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Mitä tapahtui kirjassa  
Hajupommi & Ketsuppinaama 

ja mälsät mäyrät  
kirjoittanut Hajupommi

Sisareni Ketsuppinaama 

ja minä lähdimme 
seikkailulle aseistautuneena vain älyllämme 
ja muutamalla kapineella, joita taskussani 
sattui olemaan. 

Me olimme urheita ja nokkelia ja löysimme 
roistomaiset mäyrät – jotka kaivavat  
koloja nurmikkoon, syövät kaikki madot, 
potkivat jäteastiat nurin, pelottelevat 
kanat ja ajavat liian lujaa – ja estimme 
niitä tekemästä mälsiä ja ilkeitä hommiaan. 



kirjoittanut Ketsuppinaama

    M
inä lauloin laulun

       M
usikahillosta.. Se oli  

      
         A

i juu, ja mukana oli muutama mäyräkin.

neeron tuotetta, ja minusta tule 

     laulaja ku kasvan.

maaaahdott 
upppean

        loiestava
oikein hyvä laulu ja

Mitä tapahtui kirjassa 

Hajupommi & Ketsuppinaam
a  

ja mälsät mäyrät  Lopussa toimitimme ne vankilaan ja me 

teimme sen kaiken omin nokkinemme. Tai 

ainakin melkein. Saimme apua muutamilta.

Kuten kuningas Hammasharja Kärpältä, 

joka on kotisaaremme Mahtavan Metakan 

kuningas. Ja pieneltä ostoskärryltä, joka ei ole 

hevonen, sanoo sisareni mitä hyvänsä.  

Ja Mahtavan Metakan armeijalta myös, mikä 

ei ole niin suureellista kuin miltä se kuulostaa, 

sillä armeija on vain pieni kissa nimeltä 

Malcolm Kissa. 

Oli miten oli, se oli upea kirja. 



Mitä tapahtui kirjassa Hajupommi  

& Ketsuppinaama ja  

mälsät mäyrät  

kirjoittanut kuningas 

Hammasharja Kärppä

Kiitos minun viisaan ja 

hyvänsuovan 

hallintoni, rauha palautettiin 

Mahtavan Metakan 

kuningaskuntaan ja mälsät ja 

ilkeät virtahevot antiloopit mäyrät  

päätyivät vankilaan, minne ne kuuluvatkin.

Mitä tapahtui kirjassa   

Hajupommi & Ketsuppinaama  

ja mälsät mäyrät  
kirjoittanut  Malcolm Kissa

Itse asiassa minä en aio kertoa sitä teille.

Tai ehkä kerronkin. 

Ei, ehkä en kuitenkaan.

Toisaalta… 

Mutta jos ajattelee…
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O li synkkä ja myrskyinen yö Mahtavan Metakan 

-saarella, ja kylän kaduilla oli autiota. Ei kuu-

lunut muuta kuin sateen ropinaa, ukkosen jyli-

nää ja tuulen ulvontaa.

Sade ropisi, ukkonen jylisi ja tuuli ulvoi; ja 

sitten ne ropisivat, jylisivät ja ulvoivat vielä lisää.

Hetken kulutta sade yritti ulvoa, ja ukkonen 

yritti ropista ja tuulelle jäi jyliseminen, mutta 

se kuulosti kamalalta. Ne vaihtoivat takaisin, ja 
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   Ei ole reilua!

Onko yhtään 

matoja?

  Vapaus  

mäyrille!  

Vapauttakaa  
Mahtava  
Metakka!   

Mäyrät 

määräävät!

  Rolf Mäyrä  

oli täällä
!      

Missä v
essa?   

Tyl s ää !

Alas Hajupommi & Ketsuppinaama! 

Mitä tapahtui kirjassa  
Hajupommi & Ketsuppinaama  

ja mäl sät mäyrät  

kirjoittanut mäyrät
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Oli synkkä ja myrskyinen yö Mahdottoman 

metakan -saarella, ja kylän kaduilla oli autiota. 

Ei kuulunut muuta kuin sateen ropinaa, ukko-

sen jylinää ja tuulen ulvontaa – kunnes tarina 

alkoi, ja kylän vankilassa jokin kuohahti.

Kylän vankila oli täynnä mäyriä. Ne olivat 

olleet vankilassa viime tarinan päättymisestä asti, 

ja ne olivat pitkästyneitä, koska vankilassa ei ollut 

muuta tekemistä kuin kuljettaa pikkuautoa liian 

sade jatkoi ropinaa, ukkonen jylinää ja tuuli 

ulvomista.

Ja siinä se tosiaan oli. Noin puolen tunnin 

kuluttua selvisi, että kertomus oli alkanut liian 

aikaisin. Se odotti hetken ja alkoi sitten uudestaan.
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mato, mutta siinä ei ollut samanlaista kiemurtele-

vaisuutta, joka teki kastemadon niin maukkaaksi. 

Se maistoi toistakin kulmaa varmuuden vuoksi, jos 

se maistuisikin erilaiselta, mutta ei se maistunut.

Juuri kun se oli näykkäisemäisillään kolmatta 

kulmaa, kortti napattiin sen käpälästä.

”Mikä tämä on?” Harry Mäyrä kysyi möreästi.

”Se ei ole kastemato”, Stewart Mäyrä vastasi. 

”Eikä jäteastia.”

”Näen kyllä”, sanoi Harry Mäyrä kääntyen 

ja virnistäen mäyrämäisen virneen. ”Se on vielä 

parempi kuin kastemadot tai jäteastiat!”

lujaa pitkin Monopoli-lautapeliä, niin että kaikki 

talot ja hotellit sinkoilivat ympäriinsä. Ne olivat 

yrittäneet kerran pelata sitä kunnolla, mutta se ei 

ollut hauskaa, koska Stewart, pienin mäyristä, oli 

syönyt kaikki leikkirahat.

Nyt suurin osa mäyristä tuijotti valuvaa vettä 

vankilan kaltereiden lomasta. Muutama niistä kul-

jetti pikkukoiraa liian lujaa pitkin pelilautaa ihan 

vain vaihtelun vuoksi, mutta oikeastaan se ei ollut 

lainkaan hauskaa, ja kaksi niistä istui nurkassa pie-

nen silinterihatun kanssa koettaen kuvitella, että 

se oli jäteastia, ja yritti vuorotellen potkaista sitä 

nurin. Stewart Mäyrä nuuski Monopoli-laatikon 

läpikotaisin löytääkseen jotain muutakin syötävää, 

mutta se ei löytänyt kuin kasan vaaleanpunaisia ja 

persikanvärisiä kortteja. Se näykkäsi mietteliäästi 

palan kortinkulmasta kuvitellen, että se oli kaste-

Sivu 5

”Ooooh,”
huokaisivat kaikki mäyrät, äkkiä kiinnostuneina.



Kookas 
mäyrä
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”Ole hyvä”, lisäsi Rolf Mäyrä, kookas mäyrä, 

jolla oli kookas rintamerkki, jossa luki   . Se 

ei kuvitellut, että kohteliaisuus auttaisi, mutta se oli 

innokas esiintymään kertomuksessa ensimmäisen 

kerran ennen luvun loppua.

”No en”, John Hykkyrä sanoi. ”Kuningas sanoi, 

että teidän pitää pysyä vankilassa seuraavan kirjan 

loppuun.”

”Tiedän kyllä”, Harry Mäyrä sanoi, ”mutta se 

oli ennen kuin löysimme… tämän!”

Se kohotti korttia, jonka se oli ottanut Stewart 

Mäyrältä. Siinä luki:

VAPAUDUT VANKILASTA

Ne eivät tienneet mitään, mikä voisi olla parempaa 

kuin madot ja jätteet. ”Mikä se on?”

”Näette pian”, Harry Mäyrä sanoi lampsien 

ovelle tavalla, jonka se toivoi saavan sen näyttä-

mään rempseältä. ”Nyt me tarvitsemme vain näp-

pärän ohikulkijan.”

Sattumalta joku oli juuri menossa vankilan ohi. 

Hänen nimensä oli John Hykkyrä. Hän oli ulkona 

tänä kurjana yönä, koska oli menossa käymään 

parhaan ystävänsä Bill Mäen luona, ja hän kamp-

paili piiskaavaa sadetta, jylisevää ukkosta, 

pieksevää tuulta, välkkyviä salamoita ja 

läimähteleviä lepakoita vastaan. Lepakot läi-

mähtelivät häntä vasten jatkuvasti, koska nii-

den korvat olivat täynnä vettä eivätkä ne kuulleet, 

minne ne olivat menossa.

”Hoi!” Henry Mäyrä huusi. ”Päästä meidät ulos!”
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kylmästä, harmaasta vankilasta ulos, taas kerran 

vapaina mäyrinä.

Sitten ne ryntäsivät takaisin sisään. ”Iik!” ne 

huusivat. ”Sataa!”

Harry Mäyrä pyöritteli silmiään. ”Mitä pikku 

sateella on väliä”, se kysyi, ”vapauteen verrattuna?”

”Mutta on kylmä”, muut mäyrät nurisivat.

Harry Mäyrä kääntyi huokaisten John Hykky-

rän puoleen. ”Voimmeko lainata sateenvarjoasi?” 

se kysyi.

”Ole hyvä?” Rolf Mäyrä lisäsi – paljolti samasta 

syystä kuin aikaisemmin. 

”Öh, sopiihan se”, John Hykkyrä vastasi ojen-

taen sateenvarjon. ”Mutta se ei ole kovin iso. Ette 

te kaikki mahdu sen alle.”

”Kyllä me mahdumme”, mäyrät sanoivat, kun 

ne kipittivät taas ulos ja tekivät itsestään kor-

John Hykkyrä luki kortin huolellisesti.

”Hyväksytäänkö se silti, vaikka kulmat on 

nakerreltu?” hän kysyi. 

”Kyllä toki”, Harry Mäyrä vastasi vakuutta-

vasti, ja kaikki muut mäyrät nyökyttelivät ja yritti-

vät näyttää vilpittömiltä.

”Ai”, John Hykkyrä sanoi. ”No, hyvä on sitten.” 

Hän avasi vankilan oven.

”Haa!” Harry Mäyrä sanoi. ”Vihdoin vapaa!”

 
kaikki muut mäyrät huusivat, ja ne ryntäsivät 

Sivu 8

”JEE!” 



kean, kapean mäyrätornin, jonka huipulla Harry 

Mäyrä piteli sateenvarjoa.

Sitten John Hykkyrä kamppaili märästi kul-

man taakse taloon, jossa Bill Mäki ja tämän tyttö-

ystävä neiti Herttinen odottivat häntä. Huojuva 

mäyräkeko horjui metsään kynnet sateessa kiil-

täen suunnittelemaan mälsiä ja ilkeitä tekoja 

tehdäkseen ne mälsästi ja ilkeästi.

19

Maailman  
paras  
mäyrä
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vaaleanpunaisessa huoneessa pieni tyttö, jota 

sanottiin Ketsuppinaamaksi, kuorsasi kuin 

höyryjyrä.

Ulkona Ketsuppinaaman huoneen vieressä 

mustarastas lauloi. Normaalisti se olisi riittänyt 

herättämään Ketsuppinaaman, mutta tänä nimen-

omaisena aamuna se ei riittänyt. Mustarastas lensi 

pois ja palasi trumpetin kanssa. 

Aurinko oli noussut korkealle, ja pilvet olivat 

poissa. Linnut visertelivät puissa, lampaat 

kirmailivat niityillä, oravat heittelivät toisiaan 

iloisisesti pähkinöillä ja luokallinen kiihtyneitä 

pikku toukkia vietti kemuja puutarhan mullassa 

makaavassa kuolleessa rotassa.

Puutarha kuului kukkulalla sijaitsevaan ihas-

tuttavaan taloon, josta oli näköala Irtosoran pie-

neen kylään; ihastuttavassa talossa, kauniissa 
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Mutta kun hän astui veljensä huoneeseen, hän 

näki jotain, joka täytti hänet kauhulla.

”Hajupommi!” hän huusi. ”Hajupommi! Herää!”

Hajupommi käännähti, ähkäisi ja sanoi jotain, 

joka kuulosti ihan kuin: ”Hmmmph. Vompatit.”

”Voi, herää nyt, Hajupommi!” Ketsuppinaama 

anoi, hyppäsi sänkyyn ja hakkasi veljeään useaan 

otteeseen päähän trumpetilla.

Istuen lähinnä ikkunaa olevalle oksalla se 

kohotti trumpetin nokalleen ja töräytti tutkivan 

tööttäyksen. Se kurkisti suureen torveen. Se 

kiillotti suulakkeen huolellisesti mustasulkaisella 

siivellään, sitten kuin maailmankuulu solisti se 

heilautti trumpetin koholle ja sinkosi sen niin 

lujaa kuin pystyi Ketsuppinaaman päähän.

Trumpetti kimposi kalahtaen Ketsuppi-

naaman otsasta. Ketsuppinaama loikkasi vihaisesti 

sängystä ja säntäsi ikkunaan. 

  
hän kiljui. 

Mustarastas päästi pierua matkivan 

äänen ja lensi pois. 

Ketsuppinaama kohautti olkiaan, nosti trumpe-

tin ja kulki tasanteen poikki vaivatakseen veljeään.

22 23

Sivu 14

”Hei! Mustarastas!”
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K ello löi yhä 3. lukua, kun Hajupommi ja 

Ketsuppinaama kiskoivat vaatteet ylleen.

”No niin”, Hajupommi sanoi. ”Nyt käydään 

käsiksi kertomukseen.”

”Selvä!” Ketsuppinaama vahvisti. ”Mitä mei-

dän oletetaan tekevän?”

Juuri silloin ovelta kuului koputus.

”Hurraa!” Ketsuppinaama sanoi rynnäten 

ovelle. ”Sen täytyy olla kertomus. Hei!” hän lisäsi 

Hajupommi aukaisi toisen samean silmänsä.

”Mikä nyt?” hän jupisi.

”Me olemme nukkuneet liian pitkään!” Ket-

suppinaama valitti.

”Mitä???” Hajupommi huusi nousten istu-

maan. ”Mitä kello on?”

”Katso!” Ketsuppinaama kiljui osoittaen kel-

loa. ”Melkein 3. luku!”

Juuri kun hän puhui, kello alkoi lyödä.
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”Voi kiitos!” kuningas Hammasharja Kärppä 

sanoi. Hän nosti sen korvalleen ja sanoi: 

leväyttäen oven auki. ”Täällä on kuningas Ham-

masharja Kärppä.”

”Minä en ole kuningas Hammasharja Kärppä”, 

kuningas Hammasharja Kärppä sanoi. ”Minä olen 

kuninkaallinen trumpetisti.” Hän osoitti rinta-

merkkiä, jossa luki       , ja sitten hän 

sanoi: ”Toot toot toot tootti-toooot, toot 

toot toot tooooooooot!”

Hajupommi katsoi häntä kiinnostuneena.

”Eikö sinulla pitäisi olla trumpetti?” hän kysyi.

Kuningas Hammasharja Kärppä loi häneen 

ankaran katseen. ”Toki minulla on trumpetti”, hän 

vastasi. ”Se on luultavasti maailman paras trumpetti. 

Se on liian hyvä ulkona käytettäväksi, se on varma.”

”No, sitten sinulla pitäisi olla toiseksi paras”, 

Ketsuppinaama sanoi. ”Ota tämä.” Hän antoi 

kuninkaalle sen trumpetin, jolla mustarastas oli 

heittänyt häntä. 

Kuninkaallinen  
trumpetisti

Kuninkaallinen  
trumpetisti

”Toot toot toot to
otti-toooot, toot toot toot tooooooooot!” taas.  



Kuninkaallinen  
trumpetisti
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”Hyvää huomenta, Hajupommi ja Ketsuppi-

naama”, hän sanoi totisena. ”Huonoja uutisia! 

Mäyrät ovat paenneet vankilasta.”

”Voi”, Hajupommi sanoi pettyneesti. ”Onko 

tämä toinen kertomus mäyristä? Haluaisin olla 

kertomuksessa, joka kertoisi zombeista tällä 

 kertaa.”

”Mitä zombit ovat?” Ketsuppinaama kysyi.

”Ne ovat tavallaan kuin krokotiilejä, mutta 

niillä on kaksi kyttyrää yhden sijasta”, kuningas 

Hammasharja Kärppä selitti.

”Öh… se on kameli”, Hajupommi korjasi.

”Pötyä!” sanoi kuningas Hammasharja 

Kärppä. ”Kamelit eivät ole lainkaan zombien kal-

taisia. Zombit eivät osaa lentää. Eivätkä ne roiku 

ylösalaisin pimeissä luolissa.”

”Mutta ne ovat lepakkoja”, Hajupommi sanoi.

”Ilmoitan täten hänen kuninkaallisen kor-

keutensa kuningas Hammasharja Kärpän, Mahta-

van Metakan monarkin, kärjen ympärillä olevien 

pienten palasten hallitsijan ja Malcolm Kissan yli-

päällikön, saapuneen”

Sitten hän otti pois rintamerkin, jossa luki 

    , ja asetti päähänsä pienen kruunun 

ja rintaan merkin, jossa luki       .

29

Kuningas

”Toot toot    to
o
t tootti-too

o
ot

, t
oot   toot toot tooooooooooooooot!”
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”Ei, en tarkoittanut partaa”, kuningas Ham-

masharja Kärppä sanoi. ”Tarkoitin, että sain aja-

tuksen. Mehän olemme kertomuksessa, eikös?”

”Kyllä”, Hajupommi vastasi. ”Hyvän matkaa 

3. luvussa.”

”Niin”, kuningas Hammasharja Kärppä sanoi.

”Löytääksemme mäyrät, me tarvitsemme jonkun, 

joka tuntee kertomukset!”

”Tietysti!” Hajupommi ja Ketsuppinaama 

myönsivät yhdessä.

”Kyllä!” kuningas Hammasharja Kärppä sanoi 

dramaattisesti. ”Meidän täytyy mennä siis… posti-

toimistoon!”

”Ai”, Hajupommi sanoi. ”Minä luulin, että aiot 

sanoa ’kirjastoon’.”

”Lepakot”, kuningas Hammasharja Kärppä 

sanoi päättäväisesti, ”ovat niitä, joilla lyöt golfpal-

loa pelatessasi tennistä. Mutta se ei ole tärkeää. 

Tärkeää on se, että saamme mäyrät kiinni ja pan-

tua vankilaan, ennen kuin ne tekevät mälsiä ja 

ilkeitä tekoja.”

”Kuinka?” Ketsuppinaama kysyi.

Kuningas Hammasharja Kärpän kasvot venäh-

tivät. ”Minä luulin, että te tietäisitte”, hän vastasi. 

”Pahus.” Hän otti kruunun pois ja raapi päätään. Sit-

ten hän rapsutti Hajupommin ja Ketsuppi naaman 

päätä ja kiskoi mietteliäästi pitkää, kultaista par-

taansa, kunnes se jäi hänen käteensä. ”Odottakaa 

hetki!” hän älähti äkkiä. ”Minä sain sen!”

”Ei, sinä pudotit sen”, Ketsuppinaama sanoi, 

nosti parran maasta ja auttoi kuningasta panemaan 

sen paikalleen.




