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TARA LANGE



Ympyroi sita mukaa kuin loydat sanat tarinasta. 
Voit opettaa sanat myos vanhemmillesi!

RANDOM – satunnainen puolituttu tai hieman sekava 
tyyppi.

KLIKKAA – tervehdys, jossa lyödään kevyesti nyrkissä 
olevien käsien rystyset yhteen.

BATTLE – tiukka kahden pelaajan välinen kilpailu.

LOL – tulee englannin sanoista ”laugh out loud” 
eli nauretaan ääneen.

NEXT LEVEL – seuraava ja parempi taso, niin peleissä 
kuin elämässä.

PRO – tulee englannin sanasta ”professional” 
eli ammattilainen.

NOOBI – tulee englannin sanasta ”newbie” eli aloittelija, 
joka ei osaa kaikkea.

PRANKKI – tulee englannin sanasta ”prank” 
eli kepponen tai pila. 

KOODIKIELI



LEIMI – tulee englannin sanasta ”lame” eli naurettavan 
tylsä.

COOL – viilee tai siisti asia tai tyyppi.

CHILLAA – tulee englannin sanasta ”chill” eli ota 
rennosti.

OMG – sanotaan kun ollaan kauhistuneita jostain.

FLEXAA – huomion hakua leuhkimalla tai pilailemalla 
hauskalla tavalla.

FLOSSAA – suuren suosion saavuttanut tanssi, jossa 
vispataan käsiä sivuttain.

MUUVI – tulee englannin sanasta ”move” ja tarkoittaa 
tanssiliikettä.

VIPPI – skuuttitemppu, jossa skuuttia pyöritetään 
ympäri.

REILAA – skuuttitemppu kaiteella tai kadun reunalla.

SKILLI – tulee englannin sanasta ”skill” eli kyky tehdä 
jotain hyvin.

LEGE – lyhenne sanasta ”legendaarinen” eli 
ikimuistoinen legenda!





9

Riku on näyttämässä Jaskalle Minecraftiin rakentamaan-
sa farmia, kun tuntee taputuksen olallaan. Hän kääntyy 
ympäri ja näkee tytön, jota ei ole koskaan ennen nähnyt.

– Sä olet kuulemma koulun paras Minessä? Tai sanoisin-
ko, OLIT paras, ilkkuu tummatukkainen tyttö Rikulle. 

– Toivottavasti olet ehtinyt nauttia suosiostasi, sillä olet 
menettämässä tittelisi… minulle!

Jaska siirtyy Rikun eteen.

– En tiedä kuka random tyyppi sä olet, mutta tiedän, ettet 
voi olla Rikua parempi! sanoo Jaska kiihkeästi.

Riku työntää Jaskan pois.

– Kiitos Jaska, mutta en tarvitse sinua puolustamaan it-
seäni. Taitoni puhuvat puolestaan, sanoo Riku tyynesti. 

Riku katsoo tyttöä uteliaasti.

Luku 1 Riku
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– Paras vastustaja on itsevarma vastustaja. Tykkään sun 
tyylistä. Mun nimi on Riku, Riku sanoo ja ojentaa käten-
sä. Isä on opettanut, että ihmisiä pitää katsoa silmiin ja 
kätellä.

Tyttö klikkaa Rikun ojennettua kättä nyrkillä, ja Riku 
klikkaa nauraen takaisin.

– Mä olen Malva. Aloitin juuri tässä koulussa. Me ollaan 
samalla luokalla, joten nähdään tunnilla, Riku Räkäpallo! 
Malva ilmoittaa ja kääntyy kannoillaan.

– Rasittava tyyppi, ja vielä meidän luokalla, nurisee Jas-
ka, mutta Rikua hymyilyttää. Hän seuraa katsellaan Mal-
vaa, joka kävelee selkä suorassa ympäri pihaa, kaikkia 
vastaantulijoita iloisesti moikaten.

Kello soi. 

Tästä tulee kiva lukuvuosi, miettii Riku. Malvassa on jo-
tain jännittävää. Jotain, joka saa Rikun vatsanpohjan kut-
kuttamaan.
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Kävelen luokkaan paljon varmemmin askelin kuin viime 
vuonna. Silloin me oltiin veljeni Rikun kanssa ainoita uu-
sia oppilaita koko Saaren koulussa. Riku oli heti suosit-
tu, mutta mä en, sillä mulla ei ollut kännykkää. Nyt mulla 
on Rikun vanha Iphone vitonen. Sain valita siihen hienon 
kimaltavan kissakuoren. Riku opetti mua käyttämään 
kännykkää, se on ihan helppoa! Mä en tarvitse aikarajaa 
kuten Riku, koska en pelaa Minecraftia tai Pixel Worldiä, 
mutta mulla on piirustuspelejä ja tykkään kuunnella mu-
siikkia ja äänikirjoja.

Ekalla tunnilla mä laitan kännykän pulpetilleni, ihan kuin 
vahingossa vaan. Tietenkin tiedän, ettei tunneilla saa pi-
tää kännykkää, mutta haluan, että kaikki näkevät, että nyt 
kuulun kännykänomistajien klaaniin!

Mulla on WhatsAppissa vaikka kuinka monen numerot. 
Tietenkin äidin, isän ja Rikun, mutta myös mun parhaan 
kaverin Mintun. Minttu oli kesän aikana meillä neljä ker-
taa koko viikonlopun yökylässä, ja meillä oli niin hauskaa. 
Minttu ei asu täällä, joten en tiedä koska nähdään taas, 

Luku 2 Ruut
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mutta me soitellaan toisillemme tosi usein.

Mä osaan myös käyttää FaceTimea ja sillä mä soitan mun 
maailman mahtavimmalle tädilleni. Se on äidin sisko, ja 
se on asunut jo kauan Intiassa. Mun täti kutsui meidät 
kaikki sinne lomalle kaksi vuotta sitten, mutta isä ei ollut 
matkasta kovin innoissaan. 

Isän mielestä Intia on likainen ja siellä on liikaa ihmisiä. 
Mä luulen, että oikeasti isä halusi olla viikon rauhassa ja 
syödä mitä se haluaa, ilman äidin valitusta tukkiutuneista 
verisuonista. Isä tarjoutui jäämään kotiin Rikun kanssa, 
sillä Rikukaan ei halunnut tulla, koska se pelkää kaikkia 
ötököitä ja sillä oli futisleiri.

Intia kuulosti niin jännältä paikalta, että olin ihan varma, 
että minäkin joutuisin jäämään kotiin. Äiti haluaisi var-
masti olla kahdestaan siskonsa kanssa. Mun äiti on ihan 
jees, mutta se stressaa aina kaikesta. Kai se on äidin hom-
maa – huolehtia.

– Ruut on niin herkkä, äiti aina sanoo, ihan kuin se olisi 
vähän huolestuttava asia.

Jos se olisi laillista, niin mun äiti käärisi mut pumpuliin 
eikä  päästäisi  mua  ikinä  mihinkään, kaikista  vähiten  
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johonkin ötököitä ja ihmisiä täynnä olevaan maahan! Sik-
si mä hypin ja kiljuin ilosta ainakin tunnin, kun äiti kertoi, 
että Intian matka olisi tyttöjen matka.

Mun täti on mulle tosi rakas. Se aina ymmärtää mua, 
ja sen mielestä mun herkkyys on just parasta mussa. Se 
kuuntelee mua aina tosi tarkkaan ja puhuu mulle kuin ai-
kuiselle. Mun täti sanoo, että me ollaan kuin kaksi marjaa, 
mikä on tosi hauskaa, sillä mun tädin nimi on Marja!

Isä kutsuu tätiä niin vaikealla nimellä, että mun pitää aina 
sanoa se tavu kerrallaan.

EK
SENT
RI
NEN

Eikö olekin vaikea? Kokeile sanoa! Mun täti on aika ek-
sentrinen eli tosi erikoinen tapaus, ja siksi se onkin ihan 
paras. Se pukeutuu kuin eksoottinen prinsessa. Sillä on 
aina tosi paljon kiliseviä koruja kaulassa, ranteissa ja nil-
koissa, ja sen koti on kuin palatsi täynnä kaikkia kauniita 
aarteita. Etkä ikinä usko, mutta sen talon pihalla asuu oi-
keita apinoita, ihan kuin Aladdinissa!
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Mä olen tottunut olemaan aika näkymätön täällä Suomes-
sa, mutta siellä Intiassa kaikki tuijotti mua ja heilutti mul-
le.

– Me ollaan niistä haalean näköisiä, kun ollaan niin vaa-
leita, mun täti selitti ja nauroi.

Intialaiset ihmiset on niin kivoja ja iloisia, ja ne tykkää 
kovasti lapsista. Mun mielestä intialaiset ihmiset ovat su-
perkauniita ja niiden maa on tosi erilainen kuin meidän 
Suomi.

Mä tykkään kaikista erilaisista asioista, ja kaikki, ihan 
kaikki, on Intiassa erilaista. Ruoka on tulista, ihmiset 
pukeutuvat värikkäästi, siellä on tosi kuuma ja kaikki 
eläimet saavat olla vapaana, lehmätkin! Aina iltaisin ne 
lehmät menee kotiin omistajansa luo, mutta päivisin ne 
hengailee kaupungilla. Ne kävelee kaduilla ja rannoilla 
ilman huolen häivää. Mä silitin tosi montaa lehmää! Isä 
olisi pyörtynyt, jos olisi nähnyt.

Yhtenä päivänä me mentiin viidakkoon, koska äiti halusi 
nähdä norsuja. Mua vähän jännitti, mutta Marja-täti rau-
hoitteli minua.

– Norsu on tosi sydämellinen otus, sillä sen sydän on 60 
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kertaa painavampi kuin ihmisen, kertoi täti. – Se tyk-
kää hassutella, ja se osaa olla itsestään ylpeä. Norsu on 
myös tosi herkkä ja tunteellinen, sillä se pystyy itkemään 
ja nauramaan. Kun yksi lauman norsuista kuolee, suree 
koko lauma monta päivää.

Me oltiin viidakossa tuntikausia, muttei nähty norsun 
norsua. Mua kyllä harmitti, mutta ymmärsin, että norsut 
halusivat pysyä piilossa. En minäkään aina halua olla vie-
raiden ihmisten kanssa. Mistä sitä tietää, onko ne ihmiset 
kilttejä vai ei?

Itkin jo valmiiksi kovaa ikävää, kun oli aika lähteä Intias-
ta. Mun täti piti mua sylissä ja antoi mulle lahjaksi mun 
ihan ikioman norsun. Se on avaimenperä, jossa on norsun 
lisäksi kaikenlaisia kilkattamia, kulkusia ja sydämiä.

– Sain tämän siltä katukauppiaalta, joka pysäytti meidät 
ja hymyili sinulle. Muistatko Ruut?

Totta kai muistin. Sillä ainakin satavuotiaalla miehellä oli 
paksu ja ryppyinen iho, suuret ruskeat silmät ja lempein 
hampaaton hymy ikinä. 

– Se mies ennusti, että hypit ja tanssit tulevaisuudessasi 
kilisevän soinnun tahtiin. Vanhaa miestä pidetään hyvin 
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viisaana ja hänen antamiaan lahjoja onnen tuojina. Norsu 
symboloi Intiassa uskollisuutta, ystävyyttä sekä maallista 
ja taivaallista kokonaisuutta. Muista nämä sanat, Ruut, ja 
ota elämän antamat lahjat kiitollisena vastaan, Marja-täti 
sanoi katsoen mua suoraan silmiin ja painaen avaimenpe-
rän tiukasti mun käteen.

Sen katukauppiaan ja mun tädin sanat kuulostivat tosi 
tärkeiltä. En ymmärtänyt mitä maallinen ja taivaallinen 
kokonaisuus tarkoitti, mutta halusin näyttää mun tädille, 
että mulle kannatti puhua kuin aikuiselle, joten nyökkäsin 
hiljaa, enkä kysellyt tyhmiä. Mä kirjoitin lentokoneessa 
ne sanat tarkasti ylös mun matkapäiväkirjaan, etten ikinä 
unohtaisi niitä.

Se avaimenperä on mun suurin aarre enkä edes uskalla 
käyttää sitä, kun pelkään, että se menee hukkaan tai tulee 
likaiseksi. Pidän sitä mun pöydällä ja aina kun näen sen, 
muistelen mun tätiä, Intiaa ja mun tulevaisuuden hyppi-
mistä ja tanssimista kilisevän soinnun tahtiin.
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Malva kertoo, että hänellä on kolme isoveljeä. Kolme! Nii-
den kotona on pakko olla pleikka, tuumii Riku.

– Olisi tosi kiva tavata ne ja pelata niiden kaikkien kanssa 
vaikka pleikkaa, Riku ehdottaa toiveikkaana.

Malva menee yllättävän hiljaiseksi.

– Se ei ole hyvä idea. Ollaan mieluummin teillä. Mä en 
halua, että me ollaan meillä, Malva sanoo. 

Riku ei ymmärrä miksi. Hän yrittää kysyä, mutta Malva 
vaihtaa puheenaihetta, ja Riku luovuttaa. Ehkä Malvan 
koti on vielä sotkuinen muuton jäljiltä ja pelikonsolien 
johdot ovat hukassa?

He sopivat tapaavansa Rikulla heti päivällisen jälkeen ja 
pelaavansa Mineä. Molemmilla on voitto mielessä.

Roni ja Jaska pyytävät Rikua Ronin trampalle, mutta Riku 
kieltäytyy selittäen, että heillä on Malvan kanssa battle 

Luku 3 Riku
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suunnitelmissa. Pojat haluavat tulla katsomaan, mutta 
Riku kieltäytyy jälleen. 

Vaikka Malva on teknisesti Rikun vastustaja, on Malvas-
sa myös jotain vastustamatonta. Riku haluaa olla Malvan 
kanssa ihan kahdestaan.

– Mulla on uusi kaveri. Se on tyttö nimeltä Malva, ja se 
tulee meille pian, Riku kertoo perheelleen päivällispöy-
dässä.

Ruut yrittää viheltää vihjailevasti, mutta ei oikein osaa, 
joten tyytyy potkaisemaan Rikua pöydän alla. Riku näyt-
tää Ruutille kieltä.

– Jaahas, isä venyttelee kylläisenä. – Mitäs ne Malvan 
vanhemmat tekevät työkseen?

– Rami Kaarna, sivaltaa äiti suutuksissaan ja alkaa kerätä 
lautasia kolistellen ja tuhahdellen. Koko perhe tietää, että 
silloin ollaan pulassa, kun äiti käyttää koko nimeä. Riku ja 
Ruut livahtavat vanhempiensa sanaharkan alta pois ylä-
kertaan omiin huoneisiinsa.

– Mitä väliä sillä on, mitä Malvan vanhemmat tekee, ky-
syy Riku ihmetellen.
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Ruut ei tiedä. Isällä on välillä oudot jutut, mutta äiti huo-
lehtii niistäkin.

Ovikello soi ja äiti ryntää ovelle. Musta hahmo seisoo 
ovella huppu päässään. Hupun alta näkyy vain mutrussa 
oleva suu ja muutama tumma hiuskiehkura. Malvan mus-
tat housut ovat polvista rikki ja ylisuuri huppari näyttää 
vanhalta, mutta silti Malva seisoo mahtavana kuin maail-
manomistaja. 

– Olet varmasti Malva, sanoo äiti yrittäen kurkkia hupun 
alle. 

– Kiva kun tulit, Rikun huone on yläkerrassa.

Malva tepastelee äidin ohi suoraan yläkertaan Rikun luo.

– Tutise punteissasi Riku Räkäpallo, uusi Minemestari 
on talossa! kuuluu yläkerrasta. Äidin otsa rypistyy, mutta 
suoristuu heti kun äiti huomaa isän tulevan eteiseen.

– Ei sanaakaan, sihisee äiti isälle. 

Isä huokaisee, mutta tottelee.
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Minttu on ainoa tyttö, joka on ollut meillä kylässä, joten 
muakin jännittää se Malva. Jätän mun huoneen oven sep-
posen selälleen. Toivon, että Malva haluaa nähdä mut ja 
mun huoneen, mutta ei. Se menee suoraan Rikun huonee-
seen.

Meillä oli Rikun kanssa muuton jälkeen aika huonot vä-
lit, mutta sitten meidän elämään ilmestyi yksi sellainen 
pörröinen juttu, joka on salaisuus, ja nyt me ollaan Rikun 
kanssa hyviä kavereita. Mua vähän ärsyttää, ettei Riku 
tule esittelemään Malvaa mulle. Mihin ne isän opit ovat 
nyt kadonneet?

En kehtaa mennä Rikun huoneeseen, vaikka tekisi kyllä 
mieli. Istua kökötän mun sängyllä, ja kuuntelen Rikun 
huoneesta tulevaa kovaa meteliä. Malva on tosi äänekäs!

Alan taas tuntea itseni ulkopuoliseksi, enkä yhtään tyk-
kää siitä tunteesta. Yritän soittaa Mintulle, mutta Minttu 
ei vastaa.

Luku 4 Ruut
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Näen äidin kävelevän yläkertaan. Sillä on lautanen kek-
sejä kädessään. Näen tilaisuuteni tulleen. Katson äitiä 
mun koirapentusilmillä ja pyydän, että saan viedä keksit 
Rikun huoneeseen. Koiranpentukatse toimii äideille aina, 
varsinkin jos siihen yhdistää väpättävät huulet – kokeile 
vaikka!

Koputan kuuroille korville. Astun sisään ja laitan keksit 
Rikun pöydälle. Ne pelaa jotain peliä ja kiljuu toisilleen 
sanoja, joita en ymmärrä. Olen kuin ilmaa, joten keskityn 
tutkimaan koulun uutta tyttöä.

Malvassa on jotain, joka saa karvani nousemaan pystyyn. 
Se ei johdu Malvan nukkavieruista vaatteista, vaan sen 
röyhkeydestä. On mahdotonta olla huomaamatta Malvaa. 
Se istuu selkä ihan suorassa ja kaikki sen liikkeet on liioi-
teltuja. Ja onko sen pakko koko ajan huutaa? Vähemmäl-
läkin kuulisi.

Olen luullut, että veljeni on itsevarma, mutta Malva on 
next levelin next level itsevarma!

– Ai Ruut, moi, sanoo Riku vihdoin ja muistaa käytösta-
vat. – Malva, toi on mun sisko Ruut. Se ei pelaa.

– Lol, naurahtaa Malva ja jatkaa pelaamista.
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Lol? Meni tunteisiin.

Riku vilkaisee minua anteeksipyytävästi, mutta peli vaatii 
Rikun keskittymistä. Näyttää siltä, että Malva on voitolla 
ja siitä Riku ei tykkää, vaikka näyttääkin kovasti tykkää-
vän Malvasta.

Malvan voitonriemuisen äänen desibelitaso alkaa olla 
mun herkille korville liikaa. Lähden pois ja jään mietti-
mään, mikä tuossa Malvassa minua ärsyttää. 

Se on ainakin koppava kuin mikä eikä osaa käytöstapoja. 
Malva on ihan erilainen kuin minä, mutta yleensä tykkään 
erilaisista jutuista ja erilaisista ihmisistä.

Mun kehossa on sellainen omituinen tunne, ja mun sydän 
jyskyttää tuhatta ja sataa. Haluan tosi kovasti tykätä Mal-
vasta, mutta mulla on paha aavistus. Sellainen levoton. 

En rauhoitu, ennen kuin kuulen, että ovi pamahtaa kiinni 
ja tuo äänekäs tunkeilija on tiessään.
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Malva ottaa Rikun käden ja johdattaa hänet koulun taak-
se, piiloon Ronia ja Jaskaa. Malva ja Riku pelaavat Brawl 
Starsia. Se on ihan paras peli pelata kahdestaan. Rikulla 
on syyllinen olo, ettei hän ole viime aikoina ehtinyt olla 
poikien kanssa, mutta Malvan kanssa on niin hauskaa!

Kerrankin joku, joka ei katsoa Rikua ihaillen ja oleta Ri-
kun olevan aina pro kaikessa. On raskasta olla suosittu, 
Riku miettii. Malvan kanssa Riku voi olla ihan tavallinen 
Riku, sillä Malva on itse niin mahtava, ettei hän fanita Ri-
kua ollenkaan. Päinvastoin. Malva pitää Rikua vähän noo-
bina!

Malva on Rikun luona melkein joka ilta ja eilen Malva 
oli syönytkin heillä. Äiti oli laittanut Aloo Gobia, joka on 
koko perheen herkkua. Se on tädiltä opittu resepti, intia-
lainen peruna- ja kukkakaalihässäkkä. Kasvisruokaa, joka 
ei Rikusta maistu yhtään pupuruualta, koska siinä on niin 
paljon mausteita. Sen kanssa tarjottava naan-leipä on Ri-
kun herkkua. Äiti laittaa leivän päälle aina tosi paljon su-
laa voita, ja se voi valuu pitkin sormia. Äiti on niin onnelli-

Luku 5 Riku
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nen, että me tykätään kasvisruuasta, että se antaa meidän 
nuolla meidän sormia ihan luvan kanssa.

Malva ei ole ennen maistanut intialaista ruokaa. Rikusta 
tuntuu, ettei Malva oikein tykkää siitä. Kaikki muut ovat jo 
syöneet, kun Malva vielä pyörittelee ruokaa lautasellaan.

– Olen vähän allerginen perunalle, selittää Malva, ja Ruut 
tirskahtaa, mutta vaikenee, kun äiti katsoo Ruutia SILLÄ 
ilmeellä.

– Ei hätää rakas, jätät vain, jos et halua syödä, sanoo äiti.

Rikusta on tosi noloa, että äiti sanoo aina kaikkia rakkaik-
si. Rikun on käytävä äidin kanssa taas se sama keskustelu. 
On se kumma, etteivät vanhemmat opi kerrasta. Ei puhet-
ta rakkaista tai rakkaudesta, ei halailua, ei pussailua, ei 
mitään leimiä, kun on kavereita lähistöllä. Miten vaikeaa 
se voi olla?

Riku on huomannut, että Ruut käyttäytyy hassusti Mal-
van ympärillä. Riku kysyy vaivaako Ruutia joku, mutta 
Ruut sanoo, ettei vaivaa. Se ei selvästi ole totta.

Ruut taitaa olla kateellinen, miettii Riku.
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En löydä sitä mistään. Mun avaimenperää. Se on kadon-
nut, vaikken ole edes koskenut siihen! 

Kysyn Rikulta ja äidiltä ovatko ne nähneet sitä. Eivät ole. 
Äiti auttaa etsimään, mutta turhaan. Isä ei edes tiedä mis-
tä avaimenperästä puhun, mutta lupaa, että ostaa minulle 
uuden. En halua uutta, haluan MINUN avaimenperäni! 
Olisi ihan turha kertoa isälle sen viisaan katukauppiaan 
sanoista, tai siitä, mitä norsu tarkoittaa. Isä ei usko ennus-
tuksiin ja taikoihin. Isälle norsu on norsu, ja sillä sipuli.

Joku on ottanut norsuni, olen varma siitä. Meillä ei ole 
käynyt kukaan muu kuin… Malva! 

Karvani nousevat jälleen pystyyn. Tiesin. Tiesin, että jo-
tain kamalaa tulisi tapahtumaan. Voin luottaa kehooni, se 
varoittaa minua aina. Sisäinen lohikäärmeeni alkaa herä-
tä eloon, kuten aina, kun olen tosi, tosi vihainen. Se on 
valmis syöksemään tulta ja tappuraa ja tamppaamaan sen 
hupparipäisen rosvon jalkoihinsa!

Luku 6 Ruut
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Mun tekee mieli rynniä Malvan kotiin ja rehtorille ja polii-
sille ja presidentille ja kertoa kaikille miten röyhkeä kelmi 
Malva on! Asialle pitää tehdä jotain, NYT HETI, ja Malva 
pitää lukita pimeään tyrmään loppuelämäkseen!

(Mulla on taipumusta vähän liioitella silloin kun suutun.)

Syöksyn ulos huoneestani, mutta pysähdyn kuin seinään. 
Kuuluu KOPS, kun otsaani lentää mehiläinen.

Okei, mun pitää kertoa siitä salaisuudesta vähän lisää. 
Meidän takapihallamme on mehiläisten pesä, ja siellä 
asuu mun ja Rikun ystävä BumbleBum. Se auttoi meitä 
tosi paljon ennen kesää, kun meillä oli huonot välit, mutta 
kun sen taikavoimat ehtyi, se muuttui taas takaisin taval-
liseksi mehiläiseksi. 

On hyvin mahdollista, että otsaani kopsahtanut mehiläi-
nen on BumbleBum, sillä se ei tykkää siitä, että meidän 
talossa tapahtuu kamalia. Se vaikuttaa niiden hunajan 
makuun, ja hunaja on mehiläisille kunnia-asia.

Palaan mun huoneeseen ja odotan kärsivällisesti Bumble-
Bumin ilmestymistä, mutta talossa on ihan hiljaista. Olo-
ni on surkea. Miksi Malva on niin ilkeä? Miksi hän haluaa 
kiusata juuri minua? Olen antanut Rikun ja Malvan olla 
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ihan rauhassa.

Muistan BumbleBumin opetuksen: ”Elämä on suuri mys-
teeri, ja kaikkia vastauksia ei aina saa, silloin kun haluaa.”

Menen alakertaan ja teen itselleni pari hunajavoileipää. 

Hunaja rauhoittaa minua aina. Mutustelen ja mietin. Ha-
luan hoitaa asian kunnolla ja kunnialla.

Haluan, että BumbleBum on edelleen minusta ylpeä.
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Riku on saanut selville, miksi Malva ei halua häntä ko-
tiinsa. Malva kertoo Rikulle yhtenä iltana, että häntä no-
lottaa, ettei hänellä ole omaa huonetta. Hän jakaa ma-
kuuhuoneen äitinsä kanssa, ja toisessa makuuhuoneessa 
asustavat kaikki veljet. Malvan mielestä Rikun luona on 
kivempaa, kun siellä on tilaa olla rauhassa. 

Malvan äiti on yksinhuoltaja, mikä tarkoittaa, että Mal-
valla ei ole isää. Tai on, mutta Malva näkee isäänsä vain 
kesäisin, sillä Malvan isä asuu Ruotsissa. Malvan äiti te-
kee tosi paljon töitä, mutta silti heillä ei ole paljoa rahaa, 
eikä edes pleikkaa. Melkein kaikki Malvan vaatteet ovat 
käytettyjä, isoveljiltä perittyjä.

– Olen veljieni kokki ja siivooja, kertoo Malva. – Äiti luot-
taa apuuni, ja haluan auttaa äitiä.

Veljet ovat jo yläasteella ja lukiossa, ja he kohtelevat Mal-
vaa yhtä rajusti kuin toisiaan.

– Ne on aika mahdottomia säheltäjiä, nauraa Malva. 

Luku 7 Riku
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– Musta piti tulla tällainen äänekäs kovis, jotta pärjäisin 
veljieni kanssa.

Malva on Rikun mielestä kaikkea muuta kuin kovis.

Malvakin saa olla Rikun kanssa oma itsensä. Kun he ovat 
kahdestaan, Malva ei uhittele eikä kovistele, vaan on ren-
to ja hauska, mutta heti kun paikalle tulee muita, muuttuu 
Malva tiukemmaksi ja äänekkäämmäksi. 

Ei se halua tapella, se vaan haluaa, että sekin huomataan, 
pohtii Riku.

Riku surullinen siitä, että Ruutin lisäksi muutkin koulun 
tytöt ovat alkaneet käyttäytyä oudosti Malvan lähettyvillä. 
Kutosen tytöt ovat alkaneet kiusata Malvaa. Kerran Riku 
kuuli, kun yksi tytöistä haukkui Malvaa Malva Mautto-
maksi. Riku olisi halunnut mennä kertomaan välkkäval-
vojalle, mutta Malva esti.

– Anna olla, olen jo tottunut tähän. Ei se mua haittaa.

Se ei varmasti ole totta. Riku on yrittänyt ehdottaa, että 
Malva yrittäisi tutustua luokan tyttöihin, jotta häntä ei 
kiusattaisi, mutta Malvaa ei kiinnosta.
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– Mulla ei ole mitään yhteistä noiden tyttöjen kanssa, tu-
hahtaa Malva. 

Riku yrittää välillä olla Ronin ja Jaskankin kanssa, mutta 
se on hankalaa. Roni ja Jaska ovat ilmoittaneet, etteivät 
he leiki tyttöjen kanssa, joten Malva joutuisi olemaan yk-
sin. Rikulle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin olla aina Mal-
van kanssa. Kaveria ei jätetä.

Joku kiusankappale on alkanut myös pränkkäämään Mal-
vaa. Se piilottaa Malvan kenkiä, niin ettei Malva ehdi vä-
litunnille ollenkaan, kun se etsii kenkiään. Rikusta se on 
tosi leimiä, ja hän haluaisi auttaa etsimisessä, mutta välk-
kävalvoja patistaa Rikun ulos. Ne välkät, kun Malva etsii 
kenkiään, Riku viettää Ronin ja Jaskan kanssa, mutta hei-
dän ystävyytensä ei tunnu samanlaiselta kuin ennen. Ihan 
kuin heillä olisi kiire kertoa toisilleen pelienkat ja muut 
jutut, koska pian Malva tulisi taas heidän väliinsä.

Koulussa on monia, jotka eivät tykkää Malvasta, mutta 
Riku puolustaa Malvaa.

– Jos vain tuntisitte Malvan… Riku yrittää selittää, mut-
ta ei voi kertoa enempää rikkomatta Malvan luottamusta, 
joten kukaan ei usko häntä.
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Roni ja Jaska eivät enää pyydä Rikua trampalle, ja Riku 
Rohkea YouTube-kanavan tilaajamäärä on tippunut kol-
mesta sadasta alle sataan. 

Rikua rangaistaan siitä, että hän on Malvan ystävä, mutta 
Riku ei välitä. 

Hyvä ystävä on tärkeämpi kuin sata seuraajaa.
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Mulla on paljon salaisuuksia ja ajatuksia, joita en voi ker-
toa edes Marjalle tai Mintulle, joten kerron niitä edelleen 
meidän Rontti -kissalle. Kun Rontti  oli elossa, ajattelin 
ettei se oikein kuunnellut mua, mutta nyt kun se on kuol-
lut, mä tiedän, että se kuulee joka sanan. 

Meidän Rontti-kissan tuhkat on siroteltu meidän pihan 
koivun alle. Isä teetti pronssisen kilven, jossa lukee ”Maa-
ilman paras Rontti”, ja naulasi sen kilven siihen koivuun. 
Vietän paljon aikaa Rontin haudalla, joten isä laittoi vie-
lä puisen keinun roikkumaan yhdestä koivun oksasta. 
Koivun alla kukkii paljon kukkia, ja musta tuntuu, kuin 
lentäisin kukkameren päällä, kun keinun ja kuiskin salai-
suuksiani Rontille.

Nyt ei tee mieli keinua.

Istun maassa ja pyydän, että Rontti antaisi jonkun merkin 
tai vinkin, joka auttaisi mua mun ongelman kanssa.

Luku 8 Ruut
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Tiedän kyllä mitä tapahtuu, jos kerron Malvasta äidille. 
Äiti on sellainen enkeli, joka ymmärtää aina kaikkia ja on 
valmis antamaan anteeksi heti.

Mä en ole. Mä olen vihainen.

Nyt tiedän! Olemme Marja-tädin kanssa kuin kaksi mar-
jaa. Me voidaan olla Marjan kanssa vihaisia yhdessä! 
Marja-täti, jos joku, ymmärtää miten tärkeä avaimenperä 
minulle on.

Mutta hetkinen. En ole pitänyt avaimenperää tarpeeksi 
hyvässä piilossa. Mitä jos täti onkin vihainen minulle?

On vain yksi tapa ottaa asiasta selvää. Täti vastaa muuta-
man soiton jälkeen, ja selitän hänelle koko tilanteen yrit-
täen kuulostaa tosi aikuiselta ja viisaalta.

– Mielenkiintoista, tätini myhäilee. – Mitä sinä tiedät täs-
tä tytöstä?

– En tiedä paljoakaan. Riku sanoo, että Malva on tosi 
kiva, kun sen oppii tuntemaan. Riku on pihkassa. Kaik-
kien muiden mielestä Malva on tosi rasittava. Sellainen 
äänekäs poikatyttö. Luulee omistavansa koko maailman, 
vaikka näyttää ihan resupekalta. 
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Tätini on kauan hiljaa, ja minua alkaa hävettää, että kut-
suin Malvaa resupekaksi. Intiassa kaikki ovat resupekkoja 
ja silti tosi mukavia. Ihmisiä ei saa tuomita ulkonäön pe-
rusteella, kyllähän minä sen tiedän.

– Ihmisellä on monet kasvot, sanoo tätini vihdoin hiljaa. 
– Meillä täällä Intiassa on sananlasku: Jos huomaat vain 
ihmisten virheet, sinulla ei ole ystäviä. Uskon sinuun, 
Ruut. Asia selviää mitä parhaimmalla tavalla.

Olisin halunnut, että tätini olisi ollut vihainen kanssani. 
Pettymys tuntuu kurkussani ja minua itkettää.

– Mutta mitä ihmettä minä teen? Haluan avaimenperäni 
takaisin, huudan, enkä yhtään välitä kuinka lapselliselta 
kuulostan.

– Kerron mitä olen oppinut erilaisten ihmisten kanssa 
toimiessani, Ruut. Jos ihmisiä kohtelee huonosti, he al-
kavat käyttäytyä huonosti. Jos ihmisiä kohtelee hyvin, he 
alkavat käyttäytyä hyvin. Nyt tarvitaan lehmän hermoja, 
Ruut, lehmän hermoja, sanoo tätini ja lopettaa puhelun.

AMMUU, sanon minä.
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Ruut kertoo aamupalan jälkeen Rikulle epäilyksistään. 
Ruut on ihan varma, että Malva on ottanut hänen huo-
neestaan avaimenperän, joka on Ruutille tärkeä matka-
muisto.

– Chillaa Ruut. Me ollaan katsottu niin monta jaksoa Pik-
kuetsiviä, että tiedetään, ettei ketään voida syyttää ilman 
todisteita, Riku aloittaa. – Motiivikin puuttuu, sillä kilise-
vä norsu ei ole yhtään Malvan tyylinen, Riku jatkaa. Hän 
ei voi uskoa, että Malva olisi vaarantanut heidän ystävyy-
tensä halvan avaimenperän takia.

– Täällä ei ole käynyt kukaan muu, ja mun keholla on 
kummallinen olo Malvasta. Siinä on tarpeeksi todisteita 
mulle, puuskahtaa Ruut. 

– Mä voin kysyä Malvalta. Tälle on pakko olla joku selitys. 
Älä kerro sitä ennen epäilyksistäsi kenellekään. Lupaat-
ko? anelee Riku.

Rikua pelottaa, että Ruut kertoo isälle. Isän reaktio tie-
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detään. Isä menisi huutamaan Malvan äidille ja kieltäisi 
sitten Rikua ikinä enää kaveeraamasta Malvan kanssa. 
Siihen Riku ei suostuisi. Ei ikinä!

Riku juoksee aamun ensimmäiselle tunnille tahallaan 
myöhässä. Hän ei ole vielä valmis kohtaamaan Malvaa. 
Riku haluaa uskoa, että Ruut on väärässä, eikä hän halua 
syyttää Malvaa turhaan. Avaimenperä löytyy varmasti pa-
rin päivän sisällä jostain kaapin takaa. Riku aikoo pelata 
aikaa.

Malva iskee äikän tunnilla Rikulle silmää. Riku hymyilee 
vaivaantuneena takaisin. Tunnin loputtua Riku kävelee 
luokasta äkkiä ulos. Hän yrittää päästä Ronin ja Jaskan 
seuraan, jotta voisi vältellä Malvaa, mutta huomaa pian, 
että Roni ja Jaska tekevät kaikkensa vältelläkseen Rikua.

Riku ei tiedä, että pojat ovat aloittaneet uuden ”Ronin 
ja Jaskan Minemetkut” YouTube-kanavan, ja sillä on jo 
enemmän seuraajia kuin Rikulla. Pojat ovat nyt toisten-
sa vastustajia ja eihän vastustajien sovi veljeillä toistensa 
kanssa.

– Nähdään koulun takana. Vika on mätämuna, hihkuu 
Malva ja ohittaa Rikun reppu heiluen. Riku ei voi uskoa 
kuulemaansa. Malvan repusta kuuluu kulkusten kilinää. 
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Malvan reppu ei ole ennen kilissyt. Onko Ruut sittenkin 
oikeassa?

Riku päättää mennä välkän ajaksi vessaan piiloon. Rikun 
on pakko kertoa Ruutille kilinästä. Se on tärkeä todiste. 
Riku oli tuonut heidän kotiinsa varkaan, ja Ruut olisi hä-
nelle vihainen. Ruut kertoisi isälle, ja isä kieltäisi Rikua 
näkemästä Malvaa.

Rikulla on ristiriitainen olo. 

Malva on hyvä ystävä, josta Riku ei haluaisi luopua, mut-
ta hän on menettämässä aika paljon tämän ystävyyden 
vuoksi. Ensin Riku Rohkea -kanavan seuraajat ja nyt Roni 
ja Jaska. Ruut olisi pitkään vihainen ja jos Malva olisi 
syyllinen, olisi Malvakin mennyttä!

Vessa alkaa tuntua ahdistavan pieneltä. Rikulla on huono 
olo. Riku on kävelemässä pihalle, kun hän näkee Ruutin 
marssivan häntä kohti palava katse silmissään.

– Malvan reppu kilisee! Tunnistan sen kilinän vaikka 
unissani. Uskotko minua nyt? Ruut parahtaa.

Rikun vatsa muljahtaa. Hän kohauttaa olkiaan ja ohittaa 
Ruutin sanomatta mitään. Riku hakee luokastaan repun 
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ja kävelee kotiin kesken koulupäivän.

Kotona Riku kaatuu sänkyyn. Hän on kuumeinen ja ma-
hakipuinen. Malva lähettää päivän aikana ainakin 20 
viestiä ja hymiötä, mutta Riku ei vastaa. Ruut kuljeksii Ri-
kun oven edessä, mutta äiti sanoo, ettei Ruut saa häiritä 
Rikua, koska on olemassa tartuntavaara.
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Riku ohittaa kaiken olankohautuksella! Riku lupasi puhua 
Malvalle, mutta Riku Rohkealla taisi mennä pupu pök-
syyn. Riku pääsee aina pälkähästä, kun mä uhkun päivät 
ja pähkäilen yöt. En käsitä miten kaikki on aina Rikulle 
niin helppoa ja mulle niin vaikeeta. 

Äiti teki iltapalaksi pannaria ja kermavaahtoa Riku-rau-
kalle, mutta mä en halunnut syödä, olin niin raivoissani. 
Riku ei varmasti ole oikeasti kipeä, se on vaan lemmenki-
peä! 

Valvoin ainakin yhteen yöllä ja mietin eri vaihtoehtoja, 
sillä haluan norsuni takaisin. En kestä enää yhtään päivää 
tätä epätietoisuutta. 

Malva kävelee koulussa yksin ympäri pihaa. Tervetuloa 
mun elämään Malva. Mua MELKEIN käy sääliksi se, kun 
se näyttää olevan niin hukassa ilman Rikua. 

– Riku jäi vielä kotiin, vai? Malva kysyy multa välkällä. 

Luku 10 Ruut
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– Se ei vastaa, kun yritän soittaa. 

– Onkohan kissa varastanut Rikun kielen, vastaan Mal-
valle painottaen sanaa varastanut, mutta Malva ei ole 
moksiskaan. 

– OMG, tuhahtaa Malva, sä oot outo. 

Eikö tuon kauhukakaran röyhkeydellä ole rajoja? Minäkö 
outo? Siitä lähtien kun Malva tuli kouluun, olen tuntenut 
itseni koulun toiseksi oudoimmaksi - tiedoksi vaan. 

Mun lehmän hermot ovat vaarassa. Jos se vielä kehtaa pu-
hua mulle tai jos kuulen kerran vielä MUN avaimenperän 
kulkusten kilkattavan Malvan repussa, niin mun koko pää 
räjähtää. Se kiusaa mua tahallaan, mä tiedän sen. Miksi se 
muuten olisi tuonut avaimenperän kouluun? 

Täti on oikeassa, ihmisillä on monet kasvot. Malvalla on 
kahdet! Se on katala kaksinaamainen kovis! Esittää Rikul-
le niin kivaa ja kultaista, meille muille se näyttää todelli-
sen luonteensa.
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Riku tuntee olonsa jo vähän paremmaksi, muttei halua 
vielä mennä kouluun. Hän haluaa unohtaa avaimenpe-
rän, Ronin ja Jaskan, Malvankin. 

Riku syö aamupalaksi lisää pannaria ja katsoo pari jaksoa 
Riku Rikasta. Sitten hän menee YouTubeen ja näkee, että 
Riku Rohkea -kanavan seuraajamäärä on taas laskenut. 
Enää 59 seuraajaa. Riku ei ole pitkään aikaan ladannut 
uutta videota, koska on viettänyt kaiken aikansa Malvan 
kanssa. 

Riku huomaa Ronin ja Jaskan uuden YouTube-kanavan. 
Riku katsoo kaikki videot putkeen, muttei paina tykkä-
ystä. Hän on ensin kateellinen, mutta sitten surullinen. 
Rikulla on ikävä Ronin kannustusta ja Jaskan huumorin-
tajua. Jaska aina flexaa muskeleitaan trampalla ja esittää 
olevansa maailman vahvin lihaskimppu.

– Olet oikeassa, olet maailman vahvin… nalle! Riku ja 
Roni sanovat aina yhteen ääneen, ja sitten he kaikki pai-
nivat trampalla nauraen.

Luku 11 Riku
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Kaikki tuntuu olevan niin sotkussa, Riku miettii. Hän kat-
soo ympärilleen. Hänen huoneensa on myös tosi sotkui-
nen. Riku nousee ylös ja alkaa siivota huonettaan bokserit 
jalassa. Hän järjestää kaikki omiin laatikkoihinsa, hakee 
alakerrasta rätin ja pesuainetta ja pyyhkii pölyt pöydäs-
tään. 

Mitä siistimpää tulee, sen parempi mieli Rikulle tulee. 
Riku laittaa musiikin päälle Spotifysta ja flossaa muuta-
man kerran huvikseen, niin että Pokémon-bokserit pyöri-
vät jalassa. Kyllä, hän osaa vielä muuvit!

Siivoamisessa kuluu paljon aikaa. Huone alkaa olla tip-
top kunnossa juuri kun Riku kuulee avaimen kiertyvän 
alaovessa. Ruut tulee kotiin! Riku laittaa äkkiä musiikin 
pois ja sukeltaa peiton alle. Hän kuulee, miten Ruut py-
sähtyy hänen huoneensa edessä. Riku tietää Ruutin kuun-
televan oven läpi ääniä. Riku on hiirenhiljaa. 

Ruut kävelee alakertaan ja Riku ottaa kännykkänsä esiin.

Riku sai siivotessaan idean. Se olisi aika siisti idea. Sen 
toteuttaminen pelottaa Rikua, mutta mitä menetettävää 
Rikulla olisi? Riku kuulee Ruutin lähtevän ulos. Hän nou-
see, pukee vaatteet päälleen ja asettaa kännykkänsä selfie-
tikkuun. Tässä flexataan ihan uusia muskeleita, ajattelee 
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Riku. Tällaista en ole ikinä ennen tehnyt.

– Kanavan nimi on Riku Rohkea, ja nyt todistan kaikille, 
että vaikka välillä olenkin pupuruokaa pureskeleva pu-
pupöksy, osaan myös tarvittaessa olla rohkea, tsemppaa 
Riku itseään ääneen. 

Hän hengittää syvään ja painaa kännykkänsä kameran 
punaista nappia.
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Yritän taas soittaa Mintulle, mutta Minttu ei ole koulujen 
alettua ehtinyt puhumaan mun kanssa paljoakaan. Kyl-
lä mä ymmärrän, sillä on balettitreenit ja uudet kaverit. 
Mulla ei ole ketään kenelle purkaa pahaa oloani, koska en 
voi kertoa vanhemmille. Lupasin Rikulle. 

Haluaisin olla cool, kuten Riku, mutten osaa. En pysty 
nukkumaan, enkä syömään. Pidätän vaan henkeä ja pai-
sun kuin ilmapallo! Nyt tarvittaisiin BumbleBumia. Sen 
pisto voisi vapauttaa musta ilmat pihalle. Voisin syödä 
pannaria ja hengittää rauhassa. 

Lähden koulun jälkeen kävelylle. Kuuntelen kännykästä 
musiikkia ja kävelen ainakin sata kilometriä miettimättä 
yhtään mitään. 

Illalla makaan sängyssä ja muistelen sitä viimeistä kertaa, 
kun me Rikun kanssa naurettiin vatsat kippurassa. Okei, 
paljastan ihan vähän lisää meidän salaisuutta. Me voitet-
tiin Rikun kanssa sellaiset taikakolikot BumbleBumilta, 
mutta en kerro, mihin me ne kätkettiin. Niitä on kahdek-
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Taso 6
HIMO

Taso 7
VIHA

Taso 8
YLPEYS

Taso 5PELKO

san ja niissä kolikoissa lukee kaikkien niiden tunteiden 
nimiä, joita tuntemalla voi olla onnellinen. Me ollaan si-
saruksina BumbleBumin mukaan aina Rikun kanssa yh-
teydessä. Jos meillä on joku riita, niin kolikoita tutkimalla 
me voidaan löytää ratkaisu riitaan. 

Haluan kovasti avaimenperäni takaisin, joten tunnen hi-
moa. Olen suuttunut melkein kaikille, joten tunnen vihaa. 
Olen hoitanut asian kunnialla ja tunnen ylpeyttä lehmän-
hermoistani. Vähän kyllä pelottaa, että teen pian jotain 
tyhmää, kun olen niin vihainen. Näitä neljää kolikkoa pi-
täisin kädessäni. 

Mitkä kolikot Rikulle sitten jäisi? Nousen istumaan, olen 
niin hämmästynyt.

Taso 1
HÄPEÄ

Taso 3
APATIA

Taso 2
SYYLLISYYS

Taso 4
SURU
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Mikä Rikua hävettää? No varmasti ystävänsä käytös. Mis-
tä Riku tuntee syyllisyyttä? Siitä kun ei hoitanut hom-
maansa. Ei puhunut Malvalle, vaikka lupasi. Riku makaa 
nyt apaattisena sängyssä kipeänä ja vaikkei ehkä sure va-
rastettua avaimenperääni, suree kyllä tätä tilannetta. On-
han hän vaarassa menettää ystävänsä.

Nyt minäkin tunnen kaikkia kahdeksaa tunnetta. Hävet-
tää, että ajattelen aina, että Rikulla on helppoa ja minulla 
vaikeaa. Eihän se niin ole. Tunnen syyllisyyttä, että olen 
vaatinut Rikua vaarantamaan ystävyytensä Malvan kans-
sa, mutten ole kuunnellut mitä Riku asiasta ajattelee. Olen 
apaattisena odottanut, että Riku hoitaisi tilanteen, vaikka 
voisin olla rohkea ja hoitaa sen ihan itse. Olen surullinen, 
että laitoin veljeni hankalan tilanteen välikappaleeksi. Ei 
ihme, että Riku sairastui.

Kolikkojen taika alkaa toimia. Tunnen oloni paremmaksi 
ja päättäväisemmäksi.

En osaa enää olla suuttunut Rikulle. Veljeni on syytön. 
Malva on syyllinen. Ehkä purankin pahan oloni sille, joka 
on sen ansainnut. 

Jäljet johtakoot sylttytehtaalle!
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Videon teko jäi eilen kesken, sillä Rikulla meni hermot. 
Hän sanoi jotain typerästi tai paljasti liikaa ja joutui aina 
aloittamaan alusta. 

Äiti sanoo, että pitää olla yksi kuumeeton päivä, joten 
Riku ei pääse kouluun, vaikka onkin jo terve. Tänään Ri-
kulla olisi aikaa tehdä video kunnolla.

Kun Riku on valmis, hän katsoo videon läpi kaksi kertaa 
kainalot hikoillen ja posket punoittaen. Riku tietää videon 
olevan hyvä, mutta silti häntä jännittää.

Riku päättää mennä kotikadulle skuuttailemaan. Vippiä 
pitäisi harjoitella lisää. Hän haluaa vielä miettiä. Uskal-
taisiko hän sittenkään laittaa videota julkiseksi? Ehkä hän 
näyttäisi sen vain Ruutille? 

Riku on reilaamassa, kun hän näkee Jaskan ja Ronin kä-
velevän Rikua kohti. Pojat ovat juuri päässeet koulusta ja 
tulevat metsätieltä Rikun kotikadulle. Jaska asuu Rikun 
kanssa saman kadun varrella, viisi taloa vasempaan. 

Luku 13 Riku
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Pojat katsovat kännyköitään, eivätkä huomaa Rikua. He 
alkavat hidastaa vauhtia, kun kuulevat Rikun skuutin ää-
nen.

– Moi, huutaa Riku äkkiä. – Mä katoin teidän videot You-
Tubesta, ne oli ihan sikamakeet!

Jaska ja Roni vilkaisevat toisiaan ja tulevat vastahakoises-
ti Rikun luo.

– Ääh, kunhan nyt jotain laitettiin, sanoo Jaska kiviä pot-
kien.

Roni ei sano mitään, vaan vilkuilee muualle. Hän näyttää 
loukkaantuneelta.

– Skuuttaillaanko yhdessä, kysyy Riku. – Roni, kaipaisin 
vinkkejä vipissä. Sä skillaat sen niin hyvin.

– Missä Malva on, eikö se ole lege ihan kaikessa? sivaltaa 
Roni.

– Mä haluaisin, että me oltaisiin kaikki kavereita, mutisee 
Riku.

– Mäkin haluaisin sähköskuutin, mutta aina ei saa mitä 



49

haluaa, tokaisee Roni ja vetää Jaskaa kohti Jaskan kotia. 
Jaska väläyttää Rikulle anteeksipyytävän hymyn ja pojat 
menevät menojaan.

Riku juoksee äkkiä kotiinsa ja avaa YouTuben. 

Hän painaa TYKKÄÄ kaikille Ronin ja Jaskan Minemet-
ku-videoille. Sitten hän menee omalle kanavalleen ja lataa 
videonsa kaikkien nähtäväksi.
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Nukuin kuin tukki sen jälkeen, kun kolikot olivat autta-
neet minua ymmärtämään, että minun olisi itse kohdat-
tava vaikea vastustajani. Olisin halunnut pyytää Rikulta 
aamulla anteeksi ja kertoa, että hoidan ihan itse asiat Mal-
van kanssa, mutta Riku nukkui pitkään. 

No, kerron Rikulle kaiken sitten myöhemmin.

Malva viettää koulussa taas välkät yksin, ja tytöt naures-
kelevat hänelle. Minulle ei ole koskaan naurettu, olenhan 
näkymätön ja Riku Rohkean pikkusisko. Rikun suosio on 
alkanut viime aikoina laskea, ja tajuan äkkiä, että pian mi-
nuakin voitaisiin alkaa kiusata! 

Malva on saatava pois meidän elämästä, jotta kaikki pa-
laisi takaisin ennalleen.

Edessä on taistelu kovapäisen vastustajan kanssa. En ole 
koskaan tapellut muuta kuin äidin ja Rikun kanssa, joten 
aion hakea koulun jälkeen taikakolikoilta lisävahvistusta 
itselleni. Minulla on tunti aikaa, ennen kuin Malva pääsee 
koulusta.

Luku 14 Ruut
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Menen kolikkojen piilopaikkaan ja otan kolikot pussista. 
En tiedä miten ne toimivat, koska BumbleBum oli niin sa-
laperäinen puheissaan, mutta minulla on idea, joka voisi 
toimia.

Intiassa näin, kun äiti ja Marja nostivat iltaisin kortteja 
korttipakasta. Ne eivät olleet pelikortteja, vaan sellaisia 
kortteja, missä on hienoja kuvia ja viisaita lauseita elä-
mästä. Marja kysyi kysymyksen mielessään ja nosti kortin 
ja sanoi, että se kortti antoi aina oikean vastauksen.

Levitän kolikot eteeni, kuten olin nähnyt Marjan levittä-
vän kortit. Suljen silmäni ja kysyn mielessäni kysymyk-
sen, johon kyllä tiedän vastauksen. Niin Marjakin sanoi. 
Me tiedetään sisällämme jo kaikki vastaukset, mutta kor-
tit vahvistavat ne todeksi. 

Tiedän satavarmasti, että Malva on ihan liian ylpeä itses-
tään ja mun on pelattava kova kovaa vastaan!

– Kiltit kolikot, kertokaa. Mikä Malvaa vaivaa?

Avaan silmäni ja katson kolikoita. Yksi kolikoista hehkuu 
ihan eri tavalla kuin muut. Se on oltava se! Käännän koli-
kon ja yllätyn. Siinä ei luekaan ylpeys. Kolikko on... 
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Höpöhöpön häpeä! Kolikot ovat väärässä. Laitan kolikot 
takaisin niiden piilopaikkaan ja kiiruhdan koulun lähellä 
olevaan metsään.

Tunnen itseni ihan Pikkuetsiväksi, kun vakoilen koulun 
ovea. Aion seurata Malvaa sen kotiin. Pian Malva ilmes-
tyy ja lähtee kävelemään keskustan suuntaan. Juoksen 
sen perään piiloutuen välillä puiden taakse. Olisi pitänyt 
laittaa joku valeasu, vaikka viikset ja hattu, harmittelen.

Malvaa on aika helppo seurata, sillä seuraan repusta tule-
vaa kilinää. Ihan kuin lehmänkello, ajattelen, mutta mua 
ei naurata yhtään. Tämä on vakavaa. Olen lehminyt jo tar-
peeksi kauan, nyt on lypsyn aika!

Pian Malva kääntyy ja kävelee polkua pitkin keltaisen ker-
rostalon luo. Mun pitää ihan juosta sinne rappuun, että 
ehdin nähdä, mistä ovesta Malva menee sisälle. 

Taso 1
HÄPEÄ
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Mua jännittää tosi paljon, kun soitan ovikelloa, mutta 
olen harjoitellut koko päivän vuorosanojani. Tiedän, mi-
ten tämä asia ratkaistaan, eikä se väärä kolikko muuta sitä 
mitä aion sanoa.

– Voinko auttaa sinua? kysyy tumma nainen ovensuus-
ta. Hätkähdän vähän, sillä olin ajatellut Malvan avaavan 
oven. 

Nainen on ihan Malvan näköinen, tumma ja pitkä, mutta 
toisin kuin Malva, hän on tosi ystävällisen oloinen.

– Öööm, mä olen Ruut, mä takeltelen. – Tulin tapaamaan 
Malvaa.

– Oi miten kiva juttu. En tiennytkään, että Malvalla on 
tyttöystäviä täällä. Tule sisälle, tule sisälle, Malvan äiti 
avaa oven ja astuu sivuun.

Olen astumassa sisään, kun näen Malvan hyökkäävän 
eteiseen.

– Me mennään ulos. Tulen ihan pian, Malva sanoo ja an-
taa äidilleen suukon poskelle. Äiti on hämillään, mutta 
suukottaa Malvaa takaisin. 
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Minä? Minä olen pyörtyä. 

Seuraan Malvaa pihalle ja vannon pysyväni lujana. Malva 
kääntyy ja tuijottaa mua tiukasti silmiin.

– Mitä sä täällä teet? sihisee Malva, mutta näyttää sitten 
huolestuneelta. – Onko Rikulle tapahtunut jotain?

– Riku on kunnossa, se olen MINÄ, jolle on tapahtunut 
jotain. SINÄ olet varastanut minun avaimenperäni!

– En tiedä, mistä puhut, sanoo Malva ja kääntää katseen-
sa minusta poispäin. Hah, kiinni jäi! Pikkuetsivien mu-
kaan valehtelija ei pysty katsomaan ketään silmiin, kun 
sitä hävettää niin paljon se valehtelu.

– Tiedätpä, sanon voitonriemuisena. – Mä olen kuullut, 
kun se kilisee sun repussa. Meillä ei ole käynyt kukaan 
muu kuin sinä, joten turha väittää, että olet puhdas kuin 
pulmunen!

– Oletko väittänyt Rikullekin, että olen ottanut sun tyh-
män avaimenperän?

– Unohda nyt jo Riku! Tämä on meidän välinen juttu. Jos 
et anna takaisin mun avaimenperää, mä menen kerto-
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maan sun äidille ja sun opettajalle ja mun isälle ja…

Malva alkaa huutaa vastaan ja mä huudan takaisin. Koko 
piha raikuu, eikä me päästä oikein mihinkään ratkaisuun.

– Sitten mä kerron sun äidille, uhkailen ja lähden kävele-
mään Malvan kotia päin.

– ÄLÄ! huutaa Malva.

Käännyn ympäri, ja näen Malvan istuvan maassa. Se ei 
näytä enää maailmanomistajalta, vaan mustalta ja surul-
liselta mörökölliltä. Huokaisen syvään.

Kuulen mielessäni tätini sanat: Jos ihmisiä kohtelee huo-
nosti, he alkavat käyttäytyä huonosti. Jos ihmisiä kohtelee 
hyvin, he alkavat käyttäytyä hyvin. 

Menen Malvan luo ja istun sen viereen. Me ollaan aika 
kauan ihan hiljaa ja tuijotetaan maata, mutta sitten mä 
alan kertoa Malvalle Intiasta ja mun tädistä. Kerron mi-
ten kaipaan tätiäni, koska se on niin hyvä kuuntelija. Ker-
ron siitä katukauppiaasta ja mun norsusta, ja Malva vaan 
kuuntelee. Malvakin taitaa olla hyvä kuuntelija. Kun mä 
lopetan, me ollaan taas hetki hiljaa.
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– Sun täti kuulostaa tosi kivalta ja aika lailla samanlaiselta 
kuin mun äiti, vaikkei me ollakaan oltu ikinä Intiassa. Me 
ei olla ikinä oltu missään muussa maassa. Mun isä asuu 
Ruotsissa, mutta se tulee aina tänne meitä katsomaan ke-
sällä. Olet onnekas, kun sulla on isä ja äiti ja täti. Mulla on 
vaan mun äiti, ja se tekee tosi paljon töitä.

Malva puhuu hiljaisella äänellä ja… häpeillen. Ei voi olla 
totta, ajattelen, kolikot olivat sittenkin olleet oikeassa. 
Minä olin ollut väärässä.

– Mä otin sen avaimenperän. Anteeksi. En tiedä mikä mu-
hun meni. Mä vaan näin sen ja nappasin sen. En osaa se-
littää, kuuntelin sitä kilinää ja olin kuin lumottu, Malva 
mutisee.

Alan kuulla päässäni avaimenperän kilisevää sointua ja 
ihokarvani nousevat jälleen pystyyn. Mun kehossa on taas 
se sama omituinen tunne, ja mun sydän jyskyttää tuhatta 
ja sataa. Olin ymmärtänyt tuntemukseni ja ajatukseni ai-
van väärin!

Kaikki viha Malvaa kohtaan häviää kuin tuhka tuuleen. 
Minuakin hävettää. Uskon Malvaa, kun hän sanoo, ettei 
hän ottanut sitä tahallaan, sillä uskon avaimenperän ole-
van lumottu.
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Katson Malvaa uusin silmin. En näe enää koppavaa suun-
soittajaa. Näen yksinäisen ja epävarman tytön.

– Sori, naurahtaa Malva vaivaantuneesti. – Mä en oikein 
tiedä, miten tyttöjen kanssa ollaan. Mulla on vaan veljiä ja 
viime koulussakin mulla oli vaan poikia kavereina. En ole 
ikinä omistanut mitään niin hienoa kuin se sun avaimen-
perä. En ikinä. Siksi mä kannoin sitä koulussakin muka-
na, kun mun veljet olisivat muuten voineet ottaa sen. Ne 
osaa joskus olla aika ilkeitä.

Tiedän jotain veljien ilkeydestä, mutta en tiedä paljoa-
kaan kaikesta muusta, mistä Malva mulle kertoo. Mulla 
on huone täynnä kivoja tavaroita, mun isä asuu samassa 
talossa, ja äiti on meidän kaikkien mielestä ihan liikaa ko-
tona.

– Mä voin pyytää, että mun täti lähettää sulle samanlaisen 
avaimenperän, mutta mä haluaisin kyllä omani takaisin, 
sanon viimein Malvalle.

Malva katsoo mua hämmästyneenä.

– En mä… ei sun tartte… en mä ole ansainnut mitään, 
Malva takeltelee ja nousee ylös. – Tule, mä annan sen sul-
le takaisin nyt heti.
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Malva ei vieläkään päästä mua niille sisälle. Ehkä se pel-
kää, että kerron sittenkin sen äidille, mutta en kyllä ker-
toisi. Norsutkin ovat ystävilleen uskollisia. 

Malva antaa ovenraosta avaimenperän mulle ja kuiskaa 
vielä anteeksipyynnön, ennen kuin sulkee oven.

Kävelen kotiin avaimenperä kilisten. 

Tuntuu, että mun sydänkin vähän kilisee ja helisee. 

Mun tekee mieli tanssia.
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Koko perhe istuu illallispöydässä. Äiti höösää vieläkin Ri-
kun ympärillä, vaikka Riku sanoo tuntevansa itsensä jo 
ihan terveeksi.

– Aion mennä maanantaina kouluun, Riku ilmoittaa.

– Mullakin on hyviä uutisia, sanoo Ruut. – Mun avaimen-
perä löytyi! 

Riku melkein tukehtuu terveelliseen bataattikeittoon-
sa. Mitä? Hän potkaisee Ruutia pöydän alla, ja Ruut an-
taa vastaukseksi ilmeen, joka kertoo, että puhutaan tästä 
myöhemmin. Riku ei ole ikinä lusikoinut keittoaan niin 
nopeasti!

Ruut kertoo Rikulle keskustelustaan Malvan kanssa. Riku 
kertoo, mitä tietää Malvasta ja siitä, millainen Malva to-
dellisuudessa on. 

Ruut oli luullut sen koviksen olevan Malvan todellinen 
luonne, mutta onneksi Ruutkin  oli  päässyt  näkemään 
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todellisen Malvan, joka oli huomaavainen, aito ja avoin.

– Malvan on vaikea luottaa keneenkään. Niiden perhe 
on muuttanut tosi monta kertaa, ja sitä on aina kiusattu, 
Riku kertoo Ruutille.

– Mäkin haluan olla Malvan kaveri, Ruut sanoo nolona. – 
Se on tosi hyvä kuuntelija.

– Mä haluan, että me kaikki oltaisiin kavereita, Roni ja 
Jaskakin, Riku sanoo. – Siksi mä teinkin yhden videon, 
joka voisi auttaa. Mä latasin sen mun YouTube-kanavalle.

Riku asentaa Ruutin kännykkään YouTuben pikanäp-
päimeksi ja etsii Riku Rohkea -kanavan.

– Yksi uusi seuraaja lisää, Riku naurahtaa, kun painaa 
Ruutin puolesta TILAA.

Yhtäkkiä Riku jähmettyy paikoilleen. 

Riku Rohkea -kanavalla on 395 uutta seuraajaa! 

Seuraajia tulee kaksi lisää siinä ajassa, kun Riku tuijottaa 
kännykkää suu auki.
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– Mitä? utelee Ruut.

– Tämä mun video. Se, se on aika suosittu. OMG. 

Riku sukeltaa peiton alle piiloon.

– Mene sun huoneeseen katsomaan se, Ruut. Mä en kestä 
katsoa, Riku ulisee peiton alta ja on onnellinen, että edes-
sä on viikonloppu.
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Olen utelias luonne, mutta haluan säästää videon illaksi. 
Ajattelen ensin mieluummin Malvaa ja sen elämää.

Laitan tädilleni WhatsApp-viestin: ”Asia on selvinnyt ja 
avaimenperä on taas mulla. Olisiko siellä toistakin avai-
menperää, haluaisin antaa sellaisen Malvalle.”

Tätini vastaa heti: ”Avaimenperä teki siis tehtävänsä. Eh-
din jo lähettää sinulle pikapostia, pitäisi olla siellä jo. Toi-
vottavasti tykkäätte!”

Juoksen alakertaan ja kysyn äidiltäni paketista. Äiti hakee 
paketin ja sanoo, että oli ajatellut antaa sen vasta viikon-
loppuna. Viikonloppuna!

Nappaan paketin äidin käsistä ja revin sen auki, vaikka 
äiti toppuuttaa minua rauhoittumaan. Paketissa on kaksi 
silkkistä pussukkaa, ja niissä pussukoissa on samanlaiset 
kaulakorut. 

Täti on laittanut mukaan myös postikortin. Siinä on kuva 
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kahdesta norsusta, joiden kärsät ovat kietoutuneet toi-
siinsa.

Luen tätini viestin ääneen. ”Kahden ystävyys riippuu 
yhden kärsivällisyydestä. Lehmänhermoja, Ruut. Asiat 
järjestyvät aina mitä parhain päin, kun malttaa hetken 
miettiä vaihtoehtojaan. Tässä samaiselta katukauppiaalta 
ostamani korut. Tumma ja tulinen ja vaalea ja haalea, yh-
dessä maallinen ja taivaallinen kokonaisuus.”

Äidin huulet alkavat väpättää ja se räpsyttelee ripsiään. 
Vetistelyvaara, varoittaisi Riku.

– Sä olet niin herkkä, mä nauran äidille ja vien pussukat 
mun huoneeseen. Tutkin koruja sängylläni. Ne ovat tosi 
nätit ja ihan Malvan tyyliset. 

En malta odottaa, että saan antaa toisen koruista Mal-
valle. Korussa on ympyrä, jossa on kaksi norsun kärsää 
muistuttavaa kiekuraa. 

Toisiinsa kietoutuneet tumma ja tulinen ja haalea ja vaa-
lea. 

Mustassa osassa on pieni valkoinen ympyrä, ja valkoises-
sa osassa on pieni musta ympyrä.
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Mä näytän ulospäin vaalealta ja haalealta, mutta olenkin 
oikeasti vaalea ja tulinen! Malva taas näyttää ulospäin 
tummalta ja tuliselta, mutta on oikeasti tumma ja haalea. 
Hassua! Ihmisillä todellakin on monta kasvoa.

Lupaan itselleni, että yritän tästä lähtien kuunnella tark-
kaan muita ihmisiä, enkä heti usko vain sitä, mitä näen.

– Nyt nukkumaan, huutaa isä. – Kännykät kiinni ja pää 
tyynyyn!

Pesen hampaat ja huudan kaikille hyvää yötä. Otan hyvän 
asennon ja painan kännykästä PLAY. Mua naurattaa, että 
musta on tullut samanlainen kuin Rikusta - katson peiton 
alla salaa iltaisin videoita.

Rikun kasvot ilmestyvät ruudulle ja kuuntelen tarkkaan 
myös sitä, mitä Riku sanoo.
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Riku välttelee kännykkäänsä koko viikonlopun ajan. Sun-
nuntai-iltana hän ei kestä enää. Hänen on pakko katsoa 
video vielä kerran ennen kouluun menoa. Tuliko tehtyä 
tähän astisen elämänsä paras juttu vai isoin moka ikinä?

– Heippa kaikki seuraajat. En ole pitkään aikaan ladan-
nut videoita, mutta nyt mä halusin tulla sanomaan teille 
yhden jutun. Tämä juttu painaa mun mieltä ja olisi kiva, 
jos jättäisitte kommentteja aiheesta. Musta on väärin, että 
erilaisia ihmisiä otetaan silmätikuiksi ja niitä kiusataan. 
Ei kaikkien tartte olla samanlaisia, se olisi ihan tylsää. 
Meille kaikille on tilaa ja meillä kaikilla pitäisi olla oikeus 
olla juuri sellaisia, kun me halutaan olla. Me saadaan pu-
keutua miten halutaan ja tykätä niistä asioista, mistä me 
tykätään. Ei ole parempia eikä huonompia, ollaan kaikki 
samanarvoisia.

Riku pitää pienen tauon ja kerää ajatuksiaan. Ihan ok tä-
hän asti.

– Mun kanavan nimi on Riku Rohkea, ja mun mielestä 
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rohkeutta on se, että ei kiusaa eikä jätä ketään yksin. Nyt 
mun pitää myöntää, että olen jättänyt viime aikoina muu-
tamia ihmisiä yksin, ja haluan sanoa sori. Nyt mä ymmär-
rän, että mitä enemmän kavereita on, sen rikkaampi on. 
Voisin vaihtaa mun kanavan nimeksi Riku Rikas, ellei se 
olisi jo sarjan nimi, sillä mulla on tosi paljon ihan parhaita 
kavereita. Roni on mun vanhin ystävä, ja se skillaa vipin 
paremmin kuin kukaan muu. Jaska on maailman hauskin 
tyyppi. Malvan kanssa on tosi helppo olla. Mun sisko Ruut 
on viisain ihminen, jonka mä tunnen. Koko Saaren koulu 
on täynnä mitä erilaisimpia tyyppejä. Kaikki on hyviä jos-
sain. Sitä mä vaan halusin sanoa. Että oltaisiin rohkeita ja 
tutustuttaisiin kaikkiin erilaisiin tyyppeihin, eikä kiusat-
taisi niitä. Kiitos kun kuuntelit, ja hei, seuraa mun ystävi-
en uutta kanavaa, laitan linkin kommentteihin.

Riku on tyytyväinen. Tehty mikä tehty. Riku toivoo, ettei-
vät Malva, Jaska ja Roni suutu hänelle, kun hän mainitsi 
heidät nimeltä. 

Videolle tulee koko ajan lisää tykkääjiä ja kommentteja, 
joissa puolustetaan erilaisuutta ja kehutaan Rikun rohke-
utta. Kommenttien jättäjät eivät ole vain Rikun koulusta, 
vaan tosi monelta eri paikkakunnalta. 

Kaikki ovat kyllästyneitä kiusaamiseen.
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Rikun video on kerännyt viikonlopun aikana yli 2 000 
katsojaa. 

Ruut on tosi ylpeä Rikusta, ja se tuntuu kivalta. 

Isä kättelee Rikua aamulla töihin lähtiessään ja sanoo, 
että Rikusta on tulossa hieno mies. Sekin tuntuu kivalta. 

Äiti on aika hauska, kun se yrittää esittää ihan coolia, 
vaikka sen ripset räpsyy ja vetistelyvaara on päivänselvä. 
Riku tietää, että äitikin on tosi ylpeä ja haluaisi varmaan 
pussata ja halata Rikua. 

Yäk. 
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Olen niin ylpeä veljestäni, että meinaan pakahtua. Riku 
on nähnyt alusta asti Malvan läpi, kun minä näin vain 
Malvan käytöksen. 

Minua nolottaa, että Riku mainitsee minut videossa vii-
saana, sillä minulla ei ole kauhean viisas olo.

Me kävellään samaa matkaa kouluun ja meitä molempia 
jännittää ihan kauheasti. Mitähän koulussa on vastassa? 
Mä pidän toista korupussukkaa tiukasti kädessäni. 

Metsätiellä kuuluu tuttuja askeleita ja huohotusta. Me py-
sähdytään odottamaan Jaskaa ja Ronia.

Roni ojentaa nyrkkiään Rikulle.

– Klikkaa veli.

– Aina veljiä, sanoo Riku ja klikkaa nyrkillään ensin Ro-
nin ja sitten Jaskan nyrkkiä.
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Kröhin mun kurkkua äänekkäästi. Haloo, entä minä?

– Ruut myös, aina sisko! nauraa Riku, ja minäkin saan 
klikkailla poikien kanssa.

Me etsitään koulun pihalla Malvaa, mutta Malvaa ei heti 
näy. B-oven edessä on iso piiri tyttöjä, ja Malva näyttäisi 
olevan piiritettynä niiden keskelle. Malva on selvästi epä-
mukavuusalueellaan ja pakenee piiristä heti kun näkee 
meidät.

Otan Malvaa kädestä, ennen kuin Malva ehtii sanoa mi-
tään, ja vedän hänet syrjemmälle. 

Annan korupussin Malvalle.

– Mun täti lähetti meille samanlaiset korut Intiasta. Me 
ollaan kuulemma hyvä kokonaisuus, kun ollaan niin eri-
laisia. Mä haluaisin olla sun ystävä, jos se vaan sulle sopii.

– Mä luulin, että olisit mulle vihainen, Malva mutisee ja 
katsoo koruaan. – Tämä on tosi hieno, kiitos. 

Näytän kaulassani olevaa samanlaista korua ja autan Mal-
vaa laittamaan korua kaulaansa.
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– Ystäviä?

– Aina. Mua uskollisempaa ystävää et löydä, vannoo Mal-
va.
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– Moikka Riku, sanoo yksi tytöistä. – Mahtava video. Hei 
Ruut ja Malva, tuletteko meidän kanssa? Me hypätään na-
rulla hiirenhäntää.

Malva haluaa ensin selittää Rikulle avaimenperäasiaa.

– Riku, mä en tarkoittanut pahaa… aloittaa Malva.

Riku pudistaa päätään hymyillen, näyttääkseen, että asia 
on jo unohdettu. Hän osoittaa odottavia tyttöjä kädellään.

– Mene vaan, Riku kehottaa.

– Apua, kuiskaa Malva ja Riku purskahtaa nauruun.

– Ne on vaan tyttöjä, ei ne pure, Riku kuiskaa Malvalle 
takaisin. – Mene, mitä enemmän kavereita, sen parempi!

Riku jättää Malvan ja siskonsa tyttöjen luo ja kääntyy läh-
teäkseen Ronin ja Jaskan kanssa poikien luo, kun kuulee 
takaansa huudon.
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– Hei pojat, tulkaa tekin! Tytöt ja pojat on erilaisia, mutta 
sehän ei haittaa. Eikö näin ole, Riku?

– Erm, näin on, vastaa Riku ja kohauttaa taas harteitaan. 
– Pojat, kännykät reppuun ja narua hyppimään! 

Pojat murisevat ja nurisevat, mutta seuraavat Rikun esi-
merkkiä. Jaska innostuu esittelemään reisilihaksiaan.

– Katsokaas tytöt mun pomppulihaksia! Hiirenhännät 
hoituu vaikka silmät kiinni, Jaska flexaa ja kaikki naura-
vat.

Ruut ja Malva hyppivät narua käsi kädessä. Rikukin tulee 
samaan naruun mukaan. 

Roni laittaa kännykästään musiikkia soimaan, ja kaikki 
alkavat hyppiä tanssien ja nauraen. Välkkävalvoja meinaa 
tulla kieltämään musiikin, mutta heltyy, kun näkee, miten 
hauskaa lapsilla on.

Riku lopettaa hetkeksi hyppimisen. 

Hän hymyilee huohottaen Malvalle ja osoittaa sormellaan 
värikästä norsua, joka roikkuu Ruutin repussa.
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Norsut eivät osaa hyppiä, mutta tämä sulosoinnuin kilise-
vä norsu hyppii ja tanssii Ruutin mukana ylös ja alas.

Samaan aikaan Intiassa, eräs katukauppias alkaa hymyil-
lä hampaatonta hymyä. 

Vanha mies tanssahtelee itsekin muutaman pyörähdyk-
sen - uskollisuuden ja ystävyyden kunniaksi.

The End
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Nyt on sinun vuorosi tutustua kolikkojen tunteisiin!

Kaverit ja perheenjäsenet herättävät tosi paljon tunteita, 
ja se on hyvä juttu, sillä tunteet on tehty tunnettaviksi.

Voit vastata seuraaviin kysymyksiin yksin tai jutella 
niistä ystäväsi tai vanhempasi kanssa.

Norsut eivät ikinä unohda ystäviään.

Muista kertoa ystävillesi, kuinka tärkeitä he sinulle ovat.

KAHDEKSAN 
TASON

KYSYMYKSET
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Taso 1
HÄPEÄ

Malvaa hävettää, ettei hänellä ole omaa huonetta, vaikkei 
siinä ole mitään hävettävää. Oletko sinä joskus hävennyt, 
ettei sinulla ole jotain sellaista mitä sinun ystävälläsi on?
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Riku menee aina peiton alle piiloon, kun häntä hävettää. 
Mikä on sinun piilopaikkasi? Minne menet, kun haluat 
piilotella koko maailmalta?
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Taso 2
SYYLLISYYS

Ruut kertoi Rontille salaisuuksiaan, mutta nyt hän voi 
kertoa niitä myös Malvalle, sillä Malvakin on hyvä 
kuuntelija. Kenelle sinä voit kertoa salaisuuksiasi?
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Oliko Malva sinusta syyllinen, vai uskotko, että avaimen-
perä oli lumottu ja sen oli tarkoitus tuoda tytöt yhteen? 
Onko joku asia tai ihminen yhdistänyt sinua ja ystäviäsi?
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Taso 3
APATIA

Ruut halusi löytää ratkaisun ongelmaansa HETI, mutta 
malttoi odottaa muutaman päivän, jotta asia järjestyisi 
mitä parhaiten. Minkälaisissa tilanteissa sinä et malttaisi 
millään odottaa ja tarvitsisit myös lehmänhermoja?
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Riku siivosi hienosti huoneensa, ja Malva auttoi äitiään 
kotona. Mitä kotitöitä sinä voisit tehdä auttaaksesi 
vanhempiasi?
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Taso 4
SURU

Ruutilla on ikävä tätiään ja Intiaa. Onko sinulla joku 
tärkeä ihminen tai paikka, jota ikävöit?
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Ruut suri hukkaan mennyttä avaimenperäänsä. Riku 
sairastui sydänsuruun, kun pelkäsi menettävänsä kaikki 
ystävänsä. Oletko sinä hukannut tai menettänyt ikinä 
mitään ja miltä se tuntui?
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Taso 5
PELKO

Malva esitti kovista ja oli äänekäs, jottei olisi jäänyt 
veljiensä varjoon ja jotta hänet huomattaisiin koulun 
uutena tyttönä. Onko sinun elämässäsi ollut tilanteita, 
kun olet joutunut esittämään jotain muuta kuin mitä 
olet?
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Kaikki erilainen ja uusi voi aiheuttaa ensin ärsytystä, 
ennen kuin niihin tottuu ja tutustuu. Mitkä asiat tai 
millaiset ihmiset ärsyttävät sinua?
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Taso 6
HIMO

Malva ei ollut ikinä nähnyt mitään niin hienoa kuin Ruu-
tin avaimenperä. Mikä on hienoin asia, jonka sinä olet 
koskaan nähnyt?
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Ruutin isä ei usko taikoihin tai ennustuksiin. Uskotko 
sinä? Onko sinulla joku onnea tuova esine tai matka-
muisto, joka on sinulle tosi tärkeä?
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Taso 7
VIHA

Vihaisena voi käyttäytyä huonosti ja sanoa jotain 
tyhmää, jota myöhemmin katuu. Ruut osasi rauhoittaa 
itseään hienosti hunajavoileivillä ja pitkällä kävely-
lenkillä. Miten sinä rauhoitat itseäsi, kun kiukku iskee?
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Ruut on vihaisena kuin tulta syöksevä lohikäärme. 
Mikä eläin sinä olet kun suutut?
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Taso 8
YLPEYS

Jaska flexaa ja naurattaa muita aina kun hän haluaa 
huomiota. Malva on äänekäs ja kilpailunhaluinen. 
Mitä sinä teet, kun haet huomiota?
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Ruut halusi tehdä oikeita valintoja, sillä hän halusi, että 
sekä BumbleBum että hänen tätinsä voisivat olla hänestä 
ylpeitä. Kuka on sinulle se henkilö, jonka haluat olevan 
sinusta ylpeä?
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Bonus

Jos sinulla ja ystävälläsi olisi samanlaiset korut, 
millaiset ne olisivat? Piirrä ja väritä.
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Lue myös:

Riku kohtaa oudon mutanttimehiläisen nimeltään 
BumbleBum ja alkaa pelata Kahdeksan tason merkillistä 

peliä. Pelin palkintokolikot ansaitaan hurjien 
kokemusten kautta, jotka näyttävät vain pahentavan 

sisarusten jo ennestään huonoja välejä.

TARA LANGE
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