienelle parvekkeelle. Mies kuunteli hetken henkeään pidätellen porraskäytävän ääniä, mutta 

yläkerroksista kuuluvaa vaimeaa musiikkia lukuun ottamatta talo tuntui torkkuvan. 

Tarkkailija nojautui ovenpieleen ja kohdisti tutkivan katseensa vastapäisen kerrostalon neljännen kerroksen 

keskimmäiseen huoneistoon. 

Vaaleasävyiset verhot peittivät visusti huoneiston jokaisen ikkunan. Mies antoi turhaan silmiensä pyyhkiä 

seinää edestakaisin. Mutta sitten hän oli havaitsevinaan parvekkeella jotakin mielenkiintoista. 



Hän siirtyi varovaisesti avoimen oven puolelle ja tarkensi katsettaan suu aavistuksen verran avoinna ja 

vartalo odottavasti etukenoon taittuneena. Nyt kuva alkoi vähitellen tarkentua. 

Parvekkeen yläpuolelle vedetyllä pyykkinarulla roikkuivat mustat rintaliivit ja vielä mustat sekä valkoiset 

pikkupöksyt. Mies antoi ilman sihistä ulos keuhkoistaan. Hän huokaisi syvään ja tyytyväisenä. 

Samalla hetkellä viereinen ovi alkoi aueta. Mies kohensi äkkiä ryhtinsä ja kääntyi salamana kohti alaspäin 

vieviä portaita. 

Ulos käytävään astui vanha, köyry, mansikanväriseen collegepuseroon pukeutunut laiheliini, jolla oli 

roskapussi molemmissa käsissään. 

Ukko nyökkäsi miehelle kohteliaasti ja väänsi suunsa ystävälliseen hymyyn. 

Mies nyökkäsi takaisin pikaisesti sivusilmällä. Sitten hän alkoi laskeutua kiireisen oloisena hyvää vauhtia 

kohti katutasoa toivoen mielessään, että vanha hintti ei olisi turhan terävämuistinen tai liian utelias 

luonteeltaan... 

36. 

Puhelin pirahti terävästi ja Kekkonen ärhenteli sille vihaisesti kiljaisten. Roivas riensi vastaamaan Dagens 

Nyheter kainalossa ja puoliksi syöty sämpylä kourassaan. Suihku kohisi kylpyhuoneessa - Stina oli viipynyt 

siellä jo yli puoli tuntia. Roivas ei voinut ymmärtää miten joku sai aikansa kulumaan niin pitkään muutaman 

neliön kopissa. 

»Roivas.» 

»Sven täällä, morjens.» Pojan ääni oli pakotetusta karskiudesta huolimatta hieman varovainen. 

»Terve, mitäs mies?» 

»Mulla saattas olla sulle hiukan asiaa. Onks sulla aikaa?» Kolikko kilahti automaatissa. 

»Toki. Puhutaanko puhelimessa vai haluatko tavata?» 

»Kun mä tuun täältä Högdalenin suunnalta niin mä voin jäädä junasta pois Medborgarplatsenilla. Siinä on 

heti se katukahvila. Sullakin on siihen lyhyt matka.» 

»Sopii. Tunnin kuluttua?» 

»Mä oon tunnin kuluttua siellä.» 

Kahvilan terassi muodostui kolmesta katukäytävälle, seinän vierelle nostetusta pöydästä ja muutamasta 

tuolista. Ohi runnaava raskas liikenne pakokaasuineen ei varsinaisesti edistänyt kesäparatiisin tunnelmaa. 

Saapuessaan paikalle Roivas näki Svenin istuvan jo kokis pullon ääressä. Hän poikkesi sisällä hakemassa 

kupin kahvia ja istuutui nyökäten pojan seuraan. 

»Kuuma päivä.» Roivas maistoi kupistaan ja vilkaisi poikaa tutkivasti. 

»Perkeleen kuuma. Mä taidan mennä Rålambshoviin uimaan iltapäivällä.» Sven Fager oli kätkenyt silmänsä 

läpitunkemattoman mustien aurinkolasien taakse. 



»Se on mukava paikka. Puutkin antavat varjoa», Roivas nyökkäsi. 

»Trekanten oli aikaisemmin mun vakipaikka...» Sven maistoi nopealla eleellä suoraan pullonsuusta. »Mutta 

nyt se on pois laskuista. En mä pysty meneen sinne.» 

»Se on ihan ymmärrettävää. Onko Suomen suunnalta kuulunut jotakin uutta?» Roivas päätti yrittää 

johdatella keskustelua vähitellen oikeille urille. 

»No, oikeastaan on.» Poika pyöritteli pulloa kädessään kuin sanoja etsien. »Mulla saattaa olla hiukan 

probleemoita. Koska sä oot kyttä ja näät nämä asiat valkolaisen järjellä ja kytän kannalta, niin mä aattelin 

kysästä paria juttua...» 

»Anna tulla. Minä yritän vastailla.» 

»Katso juttu on niin, että mä olen elelly täällä Stokiksessa nyt melkein neljä vuotta aika tavalla erossa 

muusta suvusta. Eivät mummu ja vaari ole jaksanu mua vahtia eikä koulia näitä romaanien juttuja. Ainoot 

muut tutut olivat serkukset - mutta nekin asu Gävlessä. Enkä minä ollu liikoja niiden kanssa tekemisissä...» 

»Onneksi. Muuten saattaisit istua nyt Walden ja Kaarlen kanssa häkissä», Roivas heitti väliin. 

»No, se siitä. Mutta asia on kuitenkin nyt niin, että sieltä on Parkanon suunnalta tulossa aika tavalla sukua 

yli poikien oikeudenkäyntiin. Ja minä... mä en oikein tiedä miten ne suhtautuu minuun. Ne saattaa kattoo 

karsaasti, kun mä voin olla niitten mielestä hieman outo. Siis liian ruotsalainen, ja sitten mä epäilen, että 

Arviidilla saattaa olla mielessä vaikka mitä...» 

»Mikäs tämä Arviidi on miehiään?» 

»Se on vanhan, siis Fagerin Konstan, toiseksi vanhin poika. Se on hurja ja periksiantamaton mies. Se on aina 

ensimmäisenä uhoomassa. Eikä se pelkästään uhoo vaan tekee kanssa. Sillä on vähän samanlainen luonne 

kun Waldella. Kova kuin kivi. Ja mä pelkään... taikka en mä mitään pelkää, mutta epäilen että se ei taida 

ihan heti sulattaa sitä miten Feijalle kävi. Se voi vaatia kostoa.» Sven Fager pyöritteli pulloa kädessään 

nostamatta tummien lasien kätkemiä silmiään Roivakseen. »Mä voin olla siinä hiukan kehnossa välikädessä. 

Ne on mun sukua ja mun pitää olla oman veren puolesta niin kuin miehelle kuuluu. Mutta toisaalta mä en 

haluis joutua mukaan mihinkään niin pahaan. Mummu ja vaari aina puhu Gävlen serkuista ja sano, että 

huono ne vielä perii. Ja ne olivat saatanan oikeassa.» 

»Haluat siis tähän minulta neuvoa?» Roivas nyökkäsi ilme vakavana. 

»Niin. Vaikka et sä varmaan ymmärrä. Sun järkes on valkolaiskytän järki. Et sä ajattele niin kuin tumma.» 

»Ehkä en. Mutta olen kuitenkin vähän vanhempi mies ja nähnyt yhtä sun toista. Kai sinun kannattaa 

kuunnella ja tehdä sitten omat ratkaisusi...» 

»En kai mä muuten olis sulle soittanutkaan.» Sven Fager haroi pitkää mustaa tukkaansa kärsimättömällä 

eleellä. 

»Hyvä. Yksi lisäkysymys. Arviidin jo luulen tunnistavani tyyppinä, mutta entä muu suku?» Roivas kysyi. 

»Vanha Fager ja sedät ovat kunnon miehiä. Vanhanaikaisia tietenkin, mutta rauhallisia ja järkimiehiä.» 



»Hyvä niin. Minun mielestäni sinulla ei ole järkimiehenä kuin yksi vaihtoehto - asettua muiden järkimiesten 

puolelle. 

Ja jos tilanne alkaa näyttää siltä, että hulluus kaikesta huolimatta vie voiton, niin tee täyskäännös ja kävele 

paikalta pois.» 

»Näkee kyllä, että sä et tajuu tummien systeemeistä pätkääkään», Sven Fager naurahti ilottomasti. 

»Ehkä en. Mutta sen tajuan, että kenenkään ei pidä, ei edes painostuksen alla, ryhtyä sellaiseen, jonka 

kokee vääräksi ja jolla vain vahingoittaa itseään ja muita.» 

Poika levitti kätensä epävarman oloisena: 

»Sä et nyt ymmärrä. Juttu kun on niin, että mä olen ainoo suvun mies, joka on paikkakuntalainen. Vaari on 

jo niin vanha, että sitä ei voi laskea. Ja just siks mä oon välikädessä. Mulle tullaan esittämään monia 

vittumaisia kysymyksiä.» 

»Silloin sinulla ei ole kuin yksi vaihtoehto.» 

Roivas kumartui eteenpäin ja yritti katsoa läpi tummien aurinkolasien. »Vastata juuri niin kuin sinä tunnet 

oikeaksi, Ja seistä myös sen vastauksen takana - niin kuin mies.» 

Pöytään laskeutui hiljaisuus. Sven Fager nyökytteli päätään miettiväisenä. Sakari Roivas keinui tuolillaan 

kahden jalan varassa ja antoi katseensa harhailla kadun vilinässä. 

»Muuten, Sven», Roivas katkaisi rykäisten hiljaisuuden. Menetkö sinä syksyllä kouluun?» 

»Mitä. . . ähh. Lopetin jo vuosi sitten. ..» 

»Mitä olet sitten tehnyt vuoden verran?» 

»Ollut vaan. Pyöriskellyt siellä täällä. Högdalenin ostarin porukoissa ja joskus Farsta Centrumissa. Mitä 

sitte?» 

»Ei mitään. Kunhan nyt vain juolahti mieleen. Et taida olla ihan tyytyväinen olemiseesi, vai?» 

»Kuin niin?» 

»Mitä sinä aiot tehdä jatkossa? Pyöriä siellä ostarissa isältä saatu puukko persläpeä vasten painettuna 

eläkeikään saakka, vai?» 

»Mitä saatanaa sä alat mua kuulusteleen? Mulle on turha tulla vedättään mitään kyttäroolia.» 

»Ei millään pahalla. Mutta onko sinulla mitään suunnitelmaa - loppujen viidenkymmenen vuoden varalle?» 

»Tuota... oon mä yhtä vihkoa lueskellu. Siinä oli yhdestä kurssista, jonka ne järjestää Suomessa. Se on 

tarkoitettu nuorille tummille...» Svenin ilme muuttui hieman epäröivämmäksi. Lasien verhoamat silmät 

kääntyivät vilkaisemaan varovaisesti Roivaksen ilmettä. »Se painottuu aika paljon hevosalaan - mutta on 

siinä paljon muutakin.» »Se kiinnostaisi sinua, vai?» »Jonkin verran...» 

»Mitä kaverit ovat sanoneet asiasta? Ne siellä ostarissa?» »Ei mitään. Mä en ole viittinyt puhua niille koko 

jutusta. Siitä seuraa äkkiä monenmoista sanomista.» 



»Taitaa olla vähän vaikeaa päättää kumpaa puolta olla?» Roivas heitti nopean kysymyksen. 

Sven Fager pyöritti tyhjää kokis-pulloa pöytälevyllä sanomatta mitään tai nostamatta katsettaan. 

»Jos sallit tällaisen vanhemman miehen - ja vielä valkolaisen ja kytän - puuttua asioihisi, niin pysähdypä 

joskus oikein kunnolla miettimään kuka todella haluat olla. Sven, joka diggaa Metallicaa, keikkuu ostarissa, 

kasvattaa niskatukkaa ja joka ei uskalla edes kaveripiirissä kertoa sitä, että on kiinnostunut opiskelemaan 

hevosalan ammattimieheksi. Vai Niilo Svenne, joka osaa olla ylpeä joistakin asioista. Niin kuin esimerkiksi 

omasta elämästään?» 

»Joo kiitti vaan, hei!» Poika nousi äkisti jaloilleen. »Kyllä mä oon saanu jo sen mitä tulin hakemaan - ohjeita 

ainakin sadaksi vuodeksi. Ei sun tartte vaivata enempää päätäs mun asioillani.» 

»Hyvää jatkoa, mies», Roivas nyökkäsi. 

»Samat sulle. Ja hei, meinas ihan unohtua yks juttu. Mä melkein luulen, että sulla oli tossa yhtenä päivänä 

yks toinenkin varjo kantapäilläsi.. .» 

»Mitä tarkoitat?» 

»Mä en voinu olla honaamatta sitä, kun liikuskelin itte samoilla asioilla. Se kyttäs sun menemisiäs ainaskin 

puoli tuntia, ja sitte se vaan yhtäkkiä häipy. Ei vaan enää näkyny missään.» 

»Minkä näköinen se tyyppi oli?» Roivas kohensi silmä kovana ryhtiään tuolilla. 

»Vaikee siitä on mitään kertoa. Aika roteva se oli ja vaaleahko. Ehkä nelikymppinen - tai sitten hiukan 

enemmän. Tavallisen ruotsalaisen näköinen. Pusero, suorat housut ja jotkut semmoset kengät, joita 

pidetään jalassa, kun ylitetään vesiputous semmosta riippusiltaa pitkin Cameli huulessa.» 

37. 

Roivas oli suunnitellut poikkeavansa Poliisitalolla Sven Fagerin tapaamisen jälkeen. Hän tyytyi kuitenkin 

soittamaan osastolle Medborgarplatsenin nurkalla olevasta kioskista. Sen enempää Bood kuin 

Santarellikaan ei ollut paikalla, ja niinpä hän päätti palailla hiljalleen kävellen takaisin Krukmakargatanille. 

Hän huomasi heti, että Stina ei ollut kotona. 

Ensiksi mieleen nousi huolestuminen ja sitten melkein samassa ärtymys. Sakari oli lähtiessään ilmoittanut 

Stinalle saattavansa olla poissa kolme-neljä tuntia. Oliko nainen päättänyt livahtaa omille retkilleen 

kaupungille ilmeisestä riskistä välittämättä? Siitä vain kaduille viilettämään heti kun sattui sopiva väli. 

Roivas potki kengät jalastaan eteisen nurkkaan, käveli keittiöön, avasi jääkaapin oven, sulki sen taas 

ottamatta mitään, käveli olohuoneeseen, laittoi TV:n päälle. Hän tuskin vilkaisikaan sitä, käveli vain 

parvekkeelle ja jäi nojaamaan sen kaiteeseen ilme synkeänä. 

Ovi kolahti, ja Stina asteli sisään kaksi tuntia myöhemmin. Hän oli pukeutunut samoihin kuluneisiin 

farkkuihin ja muodottomaan, säkkimäiseen paitaan kuin jokunen päivä aiemmin Slussenin asemalla. 

»Missä helvetissä sinä olet ollut?» Roivas sanoi sanansa hillitysti sohvalta kääntämättä katsettaan TV:stä. 



»Mikä äänensävy tuo tuollainen oikein on?» Stina kohotti kummastuneena kulmiaan. Silloin Sakari jo 

suuttui: 

»Mitäs luulet? Nainen on hengenvaarassa ja lähtee läiskimään omille teilleen heti kun silmä välttää.» 

»Hei tyyppi. Ota nyt huomioon, että puhut aikuiselle ihmiselle, et millekään teinitytölle.» 

»Missäs aikuinen tyttö on sitten oikein luuhannut? Saman Audin kyydissä kuin viimeksikin? Silloin Gamla 

Stanin aseman ulkopuolella. Muutama päivä takaperin.» 

»Vai olet sinä oikein nuuskinut minun menemisiäni. Voin kertoa herralle, että se Audi on Hectorin, sen 

Amorin kaverin auto. Ja silloin Hector kuskasi minua pomonsa läksytettäväksi. Oletko tyytyväinen?» 

»Ja olit taas samanlaisella keikalla, vai?» Roivas sanoi epäusko äänessään. 

»Kuka niin on väittänyt? Nyt olin tapaamassa pikimmiltäni hyvää ystävää. Tyttöä. Sitä paitsi saman alan 

tyttöä. En tiennyt sen olevan kiellettyä. Luulin, että tämä ei ole vankila.» 

»Uskoo se ketä huvittaa. Minäpä luulen, että sinä käväisit tuossa ohimennen vetämässä pikku keikan. Oliko 

se tuottoisa? Tonnin laaki?» 

»Voi saatana että sinä voit olla lapsellinen! Millaisena sinä minua oikein pidät?» Stina tuijotti takaisin 

posket punertavina läikkinä palaen. 

Roivas ei sanonut mitään. Hän käänsi hetkiseksi katseensa TV:stä naiseen ja kääntyi sitten taas naama 

ilmeettömänä seuraamaan mitä lie leikkimielistä visailuohjelmaa. 

»Ymmärrän kyllä vähemmästäkin. Huorana sinä minua pidät. Pelkkänä huorana. Et minään muuna.» Roivas 

jatkoi puhuvaa vaikenemistaan. »Hyvä on, kusipää. Koska, minä olen huora niin huoran tulet saamaan. Pidä 

hyvänäsi.» 

Stina ravisti päätään ja potkaisi sandaalit jaloistaan. Sitten hän repi paidan yltään ja alkoi rinnat keikkuen ja 

tukka sekaisin riuhtoa farkkuja jalastaan. Minuutin kuluttua hän seisoi miehen ja TV:n välissä provosoivassa 

haara-asennossa ja kädet lanteilla - ilman rihman kiertämääkään. 

»Miten herra huoran haluaa? Käykö kuusysi? Vai takaapäin ja vauhdilla? Entä suihinotto? Se on tänään 

erikoistarjouksessa. Olkaa hyvä ja valitkaa...» 

»Aseta se päälle omin käsin.» Miehen ääni oli karhea ja syvä. 

»Ei syytä huoleen. Minä olen tehnyt tämän useammin kuin sinä olet käynnistänyt auton, kultu.» Kasvot 

ilmeettöminä ja silmät kovina Stina puraisi auki pakkauksen kulman, kaivoi kondomin näkösälle ja pujotti 

sen tottuneesti Roivaksen jäykkänä sojottavan elimen päälle. 

»Mitäs herralle saisi olla sitten?» Vino hymy nousi naisen suupieleen. 

»Polvillesi. Tuohon sohvalle.» Roivas viittasi kädellään ja sulki hitaasti silmänsä. »Heti.» 

Stina teki työtä käskettyä. Hän painoi poskensa sohvan käsinojaa vasten ja kohotti takamuksensa 

odottavasti tarjolle. Roivas tarttui häntä kaksin käsin, kovalla otteella vyötäröltä ja survoi sisään 



odottamatta tai turhia sovittelematta. Hän alkoi työnnellä raivoisalla kiihkolla. Murinan kaltainen ääni rahisi 

miehen henkitorvessa. 

Kymmenen minuuttia myöhemmin kaikki oli jo ohi. Roivas makasi sohvalla kyljellään katsoen silmää 

räpäyttämättä jonnekin kauas. Stina makasi hänen selkänsä takana kattoa tuijottaen ja varovaisesti 

hengittäen. 

He olivat niin, ääneti, ainakin viisi minuuttia. 

Sitten Stina antoi kätensä etsiytyä miehen hikiseen hiusrajaan ja hetken kuluttua hän sanoi hiljaisella 

äänellä: 

»Poika parka. On meillä vaikeaa. Mutta nyt sait sen minkä halusit, minussa olevan huoran. Kortsuineen 

kaikkineen. Kasvottoman panon ilman tunteen häivää...» 

Roivas nielaisi ja hengähti raskaasti. 

»Minä olen kusipää ja hullu. Mutta huolestuin tosiaan, ja sitten suutuin niin tulisesti, että en mahtanut sille 

mitään. Stina, voitko antaa anteeksi?» 

Ikkunaa kylvetti ohut, tihkun kaltainen sade. Okranvärisen naapuritalon katon yllä taivas liikkui tahmeasti 

kuin sula lyijy. Roivas kaatoi keittiön pöydän ääressä Stinalle toisen kupin aamukahvia. Nainen nyökkäsi 

hänelle jotenkin ajatuksiinsa vaipuneen näköisenä ja jäi sitten katsomaan ulos ikkunasta silmät laajenneina 

ja kasvot ilmeettöminä - kuin tuijottaen aivan muualle kuin sateen alla värjöttelevälle autiolle 

kerrostalonpihalle. 

Roivas vilkaisi naista pitkään ja tutkivasti. Parin minuutin kuluttua hän rykäisi ja nyökkäsi kohti kahvikuppia, 

joka oli edelleen koskemattomana Stinan kädessä. 

»Sano vain suoraan», mies virnisti. »Kaverit eivät työssäkään yleensä kehu minun kahvinkeitto taitoani...» 

»Kahvi on aivan hyvää, kiitos...» Stina säpsähti ajatuksistaan, ja nopea hymy käväisi hänen suupielissään 

ehtimättä sinisiin silmiin saakka. Hän sipaisi kasvojensa edestä aivan kuin pyyhkäistäkseen pois irronneen 

hiuksen ja kääntyi taas katsomaan ulos ikkunasta sisäänpäin kääntyneen näköisenä. 

»Mikäs sitten mieltä painaa?» Roivas tarttui yli pöydän hoikkiin sormiin, jotka tuntuivat yllättäen kovin 

kylmiltä. Miehen sisikuntaan nousi taas ahdistava ja nolo tunne. 

»Onko se vielä se eilinen juttu?» 

»Ei. Ei se ole se.» Stina ravisti päätään hymähtäen lyhyesti. »Oikeastaan ajattelin sitä kuulustelua 

työpaikallasi. Minulle tuli siellä jotenkin niin paha olo. . .» 

»Miten niin? Miksi ihmeessä?» 

»Se ympäristö. Se paikka. Siellähän on putkat ja kaikki, eikö vain?» 

»Kyllä. Siellä on poliisivankila, Allmänna Häktet. Mitä ajat takaa?» Roivas yritti saada naisen sormia 

lämpimämmiksi hieroen niitä varovasti kämmeniensä välissä. 



»Minua vain ajatteluttaa.» Stina antoi katseensa harhailla lyijynharmaan järvenselän kautta takaisin Sakarin 

silmiin. Hän puraisi alahuultaan ja jatkoi: 

»Minähän olen vain tällainen - vosu virkamiesten silmissä. Kyllä minä sen tiedän. Ja siksipä sitä juolahtaakin 

mieleen kaikenlaista...» »Kuten?» 

»Kuten että... minä en suostu suljettavaksi mihinkään putkaan! En, vaikka tulisi he selittämään minulle, että 

se olisi vain omaksi parhaakseni.» Nainen työnsi nyt päättäväisesti leukansa eteenpäin ja katsoi Roivasta 

silmät hyvin suurina. »Minä tunnen itseni ja tiedän, että tulisin hulluksi siellä. Olen kokeillut sitä herkkua 

kerran Puolassa - kaksi pitkää vuorokautta. Enää en sinne mene muuten kuin kantamalla... ja jos niin käy, 

niin minä en tule kestämään siellä. Tulisin hulluksi päivässä...» 

»Ei mitään hätää, pikkuinen. Kukaan ei pakota sinua sellaiseen.» »Lupaatko?» 

»Mikäli se on minusta kiinni.» Roivas puristi naisen sormia lujempaa, vakuuttavasti. 

»Mutta onko se sinusta kiinni?» 

»On se. Hyvin pitkälti. Ne tyypit siellä poliisitalossa ovat sen verran hyviä tuttuja. Jos heillä olisi sellaisia 

suunnitelmia, minä kyllä tietäisin niistä.» 

»Hyvä. Minä luotan sinuun.» Stina puristi vielä kerran voimakkaasti Sakaria kädestä, ja sitten hän kohotti jo 

kylmenneen kahvin huulilleen kasvojen ilme rentoutuneempana - pehmeämpänä. 

»Minun on oltava tänään poissa pitkälle iltapäivään, mutta sinulla ei ole täällä mitään hätää. TV:ssä näkyy 

kanavia enemmän kuin tarpeeksi, voit kuunnella levyjä, ja kirjojakin on moneen lähtöön. Vain se ylin hylly 

on suomenkielisiä...» Roivas vaihtoi puheenaihetta. 

»Mikä se sinun menosi oikein on?» Stinan ääni oli hieman poissaolevan tuntuinen. 

»Oikeudenkäynti. Joudun tänään todistamaan jutussa, jossa vastaajina on pari mustalaista.» Sakari vilkaisi 

nopeasti kelloaan. Oikeastaan hän alkaisi olla jo pian myöhässä. »Sama mistä sait ne arvet käsiisi?» 

»Niin, olen minä maininnut siitä sinulle. Se juttu on tänään ensimmäistä kertaa esillä.» 

»Enköhän minä pärjäile täällä yksinkin jonkin aikaa. Olen jo sentään iso tyttö.» Stina hymyili hieman. 

»Pärjäät varmasti. Sinulla ei ole täällä mitään hätää. Mutta varmuuden vuoksi lienee parasta, että et pistä 

nenääsi ulos. Etkä laske sisälle ketään. Siis et ketään.» Roivas painotti viimeisen lauseensa kaikkia kolmea 

sanaa. »Et edes vanhaa ystävällistä isoäitiä, joka tulee myymään kauniita punaposkisia omenoita. Lupaatko 

sen minulle?» 

»Hei, tuon tarinan minä tiedänkin.» Stinan hymy levisi aavistuksen verran. »Vanhat isoäidit myyvät aina 

myrkytettyjä omenoita. Mutta siinä sadussahan oli onnellinen loppu! Komea prinssi valkoisella hevosellaan, 

suudelma, ja sitten hääkellot jo kumisivat yli valtakunnan...» 

»Minulla ei ole valitettavasti kuin vanha Volvo, joka kaipaa perusteellista huoltoa. Eikä se pahus ole edes 

valkoinen», Roivas kohautti harteitaan. 

»Näin arkielämässä se kelpaa vallan hyvin», Stina sanoi hiljaa. »Ikävää on vain se, että toisin kuin saduissa ei 

tosielämässä voi aina luottaa siihen että loppu on varmasti onnellinen...» 



38. 

Kaarle ja Waldemar Fager istuivat sinertävissä, roikkuvissa vaatteissaan kahden tummiin pukeutuneen 

puolustusasianajajansa välissä täyteen ahdetussa oikeussalissa, jonka ilma tuntui raskaan hiostavalta 

ulkona valuvasta kesäisestä sateesta huolimatta. 

Sakari Roivas istui viisi penkkiriviä taaempana. Hänellä oli myös puku päällään, ja kravatin liian kireälle 

sidottu solmu tuntui hankaavan epämiellyttävästi kurkkua. Valkoisen paidan kainalot olivat varmasti jo 

likomärät takin alla. Teki mieli kirota talon ilmanvaihtoa. Sen oli varmasti toimittanut sama firma kuin 

Poliisitalonkin puhaltimet. 

Oikeudenkäynti oli edennyt jo siihen vaiheeseen, että veljeksille oli luettu syytteet kahdesta murhasta, 

yhdestä ruumiinvamman aiheuttamisesta, laittomasta vangitsemisesta, luvattomaksi muunnellun aseen 

käytöstä, virkavallan vastustamisesta ja liikenteen vaarantamisesta. Fagereiden puolustusasianajajat olivat 

suoralta kädeltä kiistäneet murhasyytteet. He olivat valmiit hyväksymään törkeät kuolemaan johtaneet 

pahoinpitelyt - jopa lieventävien asianhaarojen vallitessa suoritetut tapot, mutta eivät yhtään enempää. 

Virkavallan vastustaminen Hallstavikissa oli taas puolustuksen mukaan pelkästään poliisien aggressiivisen 

provokaation syytä. 

Sekä syyttäjän että puolustuksen näkemykset oli kirjattu ylös, ja sitten oli ehditty jo kuulla kahta syyttäjän 

todistajaa, Toinen oli Trekantenillä tuona kohtalokkaana iltapäivänä aurinkoa ottanut nainen, 

kolmikymppinen vakuutusvirkailija Västbergasta. Toinen taas 55-vuotias eläkeläismies 

Midsommarkransenilta. Hän oli odotellut lapsenlapsiaan saapuvaksi järvelle kylpemään. 

Lyhyen väliajan jälkeen oikeuden puheenjohtaja palasi paikalleen. Hän oli nelikymmenvuotias, laiha mies, 

jonka ohut vaalea tukka oli aseteltu huolellisesti yli korkean otsan. Puheenjohtaja kopautti nuijallaan kerran 

kumeasti pöytään ja lausui sitten kuuluvalla äänellä: 

»Kutsutaan todistajaksi rikosylikonstaapeli Aarne Sakari Roivas Tukholman kaupungista!» 

Eturivissä Fagerin veljekset vilkaisivat nopeasti toisiaan. Sitten heistä nuorempi, Kaarle, kääntyi hitaasti 

katsomaan taaksepäin ja kohdisti tummat silmänsä seisomaan nousseeseen Roivakseen. Pojan kasvot olivat 

ilmeettömät kuin naamio. Hän tuijotti poliisia rävähtämättä suoraan silmiin, ja tämä vastasi katseeseen 

päätään kääntämättä. Sitten Kaarle Fagerin huulet liikkuivat ääneti muodostaen muutaman Sanan, joita 

Roivas ei pystynyt lukemaan, vaikka ne oli hänelle tarkoitettu. Sen jälkeen poika käänsi kasvonsa taas 

hitaasti oikeuden puheenjohtajan suuntaan. Koko aikana vanhempi Fagereista, Waldemar, ei ollut 

liikahtanutkaan. 

Sakari pujotteli istumapaikaltaan käytävälle ja lähti astelemaan kohti todistajanaitiota. Heti käytävän 

vasempaan reunaan oli asettunut noin viidentoista romaanin ryhmä. Paikalla oli harmaapäisiä setämiehiä, 

pari laajoihin hameisiin ja silkkipuseroihin pukeutunutta iäkästä naista, kolme nuorempaa tyttöä ja 

seitsemän, kahdeksan eri-ikäistä nuorukaista jotka kaikki olivat sonnustautuneet tummiin, suoriin housuihin 

ja valkoisiin paitoihin. 

Roivaksen ohittaessa ryhmän kääntyivät kaikkien kasvot hänen suuntaansa - osin ilmeettömän tuijottavana, 

osin uhmakkaina. Toinen vanhoista naisista kumartui eteenpäin kuiskuttamaan selvästi erottuvalla äänellä 

edessään istuvalle iäkkäälle miehelle: 



»Katohan. Siinä, siinä menee se polliisi joka ampu meijän Feijan...» 

Ehdittyään jo seurueen ohi Roivas säpsähti ja oli vähällä pysähtyä ja kääntyä vilkaisemaan taakseen. Hän oli 

tunnistanut Sven Fagerin - mutta vasta muutaman sekunnin osan viiveellä. Poika oli todella muuttanut 

ulkomuotoaan parissa päivässä. Sakari ei olisi tuntenut häntä lainkaan, ellei hän olisi istunut vanhan 

harmaapäisen miehen vieressä aivan käytävän reunassa. 

Poissa oli Svenin pitkä, harteille valuva tukka. Sivuun oli myös heitetty löysä hevirokkarin collegepusero ja 

kuluneet farkut. Koko Sven oli häivytetty jonnekin. 

Tilalle oli tullut Niilo. Taaksepäin suittu, siististi leikattu tukka. Uutuuttaan hohtava valkoinen kauluspaita, ja 

tummansiniset prässihousut. 

Pojan Roivakseen kohdistunut katse oli ollut yhtä ilmeetön kuin hänen sukulaistensakin. 

Roivas asettui istumaan todistajan tuolille ja antoi katseensa hakeutua uudestaan saman seurueen 

suuntaan. Niilo Fager oli kääntänyt katseensa kohti ikkunaa, ulos... 

Sade oli jo lakannut, mutta pienet pisarat täplittivät vielä Roivaksen asunnon vaaleiden verhojen peittämiä 

ikkunoita. Tasaisen harmaa pilvimassa oli vähitellen rakoilemassa, ja taivaalla saattoi nähdä ensimmäiset 

vaaleammat repeämät. Ne ennakoivat sinisen ja auringon voittoa tummasta ja sateesta. Stina nojasi 

ovenpieleen langaton puhelin rintaa vasten painettuna. Hän tuijotti suuriksi rävähtänein silmin ulos 

ikkunasta havainnoimatta sään kirkastumista. Hänen kasvonsa olivat kuin kylmän viiman jähmettämät. 

Sitten nainen vihdoin tajusi puhelimen tuuttaavan edelleen kädessään samaa monotonista hälytysääntä. 

Hän sulki sen melkein hysteerisellä eleellä ja pyöritteli luuria hetken kädessään aivan kuin se olisi ollut 

likainen. Katse kiersi autiota huoneistoa, ja se oli kuin nurkkaan ajetun eläimen. Stinan alahuuli vapisi. Hän 

tunsi olevansa aivan yksin, hylättynä ja petettynä. 

Sitten hän ravisti tarmokkaasti päätään ja pakotti itsensä liikkeelle. Puhelimen hän heitti kädestään 

olohuoneen sohvalle kuin sormiaan polttavan kekäleen. Hän kiiruhti puolijuoksua eteiseen ja kaivoi 

kaapista esiin Roivaksen vanhan Adidas-urheilukassin. Sen hän heitti lattialle. Tämän jälkeen hän alkoi 

kuumeisella kiireellä raastaa henkareissa roikkuvia vaatteitaan epämääräiseksi keoksi kassin viereen 

lattialle. 

Stina hengitti raskaasti mielenliikutuksen ja ponnistuksen takia, ja pari kertaa hänen oli pysähdyttävä 

huoahtamaan syvään, pyyhkimään kämmenselällä silmänurkkiaan. Mutta nyt hänen kasvoiltaan paistoi 

hermostunut päättäväisyys, hammasta purren hän veti kassin vetoketjun kiinni niin että rasahti. Sitten 

hänen oli rynnättävä kesken kaiken vessaan. 

Pytyn reunasta tukea ottaen Stina haukkoi henkeä ja nieleskeli. Mitään ei kuitenkaan ottanut tullakseen 

ulos, ja niin nainen puristi silmänsä tiukasti umpeen, huoahti vielä kerran syvään ja työnsi sitten etusormen 

syvälle kurkkuunsa.



Oikeudenistunto päättyi kello puoli kaksi iltapäivällä, ja sen jälkeen Roivas poikkesi Hallstavikin operaatiota 

johtaneen ja niin ikään todistajanaitiossa seisseen komisario Torstenssonin kanssa pyttipannulle läheiseen 

kuppilaan. Annos upposi komisarion karhumaiseen kitaan alta neljän minuutin, ja samalla mies ehti vielä 

sadatella tulikivenkatkuisesti kaiken maailman pykäliä viilaavia puolustusasianajajia, jotka yrittävät kunnon 

veronmaksajan rahoilla pyöritellä ja kieritellä päivänselviä asioita aivan ylösalaisin. Roivas myötäili miehen 

purkausta lyhyin lausein ja keskittyi annoksensa haarukoimiseen. Epämääräinen kalvava tunne viipyili koko 

ajan jossakin taka-alalla hänen aivoissaan. 

Kun Roivas vihdoin oli saanut oman lautasensa puhtaaksi, komisario Torstensson kysyi aikoiko hän poiketa 

vielä Poliisitalolla kuulemassa viimeisiä. Sakarin mielestä se ei ollut ollenkaan huonompi ajatus, mutta hän 

ilmoitti soittavansa ensin yhden puhelun. Torstensson vilkaisi rannekelloaan ja lupasi odotella. 

Roivas ei viipynyt puhelinkopissa kuin parikymmentä sekuntia. Hän palasi pöytään otsa huolestuneissa 

rypyissä ja ilmoitti, että suunnitelmiin oli tullut muutos. Hän ei ehtisikään nyt poiketa Talolla. Torstenssonia 

hän pyysi kertomaan tutuille terveisiä, ja sitten hän jo häipyi kovalla kiireellä ovesta ulos. Komisario jäi 

istumaan pöytään päätään pyöritellen. Sitten vasta hän huomasi, että kahvi ja munkki kuuluivat annokseen, 

ja päätti hyödyntää lounastuntiaan koko rahalla. Sakari ajoi vanhalla Volvollaan kohti Södermalmia jopa 

nopeusrajoituksia uhmaten. Hän hoki mielessään, että mitään todellista syytä huoleen ei varmaankaan 

ollut. Todennäköisesti Stina ei vastannut puhelimeen siitä syystä, että oli kylvyssä tai parvekkeella tai että 

puhelin oli vahingossa poissa päältä. Epävarma tunne ei kuitenkaan hellittänyt miehen mielessä, ja pelko 

tuntui vain kasvavan joka kadunkulmassa Krukmakargatania lähestyttäessä. 

Roivas ei malttanut odottaa hissiä vaan juoksi portaita pitkin neljänteen kerrokseen. Hän pysähtyi 

puuskuttaen ovelleen ja tarkasti silmä kovana lukonympärystän jäljet. 

 Mitään väkivaltaiseen sisään tunkeutumiseen viittaavaa ei ollut ainakaan silmin havaittavissa. 

Hän kaivoi avaimen taskustaan, työnsi sen lukkopesään ja avasi oven. Sydän pamppaillen hän astui sisään 

eteiseen, rykäisi voimakkaasti ja kutsui sitten kovalla äänellä naista nimeltä. 

Huuto kaikui tyhjässä huoneistossa ilman vastausta. 

Roivas astui askelen peremmälle. Sitten hän pysähtyi säpsähtäen. Adrenaliini oli jo sekoittumassa vereen 

kuin gini toniciin. Korvat tuntuivat rekisteröivän jopa veren kohinan aortoissa ja laskimoissa. 

Eteisen naulakko oli hujan hajan. Useat hänen omista vaatteistaan roikkuivat vain toisesta hihasta 

kannattimillaan, osa makasi sykkyrässä lattialla. Stinan vaatteita ei ollut näköpiirissä. Ainoastaan hänen 

lyhyt musta takkinsa oli tipahtanut kenkätelineen taakse nurkkaan. 

Siivo näytti sellaiselta kuin naiselle olisi äkkiä tullut paniikinomainen kiire häipyä asunnosta. Paha maku 

nousi kuin sappi Roivaksen kurkkuun. Hän astui eteisestä olohuoneeseen kankein askelin, kuin peläten 

törmäävänsä johonkin sellaiseen, mitä ei mistään hinnasta haluaisi nähdä. 

Heti oviaukolta hän havaitsi muistilehtiön irtirepäistyn sivun. Se lojui sohvapöydällä puoliksi syödyn 

riisimurolautasellisen vieressä. Sakari asteli hitaasti pöydän ääreen ja otti lapun käteensä. Hän luki 

muutamat hätäisesti sutaistut rivit kahteen kertaan läpi otsa syvissä rypyissä ja hampaat yhteen 

puristettuina. 



Sitten hän antoi kätensä valahtaa alas. Paperiarkki tipahti hänen sormistaan lattialle, ja miehen tiukaksi 

viivaksi puristettujen huulien välistä karkasi vanhasta kotimaasta peräisin oleva karahtava kirosana. 

»PERKELEEN PERKELE!» Roivas toisti manauksensa vieläkin rankempana, asteli raskain askelin keittiöön, 

vilkaisi ympärilleen tietämättä itsekään mitä etsi, astui sitten jääkaapille, nykäisi oven selälleen, otti 

Kobberin käteensä ja avasi sen riuhtaisevalla nykäisyllä. Hän otti pitkän kulauksen ja irvisti. 

Irtonainen arkki oli jäänyt lattialle kirjoitettu puoli ylöspäin. Siihen oli piirretty epäselvillä, kiireisen 

tuntuisilla harakanvarpailla muutama rivi. Niissä ei tuntunut olevan liiaksi tolkkua, mutta kuitenkin ne 

viestivät syyn siihen, miksi Stina ei ollut paikalla huoneistossa. 

SAKARI 

MINÄ MENEN NYT. ÄLÄ VÄLITÄ TÄSTÄ. MINÄ YMMÄRRÄN 

KYLLÄ KAIKEN. SINÄ ET VARMAAN MAHTANUT NIILLE 

MITÄÄN. EI TÄMÄ OLE SINUN SYYSI. KIITOS KAIKESTA. 

JA MUISTA AINA, ETTÄ MINÄ EN KOSKAAN SYYTÄ 

SINUA... STINA 

39. 

Puhelin pirahti olohuoneen puolella Roivaksen ollessa pesemässä kylpyhuoneessa hampaitaan. Mies ei ollut 

heti varma siitä, kuinka monta hälytysääntä häneltä oli jäänyt kuulematta. Niinpä hän syöksyi nostamaan 

luuria niin kovalla kiireellä, että isovarvas iski kipeästi kynnykseen. Suupielet valkeassa tahnassa ja yhdellä 

jalalla pomppien hän sanoi luuriin nimensä. 

»Sven täällä moi», sanoi ääni langalla. 

Roivas huokaisi syvään, mutta ei antanut äänensävynsä paljastaa pettymystään. 

»Terve vaan. Odotin kyllä pikemminkin, että siellä olisi Niilo.» 

»Mitä toi tarkoittaa?» 

»Se oli vain sellainen huuli. Mitä miehellä on sydämellä?» 

»Ei ihmeempiä. Ajattelin vaan soittaa vielä viimeisen kerran. Ihan vaan kertoakseni, että sun ei kannata 

murehtia.» 

»Murehtia mitä?» 

»Meikäläisistä. Asiasta puhuttiin jonkun verran niiden käräjien jälkeen. Sua kohtaan ei kanneta kaunaa.» 

»Se on ihan mukava kuulla. Se asia ei tosin ole juuri nyt päällimmäisenä murheena. Mitä muuta? Mitä 

Högdalenin ostarin nurkille kuuluu?» 

»Sitä samaa. Mä en kyllä tuu roikkuun siellä enää kun hiukan reilun kuukauden.» Sven Fager veti syvään 

henkeä. »... mä oon nääs päättänyt laittaa paperit vetämään...» 



»Minne?» 

»Suomeen. Sinne ammattikouluun josta mä mainittinkin sulle.» 

»Tuo on hieno päätös. Kyllä minä heti jotenkin olin näkevinäni, että äijässä on ainesta.» 

»Hei, yks asia mun piti vielä muistaa kertoo sulle. Se juolahti mieleen oikeestaan vasta pari päivää 

takaperin. Se liittyy siihen tyyppiin, joka roikku sun kannoillasi silloin taannoin...» 

»Anna tulla.» 

»Mä luulen, että mä oon nähny sen aika usein Solvallassa. Siksi mä kai oikeestaan kiinnitinkin siihen 

huomion.» 

»Kiva, että muistit kertoa.» 

»Ei muuta kun hyvästi. Ja onnea vaan sulle, kyttä.» 

»Sitä samaa sinulle myös. Pidä itsesi jatkossakin miehenä. Sovittu?» 

Sven Fager laski luurin. Sakari Roivas jäi tuijottamaan omaa luuriaan ilme mietteliäänä. 

Roivas nousi T-Centralenista, morjesti lippuhallin lasikopissa seisoskelevaa Noromalmin poliisin 

konstaapelia, joka oli käynyt takavuosina samoissa jalkapallotreeneissä, ja luiskahti auki retkottavasta 

ovesta Plattanille. 

Aukion sementtisen lipan alla kimeä-ääninen täti yritti etsiä sähköharmonistaan oikeita nuotteja. Laulussa 

käsiteltiin Jumalan rakkautta ja armoa. Sergelstorgin ruudutetulla elämän shakkilaudalla tylyilmeiset 

kuninkaat söivät nuoria, pieniä, tuijottava katseita moukkia. Kauppa kävi ja jauheinen, hidastettu kuolema 

vaihtoi omistajaa. Taas pian Vapahtaja liukenisi sytkärillä lämmitetyssä lusikassa jossakin kahden kruunun 

vessassa antaakseen likaiseen neulaan imettynä jollekin hetkiseksi iankaikkiselta tuntuvan autuuden. 

Roivas sylkäisi laatoitukselle kuin saadakseen pahan maun suustaan. Drottninggatanille vievillä portailla 

istui muutama reppuselkäinen interreilaaja ja kymmenkunta samanlaisiin verryttelypukuihin 

sonnustautunutta pikkupoikaa joiden selkämyksissä luki Skellefteå BK Pojat söivät jäätelötötteröitä ja 

katsoivat silmät suurina miestä, joka oli asetellut likaiselle kiveykselle rinnakkain kolme nakkia. Niiden 

päällä hän liikutteli kolhiintunutta taskulamppua älytön, nälkäinen ilme naamallaan. Tumma, kostea läikkä 

koristi housujen etumusta. Mies jupisi itsekseen kiroillen, että on se kumma kun ruoka ei millään ala 

lämmetä, vaikka lampussa on kirkas polttimo ja ihan tuore patteri. Mies mökelsi huonohampaisella suullaan 

suomea, jotakin Saimaan taakse viittaavaa murretta. 

Harmi nousi Roivaksen mielessä mustana. Hän oli jo pysähtymäisillään, kun havaitsi kaksimiehinen 

järjestyspoliisin partion, joka lähestyi määrätietoisesti Kulturhusetin suunnalta vöitään kohotellen. Sakari 

käänsi selkänsä aukiolle ja kiirehti vanhalla vihreällä kadun yli. Isomman porukan kera hän tunki sisään 

Åhlensin pariovista.



Eräs niistä asioista, joita Ruotsin vuodet olivat opettaneet Suomesta kaipaamaan, oli kunnon rukiinen 

jälkiuunileipä. Sitä hän tiesi varmimmin löytyvän Åhlensin pohjakerroksen elintarvikeosastolta. Roivas otti 

korin kouraansa killumaan ja suunnisti vanhasta tottumuksesta oikealle hyllylle. Siellä evästä oli vinot pinot 

niin ikään suomalaisten näkkileipäpakettien kanssa sulassa sovussa. Roivas poimi koriinsa neljä leipää, 

pysähtyi toviksi ja heitti vielä viidennen joukon jatkoksi. Herkullisen maun lisäksi tuli se etu, että tämä leipä 

säilyi moninkertaisesti väritöntä ja mautonta valkoista pullaa paremmin. Itsekseen nyökytellen mies 

suunnistautui seuraavaksi kohti maitotiskiä. 

Vanhaan tapaansa Roivas antoi katseensa kiertää vähän väliä hyllyjen välissä vellovassa asiakaskunnassa, ja 

niinpä hän näki Ingridin ja tämän seurassa olevan miehen alaspäin tuovien rullaportaiden juurella hyvissä 

ajoin ennen kuin nainen havaitsi hänet. 

Vaistomaisella liikkeellä hän luiskahti säilyketiskin taa näkösuojaan ja asettui niin, että saattoi tarkkailla 

pariskuntaa ananas- ja persikkasäilykekekojen välistä tulematta itse nähdyksi. 

Ingrid oli pukeutunut ohueen toppiin, joka esitteli hänen ruskettunutta ihoaan hyvinkin anteliaasti sekä 

kaula- että kainaloaukoista. Hänellä oli jalassaan kireähköt shortsit, jotka kertoivat ainakin sen, että 

säärikarvat oli ajeltu mitä suurimmalla huolella. Naisella oli silmillään hieman kissamaiset RayBanit, jotka 

kätkivät tarkasti hänen katseensa. 

Katseiden pääasiallinen kohde oli hieman yli parikymppiseltä näyttävä Ingridin mittainen tumma mies. 

Hänen tukkansa oli leikattu sivulta lyhyeksi kuin nuoltuna, mutta niskaletti ulottui paksuna, kiharaisena 

ryöppynä pitkälti alas niskaan ja harteille. 

Mies hymyili jatkuvasti leveää, hohtavan valkoista hymyä. Se näytti aiheutuvan siitä, että hänen pitkät 

hampaansa eivät kerta kaikkiaan sopineet suuhun muulla tavoin. Yönmustat mantelinmuotoiset silmät 

korostivat Roivaksen mieleen nousevaa aavistuksen verran susimaiselta näyttävää vaikutelmaa. 

Ingrid otti ostoskärryt ja asetti käsilaukkunsa niiden pohjalle. Mies tarttui työntökahvaan kevyesti toisella 

kädellä ikään kuin osoittaen tällä tavalla osallistumistaan pikku ostosretkelle. 

Roivas vaihtoi parempaan katseluasemaan. Hän seurasi Paririskunnan kulkua kohti juustotiskiä ja muisteli 

naisen maininneen jo vuosi sitten, että tämä oli liittynyt mukaan johonkin vapaaehtoispohjalta toimivaan 

järjestöön. Se pyrki alentamaan kynnystä, joka estää pakolaisia sopeutumasta ruotsalaisen yhteiskunnan 

täysivaltaisiksi jäseniksi. 

Mutta nyt oli siirryttävä hitaasti käytävällä eteenpäin. Roivas mietti mielessään, että tuolla tummalla 

nuorukaisella oli eleistä päätellen kyllä jo mitä ilmeisimmin valtakirja yhteen sun toiseen asiaan tässä 

valtakunnassa. 

Poimiessaan hedelmätiskiltä pussiin appelsiineja Sakari huomasi niiden kyljessä pienen tarran, jossa luki 

mustin kirjaimin »MAROC». Tarra sai hänet ärtymään niin, että hän oli kääntyä palauttamaan oranssiset 

hedelmät takaisin kasaansa. Oli kirottava hiljaa itsekseen. 

Vaikutti siltä, että useimmat vastaan tulevat asiat saivat tänään Sakarin mielen kuohahtelemaan. 

Uskovaisen harmoninsoittajan, typerän onnellinen hymy, luihujen kuolemankauppiaiden keskellä. 

Suomalainen, aivonsa rusinaksi liottanut juoppo taskulamppuineen. Ja nyt ex-vaimo viisitoista vuotta 

nuoremman arabipojan kanssa ostoksilla - ja marokkolaiset appelsiinit erikoistarjouksessa. 



Miksi ihmeessä sellainen asia yleensä jaksoi kiinnostaa häntä nyt, kun Stinan kuva häälyi mielessä vähän 

väliä? 

Roivas siirtyi ostoskoreineen kuivaruokahyllylle valitsemaan spagettia. Saman tien kulman takaa tulivat 

näkyviin ostoskärryt ja niitä yhdessä työntelevä pariskunta. Sakari näki heti, että pakoon luikahtaminen oli 

mahdotonta. Ei auttanut muu kuin kärsiä tämäkin koettelemus kuin mies. 

No, mutta Sakari.. .» Ingrid hengähti yllättyneenä. Naisen ilme onnistui kätkemään melko hyvin hänen 

tuntemansa jälleennäkemisen ilon. 

»Moi Ingrid. Mites menee.. .» Roivas vilkaisi vielä kerran kädessään olevaa spagettipussia, ja sitten hän 

tipautti sen ostoskärryyn muiden tavaroiden jatkoksi. 

»Ihan kivasti.» Ingrid vaihtoi hieman epätietoisena jalkaa. 

»Olet lähtenyt ystävän kanssa hieman ostoksille.» Sakarin katse hipaisi arabia. 

»Bedir on yhteistyöpiiristämme - tiedäthän sen minun pakolaisryhmäni.» Ingrid vilkaisi nopeasti sivulleen. 

Tummatukkainen nuorukainen nyökytteli vieressä katsellen Roivasta kiinnostuneena. Leveä, itseriittoinen 

hymy pysyi hänen naamallaan kuin liimattuna. 

»Hän on ilmeisesti ollut vakavassa hengenvaarassa kotimaassaan ja häneltä on jäänyt sinne isä, pari vanhaa 

äitiä ja nälkäiset, itkettyneet pikkusiskot.» Roivas puhui Ingridille, mutta vilkuili sivusilmällä Bedirin kiiltäviä 

italialaisia kenkiä, sveitsiläistä kelloa ja vaatepartta, jonka hinnalla pohjoisafrikkalaisen pikkukaupungin 

lapset olisivat saaneet vuoden maitojauheet. 

»Sakari, harkitse hieman mitä suustasi päästelet!» Ingrid vetäisi syvään henkeä. »Sinä et tiedäkään miten 

raskasta aikaa tämä on ollut Bedirille. Olla näin kaukana kaikesta entisestä, vieraassa kulttuurissa... sitä sinä 

et pysty ymmärtämään. Ja nyt hänelle on määrätty uudeksi sijoituskaupungiksi Sundsvall. Eli poika parka 

joutuu vielä eristyneemmäksi kaikesta siitä mihin hän on ehtinyt täällä kylmässä Pohjolassa tottua. Hän 

joutuu matkustamaan viikonloppuna ja me tukiryhmäläiset olemme päättäneet järjestää hänelle läksiäis-

illanvieton...» 

»Ja nyt olette hieman ostelemassa tarjottavaa», Roivas nyökytteli. 

»Juuri niin. Niin aiomme.. .» 

»Minä kyllä vaistoan Bedirin katseesta suuren ikävän ja surun.» Roivas vilkaisi vielä kerran merkitsevästi 

virnistelevän arabin suuntaan. »Mutta huolestumisemme lienee turhaa. Eiköhän hän pärjäile siellä 

Norlannin perukoillakin. Poika vaikuttaa sellaiselta, että hän pystyy kyllä katsomaan eteensä.» 

»Meidän täytynee nyt jatkaa...» Ingrid lykkäsi kärrynsä uudestaan liikkeelle. 

»Minun myös. Hauskaa illanviettoa. Ja pidä itsestäsi huolta, Bedir!» 

Roivas asteli siltä paikalta suoraan kassalle. Sitten hän kiirehti Åhlensin punainen muovikassi kourassaan 

suorinta tietä T-Centraleniin. Hän ehti seisoskella laiturin reunalla vain minuutin, kun Norsborgin suuntaan 

menevä juna jo syöksähti tunnelista jarrut pihisten. 



Vaunussa oli melko ahdasta, ja Roivas jäi suosiolla seisomaan välikköön kassiaan roikottaen. Hän yritti ensin 

sulkeutua tukholmalaisen metromatkustajan tyyliin tiukasti omaan sisänäpinkääntyneeseen maailmaansa, 

mutta sitten hänen katseensa alkoi väkisinkin vaeltaa ihmisestä toiseen. 

Saman tien hän tiesi mitä etsi. Stinan tummaa tukkaa, sinisiä silmiä; naisen nenänkaarta tuntemattomien, 

mitäänsanomattomien naamareiden seasta. 

Se oli virhe. Kuten jo niin useasti aiemminkin tänään, tuntemattomat ihmiset saivat hänen mielensä 

kihisemään pidätetystä kiukusta oikeastaan ilman mitään suoranaista syytä. 

Ikääntyvä rouva kiiltäväkantinen Vogue kädessään. Kätkemässä totuutta elottomaan kerrokseen 

vaaleanruskeaa pakkelia. 

Kaksiriviseen pukuun sonnustautunut nuori tyyppi, joka piti Financial Timesiä taitettuna kainalossaan vain 

viestiäkseen, että osasi englanniksi muutamien valuuttojen lyhenteet. 

Ja nuori, liian ohueen t-paitaan pukeutunut typykkä, jonka sulkeutunut, mutta samalla ilmeisen herkästi ja 

halulla miesten hipaisevat katseet tiedostava ilme kertoi naiiviudesta ja olemattomasta 

elämänkokemuksesta. Varma tieto hänellä sentään oli siitä, että topakat, pystyt rinnat tulisivat 

saattelemaan hänet voittajana läpi kaikkien elämän karikoiden. 

Juna syöksähti esiin Gamla Stanin alta, ylitti sinisen veden ja pysähtyi nytkähdellen rumalle ja aina yhtä 

tunkkaiselta tuoksuvalle Slussenin asemalle. 

Samalla hetkellä kun ovet aukenivat Roivas sattui rekisteröimään parikin erillistä asiaa. Vajaa 

parikymppinen kiinalaispoika saatteli seuraavaan vaunuun käsikynkkää muutamaa vuotta nuorempaa 

tyttöä - todennäköisesti siskoaan. Pojalla oli silmillään melkein puolen sentin paksuiset, heijastavat lasit. 

Herkkäkasvoisen pikkusisaren silmissä ei ollut kiiltoa lainkaan. Hänellä oli vasemmassa kädessään valkoinen 

keppi. 

Hieman kauempana hento, linnunluinen vanha nainen saatteli ylöspäin vieviin portaisiin nelikymppistä, 

pyylevää miestä, joka liikutteli päätään oikealta vasemmalle kuin kolmivuotias, epätietoinen, oudolle 

hiekkalaatikolle eksynyt lapsi. 

Juna nytkähti liikkeelle, ja kohta Roivaksen edessä vilkkui jälleen ainoastaan musta tunnelin seinä. Kuitenkin 

mies näki edelleen silmissään vanhan naisen tyynen, kärsivällisen, kirkkaan katseen. Ja tummatukkaisen 

tytön elottomat silmät. 

Sakarin teki jostain syystä mieli kirota hiljaa itsekseen, vaikka ärtymyksen tunne hänen mielessään olikin 

vaihtunut yllättäen joksikin aivan muuksi. Hän joutui nielaisemaan parikin kertaa palan kurkustaan, ennen 

kuin juna pysähtyi Zinkensdammin asemalle. 

Aseman lippuhallissa kiroili kuuluvalla suomella johonkin pullon noutoreissuun liittyvää oharia kolme 

ruokkoamatonta, tutuhkoa tyyppiä. Roivas oli nähnyt lössin useasti joko Mariatorgetin nurkilla tai sitten 

täällä asemalla. Sappi nousi uudestaan hitaasti kurkkutorvessa, ja mies melkein toivoi jonkun porukasta 

äityvän pummaukseen, jolloin hänelle olisi auennut tilaisuus lausua pari valikoitua sanaa. 

Herroilla oli kuitenkin liian kiihdyttävä keskustelu meneillään, ja niin Roivas luiskahti ulkoilmaan ilman 

välikohtausta, hän lähti astelemaan hitaasti Krukmakargatanin suuntaan punainen kassi kädessään heiluen. 



Kello oli vieläkin harmittavan vähän. 

Ja yöstä saattoi tulla taas pitkä. 

Roivas pystyi jo nyt ennustamaan, että hän ei selviäisi aamuyön pahoista tunneista ilman kumollaan 

retkottavaa isän tunkkia tai kevyen singon kumeaa jyräystä, jota seuraisi loputtomalta tuntuva huuto. 

Voi kuinka hänelle olisikaan sopinut se, että yö olisi ollut jo ohi. Seuraavalle päivälle hän kyllä keksisi jotakin 

- vaikka väkisin... 

40. 

Kello viisi iltapäivällä heleä, länteen päin painumassa oleva aurinko oli pyyhkäissyt mennessään viimeisetkin 

sadepilvet ja taivas oli äkkiä puhtaan sininen - kuin vasta vesivärillä laveerattu. 

Sakari kurkisti taivaan kiloa undulaatti häkin ristikon läpi. Hän istui häkin edessä lattialla polvet koukussa ja 

iso, tuore kaalinlehti oikean käden etu- ja keskisormen välissä. Kekkonen keinahteli miehen ranteella 

nokkien pieniä palasia vihreästä lehdestä täsmällisen taajaan tahtiin kuin ompelukone. Koivisto istui häkin 

oviaukolla pieni oma lehdenpala kynsissään ja näykkäisten aina silloin tällöin mietteliäästi suullisen. 

Sakarilla oli vierellään lattialla väljähtynyt pullo Kobberia. Hän otti siitä pienen huikan ajatuksiinsa 

vaipuneena ja irvisti päälle tyytymättömänä. Sitten hän kääntyi vilkaisemaan mietteliäästi keittiön 

suuntaan. Se ei ollut ensimmäinen silmäys tämän päivän kuluessa. 

Hän oli ostanut jääkaappiin muutaman pullon Spend-rupsia ja Lapin Kultaa Stinaa varten. Pullot olivat 

sopivan kylmiä ja mies saattoi aivan tuntea kitalaessaan oluiden kitkerähkön humalan maun, johon alkoholi 

antoi tarvittavan terävyyden. 

Roivas katsoi nenäänsä nyrpistäen lattialla seisovaa pulloa ja kysyi hiljaa itseltään, onko hän muka sellainen 

paskahousu, ettei voisi sallia itselleen paria kunnon vahvaa olutta kun sille päälle sattuisi. Voiko todella olla 

niin, että miehen on pidettävä itseään kuin lammasta karsinassa. Mikä saatanan mies se sellainen edes 

luulee olevansa. 

Ei helvetti. 

Sakari kammertautui lattialta ylös niin vauhdikkaasti, että Kekkonen lennähti paheksuvasti rääkäisten 

kattolampun varjostimen päälle ja Koivisto pujahti niskasulat tanassa häkin perimmäiseen nurkkaan. 

Molemmat linnut alkoivat naksutella nokkaansa kuorossa. Aivan kuin niille olisi kummallekin tullut mieleen 

jotakin tärkeää kerrottavaa. 

Sakari otti lattialta Kobberin käteensä, asteli keittiöön ja valutti sisällön altaaseen. Sitten hän veti 

päättäväinen ilme naamallaan jääkaapin oven auki ja otti pullon Lapin Kultaa kouraansa. Pullo oli viileä ja 

pinnaltaan pienten helmenkaltaisien vesipisaroiden kostuttama. Etikettikin näytti kutsuvan kauniilta. 

Vahvat värit, jotka kuvastivat Lapin ruskaa ja tunturipurojen kylmää, puhdasta raikkautta. 

Hän avasi pullon. Kruunukorkki päästi maiskahtavan äänen, oluen voimakas aromi tuntui nenässä heti. Oli 

nielaistava tyhjää. Sitten hän nielaisi toisen kerran. Kuvia kulki pään läpi kuin nopeutetussa filmissä. 

Äkkiä Roivas käveli tiskipöydän luo, ojensi kätensä ja antoi pullon sisällön valua hiljakseen altaaseen. Mies 

kuunteli ääneti verensä tummaa kohinaa. Sen ääni oli kuin levoton, uomaansa etsivä kevätpuro. 



Mikä naiseen oli yhtäkkiä mennyt? Mitä hänen poissa ollessaan oli tapahtunut? Sakari istui sohvalla 

tuijottaen tyhjää TV-ruutua ja pyöritellen yhtä ja samaa kysymystä mielessään yhä uudestaan ja uudestaan. 

Selitys saattoi olla tietysti hyvinkin yksinkertainen. Stinan itsetuntoa ja omanarvontuntoa jäytävä 

menneisyyden painolasti oli tullut lukuisia kertoja esiin heidän lyhyen tuttavuutensa aikana. Ehkä se oli 

johtanut naisen yllättävään katoamiseen. Ehkä hän ei halunnut olla enää vaivaksi kenellekään. Hän oli 

tehnyt päätöksensä ja valinnut paon. 

Kiitokset ja sitten vain nopeasti matkoihinsa. Aivan kuin hotellilaskunsa kuittaamatta jättävä huijari. 

Sakarilta pääsi taas matala, pidätelty kirous. Oliko hän todellakin erehtynyt naisen suhteen näin raskaasti. 

Sitten hän yritti ajatella asiaa uudelta kantilta. Jokin naisen paossa soti tätäkin teoriaa vastaan. Miksi hän oli 

jäljistä päätellen häipynyt huoneistosta melkeinpä paniikinomaisella kiireellä? Jos päätös lähtemisestä oli 

kypsynyt aamun yksinäisten tuntien aikana, niin miksi ihmeessä nainen ei ollut jäänyt odottamaan 

Roivaksen paluuta ja kertonut tälle suoraan ja reilusti suunnitelmistaan - kasvoista kasvoihin? 

Oliko nainen lopultakin niin raukka, että ei uskaltanut toimia reilusti ja avoimesti? Vai oliko kaiken takana 

jokin muu syy? 

Jokin ulkopuolinen vaikuttaja? 

Sakari huokaisi raskaasti ja asteli sitten levottomin askelin parvekkeelle. Naapurin vanhoista homoista 

laihempi tamppasi pihalla mattoja selkä köyryssä. Hänen liian isoista, turkoosinsinisistä shortseista 

pilkistävät laihat, vitivalkoiset säärensä näyttivät huvittavilta. Mutta Roivas ei hymyillyt. Närästävä, 

epävarma tunne sisuksissa ei tuntunut jättävän rauhaan sekunniksikaan. 

Sakari vilkaisi kelloaan ja päätti, että asunnollaan hän ei ainakaan pystyisi pyörittelemään samoja ajatuksia 

yhä uudestaan ja uudestaan. Yhtä hyvin sitä voisi lähteä kaupungille. Eräs pikku tarkistuskäynti olisi aivan 

hyödyllinen. Ellei siitä olisi suoranaista apua Stinan löytämiseksi niin ainakin se antaisi täytettä näihin pitkiin 

ja puuduttaviin tunteihin. 

Vanadislundenin luona sijaitsevan biljardikahvilan ulkopuolella, kivijalkaan upotetun tupakkakaupan 

näyteikkunan edessä seisoskeli kolme yönmustaa miestä. Kaverit olivat pitkiä ja laihoja hujoppeja ja 

pukeutuneet samankaltaiseen kadun univormuun: varrelliset koripallotossut, kireät, mustat farkut, hihaton 

Reebokin t-paita - edelleen väriltään musta - ja paidan päällä vielä tiukka, musta nahkaliivi. Joukon 

kookkaimmalla oli tiheän hiuskuontalonsa kruununa monivärinen patalakkia muistuttava pipo, joka oli 

varmaan kiinnitetty säkkärään alustaansa neulalla - muuten sen pysyminen paikallaan vinottain toisen 

korvan päällä olisi ollut mahdotonta. 

Tupakkakaupan ovi oli avoinna ja siitä kantautui kadulle tasaisen jumputtava musiikki, joka hakkasi samaa 

rytmiä loputtomiin, ilman nousuja tai laskuja. Veikkoset jutustelivat keskenään kädet elehtien ja naama 

ilmehtien. Heidän varrelliset koripallotossunsa näyttivät liikehtivän tahdottomasti, nykivällä ja tempovalla 

tyylillä ovesta tulvivan jytkytyksen tahdissa. 

Sakari Roivas oli parkkeerannut Volvonsa kadun toiselle puolelle. Nyt hän tuumi, että näkymä ei olisi 

poikennut muuten millään tavalla seesteisestä bronxilaisesta myöhäisiltapäivästä, ellei tupakkakaupan 

ikkunaan olisi ollut teipattuna tämänpäiväisen Expressenin keltainen lööppi. 



Roivas ylitti kadun puolijuoksua ja jatkoi pysähtymättä sisään biljardikahvilaan johtavaan portaikkoon. 

Mustien kaverusten katseet rekisteröivät hänet vilkaisulla. Heidän tarinansa katkesi toviksi, mutta 

koripallotossujen tasainen läpytys jatkui entisellään. 

Kapeassa, ummehtuneessa porraskäytävässä oli kadun kirkkauden jälkeen hämärää. Käytävän kolmesta 

lampusta kaksi oli pimeinä. Portaiden puolessavälissä istui nuori, kullanvaalea tyttö kasvot polvien väliin 

työnnettynä. Hartioiden vapinasta päätellen hän itki sydäntäsärkevästi. 

»Mikä murheena?» Roivas kysäisi päästyään kohdalle. 

Tyttö nosti kasvonsa ja pyyhkäisi kämmenselällään punertavareunaisia silmiään. Hänellä oli ikää 

korkeintaan viisitoista vuotta, ja lapsenomainen pyöreys poskissa teki kasvoista jollakin tavalla 

enkelimäiset. Haisevassa porraskäytävässä istuva kiiltokuvaenkeli, jonka joku oli leikannut irti auringon 

kultaaman poutapilven reunalta. 

»Faruk! Yyyyhhh...» Tyttö niiskautti sydäntäsärkevästi ja yritti kohdistaa katsettaan kysyjään. Pupillien 

epävarma liike kertoi, että hän oli melko vahvasti aineissa. 

»Mitä Farukista?» Roivas kysyi. 

»Faruk on vihainen minulleeeeh!» Hento ääni oli täynnä tuskaa. »Ja minä en kestä sitä...» 

»Koeta häipyä näiltä nurkilta. Tämä ei taida olla sinulle oikea paikka.» Roivas taputti tyttöä päälaelle ja 

jatkoi suu mutrussa matkaa ylöspäin. Hän tiesi, ettei voisi tehdä paljonkaan tytön hyväksi - vastaavia 

tapauksia hän oli nähnyt uransa aikana lukemattomia. Nämä Farukit kyllä pitivät huolen siitä, että jonkin 

ajan kuluttua pikkuenkeleillä ei ollut hopeasiivistään edes tynkiä jäljellä. 

Tyttö jäi istumaan likaiselle portaalle eteensä tuijottaen. Vaikutti aivan siltä kuin hän ei olisi huomannut 

Roivaksen kehotusta millään tavalla. 

Ylhäällä biljardiluolassa kaikki oli entisellään. Musiikki jumputti tainnuttavasti, pallot kalahtelivat toisiaan 

vasten ja sieltä täältä kantautui korviin yksittäisiä, käsittämättömiä sanoja oudoilla kielillä. Kaikki oli 

täsmälleen kuten edellisellä vierailullakin. 

Roivas asteli hitaasti baaritiskin päästä päähän katsellen asiakaskuntaa silmä kovana, mutta hän ei löytänyt 

paikalta enempää Amoria kuin tämän kookasta kumppaniakaan. Sen sijaan rastalettinen baarimikko seisoi 

vanhalla tutulla passipaikallaan tiskin takana. Hänellä oli taas iso, värikäs myssy kiharoidensa suojana, 

mutta Roivas oli muistavinaan, että kuviointi oli jotenkin erilainen kuin edellisellä kerralla. 

»Sinulla noita pipoja piisaa. Minä todella pidän tästä uudestakin mallista», Roivas nyökkäsi miehelle 

ystävällisesti. »Äitimuorisiko niitä virkkailee?» 

»Mitä sä täältä haet?» Miehen mustat silmät muljahtivat pahaenteisesti. 

»Oikeastaan poikkesin vain kuuntelemaan musiikkia. Mutta kyllä minä voisin vaihtaa pari sanaa Amorinkin 

kanssa...» Roivas vilkaisi kysyvästi ympärilleen. 

»Ei oo näkyny pariin päivään. Mitä jos menisit kyseleen jostakin muusta mestasta.» Miekkonen vilkaisi 

merkitsevästi ulko-oven suuntaan. 



»Mahtaisitko tietää mistä mestasta pikku ystäväämme kannattaisi kysellä?» Roivas kumartui miestä kohti 

luottavainen kysyvä ilme kasvoillaan. 

»Mahtaisitko viittiä painua vittuun täältä poukkoilemasta!» rasta äyskähti. 

Roivas otti nopean askelen, kurottautui yli tiskin, tarrasi oikealla kädellään tukevalla otteella paksuun 

kuontaloon ja vetäisi baarimikon ohimon tiskiin niin vauhdikkaasti että jompi kumpi, joko ohimo tai tiski, 

kumahti kuin calypso-rumpu Karibian illan hämärässä. 

»Ouuuuh, va i helvete!» 

»Sinun sietäisi hieman hioa asiakaspalveluasi. Kaikki eivät ole välttämättä yhtä hyväluontoisia kuin minä.» 

Roivas puhui miehelle yhteen puristettujen hampaiden välistä huulet melkein paksulla kultarenkaalla 

koristettuun korvanipukkaan kiinni painettuna. 

»Ouuhh satan, lägg av!» baarimikko valitti hiljaisella äänellä. »Sä taitat mun niskani.» 

»Tiedätkö että tapaturmista melkein puolet sattuu työpaikalla. ..» Roivas kiristi otettaan hitaasti. »Kyllä 

vakuutusyhtiösi varmaan ymmärtää tämän pikku haaverin, joka on nyt juuri parasta aikaa tulossa...» 

»Mitä sä haluut?» rasta voihkaisi uudestaan, tällä kertaa jo melko hätääntyneellä äänellä. 

»En mitään muuta kuin tavata pikku prinssin, joka tunnetaan tässä läävässä nimellä Amor», Roivas puhui 

käheällä äänellä aivan miehen korvaan. 

»Mähän sanoin, että sitä ei ole näkynyt täällä pariin päivään...» 

»Nyt sinulla on erinomainen tilaisuus tehdä päivän hyvä työ ja kertoa minulle, missä hän mahtaa oikein 

luurata parasta aikaa.» Roivas kiersi vielä hieman rannettaan, ja miehen poski painui entistä tiukemmin 

likaista baaritiskiä vasten. Hänen kätensä viuhtoivat kehon molemmin puolin voimattoman tuntuisesti. 

»En mä tiedä. Ihan totta!» 

»Kuka tietää?» 

»Faruk voi tietää. Tai ainakin sille voi jättää sanan Amorille...» 

»Vai Faruk. Mistä minä löydän hänet?» Roivaksen ääni kertoi, että hän tuskin viitsisi uudistaa kysymystään. 

»Tuolta alhaalta. . . hellitä. . .» Baarimikon ääneen oli tullut jo anova sävy. »Tupakkakaupasta...» 

»Vai sieltä. Olisit heti sanonut.» Roivas irrotti otteensa miehen kuontalosta ja vilkaisi nenäänsä nyrpistäen 

oikeaa kämmentään. »Muuten, miten usein sinulla on tapana pestä tuo... mikä se nyt sitten lieneekään?» 

Baarimikko ei vastannut vaan vetäytyi niskaansa hieroen turvallisen etäälle tiskin taakse. Hänellä oli 

sellaisen schäferin katse, joka harmikseen huomaa ketjun olevan kymmenen senttiä liian lyhyt. 

»No, pian poikkean taas», Roivas sanoi ystävällisesti hymyillen. »Minä kun todella pidän tästä musiikista - se 

jotenkin tempaa mukaansa, eikö vain? Eikä paikka muutekaan ole yhtään hullumpi...» 



Nuori, vaalea tyttö ei istunut enää portaissa. Kolme sysimustaa miekkosta jatkoi tanssahtelevaa 

keskusteluaan alhaalla kadulla. Jokin asia tuntui huvittavan heitä erityisen paljon, sillä iloinen virne välkkyi 

kaikkien huulilla. Kolmikko purskahti äkkiä makeaan naurunkäkätykseen. 

Sakari Roivas ohitti porukan kadun kautta ja astui muitta mutkitta sisään pieneen ja hämärään putiikkiin. 

Ensimmäisenä häntä tuijotti kokovartalovalokuvassa vastaan Etiopian edesmennyt keisari Haile Selassie 

täydessä kuninkaallisjumalallisessa sotisovassa, kruunu päässä ja jalokivin koristeltu sauva kädessä. Kuva 

roikkui kehyksissä takaseinällä eksoottisen näköisen piipputelineen takana. Roivas päätti olla tekemättä 

kunniaa rastafarien pyhälle miehelle ja astui uteliaasti ympärilleen vilkuillen peremmälle liikkeeseen. 

Hän kuuli askeleita takaansa. Hänen jäljessään sisään astui kolmesta mustasta miehestä se, jolla oli virkattu, 

värikäs patalakki toisella korvalla. Roivas saattoi melkeinpä tuntea kysyvän, miettiväisen katseen 

kutittavana hipaisuna joka pyyhkäisi häntä niskasta kantapäihin. 

»Mites mä voisin auttaa?» patalakki kysäisi. Hän siirtyi joustavin, kissamaisin askelin myyntitiskin taakse. 

Miehen kasvoista loisti palvelualttiuden sijasta selvästi luettavissa oleva epäluulo. 

»Sinä olet Faruk?» Roivas kysyi antaen katseensa kiertää rihkaman täyttämää puotia aivan kuin muina 

miehinä. 

»Kuka kysyy?» Patalakki vaihtoi jalkaa silmät kaventuneina ja ilme valppaana. 

»Ei sillä ole väliä, Faruk. Kerro nyt vain kiltisti minulle mistä tavoitan Amorin.» 

»Amorin?» Patalakki levitti käsiään kysyvästi ja mittaili Roivasta päästä jalkoihin. 

»Niin. Olen kiireinen mies. Annapa tulla.» Roivas heilautti kättään kärsimättömästi. 

»Sorry, ystävä. Minä myyn vain lehtiä, tupakkaa, kortsuja, arpoja. Mitä saisi olla?» Patalakki väänsi leveän 

suunsa maireaksi tarkoitettuun hymyyn ja heilautti kysyvästi kättään viitaten ahtailla hyllyillä lojuvaan 

sekalaiseen sortimenttiin. 

»Vai niin se onkin, Faruk», Roivas huokaisi raskaasti ja kaivoi povitaskustaan poliisimerkkinsä. »Vilkaisepa 

tuota ihan kaikessa rauhassa.» 

Saattoi olla, että patalakki ei nähnyt kyseistä merkkiä ensimmäistä kertaa eläissään. Hän vilkaisi sitä puolella 

silmällä ja säpsähti kuin takamukseen potkaistuna. Oli siinä ja siinä, että hän ei ottanut vaistomaista taka-

askelta. Miehen heikko ryhti kohentui kuin taikasauvan hipaisusta. 

»Jos haluat kuulla mielipiteeni siitä, mitä kaikkea sinä täällä myyt sinisilmäisille, itkeskeleville pikkutytöille, 

niin kysy vain!» Roivaksen ääni oli saanut pahaenteisen sävyn. 

»Hei hei hei, mitä tää nyt oikein on?» Patalakki levitteli taas käsiään, mutta ilme oli muuttunut nyt kovin 

totiseksi. Kaikenlainen korskeus oli häipynyt hänen olemuksestaan tipotiehensä. 

»Tämä on sitä itseään, uskotko? Joko kerrot nyt minulle mistä saan käsiini sen pikku paviaanin, jota 

kutsutaan Amoriksi - tai sitten pidän huolen siitä, että tämä sinun soma liikeyrityksesi otetaan oikein 

kunnon tehotarkkailuun. Ja nyt en tarkoita mitään liikevaihtoveroratsiaa...» Roivas vilkaisi taas ympärilleen 

nyrpistäen tällä kertaa nenäänsä aivan kuin liian lämpimässä minkinrehuvarastossa. 



»Hei, minä en...» 

»Kyllä minä uskon sinua, Faruk. Nuo rehelliset silmät eivät voi valehdella. Sinä olet vain kunnollinen kirkossa 

käyvä pienyrittäjä ja perheenisä. Siitä olemme täysin yhtä mieltä. Mutta minä tarvitsen sinulta nyt pienen 

palveluksen. Et kai ole niin sydämetön, että kiellät sen minulta?» Roivaksen katse nauliutui Farukin 

levottomina vilkkuviin silmiin. 

»Minä saatan saada Amorin langan päähän», patalakki nyökytteli silmät suurina. »Aivan varma en tosin ole. 

Ei hän kerro minulle liikkeistään...» 

»Hyvä. Nyt sovimme sitten niin, että tapaan Amorin Kungsträdgärdenin kahvilassa, siinä Hamngatanin 

reunassa, huomenaamulla puoli kymmeneltä. Ellei ystäväsi ole silloin paikalla niin minä olen kovin 

surullinen. Ja se surullisuus tulee olemaan hyvin, hyvin tarttuvaa. Ymmärrätkö?» 

Patalakki nyökkäsi otsa syvissä rypyissä, ilme hyvin vakavana. 

»Sitten kaikki taitaa olla reilassa, vai mitä?» Roivas nyökkäsi tyytyväisenä. »Leppoisaa iltaa vaan sinulle, 

Faruk...» 

Sakari kääntyi kantäpäillään ja asteli ulos pikku putiikista karibialaisen Steel-rumpusetin kumisevan soolon 

saattelemana. Kadulle jääneet kaksi kaveria seurasivat hänen menoaan Volvolle ääneti ja liikkumatta. 

Roivas oli vaipunut melkein heti myöhäisuutisten jälkeen syvään mutta levottomaan uneen. Hän ehti maata 

melkeinpä tajuttomuuden kaltaisessa horroksessa ehkä varttitunnin, kun vaativa, toistuva ääni veti hänet 

vähitellen takaisin tietoisuuden rajan valoisalle puolelle. 

Se oli puhelin. Se pirisi yhä uudelleen ja uudelleen vaativasti olohuoneen pöydällä, jonne hän oli sen illalla 

unohtanut Pää edelleen sekavassa pökkyrässä mies nousi sängystä ja raahautui kankein askelin olohuoneen 

puolelle. Äkkiä, oviaukolla, hänen mieleensä juolahti että soittaja on varmaankin Stina. Niin sen täytyi olla. 

Ajatus ravisti Sakarin lopullisesti hereille. Hän nosti luurin innokkaasti ja sanoi nimensä. 

Linjalta kuului yksi ainoa syvä raskas sisäänhengähdys. Ei muuta. 

Roivas toisti nimensä. Tällä kertaa kovemmalla äänellä ja painokkaammin. 

Ei vastausta. Ainoastaan matala, tuskin korvin kuultava sähköinen humina langoilla. 

Sakari oli toistamassa nimensä vielä kolmannen kerran, tällä kertaa jo todella ärtyneenä. Mutta sanat 

pysähtyivät samassa hänen kurkkuunsa. Uusi ajatus iskeytyi äkkiä hänen aivoihinsa. 

Oli nielaistava hitaasti. Äkkiä Sakari tajusi kirkkaasti ja varmasti miksi linjan toisessa päässä istuttiin ääneti, 

hengitystä pidättäen, vain kuunnellen. Kyseessä oli kontrollisoitto. Kuuntelija halusi saada selville keitä oli 

paikalla tänä illan myöhäisenä hetkenä. Mahdollisesti kuuntelija halusi kuulla Stinan äänen. 

»Hauska tavata - vihdoinkin», Roivas vastasi pakotetun rauhallisella äänellä. Veri kohisi hänen suonissaan 

kuumina poreina. Hän huomasi äkkiä pusertavansa puhelinta kouristuksenomaisesti. 

»Minä tiedän kyllä mikä sinä olet, mutta en tiedä vielä kuka...» 

Linjalla saattoi aavistuksenomaisesti kuulla varovaisen hengähdyksen. 



»Odotan innolla sitä hetkeä jolloin tapaamme.» 

Roivas tunsi kurkkunsa jänteiden kiristyvän. Muovinen luuri hänen kädessään päästi pienen varoittavan 

nitkahduksen. Hän puristi sitä huomaamattaan liian lujaa. 

TUUT, TUUT, TUUT... 

Roivas kuunteli kymmenisen sekuntia linjalla särisevää sähköistä tuuttausta ja laski luurin alustalleen. Sitten 

hän asteli eteiseen, varmisti ulko-oven takalukituksen ja otti virka-aseen mukaansa makuuhuoneeseen. Hän 

laski sen sängyn viereen, yöpöydälle ja paneutui taas makuulle. 

Mies vaipui levottomaan uneen vasta pari tuntia myöhemmin, aamutaivaan alkaessa jo valjeta Tukholman 

kattojen yllä. 

41. 

Aamu oli kesäaamu parhaimmillaan. Aurinko porotti jo aikaisesta lämpimän hehkuvana jostakin 

Skeppsholmenin ja Djurgårdenin suunnalta, eikä taivaalla näkynyt ensimmäistäkään pilvenhattaraa. Tuuli 

oli vain leppeä aavistus, hädin tuskin se sai Kungsträdgårdenin vanhojen puiden lehdet havisemaan. 

Lokkiparvi lennähteli levottomana taivaan sinessä. Sen huolenaiheena oli yksinäinen kaupungin kattojen 

ylle eksynyt haukka, joka näytti roikkuvan nousevassa ilmavirtauksessa liikkumattomana kuin 

näkymättömän langan varassa. 

Oli yhä niin varhaista, että puiston merenpuoleisessa päässä ikuista piknikkiään viettävät narkkarit eivät 

olleet vielä ryömineet koloistaan esiin. Sen sijaan Roivas törmäsi eräälle ruohokaistaleelle asettuneeseen 

kymmenpäiseen porukkaan, josta osa oli pukeutunut keskellä kesää jääkiekkojoukkueensa pelipaitoihin. 

Kasseista päätellen he olivat tulleet suoraan Helsingin lautalta odottelemaan kaupungin aukeamista uuteen 

päivään. 

Osa porukasta nukkui hyvin juhlitun yön jälkeen syvää kännisen unta, mutta sitkeimmät jaksoivat vielä 

möykätä laivaoluiden ja suoraan pullon suusta nautitun lämpimän koskenkorvan voimalla. 

Erästä pelipaitaan pukeutunutta punakkanaamaista karjua Roivaksen pitkä katse ilmeisesti häiritsi jonkin 

verran, sillä tyyppi kohottautui epävarman oloisesti jaloilleen, otti pari huteraa korjausaskelta ja huusi 

käheällä äänellä. 

»Tiiätsä hurri ketkä on mestareita!» 

Roivas jatkoi matkaansa päätään kääntämättä. Häntä saatteli viidestä, kuudesta kurkusta kumpuava 

sekaääninen nouseva ja laskeva metakka: 

»Jokerit, Jokerit, Joookeeeriiit!» 

Kungsträdgårdenin Hamngatanin puoleisessa päässä sijaitsevan kahvilan terassi oli vielä melko tyhjä. 

Paikalla oli ainoastaan muutama aamuvirkku turisti ja yksi pöydällinen asiallisiin bisnespukuihin 

sonnustautuneita liikemiehiä, jotka tutkivat kahvin juonnin lomassa pitkiä atk:n jatko-lomakkeita.



Roivas istahti pöytään, tilasi kahvin ja tuoremehun ja jäi odottamaan kasvot käännettyinä nousevan 

auringon säteiden suuntaan. Viimeöinen puhelinsoitto palasi taas hänen mieleensä, ties monennenko 

kerran tänä aamuna. Nyt hän pyrki tarkastelemaan tapahtumaa hieman eri näkökulmasta kuin yön pitkinä, 

valvottuina, loputtoman tuntuisina tunteina. Silloin jokaiset porraskäytävän suunnalta kuuluneet 

yökyöpeleiden askelet olivat saaneet hänet säpsähtämään uudestaan ja uudestaan täysin valveille. 

Puhelinsoitto oli oikeastaan hyvä merkki. Soitto kertoi, ettei murhaajakaan ollut tällä hetkellä täysin varma 

Stinan olinpaikasta. Ja se antoi uutta toivoa - tai ainakin lisäaikaa toimia. 

Roivas tiesi, että aikaa ei ollut silti tuhlattavaksi. Linjalla ääneti kuunnellut vihollinen oli jo useasti osoittanut 

taitonsa - ja häikäilemättömyytensä. Hän ei varmaankaan levännyt tälläkään hetkellä, ja senpä takia olisi 

nyt ehdottoman tärkeää päästä Stinan jäljille. Jokainen tuhlattu tunti saattoi olla kohtalokas. 

Tarjoilija toi Sakarin tilauksen. Hän maksoi ja vilkaisi sitten kelloaan otsa tyytymättömillä rypyillä: Amorin 

olisi pitänyt olla jo paikalla. Epäilys alkoi nousta miehen mieleen. Entä jos hän ei ollutkaan onnistunut 

pelottelemaan patalakkista Farukia riittävästi? Entä jos Amor vähät välitti tupakka-kauppiaskaverinsa 

pyynnöistä? 

Roivas maistoi kahviaan. Se saattoi olla aivan hyvää, mutta hänelle se ei vain nyt maistunut. Hän vilkaisi 

uudestaan kelloaan ja otti kahvin sijaan tuoremehua. Auringonsäteet alkoivat tuntua jo hiostavilta, ja 

Hamngatanin minuutti minuutilta tihenevän liikenteen pakokaasut kutittivat nenää. Varttitunnin kuluttua 

Amor ei vieläkään ollut ilmestynyt paikalle. Roivas vaihtoi toiselle tuolille niin, että pääsi auringonvarjon alle 

suojaan polttavilta säteiltä. Olo oli hikinen ja turhautunut. Hän vilkaisi vielä kerran kelloaan ja päätti 

odottaa enää kymmenisen minuuttia. Sen jälkeen pitäisi tehdä aivan uusi toimintasuunnitelma. 

Bisnesmiehet naapuripöydässä käärivät atk-tulosteensa kasaan, kättelivät ja toivottelivat hyviä jatko ja sekä 

lähtivät kukin suuntaansa. Pöytä oli ehtinyt tuskin tyhjentyä kun siihen istahti kookas, eteläamerikkalaisen 

näköinen mies, joka oli peittänyt katseensa heijastavilla peiliaurinkolaseilla. Roivas vilkaisi hänen 

suuntaansa sivusilmällä ja säpsähti. Mies oli Amorin vaitelias ja isokokoinen apuri. Hän ei vastannut 

ilmeelläkään Sakarin katseeseen. 

Samalla hetkellä narahti se tuoli, jolta Roivas oli siirtynyt varjon suojaan. Turkoosinväriseen silkkipukuun 

sonnustautunut lyhyenläntä sutenööri istahti alas. Miehellä oli helmiäissankaiset liukuvärjätyt aurinkolasit, 

joiden läpi hänen silmiensä mustuaiset näyttivät kahdelta vierekkäin asetetulta mustalta aukolta. 

Amorin täyteläiset huulet olivat tummien veriajosten kirjomat, ja ylähuulen vasemmasta reunasta pisti 

näkyville kolme tikkiä. Hän alkoi puhua hieman vaikeasti, liikuttaen suutaan mahdollisimman säästeliäästi: 

»Tiedätsä mitä lohjenneen takahampaan korjaus maksaa näinä aikoina?» 

Roivas kohautti harteitaan ilme peruslukemilla ja maistoi taas tuoremehua. 

»Kolme vitun tonnia!» 

Toisenlaisessa tilanteessa Amorin kärsivä ilme olisi saattanut herättää jopa sääliä. 

»Entä sitten? Minä olen sitä mieltä, että ammattimies on aina palkkansa ansainnut.» Roivas maistoi 

kupistaan naama ilmeettömänä. 



»Ja sinä et jättänyt juttua edes siihen. Nyt sä olet taas mun niskassani kuin joku iilimato. Miks helvetissä, jos 

saan olla utelias?» Amor naputteli pöydän pintaa hermostuneen oloisesti paksun kultasormuksen 

koristamalla etusormellaan. 

»Minä uskon että sinä haluat auttaa minua», Roivas sanoi rauhallisella äänellä. 

»Varmasti. Yhtä paljon kun mä haluun auttaa sitä hammaslekuria keräämään säästöön seuraavan 

Ferrarinsa hinnan. Mitä vittua tää tarkottaa?» Amorin kapea ohutsorminen käsi vatkasi kiihtyneenä ilmaa. 

»Puhu nyt rauhallisesti niin kuin mies miehelle - kai sinulla sentään munat on, vai?» Roivas katsoi Amoria 

arvioivasti. »On, on sinulla oltava. Sinähän olet kävelevä mulkku, vaikka lyhintä mallia.» 

»Mene asiaan. Mä en aio kuluttaa tässä sun kanssasi koko herttaista jumalan päivää.» Amor kaivoi esiin 

punaisen rasian ja sytytti Dunhillin. Ensimmäiset henkoset hän imi kuin hukkuva happipullosta. 

»Ongelmani on se», Roivas antoi katseensa kiertää nopeasti ympäristöä, »että Stina on kadonnut. Ja minä 

haluan sinun auttavan minua löytämään hänet.» 

»Sä siis haluut mun alkavan etsiä sitä kadonnutta lutkaa?» Amor naurahti ilottomasi!. »Muijaa, joka teki 

meikäläiselle nätit oharit?» Sutenööri ravisti epäuskoisena päätään ja imi taas savukettaan posket 

lommolla. Hänen murjottu suunsa vääntyi epäuskoiseen hymyyn. 

»Juuri niin. Osuit naulan kantaan.» Roivas hymyili kevyesti yhteisymmärryksen merkiksi. 

»Tää on niinku joku TV-nelosen huono pilailuohjelma. Mä en tajuu enää yhtikäs mitään.» Amor vilkaisi 

naapuripöydässä istuvaa apuriaan kuin varmistaakseen tältä, että oli kuullut äsken oikein. 

»Selvityksenä voin kertoa, että Stina on tällä hetkellä todellisessa kuolemanvaarassa. Hänellä on tappaja 

kanta-päillään. Ja minun on löydettävä hänet ennen sitä!» Roivas alleviivasi viimeisen lauseen 

painottamalla voimakkaasti jokaista sanaa erikseen. 

»Joko sä oot sekopää tai sitten et. Yks lysti. Mutta mulle on yks paskan hailee miten sen pikku perseelle 

käy.» Amor heilautti kättään kyllästyneesti. Hän vilkaisi merkitsevästi muutaman kymppitonnin hintaista 

rannekelloaan. 

»Niin varmasti. Mutta omasta pikku pepustasi olet varmaan kiinnostunut, eiks vaan?» Roivaksen ääni oli 

saanut vaarallisen, punnitsevan sävyn. 

»Mitä sä ny taas uhkailet, jepari?» Amor kohensi haastavasti ryhtiään. 

»Sitä vain, että jos onnistut hankkimaan itsellesi Poliisitalolta uskollisen ja pitkämuistisen vihamiehen, niin 

se ei ainakaan tule helpottamaan pikku bisneksiäsi. Tiedä mitä tämä tyyppi onnistuisi kaivamaan esille. 

Sitten sinut saatetaan leima perseessä ja menolippu kourassa Karibian suunnalle lentävään koneeseen ja 

voit alkaa harjoitella Banaanin-lastaajien laulua.» 

Amor vilkaisi nopeasti Roivaksen ohi viereisessä pöydässä istuvaa vaiteliasta kumppaniaan. Pieni mies 

naputteli edelleen hermostuneen oloisena pöydän kantta. Sitten hän löysäsi hieman himmeän hohtavaa 

silkkisolmiotaan ja sanoi naama sulkeutuneille mutruille vääntyneenä: 

»No, kakaise nyt ulos mitä helvettiä sä musta oikein haluut?»



»Stinalla on tässä kaupungissa varmasti luotettavia tuttuja jotka sinäkin tunnet. Siis saman alan tyttöjä ja 

muita näissä piireissä liikkuvia tyyppejä. Mitäs jos kirjoittaisit tuohon paperille nimiä, osoitteita ja 

puhelinnumeroita. Minä todella arvostaisin sitä ystävän eleenä.» Roivas kaivoi taskustaan pienen, 

vahakantisen muistivihon ja kuulakärkikynän ja asetti ne sutenöörin eteen pöydälle. 

Amor vilkaisi syrjäsilmällä naapuripöydässä istuvan kookkaan ja vaiteliaan kumppaninsa suuntaan, veti vielä 

yhdet hermostuneet henkoset, huokaisi sitten raskaasti ja otti sen jälkeen vastentahtoinen ilme naamallaan 

pöydällä lojuvan kuulakärkikynän käteensä... 

Samaan aikaan etäämmällä Kungsträdgårdenin puistossa aloitti pari iäkästä herraa jättishakin pelaamisen. 

He asettelivat metriset nappulat aloitusjärjestykseen ja sitten valkoinen teki perusaloituksen keskeisellä 

sotilaalla. 

Pelaajien ympärille alkoi nopeasti kerääntyä uteliaita katsojia, he odottivat hiljaisina seuraavaa siirtoa, ja 

joku turisti näpsäytti myös valokuvan. 

Kookas, ilmeetön mies odotti mustan vastaussiirron verran ja siirtyi sitten kiireettömästi eteenpäin puiston 

hiekkaista käytävää pitkin. Hän otti viipyilevin askelin suunnan kohti puiston toisessa päässä näkyvää 

kahvilan terassia. Oikealla kädellään mies piti kiinni rinnallaan roikkuvasta kuluneesta, nahkaisesta 

kiikarikotelosta. Pienen matkan jälkeen hän siirtyi nojailemaan tuuhean lehtipuun varjoon ja avasi kotelon 

napin. Hän kohotti kiikarin silmilleen ja suuntasi sen puiston toisella reunalla päivää paistattelevien ohuesti 

pukeutuneiden rullaluistin-neitosten suuntaan. Sitten hän antoi kiikarin siirtyä hiljalleen koko ajan 

enemmän ja enemmän elämää kuhisevan keitaan yli, kunnes linsseille piirtyi auringonvalojen täplittämä 

kahvilan terassi. Mies pidätti hengitystään ja alkoi varovasti toisella kädellään tarkentaa kuvaa. 

42. 

Lise-Lotte istui hajareisin karmituolilla, joka seisoi pienen keittokomeron ovenpielessä. Hän oli noin 

kolmevitonen kookas naisihminen. Pitkä, liian useasti vaalennettu tukka oli kerätty päälaelle elottomaksi, 

harottavaksi nutturaksi. Nainen oli noussut sängystä vasta Roivaksen ovikellon soittoon ja kasvoista näki 

selvästi, että hän ei ollut tullut pesseeksi illalla pois edellisen päivän meikkejään. Lise-Lotten silmien katse 

oli väsynyt, elämään kyllästynyt, jo monta kertaa kaiken mahdollisen nähnyt. Raskaassa ammatissa vietetyt 

vuodet olivat vaatineet veronsa. Naisen kuluneessa ja huolimattomassa olemuksessa oli vaikea nähdä 

mitään kiinnostavaa tai haluttavaa; kuitenkin hänen täytyi yrittää joka päivä hankkia elatuksensa vieraiden, 

satunnaisesti poikkeavien miesten haluista. 

Sakari Roivas mietti mielessään, että helppoa se elämä ei kerta kaikkiaan voinut olla. 

Lise-Lotte istui tuolillaan niin, että hänen kylpytakkinsa alla paljastuivat paksut, velttolihaiset jalat. Hän 

poltteli nopein, ahnain vedoin menthol savuketta ja tuijotti vastapäisellä sohvalla istuvaa Roivasta 

savupilven läpi likaisennäköisen, rapisevan kajalin reunustamilla silmillään. Savukkeeseen kertyvän tuhkan 

hän tiputti yksinkertaisesti keittiön puolelle - siellä oli kivilattia, olohuoneessa taas koko-lattiamatto. 

Tummia, tupakan aiheuttamia jälkiä saattoi silti laskea myös matosta varmasti useita kymmeniä yhdellä 

vilkaisulla. 

Roivas antoi katseensa kiertää suttuisessa pesässä. Eräs nurkka näytti toimivan ensikäden kaatopaikkana. 

Muovisia kauppakasseja, jotka pursuivat roskia. Tyhjiä pulloja, rypistyneitä oluttölkkejä, pari noutopizzan 

koteloa, vanhoja iltapäivälehtiä. Välinpitämättömyys ja luovuttaminen näkyi kaikesta mihin silmänsä käänsi. 



Roskakasan vieressä seisoi parhaat päivänsä nähnyt Ikean lipasto. Sen päälle oli asetettu vierekkäin 

kauniisti värjätty Taalainmaan hevonen ja sen viereen kehystetty valokuva, jossa poseerasivat 

juhlatamineissaan isä, äiti ja kolme pientä lasta - kaksi hieman isompaa pojankoltiaista sekä 

vakavailmeisenä kameraa suurin silmin tuijottava tyttö. Kuva oli otettu ulkosalla, maalaistalolta näyttävässä 

pihapiirissä. Piha-koivun tuuheasta lehviköstä päätellen kesä oli ollut silloin kukkeimmillaan. 

Roivas vilkaisi nopeasti syrjäsilmällä Lise-Lottea ja sitten taas kuvaa. Pari ajatusta nousi hänen mieleensä, 

mutta hän sysäsi ne syrjään ja uudisti kärsivällisesti äskeisen kysymyksensä. 

Nainen veti vielä kerran savua syvälle keuhkoihinsa, tumppasi sitten natsan ovenpieleen ja viskasi sen 

jonnekin keittiön puolelle. Pieni kärsimätön pilkahdus näkyi hänen katseensa sameassa 

välinpitämättömyydessä. 

»Emmä tosiaankaan tiedä siitä mitään.» Lise-Lotte ravisti päätään kyllästyneen näköisenä. »Koko muijaa 

varmaan näkynyt kolmeen neljään viikkoon.» 

»Miten hyvin ylipäätään tunnet hänet?» Roivas jatkoi kysymyksiään. 

»En mitenkään erityisesti.» Nainen kohautti olkapäitään ja haukotteli. 

»Te olette kuitenkin saman herran palkkalistoilla», Roivas huomautti. 

»Ei me olla kenenkään palkkalistoilla. Juttu nyt on vaan niin, että jollekin tytön pitää aina maksaa. Meillä se 

joku sattuu sitten olemaan Amor.» Lise-Lotte selvitti asiaa kuin opettaja ensiluokkalaiselle. 

»Teillä ei ole mitään muuta yhteistä, vai?» Roivas jatkoi. 

»Ainut mikä meillä on yhteistä on kauppatavara, siis pillu», nainen naurahti ilottomasti. »Stina on ollut 

alalla vasta muutaman vuoden, mulla on menossa neljästoista. Siinä on se meidän välinen merkittävä ero. 

Stina on kolme tai neljä kertaa kalliimpi. Tussulla on parempi metrihinta, jos kässäät. Vähä kuin menisit 

kyseleen samanmittasta pätkää luonnonsilkkiä ja teryleeniä - tai koiranmakkaraa ja kinkkuleikettä.» Paljon 

puhuva, iloton käden heilautus. Vetiset, väsyneet silmät kääntyivät katsomaan ulos ikkunasta. 

»Sinulla ei ole siis mielessäsi ideaa tai ajatusta siitä missä hän saattaisi tällä hetkellä piileskellä?» Roivas 

yritti edelleen sitkeästi. 

»Mulla ei yleensäkään ole tässä vaiheessa päivää mitään ajatusta mistään. Vasta kun mä olen poltellut 

muutaman ja heittänyt pari olutta tai tujauksen niin rattaat alkaa hiljalleen lonksutella. Että sori vaan.» 

»Minä taidan sitten lähteä. Mutta sinulla on minun puhelinnumeroni. Jos jotain sattuisi ilmenemään. . .» 

Roivas nousi hitaasti seisomaan. 

»Joo, joo, joo...» Lise-Lotte heilautti kättään väsyneesti ja alkoi kaivaa uutta tupakkaa punavalkoisesta 

askista. Se oli tyhjä. Nainen rutisti pakkauksen nyrkkiinsä ja viskasi sen vaimeasti kiroten sen lipaston 

päätyyn, jonka päällä seisoi kauniisti värjätty taalainhevonen ja kuva kesäisestä lapsuuden pihapiiristä. . . 

Roivas ajoi maanalaisella Bagarmosseniin. Skanstullin jälkeen raiteet kaartelivat maanpinnalla yhdistäen 

toisiinsa ikävännäköisen nauhan vanhoja, rapistumassa olevia eteläisen Tukholman lähiöitä. Ikkunasta 

saattoi nähdä, jos viitsi katsella, muutaman kerroksen korkuisia pääasiassa harmaa-sävyisiä ja graffitien 

tahrimia ihmispesiä. Ei edes taloryppäiden välissä levittäytyvä kesäisen vehreä luonto onnistunut 



muuttamaan yleisvaikutelmaa. Se kertoi välinpitämättömyydestä sekä ihmisistä, jotka oli ahdettu asumaan 

vieraille nurkille kauaksi kotoaan. 

Anita Eskelisen pieni asunto löytyi eräästä hieman uudemmalta vaikuttavasta kerrostalosta aivan 

Bagarmossenin torin tuntumasta. Roivas soitti ovikelloa ja joutui odottelemaan porraskäytävässä melkein 

minuutin, ennen kuin varovaiset askelet vihdoin lähestyivät ovea. Turvaketjun sallimassa kapeassa raossa 

näkyivät tummatukkaisen, kovin nuorelta vaikuttavan tytön kasvot. Silmät tuijottivat Roivasta varovaisina 

hieman pystyltä näyttävän nenännykerön molemmin puolin. 

Roivas selitti tytölle lyhykäisesti suomeksi haluavansa keskustella tämän kanssa muutaman sanan Stinasta. 

Varautunut ilme ei vieläkään kadonnut neiti Eskelisen kasvoilta. Hän vilkaisi miestä nopeasti päästä 

jalkoihin, mietti pienen tovin ja sanoi sitten hitaasti: 

»OK Mutta sun pitää venata tässä käytävässä ainaski viis minuuttia. Täältä on just nyt lähdössä yks litoon. 

Jooko?» 

»Sopii minulle.» 

Roivaksen ei tarvinnut odottaa kuin kolme minuuttia kun ovi aukeni ja siniseen Tukholman liikennelaitoksen 

virkapukuun pukeutunut pönäkkä, punertavanaamainen, arviolta viisikymppinen äijä kurkisti ovenraosta 

käytävään hämmentynyt ilme kasvoillaan. Hän rekisteröi Sakarin yhdellä ainoalla nopealla vilkaisulla ja 

ponnisti sitten kokoisekseen mieheksi yllättävän ketterästi liikkeelle häipyen alasvieviin portaisiin. Roivas 

saattoi kuulla miehen puuskutuksen vielä paria kerrosta alemmaltakin tasolta. Sitten ovi kolahti hätäisen 

tuntuisesti. 

Anita Eskelinen seisoi eteisessä pienenä ja tummana, pukeutuneena lohikäärmekuvioiseen 

japanilaismalliseen silkkitakkiin. Hän katsoi Roivasta uudemman kerran päästä varpaisiin, siirtyi sitten 

askelen verran syrjään ja viittasi kädellään sisätilojen suuntaan. 

»Tuu peremmälle.» 

»Toivottavasti en tullut huonoon aikaan.» Roivas astui ympärilleen vilkuillen eteiseen. 

»Et ollenkaan. Arne on nääs tunnelbaana junan kuski ja se poikkee aina joskus kun sillä on puolen tunnin 

ruokatauko täällä Bagarmossenin päässä. Sen pitäis muutenkin lähtee aikataulun mukaan neljän minuutin 

kuluttua ajamaan kohti Hässelbytä.» 

Viisi minuuttia myöhemmin Roivas istui tytön sohvalla kädessään kahvimuki, jonka kyljessä oli veikeästi 

hymyilevä Mikki Hiiren kuva. Tyttö itse joi vaaleanpunaisesta mukista, johon oli maalattu sydämenkuva ja 

sen sisälle nimi ANITA. Hän oli istuutunut pehmeään nojatuoliin niin, että paljaat jalat olivat taivutettuina 

takapuolen alle. 

»Mä en ole koskaan aiemmin joutunut jepareiden kanssa tekemisiin.» Tytön ilme oli hieman varautunut, 

mutta samalla selvästi utelias. »Seuraaks tästä jotain mulle? Vaikeuksia tai jotain?» 

»Ei mitään. Poikkesin vaan siltä varalta, että voisit auttaa minua tämän Stinan jutun suhteen.» 

»Joo, kyllä mä kässäsin. Ja muuten sä et tee musta mitään eteenpäin - raporttia tai sellaista?» Anita 

Eskelinen nyökytteli kuin kysymyksensä vahvistukseksi. 



»En. Ole huoleti.» 

»Mä en ole tiennykkään että täällä on suomalaisia skoudeja. Joteski jännä juttu. ..» Tyttö vaihtoi istuma-

asentoa niin, että reidet jäivät paljaiksi puoleen väliin saakka. 

»En minä ole edes ainoa. Kauanko sinä muuten olet asunut täällä Ruotsissa?» 

»Hiukka vajaan vuoden. Elokuussa tulee vuosi täyteen. Enkä ole poikennut himassa koko aikana.» Anita 

Eskelisen toteamuksessa oli pikkuisen ylpeä sävy. Hän suoristi tyytyväisenä selkänsä niin, että pienet, 

terävät rinnat sojottivat selväpiirteisesti japanilaisvaikutteisen aamutakin alta. 

»Mistä päin olet?» »Keravalta. Se on just niin paska mesta kuin kerrotaankin.» 

»Miten sinä tänne päädyit?» 

»Vitsi. Se oli semmosta sattumaa vaan, tai mitä lie johdatusta. Mä oon horoskoopissa Kauris ja mä oon 

lukenu, että me ollaan tällasii impulssiivisii.» Anita Eskelinen sytytti itselleen Camelin, tarjosi Roivaksellekin 

ja pudotti sitten askin aamutakkinsa taskuun miehen ravistettua päätään. »Mä olin kuule Keravalla 

ammattikoulussa jonkun aikaa - paska touhuu, ihan samaa ku skole. Siinä tuli sanomista sitte sekä koulussa 

että himassa. No, mä otin pitkät ja lähdin yhden gimmafrendin kanssa tänne Stokikseen duuniin. Päästiin 

yhteen sairaalaan, tiätsä Stuurebyyn, hyvä, peseen paskoja pois nurkista ja käänteleen niitä nauriksia. Taina 

kyllästy siihen ensi ja pakkas kamansa ja hyppäs färjaan. Mä lopettelin pian sen jälkeen. Vitsi, sitä 

lääkkeiden sekasta paskanhajuu ei voi kuule kuvailla ...» Neiti Eskelinen nyrpisti hyvin aidon näköisesti 

nenäänsä ja ravisti voimakkaasti päätään kuvotuksen merkiksi. 

»Miten sinä näihin hommiin päädyit?» Roivas ajatteli, että tämän pimun kanssa kiertely ja kaartelu olisi 

hukkaan heitettyä hienotunteisuutta. 

»Mä aloin vaan notkua tietyissä mestoissa. Ei ollu rahaa ja vuokrakämpästä tuli fudut alta aikayksikön. Sitte 

äijät vaan alko makseleen. Sitä kautta.» Anita Eskelinen hymyili tupakka hampaissa melkoisen huolettoman 

tuntuisesti. 

»Ja Amor ilmestyi kuvioihin auttamaan jonkin ajan kuluttua, vai mitä?» 

»Joo. Se on ihan OK. Vitsi, mites sä luulisit tytön pärjäävän, jossei olis joku joka syynää hiukan päältä. Se 

jätkä osaa kyllä hoidella hommat ja pitää huolta.» 

»Vaikutat olevan melko tyytyväinen nykyiseen tilanteeseesi?» 

»Miksen olis, hei?» Anita naurahti uudelleen päätään pyöritellen. »Ei istumista pulpetissa perse 

puutuneena. Ei paskankantamista jossakin huitsin nevadan krematorion eteisessä. Liksaa tulee ihan kivasti. 

Muutama hätäinen turska päivässä suurin osa tosi helppoja - joukossa pehmeitäkin poikia. Vitsi, ne maksaa 

jopa pelkästä kattelemisesta ja pienestä kiemurtelusta. Ei tää oo lainkaan hullumpaa. Jää aikaa käydä 

ostoksilla ja loppukesästä mä oon aikonu mennä ensimmäisen kerran etelään. Joku Ibitsa on kuulemma tosi 

nasta paikka...» Tyttö heilautti tukkaansa laajassa kaaressa silmät innokkaasti loistaen.  

Hän imaisi tupakastaan syvät henkoset ja jäi hetkiseksi tuijottamaan harmaan savukiehkuran läpi sinistä 

merta ja valkoista hiekkarantaa. 

»Muuten, kuinka vanha sinä olet?» Roivas kysäisi muina miehinä. 



»Mä oon jo yhdeksäntoista. Ihan tosi kans. Vaikka mä tiedän, että moni erehtyy ja pitää mua nuorempana. 

Mä oon niin pieni ja kapee.» Tyttö tirskahti ja vilkaisi Roivasta vain puoliksi peitellyn merkitsevästi. »Ne 

tykkää pikkulikan näkösistä. Ja tää Arne, joka just viuhto istumaan sinne veturiinsa, se sanoo mua geishaksi 

kun mulla on näin tumma tukka ja mä oon sen mielestä muutenki japsikokoa. Se haluu aina, että mä pidän 

tätä lohikäärmetakkia päällä kun se poikkee käymässä. Vitsi ku turskat on joskus toopeja, eiks vaan?» 

Anita Eskelinen kohotti selkänsä vielä enemmän kaarelle niin, että rintojen asento korostui entisestään. 

Aamutakki oli valahtanut vähän lisää auki joko tarkoituksella tai vahingossa. 

Roivasta tämä asetelma alkoi jo kyllästyttää. Nuori neiti halusi kokeilla tehojaan myös poliisimieheen 

saadakseen jutusta taas enemmän itsevarmuutta tulevaisuutta varten. Pikkuhuora ei olisi todellakaan 

voinut kokeilla koukkujaan vaikeampaan turskaan tällä kerralla. 

»Kiitokset vain kahvista.» Roivas laski kupin kädestään pöydälle. »Nyt voidaan kai vaihtaa muutama sana 

Stinasta, vai mitä?» 

Anita Eskeliseltä ei ollut vaikea pusertaa tarinaa ulos. Tyttö jutusteli lapsellisen vuolassanaisesta ja 

hypähtelevästi katkeamattomana selostuksena kaikkea mahdollista mitä mieleen juolahti. Kävi ilmi, että 

hän ihaili omalla naiivilla tavallaan Stinaa, piti tätä jonkinlaisena ammatillisena esikuvanaan. 

»Vitsi, se on muija, jolla on stylee. Se on saatanan kuul kun se vetää sen juttunsa - asettuu tiskille jossakin 

ihonmyötäisessä ja tilaa sitte jotakin typerää, joka saa turskat alottaan jutskaamisen -ja sitte asia onki jo 

sillä saletti. Huh huh. Siinä ämmässä on kyllä jotakin. . .» Tyttö pyöritteli merkitsevästi silmiään. 

»Missähän hän mahtaa tällä hetkellä piileskellä?» Sakari Roivas korjasi kiusaantuneena asentoaan sohvalla. 

Hänen ensimmäinen tapaamisensa Stinan kanssa Monte Carlossa oli äsken noussut kirkkaana mieleen. 

»Jos se on häviksessä niin en mä vaan tiedä...»Ihmettelevä päänpudistus. 

»Arvuuttele edes. Kerro ihan mitä tahansa mitä mieleen juolahtaa. Se saattaa olla suureksi avuksi.» 

»Hei. Yks tuttu tuli just mieleen. Mäkin tunnen sen jotenki, mutta Stina paljon paremmin. Ihme hyypiö se 

on, mutta tosi ystävällinen ja kiva. Semmonen ymmärtävä. Stinalla oli usein tapana istua vapaailtoja sen 

kanssa . ..» Miettiväinen ilme. Silmät tuijottivat jonnekin ja suu oli puoliavoin. 

»Muistatko nimen?» 

»Kaikki tuntee sen vaan nimellä Marilyn.» Anita Eskelinen naurahti ja katsoi Roivasta jostakin syystä 

jotenkin kujeellinen ilme kasvoillaan. 

»Tiedätkö osoitteen?» 

»Joo. Kyllä se on mulla ylhäällä täällä osoitekirjassa. Venaa pikku hetki. Vitsit, mihin mä ny taas oon sen 

kirjan työntäny...»



43. 

T-Centralen. Östermalmstorg. Stadion. 

Roivas seisoi vaunun ovenpieleen nojaten ja antoi asemien nimikylttien sujahdella ohi merkityksettömänä 

ketjuna. Hän oli vaipunut omiin ajatuksiinsa, eivätkä ne olleet erityisen valoisat. Oikeastaan maanalaisen 

tumma, epätodellinen varjomaailma sopi melko hyvin hänen tämänhetkiseen olotilaansa. 

Tekniska Högskolan. 

Ovet lennähtivät auki, ja mies astui muutaman muun kera ulos vaunusta. Pitkät rullaportaat kilkuttelivat 

matkustajat Valhallavägenin alittavaan roskaiseen ja hämärään käytävään. Roivas kääntyi oikealle, 

Körsbärsvägenille, ja nähdessään vihdoin yläviistossa edessään ulosmenoaukon ja kappaleen kirkasta sinistä 

taivasta hän tuumi, että yllä jyristävän leveän kadun nimi sopi jotenkin hyvin tunnelmaan. Aivan kuin 

koditon, harhaileva sielu olisi nousemassa viikinkien Valhallasta elävien ilmoille. 

Körsbärsvägenillä, aivan sen alkupäässä sijaitsee Babylonia niminen ravintola ja sen lähistölle on 

ryhmittynyt opiskelija-asuntoloita. Marilyn, jota Roivas oli etsimässä, oli Anita Eskelisen mukaan 

vuokrannut kesäksi täältä kaksion. Talo oli etäämpänä näkyvällä kallionnyppylällä kohoava punatiilinen 

parisenkymmentä kerrosta korkea tiilikolossi, jonka Tukholman Opiskelija-asuntosäätiö oli ristinyt 

Nyponetiksi. 

Pieni, tunkkaiselta tuoksuva ja armottoman hidas hissi veti Roivaksen natisten ja nytkytellen 17. 

kerrokseen. Heti hissiä vastapäätä oli ovi, jossa luki M. Lindroos. Roivas otti kolme lyhyttä askelta ja soitti 

ovikelloa. 

Pari sekuntia, ja sitten korkokengät kopisivat avaamaan ovea. Tervehdys oli juuttua Sakarin kurkunpäähän. 

Vähältä piti ettei hän ottanut yllättynyttä taka-askelta. Kesti yhden pitkän sekunnin ennen kuin mies sai 

ilmeensä taas hallintaan. 

Näky, jonka hän kohtasi, oli todella mykistävä. 

Ovea avaamaan tullut henkilö oli suippokorkoiset kengät jalassaan varmasti yli 185 senttiä pitkä. Hän oli 

pukeutunut mustiin sukkiin - sääret olivat aivan linjakkaan näköiset -punaiseen pikku hameeseen ja 

lyhythihaiseen, ohuesta materiaalista valmistettuun puseroon, joka ei ainakaan kätkenyt hänen pystyltä 

vaikuttavia rintojaan. Kaulassa hänellä roikkui hopeakoru, johon oli upotettu kolme kiveä. Ne ainakin 

näyttivät hämäävästi aidoilta. 

Hätkähdyttävin seikka hänessä olivat kuitenkin kasvot - ja tukka. Hänen melko voimakkaasti meikatuissa 

kasvoissaan oli huomiota herättävän paljon miehekkäitä piirteitä. Voimakas leuka, nenän kaari, jokin 

poskipäissä. Toisaalta taas huulet olivat naisellisen täyteläiset, ja silmät pitkine ripsineen sekä niiden kysyvä, 

hieman räpyttelevä katse vaikuttivat aidosti feminiinisiltä. 

Lopullinen hämmennyksen aiheuttaja oli tukka. Se oli otsalta ja päälaelta hyvin ohut, puolittain 

kaljuuntunut, mutta jatkui pitkinä vaaleiksi värjättyinä kiehkuroina alas olkapäille saakka. 

»Niin? Voinko auttaa jotenkin?» Oven avaaja katsoi Roivasta kysyvästi osoittamatta minkäänlaisia 

kiusaantuneisuuden merkkejä. 

»No... hei», Roivas kohensi ryhtiään ja hengähti. »Oletko sinä mahdollisesti Marilyn?» 



»Kyllä olen. Astu sisään.» Marilyn käännähti koroillaan ja teki keinahtaen miehelle tietä. Hänen puseronsa 

oli uurrettu selästä todella syvään. 

Roivas astui peremmälle niukasti kalustettuun huoneistoon ja istuutui viittauksesta kukallisella kankaalla 

verhoiltuun laiskanlinnaan. Hän vilkaisi nopeasti syrjäkarein ympärilleen ja totesi, että kukkakuosi vallitsi 

asunnossa täydellisesti. Ainoa taulukin oli jäljitelmä Vincent van Goghin Auringonkukista. 

Roivas rykäisi ja aloitti: 

»Olen Sakari Roivas Tukholman rikospoliisista ja...» 

»Minä tiedän kyllä kuka sinä olet.» Marilynin ääni oli hyvin naisellinen soinniltaan. Siinä ei pystynyt 

erottamaan pienintäkään maskuliinista vivahdetta, ellei kiinnittänyt huomiota pienoiseen käheyteen. 

»Niinkö? Kuinka?» Roivas korjasi asentoaan pehmeässä tuolissa hieman hämmentyneenä. 

»Stina kertoi sinusta...» Marilyniksi kutsuttu henkilö katsoi häntä suoraan suurilla silmillään, joita koristivat 

taidokkaasti nypityt kulmakarvat. 

»Koska?» 

»Eilen.» 

»Te tapasitte eilen?» Roivas nojautui silmä kovana odottavaan etukenoon vetäen syvään henkeä. Pieni 

helpotuksen värähdys kulki jossakin hänen sisällään. 

»Kyllä. Hän poikkesi pikimmiltään illan suussa. Juttelimme hetken ja sitten hän häipyi.» Marilyniksi kutsuttu 

henkilö nyökytteli rauhallisesti. 

Roivas räpytteli silmiään. Nyt hän oli ainakin onnistunut astumaan askelen eteenpäin jäljityksessään, ja 

Bagarmossenin perukoille tehty koukkaus oli todella maksanut vaivan. 

Amorin antamassa henkilölistassa ei neiti Marilynia mainittu ollenkaan. 

»Sallinet minun tässä välissä pistäytyä kylpyhuoneessa. Kuten varmaan olet havainnut, en ollut aivan 

valmistautunut ottamaan vieraita vastaan», Marilyn sanoi seuraavaksi. 

»Totta kai. Minulla ei ole mitään kiirettä», Roivas nyökkäsi. 

»En viivy kauan. Olen huomattavasti nopeampi kuin naiset yleensä.» Marilynin äänessä oli peiteltyä 

sarkastista hymyä. Hän nousi tuolilta nätisti polvet yhdessä ja asteli eteiseen tyylikkäästi kuin mannekiini. 

Vessan ovi sulkeutui kolahtaen. 

Roivas nousi tuolista, asteli miettiväisenä pienen olohuoneen päästä päähän ja kurkisti nopeasti 

makuuhuoneeseen, jota hallitsi leveä messinkisänky. Vielä hän katsoi pikkuiseen keittokomeroon, joka oli 

siisti ja puhdas. Vanha liesi kiilsi huolellisesti jynssättynä, eikä pesemättömiä tiskejä lojunut altaassa. 

Roivas palasi olohuoneeseen ja asettui seisomaan ikkunan eteen. Vihreä, runsas villiviini peitti suurimman 

osan näköalasta. Ylemmältä parvekkeelta roikkuva pyykkinarun pätkä heilui ilmavirran mukana. Sakari 

siirtyi avonaisen tuuletus-ikkunan luokse ja siirsi kädellään kasvustoa sivuun. Ikkuna antoi etelän suuntaan. 



Kalliolle pystytetyn rakennuksen seitsemännestätoista kerroksesta avautui upea näköala yli kaupungin 

kattojen Gamla Staniin, Strömmenille ja Söder-malmin jyrkkinä kohoaville kallioille. Koko Tukholma lepäsi 

katsojan silmien edessä kesäisessä kauneudessaan kuin tarjottimella. Tästä näköalasta moni olisi ollut 

valmis maksamaan vuokran myötä paljonkin ekstraa. 

»En ole malttanut raivata villiviiniä. Se suojaa kuumuudelta näin kesäaikaan.» Marilyn oli astunut takaisin 

huoneeseen melkein äänettömästi. 

»Näköala on kyllä ainutlaatuinen», Roivas sanoi ja kääntyi ympäri. Hän ei voinut estää yllättynyttä 

säpsähdystä näkymästä ilmeessään. 

»Makuuhuoneesta on upea näköala. Mutta kaikkeen turtuu.» 

Marilyn oli kokenut kylpyhuoneessa melkomoisen muodonmuutoksen. Hänellä oli päässään hunajanvaalea, 

taidokkaasti valmistettu, hyvin aidon näköinen peruukki. Sen vaikutus oli tyrmäävä. Näytti siltä kuin 

viimeisetkin miehiset piirteet olisivat sulaneet pois hänen kasvoiltaan. 

»Älä yritä peittää hämmennystäsi. Se on aivan luonnollista. Ja minä jos kuka olen tottunut siihen.» Marilyn 

naurahti kevyesti. »Istutaanpa alas niin minä kerron sinulle lyhyesti muutamia tosiasioita itsestäni. Jos 

sinulla on aikaa ja kiinnostusta kuulla pari juttua...» 

»Tottakai. Mielelläni.» Roivas asettui taas samaan laiskanlinnaan ja Marilyn istuutui matalan pöydän 

toiselle puolelle polvet nätisti yhdessä sekä pitkät, punatut kynnet naisellisesta syliin laskettuina. 

»Ensiksikään minä en ole transvestiitti.» Marilyn katsoi Roivasta pitkään kauniisti kaartuvien silmäripsiensä 

alta. 

»Niin vähän arvelinkin.. .» Roivas korjasi nyökytellen asentoaan tuolissa. 

»Olen transseksuaali. Se tarkoittaa, että synnyin pojaksi, mutta sitä mukaa kun aloin aikuistua huomasin 

yhä selvemmin kuka olen. Sisälläni onkin piilossa nainen. Minä haluan myös olla se nainen...» 

»Ymmärrän.» 

»Helppoa se ei ole ollut - eikä tule ikinä olemaan. Vaikeimmalta tämä juttu tuntui murrosiässä. Kun alkoi 

kiinnostua seksiin liittyvistä asioista ja kun kuukautiskivut toistuivat säännöllisin väliajoin, mutta ilman 

varsinaisia kuukautisia tietenkin.» 

Roivas nyökkäsi osaamatta sanoa mitään. Hän ei kerta kaikkiaan tiennyt mitä sanoa. Oli vain paras olla 

hiljaa ja antaa toisen kertoa. 

»Minut kastettiin Magnus Lindroosiksi. Vuoden päästä - toivottavasti - nimeni on jo aivan virallisestikin Mia 

Roos. Tämä Marilyn on vain taiteilijanimeni.» Marilyn hymähti vinosti ja siirsi polven toisen päälle yhtä 

sulokkaalla eleellä kuin esikuvansa elokuvassa Piukat paikat. 

»Minkä alan taiteilija sinä olet?» Oikeastaan Roivasta harmitti heti kun kysymys oli päässyt hänen 

huuliltaan. Hän luuli tietävänsä vastauksen muutenkin.



»Eikö se liene aika ilmeistä. Meikäläisellä, luonnon keksimällä pikku vitsillä, ei ole paljon mahdollisuuksia 

tässä maailmassa.» Pieni katkera juonne käväisi Marilynin suupielissä. »Esiinnyn tietyntyyppisissä klubeissa 

- ja sitten minun on tietenkin myös huorattava. Hormonihoito ei todellakaan ole ilmaista ja se leikkaus, 

johon menen ensi talvena, maksaa omaisuuksia. Mutta sittenpähän olen vihdoin ja viimein se miksi minun 

olisi kuulunut syntyäkin. Ja onhan tytön jollakin tavalla elettävä.» Ironinen kohautus. »Meikäläistenkin on 

maksettava vuokrat ja käytävä Konsumissa ostoksilla.» 

»Oletko sinäkin Amorin suojeluksessa?» Roivas päätti jatkaa suorasukaisia kysymyksiään. 

»En. Miksi olisin?» Marilyn katsoi Roivasta kummastuneena - nenäänsä nyrpistäen. 

»Ajattelin vain. . .» Roivas karautti kurkkuaan. »Eikö työsi ole hiukan vaarallista. Tarkoitan silloin kun jotkut 

asiakkaat yllättyvät, tai kokevat joutuneensa petetyiksi? Tiedät varmaan hyvin mitä tarkoitan...» 

»Kyllä minä pärjään. Olen iso tyttö, ellet ole huomannut», Marilyn naurahti. »Ja minulla on isot nyrkit, mikä 

on toisaalta hiukkasen harmillistakin. Hormonihoito kasvattaa rintoja, pyöristää lantiota, vaikuttaa ääneen, 

naisellistuttaa kasvojen piirteitä, mutta miehen isoja rystysiä se ei voi hävittää. Kaljunkin voi peittää 

peruukilla, mutta nyrkit ovat aina näkösällä.» 

Marilyn nousi seisomaan ja haki sivupöydältä käsilaukkunsa sekä avasi sen räpsäyttäen. Samassa hänen 

kieltämättä huomiota herättävän kookkaaseen kätöseensä oli ilmestynyt pieni, lyhytpiippuinen 

automaattiase. 

»Sitten on vielä mukanani aina tämä. Varmuuden vuoksi. Ja minulla on siihen kyllä aseenkantolupakin. 

Tiedoksi vain poliisiviranomaiselle.» Marilyn pyöräytti asetta kerran ilmassa ja sulki sen sitten takaisin 

käsilaukkuunsa. 

»Minulla on yleisesti ottaen ongelmia asiakkaiden kanssa äärimmäisen harvoin. Suuri osa heistä tietää mikä 

minä olen ja on jopa valmis maksamaan pikkuisen ekstraa tällaisesta erikoisuudesta. Ja muutkin tapaavat 

olla tyytyväisiä. En ole huuleenotossa Skandinavian heikoimpia, vaikka sen itse sanonkin.» Marilyn heilautti 

pitkän säären toisen päälle ja nyökkäsi painokkaasti, pieni merkitsevä virne suupielessään. 

»Enpä epäile sitä», Roivas rnyönteli. »Jos nyt palataan Stinaan takaisin. Mitä hän tarkkaan ottaen eilen 

kertoi sinulle täällä käydessään?» 

»Hän oli hyvin hermostunut ja hätääntynyt. Hän kertoi minulle illan mittaan melko tavalla asioistaan. 

Fauston murhan - minäkin olin tavannut sen pojan pariin otteeseen. Sitten ne pari muuta murhaa, sekä sen 

että ilmeisesti joku haluaa raivata hänet pois koska hän on saattanut nähdä liian paljon ...» Marilyn katsoi 

Roivasta hieman arvioivasti. »Ja sitten hän tietysti puhui melko tavalla sinusta ...» 

»Miksi ihmeessä hän oikein pakeni asunnoltani sillä tavalla?» Roivas kysyi ja yritti olla kiinnittämättä 

huomiota keskustelukumppaninsa arvioivaan katseeseen. 

»Ei hän syyttänyt sinua millään tavalla. Kyllä hän ymmärsi, että sinä olet poliisi etkä voi sotia sitä 

järjestelmää vastaan. 

Mutta hän oli päättänyt, että ei suostuisi millään muotoa menemään sisään niiden häkkiin - ei edes 

itsesuojelutarkoituksessa. Sinun pitää ymmärtää ja hyväksyä se asia Stinan ystävänä.» Marilynin ääni oli 

painokas. 



»Mitä ihmettä tuo puhe tarkoitti?» Aidosti hämmästynyt ilme kohosi Roivaksen kasvoille. 

»Sitä tietysti, että kun sinä olit siellä jossakin oikeudessa niin joku poliisiviranomainen soitti ja ilmoitti 

päätöksestä ja lupasi tulla noutamaan Stinan turvasäilöön tunnin sisällä. Silloin hän katsoi viisaimmaksi 

pakata saman tien tavaransa ja lähteä. Minä olisin varmasti toiminut samoin vastaavassa tilanteessa.» 

Marilyn vaihtoi taas polven toisen päälle. 

Roivas ravisteli päätään sanattomana. Sitten hän kohdisti katseensa suoraan Marilynin silmiin ja sanoi 

hitaasti yhtyeenpuristettujen leukojensa välistä: 

»Sitä puhelua ei ole ikinä soitettu Poliisitalolta. Siitä minä olen sataprosenttisen varma! Ymmärrätkö!» 

»En oikeastaan.. .» Epäilys näkyi peittelemättä Marilynin kasvoilla. 

»Sen puhelun soitti sama piru, joka on kaiken tämän takana. Sama saatanan tyyppi. Se halusi saada Stinan 

ulos minun asunnoltani voidakseen saattaa hommansa loppuun hänenkin kanssaan. Niin se oli!» Roivas 

sanoi lujalla äänellä. 

»Se saattaa olla yksi mahdollisuus», Marilyn nyökkäsi, mutta hänen äänensävynsä ei tuntunut kovin 

vakuuttuneelta. Hän katsoi miestä aavistuksen verran kaventuneiden luomien välistä. Ilme oli varautunut ja 

laskelmoiva. 

»Onneksi Stina lähti heti liikkeelle eikä jäänyt odottelemaan. Hän sai etumatkaa. Ja oli ainakin vielä eilen 

illalla täällä käydessään hyvissä voimissa?» Roivas katsoi keskustelukumppaniaan kysyvästi. 

»Muuten ihan OK, mutta tietenkin hieman peloissaan ja hätääntynyt.» 

»Oletteko te hyvätkin ystävät? Oletko sinä se, jonka luo Stina tulee äärimmäisessä hädässä?» Roivas 

kiinnitti katseensa toisen liikkumattomiin silmiin. 

»Me voimme puhua toisillemme melkeinpä mistä tahansa taivaan ja maan välillä.» 

»Ei Stina sattumalta kertonut sinulle minne hän aikoi suunnistaa täältä?» 

Marilyn ravisti hitaasti päätään. Yhtä hitaasti ja harkiten hän korjasi asentoaan tuolilla ja risti tiukasti pitkät 

jalkansa. Roivaksen mieleen juolahti, että jotkut psykologit pitävät sitä naisen vaistomaisena, 

tiedostamattoman torjuvana eleenä. 

»Luuletko, että hän tulee ottamaan sinuun lähiaikoina yhteyttä?» Roivas kysyi jälleen. 

»Emme sopineet mitään sellaista, mutta toivottavasti. Hän on ystäväni.» 

»Kerro hänelle silloin tämä mitä nyt kuulit minulta. Että poliisilla ei ollut mitään tarkoitusta sulkea häntä 

kellariin. Että sen soiton takana oli murhaaja. Lupaatko?» Roivaksen ääni oli vaativa. 

Marilyn nyökkäsi, mutta Sakari oli lukevinaan hänen ilmeestään edelleen selvää epäuskoa. 

»Ja jos kuulet hänestä niin soita minulle. Numeroni on luettelossa. Se voi olla ratkaisevan tärkeää hänen 

hyvinvointinsa kannalta.» Roivas painotti ilme keskittyneenä viimeistä lausetta. 



Marilyn nyökkäsi taas, mutta sen sijaan että olisi katsonut Roivasta silmiin hän tarkasteli pitkiä, punaisia 

kynsiään otsa miettiväisille vaoille vetäytyneenä. Varautuneisuuden muuri hänen ympärillään ei osoittanut 

murenemisen merkkejä. 

»Minulla ei ole nyt muuta.» Roivas nousi laiskanlinnasta ja ojensi kätensä. »Oli helpottavaa löytää sinut ja 

kuulla Stinasta.» 

»Oli hauska tavata.» Marilyn nousi myös korkokengilleen, jotka jalassa hän oli muutaman sentin Roivasta 

pitempi, ja tarttui voimakkaalla otteella miestä kädestä. Puserrus oli kuitenkin lyhyt ja jotenkin muodollisen 

tuntuinen. 

He nyökkäsivät vielä puolin ja toisin. Sitten Roivas kääntyi, asteli eteiseen, avasi oven ja sulki sen kolahtaen 

jäljessään. 

Vasta hississä matkalla alas eräs ajatus juolahti miehen mieleen. Eteisen nurkassa oli maannut jotakin 

kummallista, sellaista mikä ei sopinut mitenkään yhteen Marilynin tai hänen asuntonsa kanssa. Oikeastaan 

Roivas oli jo sisään mennessään vilkaissut sitä kertaalleen pidempään, mutta unohtanut asian saman tien 

asunnon haltijan erikoisen hahmon hämäämänä. 

Hissi pysähtyi kolahtaen ja Roivas astui ulos. Hän jäi seisomaan paikalleen katsoen ajatuksiinsa vaipuneena 

porraskäytävän asukastaulua. 

Se oli kyllä kovin kummallista. Se ei sopinut mitenkään kuvioon... 

Naulakon ja vessan oven välissä oli ollut siististi taiteltuna, vielä kaupan muovissa ja hintalappu sivullaan 

uuden uutukainen sininen Fjällrävenin makuupussi... 

44. 

Roivas asteli mietteissään Körsbärsvägeniä alas. Opiskelija-asuntola Domuksen kohdalla hän pysähtyi ja 

kääntyi vielä kerran katsomaan korkeaa punatiilistä rakennusta, jonka seinillä villi-viini kiemurteli kuin 

rahkasammal kallion kyljessä. Marilyniksi itseään kutsuvan henkilön olemuksessa ja käyttäytymisessä oli 

jotakin sellaista, mikä sai hänet varpailleen. Ja sitten vielä se makuupussi eteisen nurkassa. Olisi ollut 

mielenkiintoista kuulla sille selitys. Neiti Marilyn ei oikein näyttänyt siltä, että olisi ollut valmistautumassa 

reipashenkiseen luontoretkeen. 

Roivas vilkaisi kelloaan. Se oli jo aika paljon, mutta hyvässä lykyssä hän saattaisi saada jonkun tutun kiinni 

Poliisitalolta. Hän vilkaisi ympärilleen ja päätti poiketa soittamaan kesähotelli Domuksen aulasta. 

Ronny Boodin puhelin tuuttasi pitkään ja turhaan. Ronny oli perheellinen mies ja hän piti työajoista kiinni 

tarkemmin kuin monet muut. Roivas laski luurin ja väänsi ulkomuistista Staffan Gunnmon numeron. 

Gunnmo vastasi ensimmäisellä pirahduksella tutulla kumealla äänellään: 

»Väkivaltaosasto, Gunnmo...» 

»Sakari täällä, terve. Sinä se sentään vielä olet ahertamassa.» 

»Pakko mikä pakko», Gunnmo huokaisi. »Meillä on hieman selvittämättömiä juttuja pöydällä - jos olet 

sattunut kuulemaan...» 



»Enpä ole unohtanut. Ajattelin vain soittaa ja pyytää sinulta pikku jelppiä. Jos en kovin pahasti häiritse», 

Roivas kysäisi. 

»Et toki. Mikä on murheena?» 

»Viitsisitkö tsekata seuraavan tyypin sieltä päätteeltä. Lindroos, Magnus, osoite Körsbärsvägen 9, asunto 

1706. Ikä jossakin siinä 30–35 välillä.» 

»Järjestyy. Mikäs se tämä nyt sitten on?» Gunnmon ääni sai uteliaan sävyn. 

»Jos tietäisin niin en vaivaisi sinua näin iltasella. Se on vain yksi outo lintu, johon törmäsin tuossa vähän aika 

takaperin. Saattaa liittyä niihin Söder-malmin- ampumisiin», Roivas vastasi ja tipautti uuden kolikon 

puhelinautomaatin kitaan. 

»Minä tsekkaan. Odotatko linjalla?» Gunnmo kysyi palvelualttiina. 

»Jos kolikot riittävät. Ellei niin soitan sinulle uudestaan viiden minuutin kuluttua.» 

»Turha kytätä. Kyllä tässä taitaa aikaa mennä. Pirauta uudestaan jonkin ajan kuluttua.» 

»OK. Kiitokset etukäteen.» 

»Asia on klaari. Odottele hetki ja soita taas.» Luuri kolahti kannattimilleen. 

Roivas istahti vastaanoton sohvalle selailemaan lehteä ja palasi kymmenen minuutin kuluttua automaatille. 

Gunnmo vastasi taas ensimmäisellä. 

»Täällä taas», Gunnmo kailotti. »Magnuksen tarkka ikä on 34 vuotta. Kotoisin Vagnhäradista - tuolta etelän 

suunnalta. Ammatti viimeisten tietojen mukaan valokuvaliikkeen myyjä. Saanut neljä vuotta sitten puolen 

vuoden ehdollisen tuomion pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta pahoinpitelyn yhteydessä. Lisätietona 

mainitaan, että kyse oli mitä ilmeisimmin itsepuolustuksesta. Ei mitään muita rekisteri-merkintöjä.» 

»Kiitos vaivannäöstä, Staffan.» Roivas nyökytteli mietteliäänä luuri korvallaan. 

»Vanha ajokoira kuulostaa hieman pettyneeltä», Gunnmo naurahti kysyvästi. 

»Mitä vanhempi koira sitä useammin on jälki hukassa. Hyvää yötä, Staffan.» 

»Hyvää yötä.» 

Roivas ei ollut tyytyväinen puhelimessa saamiinsa tietoihin. Hän oli jo hengessään toivonut jotakin uutta 

vinkkiä. Marilyniksi itseään kutsuva henkilö ei jättänyt mielikuvitusta vieläkään rauhaan. Sakari hoki 

mielessään itselleen, että tyyppi salasi jotakin tai oli puhunut hänelle muunneltua totuutta. Siitä hän olisi 

ollut valmis vaikka lyömään kohtuullisen summan vetoa. 

Roivas astui ulos Domuksen aulasta ja havaitsi oikealla ravintola Babylonian nurmikolle pystytetyn 

ulkoterassin. Siltä näytti olevan melko suora näköala Nyponetin ovelle ja varsinkin Tekniska Högskolanin 

maanalaisen aseman suuntaan viettävälle Körsbärsvägenille. 

Hän mietti vain tovin. Tämä oli nyt ainoa lanka, joka hänellä oli kerittävänä. Ehkä olisi aivan hyödyllistä pitää 

neiti Marilynia hieman silmällä. Roivas astui sisään Babyloniaan ja pysähtyi tiskille tilaamaan Coca Colan. 



Staffan Gunnmo istui yksinäisessä, hiljaisessa työhuoneessaan ja tuijotti silmä kovana, leuka kämmeneen 

nojaten edessään välkkyvää vihertävää päätettä, jolle piirtyivät Magnus Lindroosin tiedot. 

Hän uskoi vahvasti, että tässä saattoi olla jotakin ajattelemisen arvoista - jotakin sellaista, mitä ei ollut varaa 

ohittaa pelkällä olankohautuksella. 

Roivas ei olisi soittanut ja kysynyt tyypin tietoja ellei asia tavalla tai toisella liittyisi sen puolalaishuoran 

jäljitykseen. Mies oli omistautunut heitukan etsimiseen tällä hetkellä ilmeisen kokopäiväisesti, ja nyt hän oli 

saattanut löytää jäljen. Se oli uutisena sekä hyvä että huono Staffan Gunnmolle. 

Jos Roivas saisi naisen kiinni, muuttuisi kaikki taas monin verroin hankalammaksi. Vieläkään ei olisi loppua 

näkyvissä tässä jatkuvassa, musertavassa hermopaineessa - ainaisessa varuillaan olossa ja kyttäämisessä. 

Staffan Gunnmo avasi ylimmän pöytälaatikon ja etsi parin kansion alta sormituntumalla kouraansa pienen 

lasisen lääkepurkin. Hän avasi sen ja ravisti kämmenelleen kaksi kolmion mallista tablettia. Piti miettiä tovi. 

Yksi olisi ollut oikeampi annostus, mutta menköön. Hermot oli saatava kuriin. 

Gunnmo heitti tabletit suuhunsa ja nielaisi ne niskaansa nytkäyttäen kuiviltaan. Aiemmin hän oli käyttänyt 

lääkettä ainoastaan vakauttamaan kättä ampumakilpailuissa, mutta törmättyään Harry Brinkiin ja 

luiskahdettuaan lopullisesti sinne, mistä ei ollut enää pääsyä takaisin, oli tablettien syömisestä lopulta tullut 

miehelle pysyvä tapa - asia, jota ilman hän ei enää tullut päivittäin toimeen. 

Staffan Gunnmo katkaisi päätteestä virran, nojautui tuolillaan takakenoon ja sulki silmänsä. Hän palasi taas 

kerran ajatuksissaan niihin tapahtumiin noin kolme vuotta sitten, jolloin hänen ja Harry Brinkin polut olivat 

leikanneet. 

Mies huokaisi raskaasti ja antoi tuttujen, liian monta kertaa kelattujen kuvien kulkea taas läpi aivojensa. 

Kolme vuotta takaperin vähittäinen, pitkä, huomaamaton kehityssuunta oli ollut saavuttamassa 

vääjäämätöntä ja lopullista lakikohtaansa. Uhkapeli oli ollut suistamassa hänen elämänsä täydellisesti 

tolaltaan. Tavallisesta viattomasta veikkauksesta ja totosta alkanut harrastus, oli vähitellen saanut 

poliisimiehestä vallan. Ja narkkarin tavoin hän oli siirtynyt kovempiin ympyröihin, raskaamman luokan 

aineisiin. Ensin rulettia ja blackjackia ravintoloiden pelipöydissä, Sitten pimeää vedonlyöntiä raviradoilla ja 

viimeiseksi suurten panosten korttipeliä. Raviympyröissä liikkuvien ammattimiesten kanssa. 

Gunnmo oli ajautunut jo siihen tilanteeseen, että pankki oli uhkaamassa häntä hänen talonsa myynnillä ja 

lisälainasta oli ollut turha puhua mitään. Hän oli miettinyt erilaisia ratkaisuja yökausia, ja sitten mieleen oli 

juolahtanut erään vasikan huomautus Mariatorgetin paikkeilla operoivasta lainahaista. 

Mitään muuta vaihtoehtoa ei mies enää pystynyt näkemään. Niin hän oli ilmestynyt pari iltaa myöhemmin 

Harry Brinkin toimistoon ja ilmoittanut suorasukaisesti tarvitsevansa heti lainaksi 70 000 kruunua. 

Brink oli kysynyt seuraavaksi vakuuksia. Niitä Gunnmolla ei tietenkään ollut osoittaa. Brink oli silloin 

suoralta kädeltä ilmoittanut, että hän ei pidä yllä mitään Pelastusarmeijan haarakonttoria ja osoittanut 

kohteliaasti, mutta armottomasti ulko-ovea. 

Nyt ei Gunnmolla ollut enää muuta mahdollisuutta kuin ottaa viimeinen keinonsa käyttöön. Hän oli vetänyt 

poliisimerkkinsä esille ja todennut yksikantaan, että ellei hän tulisi saamaan täältä lainaa, ei sitä saisi enää 

kukaan muukaan. Siitä hän pitäisi henkilökohtaisesti huolen. 



Gunnmon veto oli säpsähdyttänyt Brinkiä selvästi. Harry oli pyytänyt ottamaan vain rauhallisesti ja mennyt 

keittämään heille kahvia. Siinä vaiheessa, kun heillä molemmilla oli ollut kupit edessään, Harry Brinkillä oli 

jo ollut esittää vastatarjous. 

Hän oli luvannut Gunnmolle miehen tarvitsemat rahat suoralta kädeltä - ja ilman takaisinmaksuvelvoitetta. 

Mutta vastineeksi hän oli ilmoittanut tarvitsevansa poliisimiehen apua aina silloin tällöin. Hyvin 

luottamuksellista apua ja tukea. 

Harry Brink oli selittänyt pyörittävänsä bisnestä, joka ei ollut täysin riskitöntä. Asiakaskunta ei näet 

muodostunut tavallisista Jumalaa ja poliisia pelkäävistä Anderssoneista. Kyllä hänenkin asiakkaansa sentään 

tunsivat tervettä kunnioitusta poliisiviranomaista kohtaan; Brink oli hymyillyt tässä vaiheessa merkitsevästi, 

ja nyt oli Gunnmokin alkanut pikku hiljaa tajuta mihin hänen edessään istuva laiha, ohuttukkainen mies oli 

ollut pyrkimässä. 

He olivat keskustelleet asiasta pitkälle yömyöhään saakka. Kello kaksi aamuyöllä miehet olivat sitten 

katelleet Mariatorgetin syksyisessä viimassa, ja seuraavana iltapäivänä Staffan Gunnmo oli käynyt 

noutamassa Brinkin toimistosta paksun kirjekuoren, joka oli pitänyt sisällään kaikki hänen kaipaamansa 70 

000 kruunua. 

Yhteistyö Brinkin kanssa oli alussa ollut liiankin helpon tuntuista. Mies ei ollut vaivannut Gunnmoa 

kovinkaan usein, ja silloinkin kun häntä tarvittiin oli riittänyt, että hän oli vain nojaillut jossakin taustalla. 

Minkäänlaista väkivaltaa Gunnmo ei ollut joutunut käyttämään sivuhommassaan kertaakaan ennen tätä 

kevättä. Ainoastaan kerran hän oli vilauttanut asettaan eräälle kreikkalaissyntyiselle asiakkaalle, joka oli 

yrittänyt soveltaa oman maansa kauppatapoja näillä pohjoisemmilla leveysasteilla. 

Myös rahaa oli tullut alusta asti todella mukavasti, ja Gunnmon taloudellinen tila oli korjaantunut 

kertaheitolla. Sen jälkeen kun Brink oli onnistunut saamaan Rasmus Kleinin, sen pienikokoisen 

kavallusekspertin ja pankkiirin, mukaan kuvioihin, oli liiketoiminta laajentunut melkoisiin mittasuhteisiin. 

Myös Gunnmon provikat olivat kasvaneet tuntuvasti: mies oli äkkiä havainnut olevansa tilanteessa, jossa 

rahaa oli alkanut jäädä säästöönkin kunnon summia eräälle salaiselle tilille. Eläkepäivien tueksi ja turvaksi. 

Kaikki oli sujunut kuin rasvattu kunnes Klein, se pikku nilkki, oli töpeksinyt raskaasti olemalla viikon 

lomallaan totaalisesti väärään aikaan. Peliä ei ehkä olisi vielä menetetty, mutta oli ollut selvästi nähtävissä 

että Kleinin hermot alkoivat olla totaalisesti riekaleina. Se taas olisi tarkoittanut sitä, että mies olisi 

varmaakin varmemmin lysähtänyt heti ensimmäisessä kunnon poliisikuulustelussa, mikä olisi tiennyt lopun 

alkua myös Harry Brinkille ja tietenkin Gunnmolle itselleen. Yhteistyökumppanit olivat joutuneet äkkiä 

paskamaiseen välikäteen ja puristukseen. Oli tullut ratkaisevien päätösten aika. Hän ja Brink olivat pitäneet 

asiasta lyhyen neuvonpidon ja todenneet yksimielisesti, että heillä ei ollut kuin yksi vaihtoehto. Gunnmo oli 

hoitanut homman, ja he olivat yhdessä piilottaneet Kleinin ruumiin Brinkin huvilan pakastimeen 

odottamaan myöhempää, lopullista hautaamista. 

Operaatio tuntui ensiksi onnistuneen yli odotusten. Lehdet vaahtosivat ulkomaille kadonneesta 

suurkavaltajasta, kunnes kohu alkoi jo vähitellen laantuakin. Mutta sitten kohtalo puuttui peliin huonon 

onnen ja Fausto di Moron liian uteliaan, liian lapsellisen typerän hahmon muodossa. 

Oli ollut surkea yhteensattuma, että pizzanpyörittäjä oli kykkinyt jossakin piilossa sen huoran asunnossa 

silloin kun he olivat olleet kolmestaan ja melkomoisessa kännissä etsimässä pikku hauskutusta elämäänsä. 



Rasmus Kleinin maallinen vaellus oli päättynyt neljä päivää tuon yön jälkeen. Gunnmo ja Brink eivät olleet 

voineet aavistaa, että aivan Brinkin tuttavapiiristä löytyisi tyyppi, joka pystyisi kytkemään hänet 

kadonneeseen kavaltajaan. 

Italiano ei ollut kerta kaikkiaan antanut heille muuta kuin yhden vaihtoehdon. 

Mutta onnettomuudet eivät tule yksin. Paskamainen sattuma sinänsä oli ollut se, että Fausto oli Sakari 

Roivaksen tuttu. Vielä ikävämmäksi juttu oli muuttunut, kun Roivas oli onnistunut jäljittämään sen vosun. Ja 

katastrofi oli ollut valmis kun nainen oli tunnistanut Brinkin. 

Nyt Gunnmo oli joutunut ajattelemaan asiaa aivan uudelta kantilta. Hän oli joutunut miettimään miten 

paljon hän olisi voinut luottaa Harry Brinkin lojaalisuuteen ja vaitioloon tilanteessa, jossa kovapintaiset 

väkivaltaryhmän kuulustelijat grillaavat miestä murhasta syytettynä. 

Ammattimiehenä Gunnmo tiesi kysymättäkin miten siinä pelissä tulisi käymään. 

Poliisin päätös Brinkin talteenotosta oli nopeuttanut Gunnmon omaa päätöksentekoa. Hän oli todennut, 

että taaskaan hänelle ei ollut jätetty vaihtoehtoja. Ei kerta kaikkiaan ollut muuta mahdollisuutta kuin 

toiminta. Ja Staffan Gunnmo oli aina pitänyt itseään juuri toiminnan miehenä. Hänen luonteelleen ei 

sopinut jäädä istumaan paikalleen kuin puusorsa - odottamaan passiivisena mitä kohtalolla mahtoi 

seuraavaksi olla annettavanaan. 

Brink ei ollut aavistanut mitään. Hän oli kuollut kesken jonkin tyhjänpäiväisen lauseen. 

Sitten oli enää yksi ihminen, joka pystyi yhdistämään Gunnmon tähän mielettömään ja hurjaan 

kurimukseen. Puolalaishuora Stina. Onneksi nainen oli ollut melko tavalla humalassa sinä surullisena iltana, 

kun he kolme olivat poikenneet hänen luukussaan. Joka tapauksessa nainen oli nähnyt hänet kasvoista 

kasvoihin. Ja se tarkoitti sitä, että aikapommi tikitti niin kauan kuin nainen eli. 

Staffan Gunnmo oli tajunnut olevansa jo niin syvällä tässä hetteikössä, että mitään ei ollut enää 

menetettävänä. Kun naista ei enää olisi, hän voisi vihdoinkin taas hengittää rauhallisesti. Silloin hän katsoisi 

ensimmäisen kerran jumalattoman pitkään aikaan itseään aamulla vessan peilistä näkemättä taas yhden 

paskamaisen, valvotun yön uria naamallaan ja lukematta nurkkaan ajetun petoeläimen pelkoa verestävästä 

katseestaan. 

Huora oli kuitenkin onnistunut välttelemään kohtaloaan hyvällä tuurilla ja Roivaksen avustuksella. Mutta 

nyt hän oli yksin ja suojattomana jossakin tuolla kaupungilla peläten, että poliisit haluavat sulkea hänet 

Poliisitalon pimeimpään kellariin. 

Gunnmo tiesi, että tämä antoi hänelle mahdollisuuden. Ja koska Roivas oli kiinnostunut Körsbärsvägenillä 

asuvasta tyypistä - Magnus Lindroosista - oli sen tyypin pakko kiinnostaa myös häntä. 

Staffan Gunnmo potkaisi tuolinsa kauemmaksi pöydästä ja nousi rivakasti ja päättäväisesti seisomaan. 

Sitten hän asteli huoneensa nurkassa olevalle arkistohyllylle, kaivoi taskustaan pienen, kiiltävän avaimen ja 

avasi sillä hyllyn alimman laatikon. 

Arkistomappien alla oli kunnioitusta herättävän paksu lakikirja, jonka sisälle Gunnmo oli kovertanut 

pistoolinmuotoisen ontelon. Hän otti käteensä mustan, 7.65-millisen automaattiaseen, tarkisti 

rutiininomaisesti lippaan ja työnsi sen jälkeen aseen takin alle housunvyötäröön, selkäpuolelle. 



Sitten mies sulki laatikon uudelleen, sammutti pöytälamppunsa ja poistui sen jälkeen raskain, kumisevin 

askelin autioon käytävään. 

45. 

Sakari Roivas istui ravintola Babylonian terassilla ja antoi laskevan auringon säteiden lämmittää kasvojaan. 

Tämä paikallaan odottaminen oli miehen mielestä melkomoisen turhauttavaa touhua, mutta mitään 

muutakaan hän ei tällä hetkellä keksinyt. Kotiin neljän seinän sisälle ei haluttanut palata pyörittelemään 

synkkiä ajatuksia loputtoman tuntuisessa kehässä. Ja toisaalta Roivas jotenkin luotti aavistukseensa. 

Taiteilijanimeä Marilyn käyttävä henkilö oli herättänyt hänen uteliaisuutensa; hän oli varma, että tämä tiesi 

Stinasta enemmän kuin mitä oli suostunut kertomaan. 

Ellei Marilyn lähtisi illan mittaan liikkeelle asunnostaan, Roivas tekisi sinne vielä uuden vierailun, 

varoittamatta yllättävä pikavisiitti jonkin keksityn lisäkysymyksen varjolla saattaisi olla paikallaan. Se voisi 

valaista uusia asioita. Ja uuden haastattelun voisi vetää tällä kertaa paria astetta kovempana. Pieni 

näläntunne nousi jossakin sisuksissa, ja Roivas poikkesi pikaisesti sisällä tiskillä tilaamassa 

makkaralajitelman ranskalaisilla sekä uuden colan. Harvatukkainen, pienikokoinen jugoslaavi, joka 

ilmeisesti pyöritti paikkaa, toi annoksen Sakarille samoihin aikoihin, kun aurinko painui punertavana pallona 

Nyponetin mahtavan tiilikolossin taakse. Se sai talon seinät hehkumaan ruskeankarvaisena kuin vanha veri. 

Staffan Gunnmo ajoi hissillä suoraan kahdeksanteentoista kerrokseen. Hän pysähtyi hetkiseksi odottamaan 

hämärään porraskäytävään. Talo oli äänetön. Se tuntui hengittävän hitaasti, pidätellen, kuin odottaen 

jotakin tapahtuvaksi. 

Gunnmo kaivoi povitaskustaan tumman, ohuesta langasta kudotun pipon ja veti sen päähänsä. Se oli 

kommandomallia, ja sen saattoi sekunnissa nykäistä alas kasvoille niin, että vain silmät jäivät näkyviin. 

Sitten mies otti 7.65-millimetrisen automaattiaseensa käteen, tarkisti vielä kerran refleksinomaisella eleellä 

lippaan ja varmistimen ja työnsi aseen paremmalle hollille housunkaulukseen. Tämän jälkeen hän alkoi 

laskeutua hitain, äänettömin askelin kerrosta alemmaksi. Kerrosta ylempää alkoi kuulua vaimeaa, jotenkin 

aasialaisvaikutteista musiikkia. Jossakin väännettiin suihku täysillä valumaan, Staffan Gunnmo pysähtyi 

henkeään pidättäen asunnon 1706 ovelle ja painoi korvansa kiinni oven levyyn. 

 Sisältä huoneistosta kuului tiukkaa englanninkielistä vuoropuhelua kahden vihaisen miehen välillä. 

Asunnossa seurattiin illan amerikkalaista poliisielokuvaa. Se oli hyvä juttu. Sopi kuvioon, että Magnus 

Lindroos oli keskittynyt johonkin muuhun kuin porraskäytävän suunnalta mahdollisesti kuuluvan pikku 

rapinan kuulosteluun. Gunnmo ei olettanut Magnuksen olevan niin kova poika, että hänestä voisi olla 

sanottavaa vastusta, mutta yllätyksen etu kannatti aina käyttää hyväksi, jos siihen vain tarjottiin 

mahdollisuus. 

Gunnmo huoahti syvään. Hän tunnusteli olotilaansa ja totesi olevansa yllättävänkin rauhallinen. Saman hän 

oli tosin huomannut jo useasti aiemminkin. Hän saattoi valvoa pitkin öitä ja jännittää melkeinpä vatsa 

kuralla päivisin joutuessaan kerta toisensa jälkeen pakottamaan itsensä kollegoiden edessä vanhaan 

tuttuun rooliinsa. Mutta sitten kun tuli toiminnan hetki, kun kaikki ajatukset joutui keskittämään tiettyyn, 

vaikka kuinkakin riskialttiiseen suoritukseen -silloin ei käsi enää vapissut eivätkä kainalot kostuneet. Silloin 

hän aina - omaksikin yllätyksekseen - huomasi toimivansa tehokkaasti, määrätietoisesti ja armottomasti 

kuin kone. 

Tappamisen insinööri. Niinhän joku rikospaikkatutkija oli todennut Brinkin ruumiin löytymisen jälkeen. 



Staffan Gunnmo kaivoi sivutaskustaan kiiltävästä teräksestä taidolla valmistetun tiirikan. Hän huoahti vielä 

kerran syvään, vetäisi kommandopipon alas kasvoilleen ja alkoi varovasti ujuttaa tiirikan kärkeä sisälle 

lukkopesään. Asunnosta kuului moottoreiden ulvontaa, renkaiden vingutusta ja kumeaa kolinaa. TV-

elokuvan pakollinen takaa-ajojakso oli käynnistynyt juuri sopivasti. 

Nojatuolissa istuva Magnus Lindroos katsoi TV:ta niin keskittyneenä, että ei säpsähtänyt ennen kuin 

Gunnmo ehti edetä aivan hänen tuolinsa taakse. 

Sakari Roivas tuijotti ajatuksiinsa vaipuneena edessään kohoavaa rakennusta, jonka suuri suorakaiteen 

muotoinen massa oli alkanut vaikuttaa hänestä sitä rumemmalta ja luotaantyöntävämmältä, mitä 

kauemmin hän oli joutunut sitä tarkkailemaan. 

Roivas huokaisi tyytymättömänä ja antoi taas kerran katseensa etsiytyä korkean tiilitalon varjon puoleiselle 

seinälle, sen 17. kerrokseen, ja niihin ikkunoihin joiden takana hän tiesi Magnus Lindroosin, tulevan Mia 

Roosin pitävän majaansa. 

Samassa hän säpsähti ja jäi liikkumattomana, pää takakenossa tuijottamaan ylös korkeuksiin. Kesti hetken 

ennen kuin mies oli varma, että katsoi edes oikeaa ikkunaa korkealla seinällä. Viiniköynnöksen avulla hän 

pystyi kuitenkin varmistumaan asiasta. 

Huoneiston 1706 olohuoneen tuuletusikkunasta, vihertävän seinäkasvuston välistä, huitoi vaalea käsi aivan 

kuin yrittäen vilkuttaa jollekulle alhaalla odottavalle. 

Roivas rypisti otsaansa. Tuo oli sama paikka, josta hän oli itse katsellut kaupunkinäköalaa. Suurin piirtein 

juuri tuossa oli roikkunut se pyykkinarun pätkä ja... 

Nyt Roivas tunsi sähköisen värähdyksen käyvän lävitseen. Eräs asia paljastui hänelle välähdyksen omaisesti. 

Se oli jotenkin niin tyhjänpäiväinen, että hän ei ollut vain kiinnittänyt aiemmin huomiota. 

Mikä ihmeen pyykkinaru? 

Tuon ikkunan yläpuolella ei ollut ainuttakaan parveketta, ainoastaan kolmen kerroksen verran paljasta 

tiiliseinää ja sitten lopulta kaupungin horisontin yläpuolelle kurkottava tasakatto. Oliko narunpätkällä 

ollutkin jokin aivan muunlainen merkitys? 

Roivas nosti vielä kerran katseensa ylös tasakatolle, joka edelleen hehkui laskevan auringon lämmittävissä 

säteissä. Nyt hän luuli ymmärtävänsä asian laidan. Vaikka narua ei voinut nähdä tältä etäisyydeltä, oli 

helposti pääteltävissä että orpona roikkuvan narun toinen pää saattoi yhtä hyvin olla kiinnitetty kolme 

kerrosta ylemmäs talon tasakatolle. Niin sen täytyikin olla. 

Roivas ponnistautui jaloilleen ja lähti pöydästä liikkeelle niin rivakasti, että tuoli hänen takanaan kaatui 

kolahtaen ja viereisessä pöydässä oluitaan nauttinut äänekäs humalikko-seurue jäi suut ammollaan 

tuijottamaan pitkillä loikilla paikalta poistuvan miehen selkää. 

»Fan grabbar! Titta pä denna smitare. Kilien rusar bort utan att betala snabbare an Kalle Lewis!» 

Samalla hetkellä Roivas jo ponnistautui käsiensä varassa kiviaidanpätkän yli Körsbärsvägenille ja lähti 

juoksemaan kädet voimakkaasti heiluen kohti Nyponetin sisäänkäyntiä. 

 



46. 

Samalla hissillä ylöspäin matkaava pyöreäsilmälasinen, nuorehko, opiskelijalta näyttävä afrikkalaispoika 

seisoi koko matkan hissin nurkassa varuillaan olevan näköisenä ja silmät suurina. Punoittavanaamainen, 

raskaasti hengittävä ja hermostuneesti jalansijaa vaihtava Sakari Roivas tuntui olevan pojalle pelottavaa 

hissiseuraa. 

Seitsemänteentoista kerrokseen pääseminen näytti kestävän hitaassa, vanhassa hississä toivottoman 

kauan. Kun ovet lopulta levähtivät auki, syöksyi Roivas porrastasanteelle kuin kopistaan ulos laskettu 

villiminkki. Opiskelijapoika huoahti syvään helpotuksesta ovien taas sulkeutuessa turvallisesti hänen ja 

hermotautiselta vaikuttaneen kanssamatkustajan välissä. 

Huoneen 1706 ovi oli hieman raollaan. Roivas vetäisi Sig Sauerin käteensä ja syöksyi hermot piikkilankana ja 

lihakset pianonkielinä hämärän eteisen läpi olohuoneeseen, jota valaisi yksinäinen lattialamppu. Televisio 

oli päällä - sen ääni oli oikeastaan säädetty turhankin kovalle -ja TV:n edessä, vatsallaan, pää ikkunan 

suuntaan osoittaen, makasi Marilyn tummassa, tahmaisessa, lämpimältä löyhkäävässä verilammikossa. 

Roivas jähmettyi paikoilleen ja antoi pistoolin tehdä tutkivan kaaren ympäri huoneen. Missään ei ollut 

kuitenkaan havaittavissa pienintäkään elonmerkkiä teon suorittajasta. 

Roivaksen jännittyneet lihakset rentoutuivat aavistuksen verran, ja hän kääntyi sitten uudelleen uhrin 

puoleen. Samalla hetkellä tämä liikahti ensin tuskin huomattavasti, päästi sitten huuliensa välistä matalan, 

heikon valituksen ja vääntäytyi viimein hitaasti kyljelleen. Hänen kasvojensa vasen puoli oli 

tummanpunaisen, lämpimän veren peitossa. Oikea silmä oli ajettuneen sininen ja muurautunut kokonaan 

umpeen. Vasen silmä avautui keskellä punaista tahmaa, joka muistutti irvokasta, toispuolista naamaria. 

Mustuainen loisti pelokkaana ja tuskaisena isona pallona silmämunan valkoisuutta vasten. Roivas tajusi, 

että häviävän lyhyen hetken haavoittunut luuli katsovansa kuolemaansa silmästä silmään. Marilyn, tai 

Magnus... se ei enää tainnut olla kovin tärkeää. 

Roivas laskeutui polvilleen välittämättä lattialla olevasta verilätäköstä, joka värjäsi heti hänen farkkujensa 

lahkeet ruskeanpunaisilla läikillä. Hän kumarsi päänsä uhrin puoleen ja kysyi mahdollisimman rauhoittavalla 

äänellä: 

»Ei enää mitään hätää. Se olen minä vain, Roivas. Mihin sinua on osunut?» 

Marilyn ravisti päätään ja veti rahisten henkeä. Nyt Roivas saattoi nähdä hänen ohuttukkaisen päälakensa 

yli ulottuvan pitkän ja rosoreunaisen, aukiletta muistuttavan haavan, joka valui edelleen kasvoille. Iskujen 

jäljet olivat tuskin erotettavissa. Haavoittunut yritti muodostaa hitaasti ja tuskallisesti yhtä lausetta, mutta 

se oli todella vaikean näköistä, sillä hänen huulensa oli myös hakattu yhdeksi ainoaksi veriseksi möyhyksi. 

»Ei se... ei se ampunut. . .» Marilynin ääni oli tuskin kuultavaa katkonaista kahinaa. »Löi vaan... löi koko ajan 

ja uhkasi että ampuu jos en kerro..,» 

»Mitä?» 

»Stina... Stina...» Sanat karkasivat verisiltä huulilta nyyhkäyksen kaltaisina. Verentahrimat kädet pusertuivat 

nyrkkiin ja aukenivat sitten taas voimattoman tuntuisina. 

»Että hän on katolla, vai?» Roivaksen ääni kohosi ja kiristyi. 



»Niilin.. .» Marilynilta pääsi surkea nyyhkäisy ja hän kierittäytyi nyt hitaasti selälleen. Kyljen alta paljastui 

tumman veren tuhrima vaaleakiharainen peruukki. Nyt se näytti auton alle jääneeltä kaniinilta. 

»Se uhkasi tappaa... tunki piippua suuhuni niin, että olin tukehtua... mä en voinut muuta.» Marilyn 

pyöritteli päätään puolelta toiselle tuskaisena. 

Roivas ponnahti seisaalleen ja puristi asetta nyrkissään rystyset valkoisina. Hän tiesi, että kaikki saattoi olla 

jo myöhäistä. Joka tapauksessa kyse ei ollut kuin joistakin surkeista sekunneista. »Miten katolle pääsee!» 

»Porraskäytävää ylös», haavoittunut ähkäisi tuskaisesti. »Mun avaimet on siinä eteisen pöydällä. Ura-avain 

käy ylhäällä palo-oveen.» 

»Minä menen nyt. Koeta pärjätä joku tovi.» Roivas lähti eteiseen. 

»Minä yritin varoittaa Stinaa... meillä on hälytysnaru tuolla ikkunan ulkopuolella... mutta en jaksanut... en 

päässyt ylös ikkunaan...» 

Roivas ei jäänyt kuuntelemaan vaan syöksyi jo ulos porrastasanteelle avainnippu toisessa kädessään ja Sig 

Sauer toisessa sojottaen. Marilyn tapaili otetta ensin TV-pöydästä ja sitten TV:stä. Häneltä pääsi 

itkunsekainen kirous, mutta päättäväisesti hän hilasi itsensä jaloilleen ja lähti kompastelemaan eteisen 

suuntaan huonekaluista tukea ottaen... 

Hissi ei tullut enää Roivaksen mieleenkään, vaan hän syöksyi hampaat irvessä ja huohotus henkitorvessa 

hakaten viimeiset kerrosvälit ylös saakka. Portaikon lopussa tien sulki ruskea, tummista teräslevyistä 

kokoon hitsattu palo-ovi. 

Lukko avautui ura-avaimella toisella yrityksellä. Roivas työnsi oven selkosenselälleen ja syöksyi ase 

kourassaan ulos, korkealle Tukholman kattojen yläpuolelle rakennetulle tasanteelle. Hän erehtyi 

vilkaisemaan ensiksi lännen suuntaan, ja laskevan auringon säteet iskivät suoraan hänen verkkokalvoilleen. 

Muutaman hetken mies oli sokea kuin keskellä päivää onkalostaan ulos lehahtanut lepakko. 

Roivas tajusi samassa itsekin miten helppo maali hän oli siinä heti oviaukon ulkopuolella, erottuessaan 

selväpiirteisenä siluettina laskevan auringon kajoa vasten. Hän pudottautui polvilleen odottaen koko ajan 

kuulevansa korvissaan kimakan laukauksen. Sitten hän kierähti porraskäytäväkopin nurkan taakse ja jäi 

henkeään vetäen haravoimaan katseellaan edessään levittäytyvää näkymää. 

Hieman oikealla kohosi harmaa koppi, joka saattoi olla hissin konehuone. Sen edessä oli pari hylättyä 

aurinkotuolia ja tyhjä sinipunainen ilmapatja. Ilmeisesti kattoa käytettiin aurinkoisina päivinä melko 

ahkerastikin auringonottopaikkana. 

Tasanteen toisella reunalla oli pitkänomainen, matala, vinokattoinen rakennelma, jonka merkitystä oli 

vaikea arvata. Sen seinän vieressä oli vielä yksi aurinkotuoli, pari tyhjää virvoitusjuomapulloa, muutama 

päällekkäin kasattu aikakauslehti ja kirkasvärinen noutopizzan pahvilaatikko. 

Varovaisin askelin Roivas hiipi porraskäytäväkopin toiselle nurkalle ja kurkisti aistit herkistyneinä varjon 

puolelle. 

Ei sieluakaan. Alhaalta Valhallavägenin suunnalta kuuluvan liikenteen huminan lisäksi ei minkäänlaista 

äännähdystä tai elonmerkkiä. Siitä huolimatta Roivas tiesi ja tunsi luissaan, että tämä hiljaisuus ei ollut 

muuta kuin petosta. 



Nyt leikittiin kissaa ja hiirtä. Tai paremminkin kaksi nälkäistä rottaa kamppaili elämästä ja kuolemasta. 

Mutta missä oli nainen? 

Roivas veti ilmaa keuhkoihinsa ja huusi niin kovaa kuin jaksoi: 

»Stiinaaaaa!» 

Hän jäi odottamaan korvat humisten vastausta, jota ei tullut. Vain hänen huutonsa kaikui jotenkin 

kammottavan kumeana ja yksinäisenä aution tuntuisella katolla. Alhaalla katukuilussa hermostunut 

autoilija ulvotti torveaan pitkään ja haastavasti. 

Roivas tiesi, ettei voi jäädä paikoilleen odottamaan. Hän päätti ottaa seuraavaksi suunnan kohti sitä 

matalaa, viistokattoista rakennelmaa, jonka auringonpuoleisella seinustalla hän oli havainnut lehdet, 

juomapullot ja pizzakotelon. 

Hän juoksi hartiat kyyryssä ja katse valppaana yli avoimen katon, pysähtyi vetämään nurkalle henkeä 

ainoastaan pariksi sekunniksi ja lähti sitten etenemään varovaisin askelin kohti rakennelman sitä nurkkaa, 

jonka takaa löytyisi varjon puoli. Kuuma, ahdistava kerä miehen sisuksissa tuntui kasvavan. Hänen suuhunsa 

tunki katkera ikävä maku, joka ei lähtenyt sylkemällä pois. 

Äärimmäisen varovasti Roivas kurkisti kyyristyneenä nurkan taakse. Hän näki saman tien Fjällrävenin sinisen 

makuupussin, joka oli pitkin pituuttaan rakennelman varjossa. Heti saattoi havaita, että pussissa makasi 

joku. 

Unohtaen nyt kaiken varovaisuuden Roivas syöksyi nurkan ympäri ja juoksi makuupussin luo henkeään 

pidättäen, toivoja epätoivo mielessään vuorotellen. 

Metrin päässä pussista mies pysähtyi kuin seinään. Kädet valahtivat voimattomina hänen kupeilleen. 

Makuupussin aukosta näkyivät Stinan kasvot. Hän makasi silmät kiinni ja ilme rauhallisena. Ensi näkemältä 

olisi saattanut luulla hänen nukkuvan. Julman totuuden paljasti kuitenkin makuupussin alta ruskeaksi 

maalatulle katolle levinnyt kirkas verilammikko. 

Roivaksen suu aukeni, mutta hän ei saanut ulos äännähdystäkään. 

Kylmä sisäinen routa, voimattomuus ja toivottomuus valtasivat sillä sekunnilla miehen mielen. Asetta 

puristava käsi riippui edelleen sivulle. 

Mutta samalla hetkellä Roivas pikemminkin aavisti kuin aisti sen, että joku oli ilmestynyt vaivihkaa hänen 

selkänsä taakse.. 

47. 

»Älä liikahda!» 

Syvä, kireän jännittynyt miehen ääni puhui vain pari metriä Roivaksen takana. Lamaannus vaihtui peloksi, 

joka kouraisi vatsanpohjasta. Sitten aivojen läpi tulvahti sähköiskua muistuttava vihanpuistatus. Mutta nyt 

oli pysyttävä jalansijoilleen jähmettyneenä kuin suolapatsas. 

»Laske ase siihen makuupussin viereen. Varovaisesti!» komensi ääni edelleen. 



Roivas pudotti Sig Sauerin kourastaan. Se kolahti kumeasti kattoa vasten. Ensimmäinen kummastunut 

aavistus nousi samalla hetkellä hänen mieleensä. Tuossa äänessä oli otakin tuttua. Liian tuttua. Jotakin mitä 

hän ei pystynyt uskomaan todeksi tai osannut kuitenkaan vielä yhdistää oikeaan henkilöön. 

Roivas ravisti päätään hitaasti - aivan kuin olisi halunnut kieltäytyä uskomasta omia korviaan. 

»Nyt suoraan eteenpäin. Rauhallisesti. Eikä äkkinäisiä liikkeitä.» 

Roivas asteli kankein polvin katon ulkoreunan ja matalan rakennelman väliin jäävää kapeaa, pari metriä 

leveää käytävää ja odotti jotenkin välinpitämättömän alistuneena laukausta, jota ei todennäköisesti ehtisi 

koskaan tajuta. 

Sitä ei tullut ainakaan ennen kuin he pääsivät kattorakennelman ohi sille väljälle puolelle, jossa oli 

yksinäinen aurinkotuoli lehtineen, juomapulloineen ja pizzakoteloineen. 

Nyt Roivas oli tehnyt päätöksensä, hän ei ainakaan lähtisi niskaan ammuttuna. Hän halusi ensin nähdä. Hän 

kohotti kätensä korkealle päänsä yläpuolelle ja alkoi kääntyä hitaasti, hammasta purren, silmät 

rävähtämättöminä, kohti uhkaajaansa. 

Hän tiesi totuuden jo ennen kuin ehti nähdä sen. 

»Hyvää iltapäivää, Staffan. Enpä olisi uskonut, että tapaamme joskus näin.» 

Roivaksen ääni oli melkeinpä luonnottoman rauhallinen. Sanat putoilivat jotenkin monotonisesti ja 

mekaanisesti. Mutta hänen silmänsä nauliintuivat Gunnmon pälyileviin pupilleihin ja tämän leveisiin, 

sänkisenä punoittaviin kasvoihin kovina ja raastavina kuin rautanaulat. 

»Sinä olit juuri ampumassa? Eikö niin?» Roivas ihmetteli itsekin äänensä kylmää toteavuutta. »Siitä vain, 

mestariampujan vakaalla kädellä luoti niskakuoppaan. Samalla tavalla kuin kaikille muillekin avuttomille 

piruparoille. ..» 

Gunnmo nuolaisi hitaasti kuivia huuliaan, ja jokin pieni hermo hänen vasemmassa silmäkulmassaan sai 

luomen väpättävään liikkeeseen. Se paljasti miehen olevan hermostuneempi kuin mitä hänen vankka, 

suoraksi ojennettu oikea kätensä antoi olettaakaan. 

He seisoivat noin viiden metrin etäisyydellä toisistaan, punertavien ilta-auringon säteiden kultaamalla 

katolla korkealla Tukholman yläpuolella kuin kaksi pronssiin valettua patsasta. 

Etelän suunnasta nousi yhtäkkinen tuulenvire, joka sai Gunnmon takana lojuvat hylätyt aikakauslehdet 

kahisemaan. Mies ei kuitenkaan edes räpäyttänyt silmiään. Roivas huomasi seuraavansa oudon 

lumoutuneena tämän koukistunutta oikean käden etusormea. Äkkiä hän tunsi, että hänen oli pakko sanoa 

vielä jotakin, mitä tahansa. Ennen lähtöä. 

»Eikö se olekaan niin helppoa näin kasvoista kasvoihin, Staffan?» 

Gunnmo nuolaisi kielenkärjellään tumman sängen reunustamaa ylähuultaan ja otti hitaasti hieman 

leveämmän haara-asennon. Hän ei vastannut sanallakaan. 

»Sinun olisi pitänyt ampua kaksi sekuntia aiemmin, Staffan.» Roivas korotti ääntään aavistuksen verran. 

»Raukkamaisesti niskaan. Sehän on helppoa, eikö toki?» 



Gunnmo puhkesi puhumaan yllättäen väsyneellä, voipuneella äänellä: 

»Voi saatana. Et voi tajuta miten paskamaista tämä on, Sakari. Eivät ne muutkaan keikat ole olleet 

lastenleikkiä mutta tämä on pahin kaikista. Ollaan tunnettu niin monta vuotta ja sinä olet sentään minun 

ystäväni.. .» Gunnmo teki pienen avuttomuutta tai pahoillaanoloa kuvaavan eleen aseensa piipulla. 

»Vai ystävä», Roivas naurahti ilottomasti ja sylkäisi sivulleen katolle. Paha maku ei kuitenkaan häipynyt 

suusta. »Jos tämä on ystävyyttä niin enpä tosiaankaan haluaisi olla vihamiehesi, Staffan hyvä.» 

Tuulen puhuri yltyi. Se narisutti auki jäänyttä palo-ovea. Kumpikaan ei kiinnittänyt siihen huomiota. Roivas 

seisoi tiukasti paikallaan, Gunnmo vaihtoi painoa jalalta toiselle. 

Iso mies pyyhkäisi huuliaan vasemman käden kämmenselällä ja vaihtoi jalkaa hermostuneesti. 

»Tiedän kyllä olevani se mikä olen. Mätäpaise. En muuta kuvittelekaan. En. Ja olen pahoillani siitä mitä 

minun on tehtävä. Mutta mitä vaihtoehtoja minulla on?» Gunnmo heilautti pistoolinsa piippua aavistuksen 

verran. Roivas luuli jo näkevänsä liikkeen miehen oikean käden etusormessa. 

»Minä en aio yrittää udella sinulta miksi sinä olet mätäpaise. Ei kiinnosta.» Roivas antoi kohollaan olleiden 

käsiensä valahtaa sivuille lopullisena luovutuksen merkkinä. Tältä tyypiltä hän ei tulisi kerjäämään mitään. 

Samalla hetkellä sivuvasemmalta pamahti kimakka laukaus, ja luoti ujelsi miesten välistä vinkaisten 

mennessään ilkeästi. Molemmat jähmettyivät paikoilleen sekunnin kymmenykseksi. Sitten Staffan Gunnmo 

pudottautui oikean polvensa varaan ja kääntyi salamannopeasti, parhaiden koulutusohjeiden mukaan, 

etsimään aseelleen maalia. 

Palo-oven suunnalta kajahti kuitenkin samassa vielä kaksi laukausta niin nopeasti peräjälkeen, että ne 

kuulostivat melkeinpä yhdeltä. 

Seisaalleen jähmettynyt Sakari Roivas havaitsi luotien iskemät Staffan Gunnmon oikeassa kyljessä ja saman 

puolen käden kyynärvarressa. Mies tuuskahti takamuksilleen ällistynyt ilme kasvoillaan. Ase kimmahti 

hänen kädestään ja liukui kattoa pitkin pari metriä Roivaksen selän taakse. 

Marilyn astui huterin askelin ulos porraskäytävään johtavasta oviaukosta. Hän yritti etsiä vasemmalla 

kädellä tukea harmaaksi maalatusta teräksisestä palo-ovesta, johon jäi heti verinen jälki. Oikeassa 

kädessään hän piti pientä käsilaukku-pistooliaan. Hän otti pari velttoa askelta seinän viertä pitkin ja rojahti 

sitten holtittoman näköisesti istualleen katolle. Hänen verentahrima naamansa näytti intiaanien 

sotamaalaukselta. Murjotut huulet vääntyivät tuskaisesti erilleen toisistaan paljastaen hampaat. Oli 

mahdotonta sanoa oliko ilme tarkoitettu hymyksi vai ei. 

»Taisin saada sen paskiaisen...» Marilynin ääni purkautui ilmoille kivulloiselta kuulostaen. Mutta siinä oli 

luettavissa voitonriemua. 

»Voi vittujen vittu.. .» 

Gunnmo istui edelleen jalat suorina keskellä kattoa, mutta nyt hän puisteli päätään epäuskoisen näköisenä. 

Hänen ilmeensä ei kielinyt kovin vaikeasta haavoittumisesta. Pikemminkin hän oli ärtyneen ja hampaita 

kiristelevän oloinen. 



»Enpä olisi saatana uskonut.. . että joku vitun transsu-huora meikäläisen tipauttaa. On tämäkin yhtä 

helvettiä!» 

Roivas kääntyi ja kumartui poimimaan Gunnmon aseen kouraansa. Kun, hän kääntyi uudelleen miehen 

puoleen tämä oli kampeamassa itseään pystyyn vasemman kätensä varassa. Kiroillen ja hammasta purren 

mies pääsikin tolpilleen. 

»Älä yritä kaivaa esiin sitä yhdeksänmillistä», Roivas varoitti tarkoittaen Gunnmon virka-asetta, Sig Saueria, 

joka miehellä myös oli mukana mitä suurimmalla todennäköisyydellä. 

»Älä huoli», Gunnmo heilautti kättään ja lähti rauhallisesti astelemaan kohti katon reunaa. Askelet olivat 

päättäväiset, mutta laahustavat. 

»Mitä saatanaa sinä nyt meinaat?» Roivas jähmettyi paikoilleen 7.65-millinen kourassaan. 

»Mitäs luulet? Et kai kuvittele, että Staffan Gunnmo aikoo antautua ja raahauttaa itsensä poliisivankilaan 

kaikkien kunnon työkaverien töllisteltäväksi. Jos niin luulet niin typerys olet, Roivas, etkä minua tunne!» 

Gunnmon puhe oli jupinaa enemmänkin hänelle itselleen, alistuneella, tuskin kuuluvalla äänellä. Hän jatkoi 

päättäväisesti kohti katon reunaa niska etukenossa ja haavoittunut oikea käsi veltosti sivulla roikkuen. 

»Pysähdy!» 

»Koetapa. Niskalaukaus taitaa olla ainoa tapa.» Gunnmo nosti jo oikean jalkansa korkealle reunukselle. 

»Hyvästi kaikki saatanat!» Sitten hän ponnisti vasemmalla jalallaan päättäväisesti, pysähtymättä 

miettimään, taittoi ylävartalonsa eteen ja heilautti itsensä tyhjyyteen kuin laskuvarjohyppääjä. 

Sekunnin verran oli aivan hiljaista. Sitten alkoi kumea, nouseva ja laskeva huuto, joka ei tuntunut loppuvan 

koskaan... 


