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Hajupommi
•  Toimi: poika
•  Tiedetyt liittolaiset: Ketsuppinaama (nuorempi sisar)
•  Kiinnostuksen kohteet: kiinnostavat asiat, mäyrien nujertaminen
•  Tunnusomaiset piirteet: hyvin suuret taskut, jotka sisältävät paljon kiinnostavia asioita 

Kuningas Hammasharja Kärppä•  Toimi: Mahtavan metakan kuningas•  Tiedetyt liittolaiset: Malcolm Kissa•  Kiinnostuksen kohteet: hallitseminen, kuninkaallisena oleminen, kuninkuus•  Tunnusomaiset piirteet: kruunu, seremonia
parta

 

 
Ketsuppinaama•  Tiedetyt liittolaiset: Hajupommi (vanhempi veli)

•  Kiinnostuksen kohteet: laulaminen, hillo, 

ketsuppi, hevosia teeskentelevät ostoskärryt

•  Tunnusomaiset piirteet: suussa aukko, 
josta on hiljattain lähtenyt hammas

 

Malcolm Kissa

•  Toimi: armeija (kyllä oikeasti, se on
 koko 

armeija)

•  Tiedetyt liitt
olaiset: haluaa teesken

nellä, 

että niitä ei ole

•  Kiinnostuksen kohteet: 
syöminen, 

nukkuminen, pienten avuttomien olentojen 

kiusaaminen, suurten
 avuliaiden olentojen   

kiusaaminen

SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT
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Maailman
paras
mäyräMäyrät•  Toimi: mäyrä•  Tiedetyt liittolaiset: toiset mäyrät

•  Kiinnostuksen kohteet: mälsänä ja ilkeänä oleminen, pahojen 
tekojen tekeminen, kelmiys, madot ja jätteet, teeskenteleminen, ettei ole mäyrä.•  Tunnusomaiset piirteet: näyttävät 

mäyriltä

Pieni ostoskärry
•  Toimi: ostoskärry

•  Tiedetyt liittolaiset: Hajupommi ja Ketsuppi

naama, kuningas Hammasharja Kärppä

•  Kiinnostuksen kohteet: avuliaana oleminen, 

puoltaminen
•  Tunnusomaiset piirteet: ei yhtään. Kaikki 

ostoskärryt näyttävät samalta. Ai, paitsi 

  pienuus, luulisin. Mutta se ei ole varmasti heppa.

 

Neiti Voiväärti•  Toimi: kirjastonhoitaja•  Tiedetyt liittolaiset: muinaisten ninjakirjastonhoitajien sääntökunnan jäsenet, neiti Tiitinen, joka vetää Reipasta laula ja taputa satutuntia•  Kiinnostuksen kohteet: Viisaus, tieto, kertomukset
•  Tunnusomaiset piirteet: Vaikea sanoa, koska hän on pukeutunut kiireestä kantapäähän mustaan, vain silmät näkyvät. Ne ovat hymyilevät ja ystävälliset. 

  SALAISET KANSIOT

  SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET K
ANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT

 SALAISET KANSIOT
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Oli kaikista hiljaisin tunti; silloin yö peittää 

maailman kuin huopa. Rauhallisen Mahtavan 

Metakan saaren yllä tähdet kimmelsivät kuin 

hopeasekiinit samettista mustuutta vasten. Sen 

alapuolella maa oli hiljainen. Yksikään olento ei 

liikahtanut; kaikki oli paikallaan.

Sitten aurinko pompahti yli horisontin kuin 

hilpeä peruna ja aamu alkoi.

Kookkaassa puussa ihastuttavan talon puu

tarhassa korkealla kukkulalla pikkuisen Irtosoran 

yläpuolella mustarastas lauloi suihkussa. Puissa 
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ei yleensä ole suihkuja, tietenkään, mutta musta

rastas halusi olla puhdas kertomusta varten, joten 

sillä oli tiedossa yksi sopiva.

Ihastuttavassa talossa kauniissa vaaleanpunai

sessa huoneessa pieni tyttö, jota kutsuttiin Ketsuppi

naamaksi, nukkui levollisesti…kunnes mustarastas 

käänsi vesihanan asentoon ”erityisen loiskahteleva” 

ja alkoi liverrellä niin lujaa kuin pystyi. Silloin 

Ketsuppinaama lakkasi nukkumasta levollisesti ja 

hyppäsi vuoteesta, äärimmäisen epälevollisena.

12

”Hei! Mustarastas! Nokka umpeen!” 
hän karjui rynnäten ikkunalle. 

”Au!” 
hän lisäsi, kun saippua, jonka mustarastas oli juuri 

heittänyt, kimposi hänen otsastaan.

13

hän jatkoi astuessaan saippuan päälle ja liukui 

käsivarsien heiluessa raivokkaasti huoneen poikki.

”Uuh”, hän lopetti lyöden nenänsä ikku

nankarmiin. 

Sivu 3

”U
hu

iiiiiuhhhh!”
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14 15

Mustarastas virnisteli koko nokkansa leve

ydeltä, näytti kieltä ja matki pierun ääntä. 

Sitten se huuhteli vaahdon, kuivasi itsensä pieneen 

pyyhkeeseen ja lensi pois. 

Nenäänsä hieroen Ketsuppinaama meni he

rättämään veljensä. 

Ketsuppinaaman veljeä kutsuttiin Hajupom

miksi, ja pari sekuntia myöhemmin hän heräsi 

siihen, että hänen sisarensa yritti sitoa hänen jal

kojaan solmuun. ”Mitä”, hän tivasi äreästi, ”sinä 

teet?”

”Minä yritän sitoa jalkojasi solmuun”, Ketsup

pinaama selitti.

”Miksi?” Hajupommi marisi.

”Jotta näen, osaanko”, Ketsuppinaama vastasi 

kieli pilkistellen suupielestä.

Hajupommi tuumi asiaa. Ajatus olla jalat 

solmussa kuulosti tosiaankin mielenkiintoiselta, 

mutta hän ei kaiken kaikkiaan ollut varma, haluai

siko hän sitä. 

Joten hän päätti heittää tyynyllä siskoaan.
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16 17

”Uuh!” 
Ketsuppinaama sanoi tyyny naamallaan kaatuen 

taaksepäin. ”Miksi sinä noin teit?”

”Minä en halua, että sidot jalkani solmuun”, 

Hajupommi selitti.

”Miksi et?”

”Jos jalkani ovat solmussa, en pysty vetämään 

shortseja jalkaan. Ja jos me olemme seikkaile

massa, kun minulla on jalat solmussa, en pysty 

juoksemaan karkuun pahoja tyyppejä.”

”Hyvä on”, Ketsuppinaama sanoi ja nousi ylös. 

”Luuletko, että me saamme seikkailla?”

”Minä luulisin niin”, Hajupommi sanoi vii

saasti. ”Tämä tuntuu sen sortin kertomukselta.”

Ja juuri silloin ovelta kuului kolkutus. 

V ain yksitoista sanaa myöhemmin Hajupommi 

ja Ketsuppinaama olivat kiskoneet vaatteet 

ylleen. He kiiruhtivat ulkoovelle ja leväyttivät sen 

auki. Kynnyksellä oli pieni ostoskärry tummat lasit 

päässä. 

”Tähtivalo!” Ketsuppinaama huudahti ilahtu

neena. ”Heppani!”

”Hysss!” pieni ostokärry suhahti. ”En halua 

kenenkään tietävän, että se olen minä. Minä olen 

valeasussa.”
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18

Hajupommi katsoi huolellisesti ympärilleen 

ja nojautui eteenpäin. ”Mutta eihän nimesi ole 

oikeasti Tähtivalo”, hän huomautti hiljaa, ”etkä ole 

oikeasti heppa.”

”Sinä voit teeskennellä olevasi”, Ketsuppi

naama kuiskasi iloisesti. ”Jos et halua ihmisten 

tunnistavan sinua.”

”Hyvä huomio”, pieni ostoskärry myönsi mie

tittyään hetken. Sitten, äänekkäämmin, se lisäsi: 

”Öh, kyllä, hyvä on. Minähän se, Tähtivalo. Öh, 

heppa. Iiha haa, iiha haa. Öö… onko pork

kanoita?”

”Saattaapi olla”, Hajupommi sanoi kopeloiden 

taskujaan. Hajupommi oli niitä poikia, jotka pitä

vät taskuissaan kaikenlaisia hyödyllisiä juttuja ja 

aika paljon hyödyttömiäkin. ”Kyllä, ole hyvä.” Hän 

otti esiin porkkanan ja tunki sen korin kahden 

langan väliin, vähän tummien lasien alapuolelle. 

”Kiitos”, pieni ostoskärry sanoi. ”Öh… nam. 

Minä rakastan porkkanoita. Iiha haa, iiha haa. 

Minä olen hevonen. No niin, hypätkää kyytiin.”
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20 21

Hajupommi ja Ketsuppinaama kömpivät 

koriin, ja hetken kuluttua he laukkasivat niittyjen 

poikki kuin kaksi lasta ja pieni ostoskärry.

”Miksi valeasu?” Hajupommi halusi tietää.

”No”, pieni ostoskärry sanoi vaatimattomasti, 

”minä olen Mahtavan Metakan salaisen pal

velun hommissa.”
”Vau!” Hajupommi sanoi vaikuttuneena. 

Sitten, tuntien että hänen reaktionsa ei ilmaissut, 

kuinka vaikuttunut hän oli, hän sanoi: ”Vautsi 
vau!” Tämäkään ei tuntunut tarpeeksi voimak

kaalta ilmaisulta, joten hetken päästä hän lisäsi: 

”Vautsi vaut mun verkka-
reista!” Se kuulosti sopivalta. ”No, mihin me 

olemme menossa?”

”Me menemme Mahtavan Metakan salai

sen palvelun päämajaan”, pieni ostoskärry kuis

kasi; ja juuri sillä hetkellä he pysähtyivät kuningas 

Hammasharja Kärpän palatsin eteen. Porttiin oli 

kiinnitetty nuppineulalla lappu, johon joku oli kir

joittanut:

Mahtavan Metakan 

salaisen palvelun

päämaja

Kuningas Hammasharja Kärppä oli pienen 

Mahtavan Metakan saaren kuningas, ja hänen 

palatsinsa oli pienen mökin kokoinen. Palat

sissa oli sievät pienet olkikattoiset tornit, somat 

pienet rinta varustukset ja suloisin pieni vahti

koppi, minkä olet koskaan nähnyt. Vahtikoppi oli 

yleensä täynnä koko Mahtavan Metakan armei

jaa, joka oli pieni kissa nimeltä Malcolm Kissa, 
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mutta juuri nyt se oli tyhjä. Kun 

pieni ostoskärry kirskautti 

pysähdyksiin tavalla, jonka se 

toivoi olevan uskalias ja salai

sen agentin tyyppinen, 

Hajupommi ja Ketsuppinaama 

loikkasivat korista ja juoksivat 

ovelle.

”Odottakaa!” pieni ostos

kärry huudahti. ”Teitä ei pääs

tetä sisään, ellette koputa oveen 

salaisella tavalla.”
”Vautsi vaut mun 

verkkareista”, Haju

pommi sanoi tuntien, että seik

kailu muuttui minuutti minuu

tilta jännittävämmäksi, ja toivoi, 

23

että ennen pitkää siinä olisi mukana pyssyjä, 

vempaimia ja ulkomaisia vakoojia. ”Mikä 

on salainen koputus?”

Pieni ostoskärry kohautti olkiaan. ”En minä 

tiedä”, se sanoi. ”Se on salainen.”

Ketsuppinaama heilautti nyrkkinsä lähelle 

ovea koskematta siihen. ”Tämä on salainen 

koputus”, hän sanoi. ”Se on niin salainen, 

ettet edes kuule sitä.”

”Mutta jos kukaan ei kuule sitä”, Hajupommi 

kysyi, ”kuinka henkilö oven toisella puolella tietää, 

että koputit?”

Ketsuppinaama rapsutti päätään. ”Ööh… en 

minä tiedä”, hän sanoi iloisesti. ”Yritä sinä.”

”Hyvä on”, Hajupommi myöntyi. Kovasti 

miettien hän kohotti kätensä ja koputti kaikista 

salaisimman ja monimutkaisimman kopu

tuksen, jonka hän saattoi keksiä. Se meni näin:
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Kop…. . 

Kop kop koputi kop…  

Kop kokop kop kop kop…. 

       Kop kop, kop kop, kop
kop koputi kop kop kop… 

       Kop kop koputi kop, kop

koputi koputi…. 

Kop kop kop kop… kop… 

      Kop kop kop, koppppp

kopppppp kopppp kop kop

kop…

Kop kop… 

…kop…

25

Kop!!!!!!
Kop!!!!!!

Kop!!!!!!
 Kop kop kop kop kop

              kop kop kop kop kop… 

 Kop kop

   Kop kop
Tap

Tap tap tapputi tapputi tap tap tap…  

Tap
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   Kop Kop
Tap tap tapputi tapputi tap tap tap 

Kop kop kokop kop

kop, kopu kop, kop, kop

kop…  

…

…

…

… 

… 

… 

…

… 

… 

…

… 

…

…

… 

…

…

…
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 Kop. 

Hän astahti taaksepäin kuin taiteilija, joka 

ihailee työtään, ja sitten hetken pohdinnan jäl

keen, hän astui takaisin ovelle, kohotti taas kolku

tinta ja lisäsi:

      Kop kokokop kop, kop kop!

Sitten hän astahti taaksepäin, laittoi kätensä 

puuskaan ja odotti.
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28 29

Palatsin 
turvallisuus

päällikkö

Hyvin pian oven takaa kuului ääni.

”Oliko se salainen koputus?” ääni 

kysyi.

”Kyllä”, Hajupommi vastasi.

”Ai”, ääni sanoi. ”En tiennytkään, että salai

nen koputus on noin pitkä.”

”No, se on”, Hajupommi sanoi. ”Minä tein sen 

melkoisen hyvin, eikös?”

”Kyllä”, ääni vastasi. ”En ymmärrä, kuinka 

onnistuit muistamaan sen.”
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”Itse asiassa”, Hajupommi sanoi, ”se saattoi 

mennä hiukan pieleen keskellä. Koputanko uudes

taan?”

”Öh, ei, se on ihan hyvä näin”, ääni vastasi 

nopeasti.

Ovi avautui ja siellä, tummat lasit päässä ja 

vakava ilme kasvoillaan, pieni rintamerkki rin

nassa, seisoi kuningas Hammasharja Kärppä.

”Hei, kuningas Hammasharja Kärppä!” Ket

suppinaama tervehti iloisesti.

Kuningas Hammasharja Kärppä katsahti 

häntä ankarasti. ”Minä en ole kuningas Hammas

harja Kärppä”, hän sanoi tiukasti. Hän osoitti rinta

merkkiään, jossa luki:   , ja sanoi: ”Minä olen 

palatsin turvallisuuspäällikkö.” Sitten hän kohotti 

tummia lasejaan ja tirkisteli pientä ostoskärryä. 

”Miksi porkkana on kiinni korisi etuosassa?”

”Se on valeasu”, ostoskärry vastasi.

lu ku3.
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”Eivätkä syö”, Ketsuppinaama vastusti.

”Kylläpäs”, Kuningas Hammasharja Kärppä 

väitti. ”Hevoset kiipeävät ylös puihin ja istuskele

vat oksilla odottaen herkullisen, lihavan kulta kalan 

ravaavan ohi; ja kun niin tapahtuu, hevonen 

pudottautuu puusta kultakalan kimppuun ja 

syö sen suihinsa.”

”Minä luulen, että ajattelet jaguaareja”, Haju

pommi sanoi kohteliaasti, ”mutta ne pudottautu

vat kauriin kimppuun eivät kultakalan.”

”Ei”, kuningas Hammasharja Kärppä sanoi. 

”Jaguaarit eivät syö kauriita: ne muuttuvat niiksi. 

Kauriit munivat eräänlaiseen hyytelöön, jota sano

taan kauriinkuduksi, ja niistä kuoriutuu jaguaareja, 

jotka uiskentelevat ympäri lammikkoa, kunnes 

niille kasvaa jalat ja niiden hännät putoavat ja ne 

muuttuvat kauriiksi.”

31

Kuningas Hammasharja Kärpän otsa rypistyi 

ihmetyksestä. ”Miksi olet naamioitunut porkka

naksi?”

”Öh, en minä ole”, pieni ostoskärry vastasi 

ujosti. ”Minä olen naamioitunut hevoseksi. Iha 

haa, hirn, iha haa.”

”Hevoseksi?” toisti kuningas Ham

masharja Kärppä. ”Hevosilla ei 

ole porkkanaa kiinni korinsa 

etuosassa.”

”Minä teeskentelen syö

väni sitä”, ostoskärry selitti.

Kuningas Hammas

harja Kärppä ravisti pää

tään kärsimättömästi. 

”Hevoset eivät syö pork

kanoita”, hän sanoi. ”Ne 

syövät kultakaloja.”
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32 33

”Ei, senkin typerä kuningas”, Ketsuppinaama 

sanoi. ”Eivät nuo ole jaguaareja ja kauriita, vaan 

sammakoita AI! Miksi sinä noin teit? Minä vain 

sanoin, että se on AI!” hän lisäsi, kun Hajupommi 

törkkäsi häntä taas kylkeen.

”Ei nyt seistä täällä väittelemässä eläimistä”, 

Hajupommi suhisi. ”Minä haluan edetä seikkai

lussa!”

”Hyvä on”, Ketsuppinaama sanoi. ”Minä vain 

sanoin, että se oli AI! Hyvä on, hyvä on, edetään 

seikkailussa.”

”Oikein hyvä”, kuningas Hammasharja Kärppä 

oli samaa mieltä. ”Teidän on paras tulla sisään.”

K uningas Hammasharja Kärpän palatsin etei

nen oli pieni ja sotkuinen. Kuningas Ham

masharja Kärppä änkesi ohi polkupyörän, joka 

nojasi patteriin ja käveli siivouskomeroon.

”Tulkaa mukaan!” hän sanoi kärsimättömästi. 

Hajupommi ja Ketsuppinaama vilkaisivat toisiaan, 

kohauttivat olkiaan ja seurasivat pienen ostos

kärryn tunkiessa perässä.

”Miksi me olemme komerossa?” Ketsuppi

naama kysyi.
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