
ILKKA AUER

NIMENI 
ON 

PJOTR 
NOVELLI

LISÄTARINA ROMAANIIN

ANASTASIA



ILKKA AUER

NIMENI ON PJOTR

NOVELLI

LISÄTARINA ROMAANIIN ANASTASIA



NOVELLI
NIMENI ON PJOTR

© Ilkka Auer & Haamu Kustannus 2017
Kannen kuva: © Broci 2017

ISBN 978-952-7100-36-3 (epub)
ISBN 978-952-7100-37-0 (pdf)

ROMAANI
ANASTASIA

© Ilkka Auer & Haamu Kustannus 2017
Kannen kuva: © Broci 2017

ISBN 978-952-7100-27-1 (nid.)
ISBN 978-952-7100-33-2 (epub)

Kirjailija kiittää Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoa. 
Lämpimät kiitokset venäjänkielisten tekstien käännöksistä Jevgeni Bogdanoville.

Haamu Kustannus, Vaasa 2017
haamukustannus.com



NIMENI ON PJOTR
Hiljaa ilman valoja edennyt Volkswagen Polo pysähtyi tien reunaan Väransbyn ulkoilu-
alueen laitamille ja kuljettaja kihnutteli myrkynvihreää autoaan edestakaisin, kunnes sai sen 
niin lähelle ojanreunaa kuin oli turvallista. 

Rankkasade ropisi auton katolle.
Sisävalot syttyivät ja kaksi hieman yli kolmikymmenvuotiasta miestä levitti kartan  

auton kojetaulun päälle. Polon ikkunat alkoivat huurtua. Hetken kuluttua sisävalo sammui 
ja miehet astuivat ulos.

Molemmat olivat pitkähiuksisia ja laihoja. He olivat pukeutuneet kuluneisiin reisitas-
kuhousuihin ja tummiin sadetakkeihin. Jaloissa oli pitkävartiset saappaat. He ottivat tavara-
tilasta reput, heittivät ne selkäänsä ja lukittuaan auton astuivat metsään. Kun autoa ei enää 
näkynyt, he kytkivät otsalamppuihinsa valot ja pysähtyivät.

Toinen miehistä avasi kännykän. Puhelimen näytöllä näkyi kellonaika, kaksitoista vaille 
puolenyön, alueen kartta ja siinä kaksi pistettä.

”Oletko ihan varma, että tuo pitää paikkansa?” Jussi kysyi. 
”Jos ei pidä, onhan meillä suunnistuskartta mukana. Vajaa kilometri tuohon suuntaan 

ja meidän pitäisi tulla järvelle”, Timo vastasi ja työnsi kännykän taskuunsa.
He lähtivät rämpimään umpimetsään. Satoi kaatamalla, mutta tiheässä kasvavat puut 

suojasivat pahimmalta. 
Oksilta valui vettä miesten niskaan.
Kello oli hieman yli puolenyön heidän saapuessaan järven rannalle. He pysähtyivät 

suojaan ja repusta vedettiin savukeaskit. 
Timon kullanvärinen zippo kilahti, liekki syttyi sytyttimeen ja pian tulipäät alkoivat 

hehkua.
Timo kilautti sytyttimen näppärästi kiinni ja työnsi sen rintataskuunsa.
”Ihme tiukkapipoja nää paikalliset”, hän sanoi savuke suupielestä roikkuen.
Jussi puhalsi savun kaikessa rauhassa nenästään. 



”Oltais kyllä päästy paljon helpommalla, jos se juoppo punaniska ei olisi ajanut meitä 
pois. Olen silti sitä mieltä, että auton olisi voinut jättää sinnekin.”

Timo naurahti. 
”Luuletko, että auto olisi jätetty rauhaan? Joka ainoalla pihalla kaikki nostivat päätään, 

kun me ajettiin ohi. Just niin kuin jossain Syvässä Joessa.” Hän imaisi savuketta ja puhalsi  
savua hissukseen kosteaan yöilmaan. ”Puuttui vain, että jollain nurkalla olisi istunut bulldo-
ginnaamainen pikkupoika banjoa soittelemassa.”

”Se oli päivällä”, Jussi sanoi. ”Ei meitä kukaan yöllä olis huomannut. Joudutaan tur-
haan rämpimään ryteikössä.”

”Turha siitä kai on enää vääntää kättä. Matkaa on muutama sata metriä ja sitten ollaan 
perillä. Sen jälkeen SNiSin salaisuudet raottuvat”, Timo sanoi innostuneena ja jatkoi ään-
täen sanat liioitellun paksulla venäläistyylillä: ”Sluzhba Nabludenija i Svjazi, Valvonta- ja 
viestintäpalvelu.”

”Tai ehkäpä viidennentoista erillisen rannikkopatteriston esikunnan ja konekivääri-
komppanian numero 608 salaisuudet”, Jussi lisäsi. ”Ei sitä voi tietää. Tuntuu jotenkin ou-
dolta, että talo olisi alkuperäisessä kunnossa.”

”No, sitähän ei ole kartoissa. Ei edes Porkkalan Parenteesin suunnistuskartassa. Ihan 
kuin kukaan ei olisi vielä koskaan käynyt siellä. Jos niin todellakin on, meillä on edessämme 
oikea aarrearkku.” 

”Onkohan siellä mitään?”
”On”, Timo sanoi ja nyökytteli päätään puhaltaen savurenkaita ilmaan. ”Mä sain käsii-

ni kuvan, jonka Laaksospete oli ottanut 2007 täällä käydessään. Talo näkyy siinä, vaikkakin 
tosi epäselvästi. Se on kuitenkin toinen, joka Riffelbergetille rakennettiin. Toinen niistä oli 
SNiSin komendantin ja toinen ehkä rannikkopatteriston ja konekivääriporukan.”

”Siis kaksi taloa?”
”Niin, mutta toisen venäläiset räjäyttivät taivaan tuuliin. Ja jos jäljelle jäänyt on komen-

dantin, siellä voi olla vaikka mitä. Laaksosen mukaan jotain mullistavaa”, Timo sanoi. 



Hän sytytti toisen savukkeen edellisen tyngästä ja neppasi natsan järveen, jonka pinta 
kohisi sadepisaroista.

”Tiedä tuota”, Jussi sanoi ja rypisti otsaansa. ”Eikös se Laaksonen ollut aika sekopää, 
joku lahkolainen?” Hän vilkuili ympärilleen. ”Siis... Ei kai tää vaan ole just se paikka, josta 
se oli kirjoittanut?”

”Jep”, Timo sanoi hymyillen. ”Mitäs siitä sanot? Tosin se ei varmaan tullut tätä kautta, 
se vihasi metsässä rämpimistä.”

”Jumaliste! Mä luulin, että… Täälläkö se katosi? Sen kamppeitahan löytyi jostain tien-
sivusta, mutta tyyppiä ei mistään. Ei jälkeäkään, ei edes sen autoa.” 

”Niinhän siinä kävi.”
”Ei helkkari, Timo. Sun olis pitänyt kertoa mulle. Mä luulin, että tää on joku toinen 

paikka, mutta Laaksosen juttu... hitto.”
”Olisitko sä muuttanut mielesi, vai? Sähän nimenomaan halusit extreme-kokemuksen.”
”No joo, mut rajansa kaikella. Laaksosen katoaminenhan on skenen hyssytellyimpiä 

kauhutarinoita. Joku väitti, että se oli tonkinut liian syvältä venäläisten paikkoja ja FSB olisi 
ottanut sen kiinni ja lähettänyt Siperiaan. Mutta eikö se ollut jossain toisessa suunnassa?”

Timon savuke lyheni nopeasti, sillä hän poltti hermostuneesti, kiireisin vedoin. Hän 
nauroi kolkosti ja katsoi Jussiin kuin kettu kanatarhaan. 

”Yleisin harhaluulo on, että se olisi kadonnut Kabanovin luolan lähellä, kuutisen kilsaa 
tuohon suuntaan. Ja niin minäkin luulin, aika pitkään.”

”Ja mistä sä sait päähäsi, että se oli täällä?”
”Sanotaan nyt vaikka niin, että Laaksosella ei ollut ihan kaikki muumit laaksossa”, Timo 

sanoi ja alkoi nauraa. ”Sopii muuten hyvin sen nimeen… muumit Laaksosessa. Ei jumaliste.”
”Niin? Jatka!”
”Sillä oli ollut vuosia pakkomielle SNiSin taloon. Se oli saanut jostain käsiinsä yhden 

dokumentin ja sen perusteella löytänyt tän. Ja mä sain käsiini sen saman. Onkohan tossa 
lätäkössä muuten fisuja?”



”Mitä sä nyt yhtäkkiä kaloista? Miten sä sait tietää tästä? Mikä ihmeen dokumentti?”
”Sain kirjeen. Siellä oli Laaksosen ottama kuva ja samanlainen dokumentti, jonka 

Laaksonenkin sai. Ja voit uskoa, että se oli outo. Niin outo, että tilaisuutta ei vaan voinut 
olla käyttämättä.”

Jussi tarttui Timon olkapäähän. 
”Ja keneltä sä sen kirjeen sait? Näin kauan Laaksosen katoamisen jälkeen!”
”En tiedä. Joltain paikalliselta, oli kai löytänyt Laaksosen kamppeet jostain täältä ja  

etsinyt mut netistä. Aivan sama. Mennään”, Timo virkkoi ja nosti repun selkäänsä. ”Tuo-
hon suuntaan!”

Jussi tarttui hänen käsivarteensa tiukemmin. 
”Paikalliselta? Kerroitko kenellekään muulle?”
”En tietenkään. Tää on mun juttu ja mä oon penkonut tätä jo vuosia. Tietäsitpä kuinka 

monta kertaa mä olen näiltä punaniskoiltakin asioista kysellyt. Siltä yhdeltä kolmen hullun 
porukaltakin”, Timo vastasi, kiskaisi käsivartensa Jussin otteesta ja lähti kiertämään järveä.

Jussi epäröi hetken, pudisti päätään ja seurasi Timoa vähemmän innokkain askelin kuin 
aiemmin. 

Järven luoteisrannalle saavuttuaan miehet alkoivat nousta jyrkkää mäkeä ylös. Tarpo-
minen oli hankalaa jyrkkyyden ja kasvillisuuden vuoksi, mutta lopulta he saavuttivat tasa-
maan ja jatkoivat eteenpäin. Kaksi pistettä Timon kännykän ruudulla lähestyivät toisiaan, 
kunnes ne olivat lähes päällekkäin.

Timo pysähtyi ja murahti kärsimättömästi. 
”No, hitto. Tässähän sen pitäisi olla! Katsele ympärillesi, näkyykö mitään erikoista! 

Otetaan lamput, ei täällä ketään tällaisella ilmalla liiku. Säästetään otsalamppujen akkua 
sisätiloihin ja paluumatkaan.”

Miehet kaivoivat repuista käsivalaisimet, sammuttivat otsalamput ja alkoivat haravoida 
metsää voimakkailla valokeiloilla.

”Tuossa! Aidantolppa!” Jussi huudahti. 



He rymistelivät ahdistavan tiheäksi käyneessä metsässä kallellaan nojaavan tolpan 
luokse. Tolppa oli miltei mustaksi sotkeentunut ja siinä roikkui ruostunutta piikkilankaa. 

Sen kärkeen oli kiinnitetty jotain, joka muistutti vettynyttä, mustaa villarukkasta.
”Hyi hitto!” Jussi urahti. ”Sehän on jonkun elukan raato. Onko se naulattu siihen?”
Timo valaisi likomärkää turkkia nauraa hykerrellen. 
”Kissa”, hän sanoi, poimi uhrin kaulaan ripustetun puuristin sormiinsa ja heilutteli sitä 

Jussin nenän edessä. 
”Saanko esitellä, elämäsi ensimmäinen kristitty kolli.” 
”Just”, Jussi vastasi irvistellen. ”Risti näyttää vanhalta, onkohan se venäläisten?”
”Ei niillä tuollaisia silloin ollut eikä ole nytkään, nehän ovat ortodokseja. Joku vajaa-

mielinen banjonsoittelija tän on katin kaulaan ripustanut”, Timo sanoi, sinkosi ristin var-
vikkoon ja antoi käsivalaisimensa kylmänsinisen ledivalon pyyhkiä ympäristöä. 

Valo välähti sattuessaan puunrungoista pilkottaviin posliinieristeisiin, joihin oli venä-
läisten aikana kiinnitetty sähkö- ja puhelinjohtoja, mutta mitään taloon viittaavaakaan ei 
näkynyt. Timo laski valaisimensa aidantolpan päälle, tarttui kissan käpälään ja nosti sen 
valaisimen päälle. 

”Pidäpä tätä hetken”, Timo leperteli kissan raadolle.
Jussi katsoi vierestä inhon virne kasvoillaan. Sade ropsahteli sadetakeille.
Timo kaivoi savukeaskin taskustaan, sytytti savukkeen ja imaisi. Hän laski repun alas 

ja noukki sen sisältä muovitaskun. Taskun sisällä oli kellastunut paperiarkki, jonka pinnalla 
näkyi venäläisiä kirjaimia ja verenpunaisia tahroja. 

Jussi seurasi Timon touhuja otsa rypyssä. 
”Mitä sä nyt meinaat?”
”Meidän täytyy pyytää lupa”, Timo naurahti.
”Lupa? Mihin? Ja keneltä?”
Timo imaisi savukkeesta ja käänsi muovitaskun niin, että käsivalaisimen valo valaisi 

sen, mutta myös niin, ettei Jussi nähnyt, mitä paperille oli kirjoitettu. 



Sinertävä tupakansavu leijaili valokeilassa. 
”Me tehdään just niin kuin Laaksonen teki ja me pyydetään lupa.”
”Ei jumalauta sentään, Timo”, Jussi virkkoi pudistellen päätään. ”Sä vedät tän hom-

man nyt vähän överiksi!”
Timo alkoi lukea ontuvalla venäjänkielellä jotain paperiin kirjoitettua. Sanat valuivat 

pimeään ja hukkuivat sateeseen. Pian hän kohotti päätään, imaisi savukkeesta ja virnisti 
Jussille. 

”No niin”, hän sanoi ja työnsi muovitaskun takaisin reppuun.
”Mitä sä luit?”
”Ei sun sitä tarvitse tietää”, Timo sanoi ja heitti tupakantumpin metsään. 
Hän kohotti valaisinta, sääti keilan pidemmäksi ja kapeammaksi – ja yllättäen kaukana 

metsän pimeimmässä kohdassa valo heijastui jostain.
”Ikkuna. Siellähän se talo on”, Timo sanoi huvittuneena.
Jussi värähti kylmästä ja pälyili pelokkaasti ympärilleen. 
”Mun täytyy kyllä nyt sanoa, etten oikein tiedä, tykkäänkö tästä. Tunnetko sä, että täällä 

tuli yhtäkkiä helvetin kylmä.” 
Hänen hengityksensä huurusi.
Timo taputteli Jussia tyynnyttelevästi hartioille. 
”Älä nyt hermostu, se on vaan kylmä rintama, normaalia näin lähellä merta”, hän  

sanoi, poimi repusta järjestelmäkameran ja otti salamavalon avulla aidantolpasta muuta-
man kuvan. ”Mennään lähemmäs.” 

Hän ylitti tolpasta roikkuvan piikkilangan ja alkoi tarpoa taloa kohti. Muutaman aske-
leen välein hän pysähteli ottamaan kuvia. Salamavalo välähteli. Aivan kuin ukkosella.

”Täällähän näkyy pihamaatakin vielä paikoitellen. Ja kaiken maailman rojua. Tää on 
kuule ihan jumalattoman hieno juttu”, Timo sanoi ja suuntasi käsivalaisimen tolpan luokse 
jääneeseen Jussiin. ”Mitä sä nyt sinne jäit? Onko se kissa noin hyvää seuraa? Sä teet mut 
mustasukkaiseksi!”



Jussi vilkaisi raatoon, kohautti harteitaan ja harppoi päätään pudistellen piikkilangan yli.
”Niin sitä pitää! Katsos kuinka hyvin talo on säilynyt”, Timo sanoi Jussin saavuttaessa 

hänet. ”Pirun likainen se vaan on.”
Pysähtyessään yksikerroksisen kivitalon eteen Jussi hytisi. 
”Tää on jollain lailla hemmetin karmiva paikka. En tiedä, hitto. Ei ole tällaiselta tuntu-

nut vielä koskaan.”
Heidän takanaan rasahti ja miehet suuntasivat valonsa äänen suuntaan.
Utuiset valonsäteet paljastivat toisissaan kiinnikasvavia lehtipuita, pajupensaita ja pit-

kää heinää – kauempana sankkaa kuusi- ja mäntymetsää. 
Jokin liikahti äänettömästi valokeilojen äärilaidalla. 
Aivan kuin pimeyteen olisi heitetty musta lakana. 
”Mikä se oli?” Jussi parahti ja heilautti valoaan suuntaan ja toiseen, mutta mikä tahansa 

se oli ollutkin, se oli jo kadonnut.
Timo nauroi. 
”Joku elukka. Mutta mä ymmärrän, että sä jännität. Se on vaan kuule silkkaa nautintoa, 

kun tällaiseen paikkaan pääset kerrankin. Uuden ja ihmeellisen tuntumaan”, Timo sanoi ja 
kääntyi ihailemaan taloa. 

Oven yläpuolella näkyi sammalkasvuston peittämä sirppi ja vasara -tunnus ja kyrillisien 
kirjainten rippeitä. Niiden alla seinästä työntyi lampun varsi ja varresta roikkui solmunpätkä. 
Kaltereilla suojattujen ikkunoiden reunoilla kasvoi sammalta ja alun perin valkoiset seinät 
olivat nyt punaruskean ja vihreän raidalliset. Ilmassa velloi homeen ja jonkun muun haju. 

Timo otti pikaisesti kymmenisen kuvaa salamavalon avulla. 
”Jumaliste kuule, Jussi, näistä kuvista meidät muistetaan. Mennään sisään.”
Jussi seisoi aloillaan ja tähyili valaisimensa kanssa metsään. 
”Me ei olla yksin. Täällä on joku.”
”Älä nyt sekoa! Punaniskat hus sieltä pensaista pois!” Timo huusi naureskellen. ”No, 

onko nyt paremp…”



Jotain tömähti Timon taakse varvikkoon.
Miehet pyörähtivät ympäri. 
”Mikä helvetti se oli?” Timo ärähti ja suuntasi valonsa heinikkoon. 
Mitään tavallisesta poikkeavaa ei näkynyt. Ei eläimiä eikä ihmisiä. 
Hetken ajan täysikuu pääsi esille pilvenraosta ja valaisi maiseman outoon valoon. Sitten 

pilvi peitti sen taas ja pimeys palasi.
Yllättäen Jussi alkoi käännellä päätään otsa rypyssä edestakaisin. Paniikki heijastui mie-

hen koko olemuksesta, kun hän osoitteli lampulla edestakaisin hysteerisin liikkein.
”Mitä nyt?” Timo kysyi.
Jussi oli kalvennut kalkinvalkoiseksi.
”Etkö sä muka kuule sitä?”
”Mitä?”
”Tytön itkua. Ja miehen ääni… Se puhuu venäjää, ihan kuin jostain… kaivon pohjalta.”
”Et kai sä ole taas alkanut polttaa ruohoa, vai onko sulla joku hiton fläsäri? Meinaatko 

oikeesti seota just nyt?”
”Mä olen ihan helvetin tosissani!” Jussi sihahti hampaat irvessä. ”Mä häivyn nyt!”
Timo tarttui Jussiin ja katsoi tätä vihaisesti silmiin. 
”Hengitä tasaisesti ja kuuntele. Sä et lähde mihinkään. Sä lupasit olla mukana loppuun 

saakka, ja jos sä nyt menet puihin, sulla ei ole mitään asiaa enää näihin piireihin. Sä voit 
jatkaa pyörimistäsi hylätyissä vessapaperivarastoissa, tanssilavoilla ja kaljakioskeissa, mutta 
tosihommiin sä et enää pääse. Onko selvä? Siitä mä pidän huolen.”

”Mut… mut… Täällä on jotain!”
”Niin todellakin on! Täällä on ihan pirusti jotain, sitähän varten me tänne tultiin. Täällä 

on SNiSin komentopaikka, täällä on niiden komendantin kämppä. Ja sä voit olla varma 
siitä, että siellä on jotain. Jotain sellaista, mitä kukaan muu ei pääse kuvaamaan. Vain sinä ja 
minä. Älä unohda sitä. Mä tarvitsen sua”, Timo psyykkasi Jussia ravistelemalla ja hymyile-
mällä. ”Pannaanko vaikka vielä tupakaksi, ennen kuin mennään sisään. Okei?”



Jussi alkoi rauhoittua ja pudisteli lannistuneena päätään. 
”No, okei. Okei. Mä jään.”
”Me jäädään. Molemmat, kaveri”, Timo sanoi ja kaivoi askista kaksi savuketta. 
Hän ojensi toisen Jussille, sytytti savukkeet ja hetken aikaa miehet vain seisoivat sateessa  

ja polttivat. Timo syljeskeli tupakanmuruja suustaan. 
”Mieti vähän, millaisia kuvia sä saat täältä. Kaikki haluaa niitä ja sä saat sanella hinnat. 

Ja jos me löydetään jotain salaisia dokkareita, Wikileaks here we come!”
Jussi tumppasi savukkeensa. 
”Mitä me tässä sit enää seistään”, hän sanoi.
”Niin sitä pitää”, Timo hihkaisi, heitti savukkeen varvikkoon ja harppoi etuovelle  

rivakoin askelin.
Heti astuttuaan ovelle vievälle portaalle hän pysähtyi kuin seinään, kääntyi ja suuntasi 

valon metsään. 
”Mitä nyt?” Jussi kysyi. 
Hänen rohkeutensa alkoi säröillä hänen huomattuaan Timon säikähtäneen. 
Timon silmät pälyilivät edestakaisin. 
”Ei mitään. Mä vaan… tota… jos olis vielä kuvan tai kaksi ottanut ulkoa, mut olkoon.”
”Kuulitko säkin jotain?”
”En. En kuullut. En yhtään mitään. Antaa olla”, Timo valehteli, hymyili väkinäisesti ja 

laski vapisevan kätensä oven vetimelle. 
Hänen sisintään kylmäsi. 
Hän oli kuullut samaa kuin Jussi, nuoren naisen nyyhkytystä ja möreä-äänistä miehen 

puhetta. Timo osasi jonkun verran venäjää ja hän oli ymmärtänyt kuulemansa: ”Minun 
nimeni on Pjotr. Odotan sinua!” 

Ensimmäistä kertaa koskaan hän tunsi pakokauhun niin vahvana, että halusi vain juosta  
tiehensä. Mutta tätähän hän oli aina himoinnut, jotain todella äärimmäistä.

Sitä saa, mitä tilaa, hän ajatteli, puri hampaansa yhteen ja kiskaisi vetimestä. Ovi kolahti,  



muttei auennut. Kenties se olisi lukossa. Hän voisi yrittää murtaa sen, mutta jos se pysyisi 
lukossa, ei tarvitsisi mennä taloon. Voisi perääntyä näyttämättä Jussin silmissä pelkurilta. 

Timo toivoi parasta ja kiskaisi uudelleen.
Ovi pysyi kiinni. 
”Onko se lukossa?” Jussi kysyi.
Timo huokaisi helpotuksesta. Hän ei enää halunnut astua taloon. Ei millään ilveellä. 

Hän halusi vain pois tästä irvokkaasta paikasta. Eikä hän palaisi koskaan. Hän polttaisi 
kaiken tähän liittyvänkin ja pyyhkisi netistä sen, minkä voisi.

”Mitäs pojat täällä touhuaa?”
Naisen ääni sai sekä Timon että Jussin parahtamaan kauhusta. 
He kääntyivät ympäri.
Muutaman metrin päässä seisoi vanha kumisaapasjalkainen nainen, jolla oli yllään yö-

paitaa muistuttava kolttu ja sen päällä litimärkä ja monta numeroa liian suuri villatakki.  
Takissa oli reikiä. Naisen vettyneitä, haperoita hiuksia peitti märkä huivi ja hänellä oli jol-
lain tavoin vääristyneet kasvot ja maidonvalkeat silmät. 

Nainen oli varmasti sokea. 
Timo vetäisi kasvoilleen herttaisen hymyn. Sellaisen, jolla lumosi naisen kuin naisen, 

umpisokeankin. 
”Säikäytit meidät, mummo hyvä.”
”Tulikos pojat taloa katsomaan?”
Timo ja Jussi vilkaisivat toisiaan. 
”Joo. Itse asiassa tultiin”, Timo vastasi.
”Siitä ei kovin moni tiedä”, mummo sanoi seisten hievahtamatta paikallaan. ”Taisitte 

saada postia?”
”Kyllä, sain kirjeen”, Timo vastasi. ”Mutta ovi on lukossa.”
Mummo nosti kaulaltaan jotain ja kohotti kättään. Sormien välissä näkyi kengän-

nauhaan sidottu avain. 



”Täytyy pitää paikat lukossa.”
Timo naurahti. Hän toivoi, että mummo ei päästäisi heitä sisään. 
”Se on hyvä. Kaiken maailman varkaitten varalta. Suostutko avaamaan oven meille?”
”Avaa itse”, mummo sanoi ja heitti avaimen Timon jalkojen juureen. ”Älkääkä sitten 

viekö sisältä mitään.”
Timo noukki avaimen kiroten. Nyt perääntyminen oli mahdotonta menettämättä kas-

vojaan Jussin edessä. Hän vilkaisi lähes huulettomaan, taikinakasvoiseen mummoon. Tämä 
seisoi paikallaan kuin patsas.

”Ei viedä mitään. Ei tietenkään. Osaatko sanoa, onko tämä SNiSin komendantin talo?”
”Voi, se on juuri se talo, jota sinä olet etsinyt”, mummo sanoi leveästi virnistäen ja 

paljastaen samalla hampaattomat ikenensä. ”Menkää sisään vaan, pojat, ja muistakaa käydä 
kellarissakin!”

”Ihan varmasti käydään. Kiitosta vaan”, Timo sanoi, kääntyi ja työnsi avaimen lukkoon. 
Hänen kätensä vapisivat. Nyt täytyi pysyä rohkeana. Kummitusjutut olivat kakaroita 

varten. Sitä paitsi hirvittävästä olemuksesta huolimatta mummeli oli kuitenkin ihka elävä 
ihminen ja luultavasti vain jonkin sortin talonmies. Edusti varmaan tahoa, joka kirjeen oli 
lähettänyt.

Lukko aukeni ja Timo veti oven auki.
Vastaan pölähti pölypilvi, jonka läpi käsivalaisinten keilat työntyivät aivan kuin samean 

veden alla. Timo astui sisälle ja kun hän valaisi ympärilleen, hänen ahneutensa roihahti. 
”Ei voi olla totta”, hän sanoi.
Jussi vihelsi ihailevasti. 
”Bingo! Täys potti. Seitsemän oikein ja Jokeri päälle.”
Kauttaaltaan likaisen, sinivalkoraidallisella kukkatapetilla vuoratun huoneen lattiaa 

peitti siellä täällä sammal ja home ja paikoin lautojen välistä puski heinää. Mutta kalusteista 
suuri osa oli vielä paikallaan. Tosin joidenkin jalat olivat lahonneet poikki ja ne olivat kaa-
tuneet niille sijoilleen. Oli alkuperäisiä venäläistyylisiä työpöytiä, tuoleja, arkistokaappeja ja 



ruostuneita sänkyjä heinää ja hometta kasvavine patjoineen. Tapeteista suuri osa oli rullau-
tunut pois. Kiviseinien pinnoite hilseili isoina laattoina ja laastia oli ropissut lattialle isoiksi 
kasoiksi. Siellä täällä oli vieläkin nähtävissä haalistuneita karttoja, kaavioita ja julisteita, joita 
oli nastoilla kiinnitetty seinien ilmoitustauluille. 

”Samovaarikin, jumaliste”, Jussi sanoi valaisimen valon osuessa himmenneeseen 
metalliesineeseen. 

Timo alkoi sen enempää epäröimättä koluta huonetta läpi niin innostuneena, ettei 
ottanut edes valokuvia. 

”Asiakirjat, puhelimet ja kynät pöydillä, viivoittimet, harpit ja mitat. Aivan kaikki. Tämä 
on kuule sellainen aarreaitta, ettei toista taida olla koko maassa. Jos on koko maailmassa!”

”Mietityttää vaan yks juttu…” Jussi sanoi ja vilkaisi ulko-ovelle. ”Ja se halvatun ämmä 
seisoo vieläkin tuolla kuin tikku paskassa. Ei hitto, siellä on joku muukin, joku vanha äijä.”

”Anna niiden olla. Mikä sua mietityttää?”
”No, kun venäläiset lähtivät, ne polttivat ja räjäyttivät kaiken. Ja jos sä sanot, että  

tässäkin oli Laaksosen muistiinpanojen mukaan kaksi taloa, niin miksi toisesta ei ole jäljellä 
mitään ja toinen on melkein koskematon?”

”Ehkä niille tuli liian kiire, kukapa tietää”, Timo henkäisi valaistessaan lampullaan  
ympäri huonetta. 

Hän huomasi seinää kiertävän kirjoituksen. 
”Mikäs tuo on?” 
”Katohan vain”, Jussi kuiskasi. ”En huomannutkaan. Venäläisten graffiti, vai? Etkös 

sinä osannut venäjää?”
”Osaan, osaan. Odotas… Tot, tshto bezlikij, stoit za krasnoj dverju. Hän, jolla ei ole kas-

voja, on punaisen oven takana. Bozhe, spasi i sohrani nas! Jumala, pelasta ja siunaa meidät.”
”Aika rankkaa settiä. Kukahan sen on kirjoittanut?” Jussi virkkoi hiljaa. 
”Sana Jumala on raavittu melkein kokonaan pois” Timo totesi. ”No, samantekevää. 

Tutkitaan koko talo, viritetään kamat ja otetaan muistikortit täyteen kuvia. Ja sen jälkeen 



kaikki lähtee mukaan, mikä ei ole naulattu lattiaan!”
”Miten muka, jos akka ja äijä vahtaavat tuolla?” Jussi sanoi ja vilkaisi taakseen. 
Timo hätkähti huomatessaan mummon siirtyneen oven luokse. Naisessa on jotain  

pahasti pielessä, hän ajatteli. Virnistelee vaan tuolla hampaattomalla suullaan.
”Mietitään sitä sitten”, Timo sanoi, poimi sytyttimen taskusta ja alkoi naksautella sen 

kantta kiinni ja auki. 
Hän teki niin aina, kun alkoi hermostua. 
”Aloitetaan kellarista.”
”Kellarista?” Jussi kysyi epäröiden.
Timo oli jo kävelemässä huoneesta. 
”Niin mitä siitä, kellari, kellari. Tules nyt sieltä!”
”Sä et puhunut mitään kellarista”, Jussi epäröi seuratessaan Timoa. 
”Eukko puhui”, Timo vastasi ja vilkaisi taakseen. 
Mummo oli käynyt sisään, seisoi ovensuussa ja piilotteli jotain selkänsä takana. Äijän 

hahmo näkyi oviaukon toisella puolen.
Timon mielestä ilma oli käymässä raskaammaksi. Haisi pahalta. Totta kai kaikki vanhat 

talot haisivat homeelta, mädältä ja laholta, mutta tässä oli jotain muutakin. 
Jotain, joka muistutti jostain. Jotain, joka vaivasi häntä.
Sisäänkäynti lahonneiden hyllyjen ja sekalaisten tavaroiden täyttämään kellariin löytyi 

kohtalaisen vaivatta ja he laskeutuivat yksinkertaiset puuportaat alas. Valaistuaan hyllyjen 
jäänteitä ja lattialla lojuvaa rojua he suuntasivat valaisimet eteenpäin.

Pölyistä ilmaa halkovat valokeilat pysähtyivät puuoveen.
”Ei perkele”, pääsi Jussin suusta. Hän alkoi hengittää katkonaisesti. 
”Onko noi kämmentenjäljet verta?”
”Ei”, Timo valehteli. 
Toki hän olisi voinut vastata rehellisesti, mutta se olisi romahduttanut Jussin rohkeu-

den, hänen omastaan puhumattakaan. Kämmentenjäljet ovessa ja karmeissa eivät varmasti 



olleet kuivunutta tomaattikastiketta, vaikka ne siltä näyttivätkin.
”Ovi on raollaan”, Jussi sanoi käheästi. 
Timo rykäisi äkisti kuivunutta kurkkuaan. Hän ei vielä koskaan ollut pelännyt näin. 
Hän ei kyennyt sulkemaan mielestään oven takaa kuulemiaan ääniä. Laahustavat  

askeleet, jurnuttava yksinpuhelu ja lohduton nyyhkytys täyttivät hänen ajatuksensa. Ne 
peittivät harkintakyvyn ja sulkivat kaiken muun taakseen. 

Ja silti: vaikka Timo aavisti kohtaavansa jotain äärimmäisen hirveää, hän tiesi, että jos 
ei uskaltaisi avata ovea, hän ei pystyisi enää katsomaan itseään peilistä. Jos joku muu tulisi 
ja paljastaisi oven takana vuosikymmeniä piilleet salaisuudet, Timon maine olisi mennyttä. 
Ja jos hänen pokkansa pettäisi Jussin edessä, hän saisi kuulla asiasta loppuelämänsä.

Hänen oli pakko avata ovi. Ei ollut muuta mahdollisuutta.
Vaikka pelottikin. Ihan helvetisti.
Suu kuivana Timo kahlasi lattiaa peittävien rojujen läpi ovelle. Hän tarttui kahvaan, 

epäröi hetken ja kiskaisi sitten oven auki.
Hän jähmettyi. Itkunsekainen parahdus pakeni hänen suustaan.
Käsivalaisin ja sytytin kilahtivat lattialle ja Timo putosi nyyhkyttäen polvilleen. 
”Enkös sanonutkin, että kellariin kannattaa tulla”, kuului mummon ääni Jussin takaa.
Jussi pyörähti ympäri.
Vanha akka ja äijä seisoivat hänen takanaan. Mummolla oli saastainen sirppi toisessa 

kädessään. Äijä kantoi raskasta pajavasaraa.
Jussi ei ollut koskaan nähnyt mitään niin hirvittävää ja samalla, kun joku oven taka-

na odottanut kiskaisi kauhusta kiljuvan Timon oviaukosta pimeyteen, hän tiesi ettei tulisi 
näkemäänkään. 

Jussi horjahti taaksepäin ja törmäsi hyllyyn pudottaen siihen pinotut laatikot lattialle.
Jalkojen pettäessä hän rojahti laatikoista paljastuneiden möhkäleiden sekaan polvilleen.

Mummo astui askelen eteenpäin, tarttui Jussin hiuksiin ja kohotti sirpin.
* * *
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Laukku täynnä kauhua: kirjoja, sarjiksia ja leffoja. Kristian on valmis pitkään kesälomaan! Isovanhem-
pien luona on kaikki mitä lomalta kaipaa. Hyvää ruokaa, oma rauha ja seikkailuja Neuvostoliiton enti-
sellä sotilastukikohta-alueella. 

Ja mikä parasta: sydänystävät Matias ja Elsa. Aika ihana Elsa. 
Mutta Kristian ei aavista, että kaikki mukaan pakattu kauhu kalpenee sen rinnalla, mihin hän itse 

on astumassa. 
Kylässä on tapahtunut outoja kuolemia ja katoamisia, joiden jäljille kolmikko pääsee. Kesä muut-

tuuu kammottavaksi painajaiseksi, kun vuosikymmeniä kylää piinannut pahuus on taas astumassa esiin. 
Tutut kylähullut käyttäytyvät entistä oudommin. Eläintenraatoja löytyy naulattuina sähköpylväisiin. 

Kumma kulkuri aiheuttaa pakokauhua. Onko murhaaja liikkeellä? Ja kuka on seuraava uhri? Elsa? 
Puna-armeijan räjäyttämä vanha kirous on kaivettu esiin. Sen lonkerot ulottuvat lähemmäksi, kuin 

kolmikko aavistaakaan. 
Kaiken keskellä tuntuu olevan tyttö nimeltään Anastasia. 
Kuka hän on? Saavatko ystävykset siihen vastausta? Vai ovatko he tienneet sen aina? 


