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1. luku

Tuplatavallinen

Makasin olohuoneen lattialla ja hak-
kasin kantapäilläni katosta roikkuvaa 
nyrkkeilysäkkiä. Yleensä tähän aikaan 

päivästä nautin rauhasta ja pelasin. Lojuin omas-
sa huoneessani ja pelasin. Unohdin kaiken muun, 
koska pelasin, pelasin ja vielä vähän pelasin.

Kunnes äiti päätti, että tässä perheessä pelataan 
liikaa. Näin ollen puhelimet, pleikka ja tietokone 
pysyisivät kiinni kesäloman loppuun saakka eli ko-
konaisen viikon. Pelaamattomuus ei ollut minulle 
mikään ongelma, koska ei minulla mitään peli-
ongelmaa ollut, pelkästään tylsää.

 - Tyyyyyyylsääää, venytin tylsää sanaa ja sormiini
takertunutta purukumia. Tulisipa joku ja te roittaisi 
umpitylsän elämäni.
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 - Siljaa! suhahti 6-vuotias pikkusiskoni Annu,
joka katsoi keijuvideota ja oli päättänyt puhua 
koko elokuvan ajan vain ässäkieltä.

 - Sikkeli, kokeilin myös minä. Olin valmis ko-
keilemaan ihan mitä vain, mikä herättäisi minut 
koomasta ja sinkoaisi tämän tylsän sunnuntai-ilta-
päivän ulkoavaruuteen.  - Sakkapylly.

 - Sopeta! suhisi Annu.
 - Hiljaa, urahti myös äiti päivänokosiltaan soh-

valta.
Eivät ne oikeasti mitkään nokoset olleet. Noko-

set ovat lyhyet, mutta äiti ja isä nukkuivat aina ruo-
an jälkeen tuntitolkulla. He kietoutuivat toisiinsa 
kapealla sohvalla kuin boakäärmeet ja aloitti vat 
kuorsauksen. Miksi pelikielto eikä nukkumis-
kielto? Äidillä ja isällähän oli selvästi uniongelma. 
Heille tekisi hyvää yrittää pysyä valveilla kokonai-
nen viikko.

 - Leiki autoilla, ynähti nyt vuorostaan isä.
Niin se sanoi aina, vaikka olin jo kymmenen

enkä ollut koskaan leikkinyt autoilla. Ainoastaan 
serkkujeni Ernon ja Tarvon kanssa olin joskus 
yrittänyt. Silloinkin olin inhonnut sitä sylkistä 
päris telyä ja maassa konttaamista sekä kaiken maa-
ilman vivuista liikuteltavia kaivinkoneita, hiekkaa 
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kip paavia kuorma-autoja ja traktoreita, joissa oli 
ruokalautasen kokoiset takarenkaat.

 - Saanko mä...? inahdin.
 - Et, äiti honisi huulet isän selkää vasten.
Isän paidassa näkyi oksettava sylkijuova. Tuli

mieleen ne kammottavat korret ukin ja mummin 
puutarhamökillä, ne joihin käärmeet olivat ruikki-
neet paksua, valkoista sylkeään. Mummi sanoi että 
käärmeet mutta ukki sanoi että hämähäkit. Mum-
milla oli aina kovemmat jutut.

Potkaisin nyrkkeilysäkin päin lipastoa niin, että 
Annun vaaleanpunainen keijulinna romahti lat-
tialle. Pikkuruiset keijuasukit ja huonekalut sin-
koilivat ympäriinsä kuin maanjäristyksessä.

 - Sonni! parahti Annu.
 - Mikä nyt taas on! kilahti äiti.
 - Leiki autoilla, ynähti isä.
 - Mutta..., aloitin minä.
 - Ei pelata ei! On se kumma kun ei saa ihminen

nukkua! karjui äiti.

Jatkoin makoilua ja kattoon tuijottelua omassa 
huoneessani. Harmi kyllä, katossani ei ollut omitui-
sia kuvia niin kuin hammaslääkärissä: ei kuvaa koi-
rasta jonka suu oli täynnä tennispalloja, ei kuvaa 
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elefantista joka istui vessanpöntöllä tai kissasta joka 
odotti akvaarion päällä ruokalappu kaulassaan. 
Katossani ei ollut mitään omituista, niin kuin ei 
meidän perheessämmekään. Olikohan koko maa-
ilmankaikkeudessa toista näin tavallista perhettä 
olemassakaan? EU:n pitäisi asettaa tavallisuudelle-
kin jotkut rajat. Jos ei saanut kiipeillä roskiksen ka-
tolla, pieraista ruokapöydässä, juoda energiajuomia 
eikä pissata uima-altaaseen, niin eivät perheetkään 
sitten saaneet olla liian tavallisia.

Perheet eivät saaneet olla sellaisia, joissa oli rilli-
päinen isä, kovaääninen äiti ja kaksi lasta, an teeksi 
kaksi ja puoli, korjasin, kun näin huoneeni ovel-
la tuijottelevan lapinkoiramme Urkin. Perheil lä 
ei saanut olla sinikuultavaa farmariautoa, rivitalo-
asuntoa, keskiviikon ja lauantain saunapäiviä, kello 
viiden ruokaa, harmaata kulmasohvaa, Ikean pus-
silakanoita eikä yhtä Linnanmäen reissua vuodes-
sa. Linnanmäelle pitäisi nimittäin päästä vähintään 
viisi kertaa vuodessa, tai sitten pitäisi olla asunto-
auto, jonka voisi pysäköidä koko kesäksi vapaapu-
dotuslaite Kingin ja hattarakojun väliin.

Ja mikä tärkeintä, perheen poika ei saanut olla 
tavallinen, ei kukaan, tapettiin sulautuva 10-vuo-
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tias, jonka nimi oli keksitty googlettamalla Suo-
men suosituimmat nimet ja tulokseksi saatu tupla-
ta vallinen Onni Juhani. 

Oman tavallisuuteni hoksaaminen lamautti mi-
nut niin, että en jaksanut nostaa edes päätäni. Yritin 
tunnustella käsin, löytäisinkö matolta jonkin rikki-
näisen, osittain kasatun, ei enää toimivan ja alun 
perin jo tylsäksi havaitun tavaran, jota kutsutaan 
leluksi. Käteni osui johonkin kovaan ja kulmikkaa-
seen  – siirsin vähän katsettani  – plääh, yksi touko-
kuussa saamistani turhaakin turhemmista synttäri-
lahjoista, johon en ollut vielä tutustunut. Kannessa 
komeillut ikävaroitus 6 +, eli ei yli kuusivuotiail le, 
oli tappanut hetkellisenkin mielenkiinnon. 

Päästin syvän huokauksen, vilkaisin läähättävän 
Urkin kosteisiin silmiin ja kampesin itseni istual-
leen. Isän kuorsaus ja keijujen kimitys kantautui-
vat huoneeseeni saakka. Ei elämä voi tästä enää 
tyl semmäksikään kulua, tuumin ja aloin riuhtoa 
auki laatikkoa, jonka kannessa luki ”Todellista 
taikuut ta!”.
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2. luku

Lapsellista!

-Ee tee koo, ee tee koo, hoin samalla kun 
nostelin taikurilaatikosta ei tässä elämäs-
sä kiinnostavia pelikortteja, narunpätkiä, 

huiveja, metallirenkaita, kumisen peukalonpuolik-
kaan, pullollisen teko verta ja tietysti säihkyvän tai-
kasauvan.

Olin saanut laatikon syntymäpäivälahjaksi kum-
mitädiltäni Kirsikalta. Hänen antamansa lahjat oli-
vat aina outoja: joskus posliinitauluja, joskus ylipit-
kiä kalsareita joita äiti joutui käyttämään joo gassa, 
kerran jopa viinipullon teline ja keittokirja Herkut-
tele äyriäisillä, jonka kuvilla pelottelin An nua. No, 
tädillä ei ollut omia lapsia, ja tänä vuonna hän oli 
sentään onnistunut ostamaan jotain lap sellista. 
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Urkki kyllästyi väistelemään lentäviä taikurin-
tarvikkeita, tuhahti kuuluvasti ja rojahti makuulle 
niin, että peräpuolikas Urkkia oli käytävällä ja pää-
puolikas minun huoneessani. Äiti oli joskus sano-
nut, että jos koira kääntää ihmiselle selkänsä, on se 
osoitus luottamuksesta. Minuun Urkki ei nähtä-
västi sitten luottanut.

Kolusin vielä laatikon pohjaa varmistaakseni, 
olinko muistanut viskoa sen koko sisällön lat tialle. 
Sieltä se yllättäen löytyi: ruskea, mitättömän nä-
köinen kirjekuori, joka ei rohissut, kilissyt eikä si-
hissyt. Se ei pistellyt, poltellut tai säteillyt kädessä-
ni. Sen rakosista ei valunut alkulimaa, ei tursunut 
viiksikarvoja eikä  – ei yhtikäs mitään.

Selailin taikurilaatikon mukana tullutta ohjevih-
kosta. Omituista, että siinä ei mainittu sanallakaan 
koko kuoresta. Halusin joka tapauksessa kurkistaa 
sen sisälle. Aloin kynsiä irti kirjekuoren liimaus-
kohtien päälle painettua teippiä, joka oli yllättävän 
tiukassa! Hermoja raastavan näpertelyn ja yhden 
katkenneen kitarakynnen jälkeen sain kuin sainkin 
kuoren vihdoin auki. Sen harmaan seitin peittä-
mästä taskusta löysin, en aivokuoriaisia, en Dracu-
lan kulmahampaita enkä siankorvaa, vaan useaan 
kertaan taitellun paperinpalasen.
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 - Jännittävää, huokasin.
Paperi oli kellastunutta ja lähes läpinäkyvää, aivan

erilaista kuin kouluvihkoissa, jotka kestivät raivok-
kaimmatkin kumitukset. Ryhdyin availemaan tai-
toksia erityisen varovasti, sillä pelkäsin, että käteeni 
jäisi pelkkä tomukasa. Lopulta pitelin sormissani 
isoa paperiarkkia, jonka yläreunaan oli kirjoitettu 
hyppivillä harakanvarpailla MUODONMUU-
TOSRESEPTI .

Voiko kymmenvuotias enää tämän alemmas va-
jota? ajattelin levittäessäni muodonmuutosreseptiä 
keittiön pöydälle. Minä siis todellakin aioin ryhtyä 
leikkimään? Minä, joka olin inhonnut jo vauva-
na leikkimistä, aioin valmistaa taikaseosta, jonka 
avulla voisin muuttua joksikin toiseksi olennoksi!? 
 - Hui, miten jänskää, puuskahdin. Tähän kaikkeen
olin joka tapauksessa ryhtymässä, vaikka kukaan
ei uhannut karkkikiellolla eikä pitänyt veistä kur-
kullani!?

Ensin minun piti kuitenkin varmistaa, että ku-
kaan ei nähnyt minua leikkimässä, sekoittelemas-
sa noloa vauvojen taikapilttiä. Kuulostelin hetken 
olohuonetta. Ei mitään uutta sillä ilmansuunnalla: 
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Annu suhisi, keijut kimittivät ja boapariskunta ko-
rahteli. Seuraavaksi minun täytyi etsiä taikuuteen 
sopiva kippo. Suunnistin vessaan ja nappasin sieltä 
hammasmukini. Sormeni takertuivat sen valkoi-
seen, tahmaiseen pintaan. Mukin pohjallakin oli 
paksu kerros samaa tahmaa. Tämä oli silti juuri se 
kippo, johon halusin taikaseokseni tehdä.

Ryhdyin availemaan keittiön kaappeja. Ainek-
set löytyivät lapsellisen helposti, kaikki muut paitsi 
limppari. Äiti ei ollut ostanut sitä sen jälkeen, kun 
olimme ampuneet Annun kanssa yhden puolen-
toista litran limsapullon kattoon, vaikka se oli ollut 
puhdas vahinko. Tai no, ei niin puhdas, mutta va-
hinko kuitenkin. Olimme juosseet kilpaa kioskil-
ta kokispullot kainalossa, ja kun kotona avasim me 
niistä toisen, sen sisältö ampaisi kuin ohjus olo-
huoneen kattoon. Sieltä se lirisi iloisesti valkoi selle 
matolle ja Urkin turkille, joka tahmaantui niin, 
että keräsi ampiaisia koko heinäkuun. Näin ol len 
mummin imelä vattumehu saisi paikata puuttuvan 
ainesosan.

Aloin kumota kippoon tarvittavia ainesosia: 
kaakaojauhetta, keksinmurusia, raesokeria, suklaa-
muroja, xylitol-pastilleja, nonparelleja, rusinoita ja 
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loraus mehua. Outoa minusta oli se, että vaikka 
sekoitus ei juurikaan poikennut siitä terveellisestä 
välipalasta, jota valmistin aina itselleni koulusta tul-
tuani, se näytti aivan erilaiselta. Ensin seos hyytyi, 
sitten se alkoi kuplia ja liikahdella kuin samma-
konkutu lätäkössä ja lopulta savuta. Ehkä hammas-
tahnaa oli sittenkin liikaa, ajattelin.
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3. luku

Eläimellinen välipala

Epäuskoinen ilme naamallani tuijotin vuo-
roin kipossa kuplivaa seosta ja vuoroin 
pöydällä lojuvaa muodonmuutosreseptiä. 

Ohjeen mukaan seoksesta puuttui enää ruumiin-
osa olennosta, joksi haluai sin muuttua. Ehkä koi-
raksi? Katsoin Urkkia, joka oli siirtynyt makaa-
maan olohuoneen ja keittiön väliselle kynnykselle, 
taas naama minuun päin. Sen korvat kääntyilivät 
kuin pienet karvaiset anten nit ja silmät seurasivat 
jokaista liikettäni yllättävän valppaina.

Ehkä en kuitenkaan koiraksi. En haluaisi muut-
tua kielitaidottomaksi lattialla makaavaksi säkiksi, 
jonka hengitys lemusi tarjoustiskin sinihomejuus-
tolle. Eihän sen olemus poikennut millään tavalla 




