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Jan Birck syntyi 1963 Münchenissä, missä hän asuu 

nykyisin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. Vuodesta 

1992 alkaen hän on työskennellyt vapaana kuvittajana. 

 Jan Birck 

Nelitassuinen poni
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Sara piteli korviaan ja pakeni hissiin.

Sa
ran

 äit
i porasi

 reik
iä keittiö

ssä

    
    

    
  ja

 piti k
amalaa meteliä.

Hississä Sara painoi P:tä,  

joka tarkoittaa pohjakerrosta.

Sara_ja_Takku_sisus_FIN.indd   4-5 11.1.18   15.31



Pihalla lapset ajelivat  

rullalaudoilla.

Ikävä kyllä Sara ei tuntenut pihasta 

ketään, sillä hän oli muuttanut  

taloon vain vähän aikaisemmin.
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”Terve!”Sara sanoi.

”Minä olen Sara ja juuri 

muuttanut tänne.”

Eräs lapsista pysähtyi ja sanoi:

”Minä olen Pertti j
a ollut  

aina täällä.”
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”On parasta, että menet takaisin sinne, 

mistä tulitkin”, Pertti huusi.

”Enkö saa jäädä tänne?”

”Et”, Pertti huusi.

”Miksi en?” Sara halusi tietää.

”Koska me olimme täällä ensin!”  

Pertti vastasi.

”BASTA!”
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Äiti oli lopettanut poraamisen,  

mutta nyt hän imuroi.

Sara huusi niin lujaa kuin kykeni. 

M
INÄ HA

LUAN Y
HDEN YSTÄVÄN

VÄHINTÄÄN
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Silloin pölynimuri vaikeni.

”Mikä hätänä?” äiti kysyi.

”Minä haluan ystävän, jonka kanssa olla ulkona, 

kun sinä meluat sisällä! Tai silloin kuin sinä nukut, 

ja minun pitää olla hiljaa”, Sara vastasi.

Saran äidin piti näet nukkua suurin osa päivästä, 

sillä hän oli töissä öisin.

”No, etsi itsellesi ystävä”, äiti neuvoi.

Ei se ole niin yksinkertaista, Sara ajatteli.

”Mistä sitten?” hän kysyi neuvottomana.  

”Tuoltako, mistä juuri tulin?”

”Niin. Pihalta, missä kaikki ovat.”
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Sara oli varma, että basta-poika  

lähettäisi hänet heti takaisin ylös.

Niinpä hän meni huoneeseensa  

ja piiloutui pesään, jonka äiti oli  

eilen kiinnittänyt kattoon. 

Siellä hän luki lempikirjaansa:  

se kertoi intiaaneista. Heillä oli pitkät,  

mustat hiukset, aivan kuin Saralla  

ja Saran isällä. 

Intiaanit istuivat hevosten selässä,  

mutta Sara ei.
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Sara oli nukahtanut ja uneksi, että hän ratsasti 

 hevosella pitkin preeriaa. Kunnes hän törmäsi 

 muutamaan puhveliin. 

”Terve!” Sara sanoi. ”Minä olen Sara ja juuri 

 muuttanut tänne.”

Kaikista suurin puhveli vastasi: ”Minä olen Pertti  

ja ollut aina täällä. On parasta, että menet takaisin 

sinne, mistä tulitkin!”

Silloin äiti huusi syömään niin lujaa,  

että Pertti-puhveli rynnisti pois.

”Mitä tänään syödään?” Sara halusi tietää.

”Lempiruokaasi: kirsikkatomaatteja ja 

 puhvelimozzarellaa.”
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