
Oli 24 päivä joulukuuta.Jouluaatto.Etsivätoimistossani oli ollut 

hiljaista viimeiset pari kuukautta.Nuokuin työpöytäni ääressä 

täydessä krapulassa kun heräsin kaappikelloni lyödessä kahdeksan 

kertaa.Nousin istumaan ja hörppäsin edessäni olevan viski 

loppuun ja menin pesuhuoneeseen tavallisille aamutoimille.Oloni oli 

hirveä. 
Seuraavan puolen minuutin ajan oksensin juuri sellaista 

viinaoksennusta kuin puoleenyöhön ryypännyt vain voi 
oksentaa.Hämmästyksekseni kuulin ovelta kolahduksen postin tippuessa 

postilaatikosta.Kuvittelin jo mielessäni ison kasan lisää laskuja 
joita voisin vilkaista ja heittää sitten roskiin.Hämmästyksekseni 
näin kuitenkin lattialla-en suinkaan metrin korkuista kasaa laskuja
vaan yhden ainoan paketin.Avasin sen innolla.Paketissa oli 
lähetekirje sekä öljykankaaseen kääritty mötikkä.Luin ensin 
kirjeen,jossa sanottiin:Päivä painuu mailleen. Ympyrä on 
sulkeutumaisillaan.Älkää antako yön tulla.Auttakaa minua!Olen 
piiritettynä talossani.Viimeisenä oljenkortenani tämä kirje.He 

•• 

vainoavat minua.Olen kuilun partaalla.Alkää antako heidän saada 
minua.Helvetilliset demonit piirittävät minua.Olen hulluuden 
reunalla.Olette viimeinen toivoni.Auttakaa ... Paperin kääntöpuolella 
oli kartta.Avasin nopeasti työpöytäni laatikoston ylimmän laatikon ja 
hamusin käteeni kaupungin kartan.Puhalsin sen pinnalta sankan 
pölykerroksen joka osoitti ettei sitä ollut käytetty pitkään 
aikaan.Vertasin kirjjen karttaa omaani ja huomasin että Karttaan 
merkitty paikka oli tarumainen Haundsvillen kartano. Siinäpä kunnon 
mysteeri,vanha kuoma sanoin itselleni pukeuduin salamannopeasti ja 
olin jo lähdössä kun muistin kirjeen mukana seuranneen paketin.Käärin 
öljypaperin pois möhkäleen ympäriltä jolloin näin suuren avainnipun 
suuria vanhoja avaimia.Lähdin salamana ajamaan tihkusateessa kohti 
kartanoa. 

Jatkuu ... 



Haudsvillen kartano.osa 2 

Tapahtui �� kerralla:Olen ottanut salaperäisen jutun hoitaakseni 

ja matkalla tapahtumapaikalle ... 

Kirosin tihkusadetta ja sääsin pyyhkimet pykälää ylemmäs.Kartano 

sijaitsi meren rannalla joten sumu oli sietämätön.Kurvasin 

pihatielle,astuin ulos autostani ja 

aloin kävellä ovea kohti,kunnes poliisivirkamies pysäytti 

minut.Poliisialue,pääsy kielletty hän sanoi.Näytin tunnustani ja 

sanoin:"Robert E. Harris,yksityisetsivä.Mitä on tapahtunut?"."Talon 

omistaja on murhattu.Mitä te teette täällä?".Kerroin saaneeni 

toimeksiannon häneltä ja pyysin näyttämään paikkoja. Hän ohjasi minut 

sisään.Mielessäni analysoin hänet: keski pitkä, roteva, siinä 

kolmenkympin hujakoilla,selvästi uusi ja liian virkaintoinen.Tulimme 

eteisen kautta halliin,jossa ruumis makasi.Ruumis oli 

naispuolinen,kuten myös kirjoittaja käsialasta päätellen. Ruumiin 

kasvot olivat raavittu verille,mutta selvästikkään ei 

veitsellä. Toinen käsi oli verinen ja siinä olevat jäljet näyttivät 

suuresti hampaanjäljiltä.Tämä ei ole mahdollista,ajttelin.Näin raaka 

murha ei ollut mahdollinen.Mutta kun kumarruin katsomaan 

ruumista, huomasin hampaanjälkien olevan jollain tavalla outoja.Niisä 

oli kummallakin puolella hammasriviä yksi pidemmän ja selvästi 

terävämmän hampaan,kuin torahampaan 

jälki.En ilmoittanut tästä poliisiystävälleni vaan pidin sen omana 

tietonani.Hän käveli luokseni ja kertoi ettei enää ollut mitään mitä 

he voisivat tehdä. Hän ja kaikki muut poliisit lähtivät hoitamaan 

papereitaan piiriin.Minä jäin vielä paikalle, sillä tapaus kiinnosti 

minua;pani älynystyröihini liikettä. Katsoin ympärilleni huoneessa. 
Se oli tavallinen,vanhahtavasti sisustettu suuri halli. 
Katsoin vielä oikealle puolelleni jolloin huomasin jotain 
omituista:pianon kyljessä oli jonkunlainen tappi.Menin lähemmäs Ja 
koetin ruuvata sitä irti,kääntää jä vääntää kunnes,vetäessäni 
sitä,Heureka!Olin jo ennen huomannut ettei talon mihinkään ylempään 
tasoon tai huoneeseen ollut 

tietä.Mutta,palatakseni tapahtumiin,vetäessäni tappia alkoi kuulua 
järinää.lrrotin hämmästyneenä ja peloissani otteeni 
tapista.Alitajunnassani pamppaili:Mitä tapahtuu? 
Miten minun käy?,kunnes äkkiä,pianon vierestä edestäni seinä avautui 
nopeasti ja paljasti takanaan olevan salakäytävän ... 

Jatkuu ensi kirjeessä ... 



Haundsvillen kartano.osa 3 

Tapahtui v��me jaksossa:kartanossa johon kartta minut opasti on 

sattunut murha. Poliisit luovuttivat mutta minä jäin ja löysi salaoven 

pianosta ... 

Katsoin jännittyneenä kun seinä liukui pois paikoiltaan. 

Hiljaisuus.Oven takaa paljastui jonkinlainen onkalo,mutta oli liian 

pimeää tarkan mielikuvan saamiseksi.Katsoin epätoivoisena 

ympärilleni,jolloin huomasin huoneen nurkassa olevalla pöydällä 

lyhdyn.Hain sen innoisani ja sukelsin onkalon pimeyteen.Siellä 

sytytin lyhdyn tupakan-

syttyttimelläni.Näki selvästi että se veteli viimeisiään. 

Kun se vihdoin suostui yhteistyöhön,lepattava liekki valaisi 

onkalon,joka osoittautuikin,ei vain onkaloksi,vaan 

valtaisaksi luolastoksi.Kuljeskelin vähän aikaa eteenpäin aivan 
sattuman varassa,kunnes äkkiä huomasin edestä häämöttävän valoa.En 
ollut varma oliko se edes totta,vai kuvittelinko minä. Silti lähdin 

suinpäin ryntäämään sitä kohti ja,aivan oikein,se oli oviaukko.Kapusi 

luolan vettätihkuvaa,lähes pystysuoraa seinää ylös miettien samalla 
mitä luolaston seinissä kasvavat jykevät köynös-

kasvit olivat.Niistä sai ainakin hyvän jalansijan. Ylös päästyäni 
katsoin ympärilleni.Olin jonkinlaisella käy tävällä, jonka seinämissä 
oli neljä ovea,kaksi kummallakin puolella.Avasin arviosta yhden.Se 
johti paikkaan,joka selvästi oli työhuone. Siellä oli nurkassa 
lipasto, oven oikealla puolella kirstu ja suoraan edessäni oli 
huoneen ainoa ikkuna huone ei ollut erityisen laaja.Kävelin työpöydän 
luo ja yritin avata yhtä laatikkoa.Lukossa.Juuri kun aioin riuhtaista 
voimieni takaa,kuulin petomaisen,örisevän äänen. 

Jatkuu ... 



Haundsvillen kartano,osa 4 

Tapahtui V�Lme jaksossa:Salaoven paljastaman luolaston päässä minua 

odotti ovi,jossa kuitenkin seurasi vain lisää vaaroja ... 

Kuullessani sen vereni hyytyi ja sydämeni pysähtyi.Kään-

nyin salamannopeasti ympäri,ja näin elämäni kuvottavimman 

näyn;vertatihkuva ruumis käveli laahaavin askelin minua kohti.Vedin 

äkkiä .38 kaliiperisen revolverini vyöltäni. 

Ammukset,ammukset!Missä ne olivat?Niinpä tietenkin, juuri minun 

tuuriani: ammukset olivat loppu. Valtakunta luodeista. 

Ei silti auttanut jäädä ruikuttamaan,karmiva ruumis-tai mikä olikaan 

laahusti minua kohti kädet ojossa kuin unissakävelijällä eikä 

selvästikkään hyvissä ajatuksissa. 

Kohotin nyrkkini valmiina taisteluun,mutten ollenkaan uskonut 

mahdollisuuksiini selviytyä, etenkään kuin hirviön avatessa suunsa 

päästääkseen ilmoille toisen "sotahuudon" huomasin,että sen 

raateluhampaat ja uhrin käsivarressa olleet jäljet täsmäsivät.Nyt 

olio oli iskunkantaman päässä:suuntasin kovan iskun hirviön päähän.Se 

heittäytyi taaksepäin ja paiskautui seinää vasten,mutta lähti taas 

etenemään minua kohti.Otin vauhtia ja iskin oikean suoran suoraan sen 

vatsaan. Vastoin odotuksiani käteni upposi syvälle tämän elottoman 

ruumiin vatsaan.Se sai minut voimaan pahoin;olion sisus tuntui aivan 

sammakonkudulta. 

Vedin kauhun vallassa käteni uloS.Kun katsoin sitä,näin,että se oli 

inhottavan,venyvän liman peitossa. 

Aikailin kuitenkin liian kauan:nyt oli hirviön vuoro hyö-

kätä.Se heittäytyi kaikkea voimaansa ja painoaan hyväksi käyttäen 

päälleni ja kun se tippui,sen kynnet repivät vasenta kylkeäni.Avasin 

suuni ammolleen tuskasta.En tiedä huusinko,ja jos huusin,en erottanut 

sitä, sillä tuska vihloi korvissani.Mieleeni muistui auki revitty 

uhri.Epätoivoisena koukistin jalkani ja potkaisin olennon kaikin 

voimin luotani valmiina ottamaan vastaan seuravan hyökkäyksen,mutta 

kumma kyllä, sellaista ei tullut. Hirviö luhistui käytävään eikä 

noussut.Se liikehti vielä hetken kuin vastustellen kuolemaa,mutta 

kangistui äkkiä. Lähdin katsomaan ruumista.Kun olin aivan sen 
vierellä,jotain kummallista tapahtui ... 

Jatkuu ... 



Haundsvillen kartano.osa 5 

Tapahtui V11me jaksossa:Työhuoneeksi osoittautuneessa tilassa 

vastaani asettui hirviö,jota myöhemmin arvelin zombieksi,muttei 

onnistunut aikeissaan.Katsoessani ruumista se tapahtui ... 

Siinä minä seisoin,ruumiin(joka oli kylläkin ollut ruumis jo 

ennenkin)edessä,kun äkkiä suunnaton valo täytti käytä-

vän.Ja ennen kuin ehdin kissaa sanoa,ruho lattialla alkoi leijua.Se 

tosiaankin kohosi ilmaan,kuin taikaiskusta.Se kohosi kohti kattoa 

kunnes kirkas välähdys sokaisi minut. 

Kun vihdoin näin pelkkien kirjavien täplien sijasta näin 

eteeni,ruumis oli kadonnut. Siinä missä oli ennen maannut eloton 

ruumis oli nyt tyhjää.Vain pieni savukiehkura kiemurteli 

ylöspäin.Lähdin epäröiden takaisin työhuonee-

seen.Siellä päätin vaihteeksi ruveta kirstun kimppuun.Se aukeni 

vaivatta.Sisällä oli öljykangaspaketti.Nostin sen, 

käärin äkkiä kankaan pois esineen,joka osoittautui pieneksi 

pölyiseksi pahvirasiaksi.Ne viskasin työpöydälle, 

sillä nyt oli tärkeintä saada lima pyyhittyä kädestäni. 
Kun olin puhdistautunut,keskityin tarkemmin rasiaan.Puhal
sin pölyjä sen pinnalta ja luin:Fullinger 
co.Caution:explosive.Mieleni alkoi virkistyä;siellä oli kenties juuri 
sitä mitä minä tarvitsin.Avasin sen innolla, 
ja siinähän ne olivat:täysi paketti .38:n kuteja.Latasin äkkiä 
revolverini ja laitoin sen takaisin vyölleni omaan koteloonsa.Silloin 
huomasin jotain outoa:kirstun veralla vuoratussa sisuksessa oli 
alalaidassa pieni pullistuma. 
R�pesin koettelemaan sitä kädelläni,etsien samalla jotain, �stä tämä ilmeinen salatasku avattaisiin.Hetken päästä huomasinkin 
p1kkuru1sen napin.Avasin taskun miettien mikä 
voisi olla niin tärkeää,että se pitäisi kätkeä salattuun 
paikkaan.Vedin esineen päivänvaloon ... 

Jatkuu ... 



Haundsvillen kartano,osa 6 

Tapahtui Vll.JDe jaksossa: �i olennon ruumis kat�si 

salaperäisesti. Huomasin arkun s�sustassa sala taskun Jonka sisällön 

saan juuri tietää ... 

Huomasin että tämä esine oli vanha ruostunut avain.Avain! 

Mitä k,rnuaa minä tekisin sillä,kun en edes tiennyt mihin se sopi.Olin 

jo aikeissa viskata koko löydön hornan tuuttiin,kun muistin lukossa 

olevan työpöydän.En uskonut että se sopisi,mutta mitä olisin voinut 

menettää?NäiSsä ajatuksissa väänsin avainta.Se ei liikkunut 

mi nnekkään . 
Turha oli vaivani,ajattelin,kun huomasin,ettei avain ollut pohjassa 
saakka.työnsin sen syvemmälle lukkoon ja kiersin uudestaan. Tällä 

kertaa avain kiertyi,joskin vaivoin,puoli kierrosta 
vastapäivään.Vedin sen pois lukosta ja aloin tutkia laatikon 

sisältöä:joitakin epämääräisiä papereita paperiliittimellä 
kiinitettyinä,esimerkiksi talon asemakaava. Vilkaisin sitä ohimennen 

mutta laskin sitten paperit pöydälle,ja syvennyin laatikon muuhun 
sisältöön. 
Siellä oli epämääräinen kasa klemmareita,koristeltu täytekynä ja 
joitakin vanhoja kirjeitä,joista ylin ja selvästi tuorein,sinetöity 
kappale kiinnosti minua eniten.Mursin sinetin-ja samalla 
kirjesalaisuuden-ja vedin kahtia taitetun paperiarkin ulos.Suoristin 
sen eteeni ja huomasin,että se oli testamentti.Siinä luki näin:�nä 
Kathlyn D. Moore,täysissä sielun ja ruumiin voimissa jätän koko 
omaisuuteni lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen.Vil-
kaisin vielä kuoren osoitetta ennen kuin laitoin koko pinon takaisin 
laatikkoonsa.Kirje oli osoitettu lakitoimisto Johnson,Johnson & 

McKench.Se ei ollut koskaan ehtinyt perille.Päättelin,että saamani 
kirjeen kirjoittajan oli täytynyt olla tämä kyseinen Kathlyn.Rauha 
hänen sielulleen.Mutta äkkiä,kesken hiljaisen hetkeni,kuulin 
vastapäisestä huoneesta kolauksen ... 



Haundsvillen kartano.osa 7 

Tapahtui viime jaksossa:Löysin kirstun salataskusta avaimen joka &O,Pi 

työpöytään.Sieltä löysin talon asemakaavan ja omistajan 

testamentin.Niitä tutkiessani kuulin kolauksen vastapäisestä 
huoneesta ... 

Vedin Smith&Wessonini ja kiiruhdin huoneeseen,josta olin kuullut 
kolauksen.Riuhtaisin oven auki.Sisällä oli ollut joku,josta en 
kuitenkaan nähnyt kuin vilauksen.Kolaus oli kuulunut sen kaataessa 
kannun lattialta. Hahmo oli suunilIen metri-metri kaksikymmentä 
pi tkä, lyhytjalkainen ot�s, joka

. 
ei 

.. 
�ss�än nim�ssä voinut olla 

t ; edä" samankaltainen,kuin se Joka hyokkas1 k1mppuun1 tyohuoneessa.En � 

mitään sen tarkemmasta ulkonäöstä, 
sillä näin vain hahmon siluetin.Ammuin kaksi laukausta sen perään sen 
hypätessä ikkunan läpi pakoon.Ne kimposivat ikkunankarmista 
ujeltaen.Palautin revolverini paikalleen, 
miettien olenno mahdollisuuksia selvitä hengissä,olihan se sentään 
tippunut toisesta kerroksesta.En uskonut että se olisi selvinnyt 
pudotuksesta.Katsoin ympärilleni ja huomasin olevani 
kylpyhuoneessa,jonka ikkunanpuoleisella seinällä oli amme,ja 
sisääntullessa vasemmalla kaappi. 
Vilkaisin kaapin sisältöa:ei mitään erikoista;muutama nuhruinen 
pyyhe,pala vanhaa saippuaa ja hiirensyömät kylpytossut.Astelin ammeen 
luo,mutta kavahdin äkkiä taaksepäin kauhusta:se oli täynnä tummaa 
verta,ja pinnalla kellui inhottava,muodoton ruumis.Sen lähes kaikki 
liha oli kaluttu luitten ympäriltä,jättän revitty luuranko 
jäljelle.Myöhemmin asiaa miettiessäni päättelin,että se oli 
samanlaisen kuvottavan otuksen luuranko kuin johon olin tutustunut 
työhuoneessa.Arvelin että toinen samanlainen-tai kenties jopa se 
pienenläntä otus-oli syönyt tämän nälkäänsä tyydyttääkseen.ltse 
ruokailu ei kuitenkaan näköjään ollut tapahtunut ammeessa tai edes 
koko huoneessa,jonka osoittivat lattialla olevat hajanaiset 
verijäljet.Ruumis oli luultavasti raahattu uhrin kuolinpaikalta tämän 
ylettömän raa'an käsittelyn jälkeen ammeeseen lillumaan.Äkkiä 
mieleeni juolahti ajatus, joka sai palan kurkkuuni.Entä jos minun 
kohtaloni olisi päätyä luuläjänä ammeeseen kellumaan omassa veressäni toisen uhrin rinnalle?Epäilyksen pelko hiipi mieleeni.Äkkiä alkoi vatsanpohjassani tuntua painottomalta.Varmuuden vuoksi käänsin päätäni.Suunnatto-
man pelon vallassa lähdin pois tästä ihmismutaation karmivasta ruumishuoneesta puristaen rystyset valkoisen revolveriani ... 
Jatkuu ... 



Haundsvillen kartano,osa 8 

Tapahtui viime jaksossa:löysin kylpyhuoneesta karmivan ruumiin.Lähdin 
pelon vallassa takaisin käytävään. 

Selkäpiitäni puistatti kun ajattelinkaan tuota kuolon 
tyyssijaa.Mieleni olisi olisi halunnut lähteä,enkä itsekään tiedä 
mikä sai minut jäämään tähän paholaisen leikkipaikkaan.Aloin 
epävarmoin askelin kävellä kohti seuraavaa käytävän ovista,kun 
äkkiä,noin puolessavälissä matkaani,lattia katosi altani ja putosin 
alas jonkinlaiseen kiviluolaan,jota oli hyödynnetty ansaluukuk
si.Parin kolmen metrin vapaan pudotuksen jälkeen tömähdin ilkeästi 
luonnon muovaamalle maanalaiselle kivilattialle. 
Kun pääsin pystyyn,näin,ettei luolasta pääsisi mitenkään pakoon.Sen 
seinät olivat tukevaa peruskalliota eikä kiipeämisestä ollut 
toivoakaan. Seinässä oli luultavasti ollut valokenno,joka laukaisee 
ansamekanismin.Siellä minä olin,ahtaassa kivisessä vankilassani jonka 
seinät oli maalattu jonkinlaisella liidulla täyteen saatanallisia 
kuvia,jotka esittivät lähinnä painajaismaisia,vääristynei-tä 
kasvoja,joiden keskellä,suoraan edessä oli suuri kuva itsestään 
Viikatemiehestä,kuoleman perikuvasta.Yllättäen kuulin yläpuoleltani 
kolauksen.Luukku sulkeutui,ja pimeys laskeutui tulevaan 
kuolinpaikkaani.Palautin katseeni ylhäältä normaalisuuntaan eteen,ja 
näin asian joka ei ollut sen kummempi,mutta yllätti silti sen verran 
että kavahdin aivan toista seinää vasten säikähdyksestä.Viika
temies-kuvan kylmät ja tunteettomat silmät hohtivat suoraan edessäni 
kuin olisivat palaneet elotonta paloa. 
Heikkosydämpinen olisi luultavasti tällä hetkellä kulkemassa 
tunnelia,jonka päästä hohtaa kirkas valkoinen valo ... Tämäkö oli 
kohtaloni?Jäädä tänne kylmään ja kosteaan pimeyteen riutumaan nälästä 
ja kauhusta?Epätoivoisena heittäydyin tuota hohtavaa kuoleman 
symbolia ja ruumiillistumaa vasten,tahtoen kuristaa sen hengiltä,niin 
kuva kuin olikin. Juuri silloin alkoi kuulua jyrinää ja koko luola 
tärisi ... 

Jatkuu ... 



Haundsvillen kartano.osa 9 

Tapahtui v��me jaksossa:kulkiessani käytävällä laukaisin ansan jonka 

seurauksena jäin loukkuun ansakuoppaan.Nyt kuitenkin näyttäisi 

siltä,että voin päästä sieltä pois ... 

Kuullessani jyrinän astuin vaistomaisesti askelen taaksepäin.Katsoin 

ympärilleni ja huomasin,että seinä takanani alkoi liukua raskaasti 

pois paikoiltaan.Olisin voinut suudella tuota kuolon 

kuvastinta,vaikka äsken olinkin aikeissa kuristaa sen.Nyt ei 

kuitenkeaan ollut aikaa viivy ttelyyn, en nimittäin halunnut jäädä 
tuohon ansaan,joka oli luultavasti peräisin ajoilta,jolloin 

verenhimoiset piraatit vielä vaanivat talon edessä kuohuavilla 

vesillä.Onni tosiaan tuntui olevan puolellani,sillä sain lyhtyni 

sytytettyä,ja sen turvin lähdin kosteaan,kiviseen käytävään.Käytävän 

katosta tihkui vettä kasvoilleni.Pyyhin hämähäkinseittejä tieltäni ja 

kuljin edelleen luolaan,joka häämötti edessäni.Sinne saavuttuani 

lyhtyni hiipivä valo sytytti seinät valoisiksi 

heijastepinnoiksi.Eteeni oli yllättäen ilmennyt kiperä 

vallintatilanne,sillä tunneli jakautui kahtia.Nopean harkinnan 

jälkeen päätin lähteä vasemmalle vievää tietä.Muutaman metrin matkan 

jälkeen kompastuin johonkin köynöskasviin ja putosin rähmälleni 

maahan. Suureksi hämmästyksekseni tuijotin suoraan loputtomalta 

näyttävään kuiluun.Kaatuessani lyhtyni kirposi kädestäni ja tippui 

alas tuonne jonnekkin.Olin aikeissa nousta ylös kun huomasin 

köynöksen,johon olin kompastunut.Lyhdyn tippuessa kuilun syövereihin 
se valaisi tiensä,ja huomasin tasanteen vähän matkan päässä 
alaspäin.Mieleeni juolahti uhkarohkea ajatus ... Tuumasta toimeen:otin 
köynöksen johon kompastuin käteeni ja linkosin sen jonnekkin näkemäni 
tasanteen suuntaan ja lähdin liukumaan sitä pitkin. Toivoin totisesti 
että kasvin juuret kestäisivät,sillä jos eivät niin ... 



Haundsvillen kartano,osa 10 

Tapahtui �� jaksossa:pääsin ansakuopastani kuin koira veräjästä ja 

koetan parhaillaan laskeutua köynöstä pitkin kuiluun ... 

Heilautin itseni tasanteen reunalle ja pyyhin hämähäkinseittejä 

vaatteistani.Matkani oli onnistunut hyvin ainakin siinä määrin etten 

ollut pudonnut. Vilkaisin ympärilleni,ja huomasinkin 
oven.Oven!Mielestäni tämä jos mikä oli outo paikka ovelle.MUtta mitäs 

sitä miettimään,pääsenpähän eteenpäin. Tai niin ainakin luulin. 

Kivisessä ovessa oli koristekuvioita jotka eivät kuitenkaan 

esittäneet juuri mitään.niiden yläpuolella oli vinoneliön muotoinen 
aukko.ovessa ei ollut minkäänlaista ripaa tai lukituslaitetta,mutta 

silti se oli lukittu.Kä-
sittämätöntä.Kävelin hermostuneena ympyrää sillä kapealla tasanteella 
jolle olin laskeutunut.Kokeilin ylettäisinkö enää köynökseeni,mutta 

se oli alunperinkin tuhoon tuomittu yritys.Eikö minulla tosiaan ollut 

mitään keinoa selvitä tästä. Yhdessä tasanteen nurkassa oli 
epämääräinen kasa pieneliöiden raatoja.Erään kaulassa oli vielä panta 
jäljellä(se oli lienee ollut lemmikkinä) .Pannasta ei kuitenkaan ollut 

mitään hyötyä,ellen olisi halunnut itselleni veromerkkiä.Siinä 
tutkiessani tuota pölyttynyttä kasaa pelkkiä raatoja,kuulin 
kolauksen.Onton,kumean kolauksen.Piilouduin sine pimeänn nurkkaan 
juuri kun ovi aukeni.Sen raosta suistui pimeyteen laajeneva kaistale 
valoa.Kaikessa hiljaisuudessa asetin uskollisen Smith&Wessonini 
toimintavalmiiksi.OVi oli nyt täysin auki. 
sieltä astui minulle hiukan liiankin tuttu hahmo. Vaikken kaikessa 
siinä kirkkaudessa erottanutkaan piirteitä kunnolla, tunsin sen rujon 
muodon silti.Mieleeni tulvi heti kammottava tapaamiseni 
tämänkaltaisen kanssa kylpyhuoneessa.Muistin nyrkkitappeluni hänen 
heimoveljensä kanssa työhuoneessa ... Ja siinä sellaine seisoi,suoraan 
edessäni vaistomaisen mekaanisesti laukaisin sitä kohti. Yhä uudestaan 
ja uudestaan ... 

Jatkuu ... 
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ht " V1 1JDS  jaksossa: löytämälläni tasanteella minua vastaan 
Tapa u� 

" " "" k" h " t 
asettui vanha ystävän� Jonka l��an �n yv�n unnen ... 

Berätessäni viimein kauhuhorroksesta huomasin laukaisseeni kol� 

1 k usta Hirviö makasi edessäni kuolleena. Sen kantama lyhty ol� 

h
a� :Out iukemattomiksi säröiksi,mutta se ei onneksi ollut ehtinyt 

:��ea ovea perässään,ja sehän oli pääasia.Käytin oitis tilaisuuden 

�yväkseni ja kulji ovesta samankaltaiseen
"

ki�i�äY��� k�i� j�issa 

olin viime aikoina harhaillut,kun takanan1 valaht1 käs1ttämättömän 

kirkas valo.Kun käännyin ympäri,oli vastustajani ruumis 
kadonnut'.Ilman mitään näkyvää tai ymmärrettävää syytä siinä edessäni 
ei ollut kuin tyhjä,ki-
vinen tasanne.Hiukan epäröiden jatkoin matkaani pimeässä,kosteassa 
tunnelissa,kunnes näin edessäni seinän. Täysin koskemattoman ja 
virheettömän kiviseinän.Ilman minkäänlaista säröä tai halkeamaa,joka 
olisi viitannut oveen.Tähänkö olin päättävä matkani?Oliko kohtaloni 
jäädä tähän nääntymään nälkään?Tilanne näytti epätoivoiselta. Pyyhin 
jonkin järjettömän mielijohteen ansiosta hämähäkinseitit,pölyn sekä 
sen ohuen sammalpeitteen mikä seinää varjosti,ja-kaikeksi hämmästyk
seksi-huomasin seinään kaiverretun kuvasarjan joka kuvasti 
laivaa,vanhaa merimiestyyppistä arkkua,tuskissaan olevaa ihmistä sekä 
hautaa.Kuvien vieressä oli espanjalaista kirjoitusta josta en 
pystynyt kääntämään kuin muutaman(en ollut ikinä opiskellut espanjaa 
joten taitoni olivat aika vähäiset):casa del soI ... (Se olisi voinut 
olla myös:caca tai coco del soI ,muuta edellä mainittu oli ainoa 
järkevä yhdistelmä eI toron,joka tarkoittaa härkää mutta jolloin casa olisi jäänyt selvittämättä,lisäksi.)casa del sol ... mietin.Sol tarkoittaa valoa,aurinkoa ja casa huonetta tai taloa ... siitä tulisi s\luri�piirte�n "valon huone".Valon huone!Viimeiseksi minä nyt tällal.�e�� p�me�toon kirjoittaisin "valon huone"!Niin,minkä takia se 0�1 y11Pa.a�sa kl.rjoitettu,siinäpä vasta pulma.Ehkä teksti ei ollut a�to�E�ka Joku talon mielipuoli asukas oli kirjoittanut sen vain ha.r.na.täkseen tänne joutuvia.Kun mietin näitä visaisia pulmia tipahti päähanl. tomua.Luon-
nollisestihan tälläisessä paikassa olisi tomua,mutta että katossa!Asia sieti tutkia ... 

Jatkuu ... 
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Tapabtui V11JDe jaksossa: päädyin zombien avaaman oven jälkeiseen 
umpikujaan jonka seinästä löysi "casa del sol" 
kirjoituksen.Miettiessäni tuota "valon huoneen" merkitystä päähäni 
tipahti tomua ... 

Vilkaisin ylöspäin saadakseni selville pölyn alkuperän.Se oli pieni 
alue josta aika ajoin tipahteli tomua.Reikä!Kyl-
lä,se oli kuin olikin reikä!Haparoin käsilläni loput tomut pois jotta 
valo pääsisi huoneeseen.Reikä se tosiaan oli ,ei kylläkään niin suuri 
etää olisin mahtunut siitä läpi,mutta joka tapauksessa olin hyvin 
tyytyväinen itseeni.Olin ai-
keissa lähteä tapani mukaan kävelemään ympäri miettien tuon valon 
tarkoitusta,kun vastaus suorastaan työnsi itsensä eteeni.Siinä 
silmieni edessä maassa oli pieni painonappi,jota ei muuten 
huomannut. ''Valon huoneen "arvoi -
tus oli ratkaistu!Suurella innolla ryntäsin painamaan nappia 
jalkojeni juuressa.Ensin ei mitään.Sitten kumea kolahdus jota seurasi 
lievähköä lattian tärinää.Peräännyin hiukan ikään kuin vaistomaisesti 
ja sittenjporras kerrallaan lattiasta nousi kiviset askelmat,toinen 
toistaan korkeammalle kunnes ne vihdoin saavuttivat katon,korkean 
tavoitteensa.En epäröinyt käyttää tilaisuutta hyväkseni,mutta poistin 
silti varmistimen revolveristani ja kohotin sen kasvojeni 
tasalle. Loikkasin viimeisen askelman ylös ja vilkuilin ympärilleni 
valmiina millä hetkellä vain laukaisemaan aseeni minkä tahansa minkä 
näin vaaralliseksi kohti.Ei ketään.Tutkailin huonetta 
mielessäni:keskisuuri halli jonka kalustus rajoittui muutamaan 

puiseen ,punaisella sametilla päällystettyyn tuoliin sekä yhteen 
pöytään jolla oli pienehkö jalustallinen peili jossa oli 
kullatut,koristel-
lut reunat.Astelin sitä kohti,mutta juuri kun otin sen kuulin 
vierestäni karmaisevan,niin kovan karjahduksen että korvani olivat 
haljeta.Kun katsoin sinne suuntaan samaan aikaan kun vedin 
revolverini,näin värisevää höyryä,saman-
kaltaista kun mitä kuumasta asfaltista nousee,ja-mikä pahinta-se tuli 
minua kohti!Kohotin revolverini suojakseni ... 

Jatkuu ... 
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Tapahtui V11me jaksossa:pääsin pois vankilastani huoneeseen,jossa 
minua kohti alkoi vaeltaa jonkinlaista kaasua.Vedin revolverini 

valmiina taisteluun ... 

Tuo salaperäinen höyry leijaili minua kohti pahaenteisesti ... Yhä 

lähemmäs ja lähemmäs ... Koukistin liipasinsormeni.Pang'Pang'Pang'Kaasu 
sen kuin jatkoi etenemistään kuin ei mitään.Laukaisin jälleen 

perääntyen samalla. Tuo haavoittumaton vihollinen oli herättänyt 

minussa suorastaan hysteeristä kauhua.Lauoin niin nopeasti kun vain 

voin,vaikka tiesinkin sen turhaksi;höyry lähestyi 

lähestymistään,kunnes viimein olin ahdistettuna seinää vasten.Karjuin 

niin että äänijänteeni olivat katketa ja laukaisin viimeisen 

kerran:klik.Revolverini oli tyhjä.Nyt se saavutti minut:nyt olin 

tuhon oma:kaikki oli lopussa' 

hyvästi paha maailma'Tunsin kylmän virtauksen kulkevan 

lävitseni.Välittömästi kaikki alkoi pyöriä:muuttui 

laikukkaaksi,keinui ... Kunnes viimein:vain mustaa.Mustaa.Mustaa ... Aina 

vaan.En tiedä mitä tapahtui ollessani pökerryksissä,mutta kun 

heräsin,en enää ollut samassa huoneessa.Sisäelimiäni kivisti 

julmetusti noustessani hoiperrellen ylös.Otin seinästä tukea 

päästäkseni seisomaan.Kun maailma vihdoin selveni minulle, 

huomasin olevani pienehkössä huoneessa,jossa oli vain ja ainoastaan 

pöytä,kaksi penkkiä sekä saman verran ovia.Pää-

tin ensin koettaa lähempää. Sisällä oli niin pimeää,etten nähnyt 

mitään,paitsi heiluvan ketjun joka johti kuvuttomaan lamppuun.Vedin 

ketjusta ja katsahdin jälleen eteenpäin nähdäkseni huoneen.Silloin 

olin tukehtua epämielyttävästä yllätyksestä:ruumis.Tässä 

huoneessa,joka selvästi oli siivouskomero,istui tuoliin 

köytettynä,silmät ja suu auki miehen ruumis.Sen kaulaan oli kahvaansa 

myöten isketty tikari.Vanha,luukahvainen tikari,jonka kädensijan 

alaosassa oli suuri,punainen helmi.Veri oli monena pitkänä norona 

valunut valkoiselle paidalle sekä punaiselle kravatille.Miehen 

vieressä lattialla oli kasa kirjoja ja hänen kädessään yksi.Tutkin 

ruumiin mutten löytänyt muuta kuin ne tavalliset 
varusteet:kampa,lompakko ja muutamia kolikoita.Kurkistin lompakkoon 

saadakseni selville miehen henkilöllisyyden,ja löysinkin 

käyntikortin,en vain oikein tiedä oliko se sittenkään niin 
miellyttävää,kortissa nimittäin luki:Harry Lamber,Yksityisetsivä. 

Jatkuu ... 
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Ta ahtui V11me jaksossa:kohtaamani kaasun huumattua minut,minut 

kuijetettiintoiseen tilaan,josta löysin tapetun miehen.Yksityisets%vä 

hänkin ... 

Yksityisetsivä. Tuoko oli minunkin kohtaloni?Joutua veitsi kurkussa 

siivouskomeroon?En totisesti halunnut päästä hänen 

kohtalotoverikseen.Siinä mietteisiini vajonneena kuulin takaani 

murinaa.Käännyin salamannopeasti katsomaan murinan aiheuttajaa,ja 

näinkin sen:hyvin suurikokoisen koiran kaltainen otus jonka toinen 

puoli kasvoista oli inhottavilla,ikään kuin laajan palovamman 

aiheuttamilla 

rypyillä.Se ärisi jälleen ja selvästi valmistautui hyökkäykseen joka 

voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä.Olin jo aikeissa vetää revolverini 

kun muistin sen olevan tyhjä. Vilkaisin taakseni perääntyen koko 

ajan,kun huomasin miesvainajan kaulaan isketyn tikarin.Riuhtaisin sen 

irti pyytäen mielessäni syvästi anteeksi Harru Lamberilta,missä ikinä 

olikin.Koetin pelotella "koiraa" huitomalla tikaria sen kuonon 

edessä,muuten oikein onnistunut aikeissani,sillä otus vain kumarsi 

etupäätään ponnistaakseen ja samassahetkessä se hyppäsi.Horjahdin 

taaksepäin sen painon ansiosta jolloin tikari upposi syvälle elukan 

sisään.Kädelleni valui samaa niljakasta tököttiä kuin millä zombiet 
olivat täytetty.Parahdin ja irrotin käteni veitsen kahvasta jolloin 
tuon olennon ruumis lensi vähän matkan päähän. Täysin kokemani 
"kohtauksen" sekaisessa tunnelmassa perräännyin monen monituista 
askelta syvän inhon vallassa.Kun vihdoin sain ajatukseni selviämään 
aloin miettiä mistä kummasta tämä koiran ja ties minkä muun sekoitus 
oli tullut?Toisesta ovesta?Kokeilin sitä:ei.Ovi oli lukittu ja sillä 
hyvä. 
Mutta mistä sitten? 

Jatkuu ... 
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" "" umerossa:Kimppuuni hyökkäsi jonkinlainen koiran ja 
Tapaht�� ���me

t 

n

t"O En ole saanut selville mistä se tuli,sillä kaikki 
ties �nka mu aa � . 

ovet olivat lukossa ... 

Tilanne näytti 

huoneessa olut 

juolahti muuan 

toivottomalta.Ei ollut mitään poispääsyä,eikä 

kuin pöytä ja kaksi pitkää penkkiä.Penkkiä!�eleeni 

mielipuolinen ajatus jolla ei ollut paljoakaan 

mahdolli- " " 
suuksia mutta parempi vähän mahdol11suuks1a kuin ei 

ollenka�n.Riuhtaisin seinänpuoleisen penkin lantioni korkeudelle ja 

siirryin parin metrin päähän ovesta.Aloitin oven junttauksen.Pum.lsku 

ei oikeastaan ollut kova,pamahtava ääni,vaan pikemminkin vaimea 

kumahdus.Heilautin penkkiä taaksepäin ja iskin.Pum.Kuulin selvästi 

kilahduksen oven toisella puolen avaimen pudotessa lukosta.Vielä 

kerran heilautin vauhtia ja iskin täydellä voimalla.Oven säpäleet 

lensivät sen hajotessa kappaleiksi.Otin luupäisen veitsen jälleen 

esiin ja astui oven karmien läpi sen keskellä ammottavasta 

aukosta.Kun vilkaisin ympärilleni ,huomasin joutuneeni pieneen,neliön 

muotoiseen huoneeseen josta lähti kolme ovea,kolme reittiä,kolme 

mahdollisuutta.Minkä valitsisin?Harkittuani päätin kääntyä 
vasemmalle.Koetin oven kahvaa.Ovi aukesi vaivattomasti.Astuin varoen 
sisään.Huone oli pimeä,mutta erotin selvästi itseäni vastapäätä 
kaapin muodon.Kävelin sen luo ollen koko ajan valmiina pistämään 
mahdollista päällekarkaajaa tikarilla,mutta ketään ei tullut.Huone 
oli tyhjä.avasin kaapin. Sisällä oli nuhruinen,pölyn peittämä 
rasia,vanha teddy-karhu ja paljon hämähäkinseittiä.Otin rasian 
käteeni ja tutkin sitä eri puolilta ennen kuin avasin sen.Ensin en 
tiennyt mitä sen sisällä olevat putkilot olivat mutta hetken kuluttua 
m�nulle valkeni:haulipanoksia.Laatikko sisäsi 12 julman näköistä P��k� räjähdettä.Sulloin ne taskuuni,vaikka tiesin,ettei minulla ole n1�h�n sopivaa asetta. Jotenkin minusta kuitenkin tuntui että voisin tarv1ta

"
niitä.Tikarin laskin varovasti laatikon poh]"alle sul]"in kannen l ' t . . . 

I 

. . 
Ja a1 01n sen taka1s1n kaappiin.En tiedä miksi tein n�1n,�ut�a jotenkin minusta tutui että se oli oikealla paikallaan s1ella.Aina. 

Jatkuu ... 
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T ahtui V11me numerossa:pääsin ulos huoneesta junttaamalla oven ap . . .  
halki.Löysin 12 hau11panosta pahv1ras1asta. 

Näin oikealla puolellani oven.Kun koetin sitä huomasin,et

tä se oli lukittu.�nun olisi pakko koettaa jotain toisista 

ovista. Silloin muistin avainnipun jonka onneton Kathlyn D. Moore oli 

jättänyt huostaani kirjeen yhteydessä.Kokeilin ensin toiseksi 

suurinta avainta.Se ei sopinut,joten yritin astetta pienempää.Se 

istui kuin räätälin tekemä.Avain kolahti voimakkaasti vääntyessään 

lukossa.Ovi oli auki.Astuin varoen sisälle hämärään 

huoneeseen. Pienellä kulmapöydällä oven vieressä lepatti kynttilän 
liekki vaisuna. Täällä oli selvästi ollut joku. 

Seinällä oli öljylamppu.Sytytin sen kynttilän liekistä.Kun nostin sen 

korkealle näin huoneen sisustuksen:pöytä jolla kynttilä oli ,seinään 

kiinnitetty hylly jolla oli koriste-esineitä sekä lasiovinen 

asekaappi jonka toinen ovi oli auki.Se sisälsi pari 

kivääriä,viidakkoveitsen jonka terä oli katkennut sekä 

haulikon.Vertasin ammuksia jotka olin löytänyt haulikon kaliiperiin 

ja huomasin ne (ainakin kaukaa katsottuna) yhteensopiviksi.Rynnistin 

kaapin luokse kun puolivälissä matkaa minut valtasi outo pelon 

tunne.Olinko kenties tullut vainoharhaiseksi kuljeskellessani 

päämäärättömänä ympäri tätä kauhun tyyssijaa?Epävarmasti astuin 

askelen eteenpäin kun kuulin inhottavan kliksahduksen jalkojeni 

alta.Osa lattiaa painui sentin alaspäin.Painelevy!Lattiaan oli 

sijoitettu kosketusherkkä painelevy jonka päälle astuttaessa 

mekanismi laukeaisi.Ja niin kävikin:paksut kalterit kolahtivat OV1en 

eteen ja jostain alkoi kuulua suhinaa kaasun tulviessa 

huoneeseen.Kohotin nenäliinan suuni eteen ja hoipertelin köhien 

eteenpäin.Otin seinästä tukea ja yskin.Sitten kaikki alkoi pyöriä Ja 

sumeta ja lopulta en nähnyt mitään.Viimeinen aistimani asia oli 

hiljainen soriseva ääni joka muistutti puhetta. 

Jatkuu ... 
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ossa'Löysin ammuksiini sopivan aseen, 
T ahtui v��me numer . . .  

h ap . ttaa sitä laukaisin ansamekan�sm�n Ja uone 
mutta koettaessan� 0 , 

täyttyi kaasulla ... 

.. .. ' ksin kylmällä kivilattialla huopa päälläni. 
Heratessan� ma . ' l ' tt···· .... 

t·· . 
M' 11 

Nousin käsieni varaan istumaa.n Ja �oet�n se v� aa paa an�. 1nu a el 

ollut minkäänlaista käs1 tysta Sll ta, 
.. .. ' 

'
.. .. . . . .. 

missä olin.Ympärilläni oli kalsean nako1��a ��ra.�poY�la
� 

. kk 
. valoJ'a sekä valkotakk1s1a m1eh1a haara11emassa 

vll UVla , . ' k 
.. 

. .. 
l' tt 

.. .' 
.
' Nousin hoiperrellen ylös Ja koetln ysya m1ssa 0 1n mu a 

ymparllnsa. . . . 
olin niin hämmentynyt etten saanut sanaa suus�an1.S1ks1 

t · kseen kukaan ei näyttänyt kiinnittävän m1nuun ollenkaan 
Olse , 

1 
. . . . . t 

huomiota.He olivat kaikki syventyneet laske m11n ta1 se1so�va suuren 

ko'etaulun edessä vääntelemässä nappeja oikeaan asentoon.M1nusta 

nä�den oikealla oli lasinen koppi jossa oli ovi ja istuin.En voinut 

käsittää sen käyttötarkoitusta. Ilmeisestikin se liittyi oleellisesti 

laboratorion tapahtumiin.Äkkiä kuulin nuoren äänen kysyvän takaani -

voinko olla avuksi? se kysyi.Käännähdin katsomaan -Kyllä,voitte 

aloittaa kertomalla mitä täällä on tekeillä ja miten minä olen 

täällä.-kokeitten tarkoitusta en voi ilmoittaa,mutta voin miten 

olette täällä.Katsokaahan,te yksinkertaisesti lankesitte ansaan,jonka 

olimme virittänyt ... Tiedättehän, 
niiden takia.Luulin kyllä tietäväni mistä "niistä" oli kyse.

Tiedättekö,miten ne ovat tulleet tänne?-Mikäli epäilette,että jokin 
kokeemme olisi ristäytynyt käsistä,olette väärässä.Emme itsekään 
tiedä miten ne saapuivat,mutta pari kuukautta sitten se alkoi.Siksi 
olemme eristäytyneet tänne ja ansoittaneet lähihuoneet. 
-Teidänkö tekosianne on myös muuan ansakuilu?kysyin. 
-En tiedä mistä puhutte.Olkaa huvä,ottakaa kuppi kahvia. 
hän sanoi ojentaen kupin.-Kiitos,sanoin ollen juuri aikeissa ottaa 
kupi kun vastapäinen seinä iskeytyi sisään nostattaen ilmaan sankan 
pölypilven.Sitten kuului karjahdus.Kasvoni valahtivat kalpeiksi ja 
sydämeni lakkasi lyömästä.Se oli sotahuuto.Sama huuto jonka olin 
kuullut työhuoneessa.Voi ei,ne ovat ne!joku huusi.Ampukaa!Tappakaa 
ne!Kuului jostain. Tiedemiehet tarttuivat pöydällä oleviin oudon 
näköisiin aseisiin, joista ei kuulunut tavallista pamausta,vaan pelkkä 
PS1up.Punaiset säteet halkoivat ilmaa ja zornbie toisensa jälkeen 
kellahtl maahan,mutta ne etenivät silti.Sen jälkeen näkemääni 
sekasortoa ja kauhua ei voi kuvailla kun mies toisensa jälkeen 
h�htl zornblen sekä jonkin pitkillä loikilla etenevän 
]attl1äiSmäisen sammakkoeläimen kitaan.Raajoja roikkui niiden suusta n1.1.den aterioidess P' 1' " . 
. ' . a. �an 0 l Sl m1.nun vuoron1. ellen pian keksisi ]ota1.n.Sl110in kat 

. . . . " . 
seenl OSU1. nurkassa olevaan kopp1.in.Syöksyin sisään �a SU1]ln la.s1.oven.Silloin inhottava,loppun kaluttu tiedemi ehen UumlS lennaht1. kOJo eta 1 

.. . . u ua paln Ja lähti hiljalleen valumaan alas.Jos 

niitä olisi noin monta, kenelläkään tässä talossa ei olisi SelV1.yt�ismahd 11' k ' . . 
k 

. 0 1.SUU sla.Kytk�n 011. kääntynyt ruhon sinkoutuessa o]etau ua vasten ]' a nyt t 
. 

k
' 

h 1 
... .. .. . .. . ' .  unS1.n 1. e m01.van,sahka1.sen tunteen koko ruum1.1.S, an1. sitt h"·k"· "  

" . 
mi t"·· ' en a1. a1.seva valo soka1.s1. m1.nut enkä nähnyt aan. . . . � 
Jatkuu . . . 
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. . 'me numerossa:laboratorio jonne minut pelastettiin joutui 
Tapahtu1 V11 

k . d . 
t n hirviöjoukon hyökkäyksen kohtee s1.Turvau U1n p1eneen 

kammot ava .
' k . . k' k l . 

k pp1'1'n mutta p1an m1nut so a1S1 1r as va 0 . . .  
las1seen 0 , 

Ensin ainoa aistimani asia oli aaltoilev� hurina.Kun näköni vihdoin 

palasi huomasin olevani loputtoman tuntu�sessa vaIkeassa 

tunnelissa.En kyennyt liikahtamaankaan.S1tten muutkin aistini 

alkoivat toimia. 

Tunsin kippuvani ympäri mutta se ei näkynyt "tunnelin" seinämissä 

mitenkään.Aloin voida pahoin. Tunsin kkitäväni suunnatonta vauhtia 

kunnes kirkas valo sokaisi minut uudelleen.Hetkeen en aistinut 

mitään.Kun virkosin olin oudossa puisessa rakennuksessa. Ulkoa 

kantautui huutoja ja eläinten äännähdyksiä.Kohottauduin seisomaan Ja 

huomasin lasikopin kadonneen.Päätäni särki.Lähdin kävelemään,jol

loin huomasin olevani oven edessä.Avasin sen mutta jäin niille 

sijoilleen.Edessäni avautui pääkatu,mutta se oli peräisin jostain 

toisesta paikasta,jostain toisesta ajas-

ta.Vastapäätäni oli saluuna jonka eteen oli sidottu hevosia.Kaduilla 
kulki miehiä.Osa meni pankkiin,osa saluunaan,osa kääntyi 
sivukaduille.Tämä ei voinut olla Lontoo�Lähdin varovasti kävelemään 
kadulle.Katseet kääntyivät kun kuljin ohi.Vilkaisin 
itseäni.Vaateparteni tosiaan oli hieman epätavallinen.Ensiksi täytyi 
siis hankkia kunnon vaatteet. Huomasin alan liikkeen kadun 
päässä.Matkalla mietin poispääsykeinoja.Koppi jossa tulin oli 
kadonnut. Piti siis löytää tai rakentaa toinen.Löytäminen oli 
epätödennäköistä ja rakentamiseen minulla ei ollut osia eikä 
taitoa.H�omasin kulkiessani melkein joka miehen vyöllä roikkuvan re�ol�er1n.Asekin voisi olla tarpeellinen.Aloin miettiä aikaa mihin ol1n

.
Joutunut.Sen täytyi olla välillä 1840-1900,sillä "villin lännen" ���o�stuskaus� oli juuri tuona aikakautena. Sitä paitsi Samuel Colt 

.. .. 
S1 kuu<:iest1laukeavan revolverin vasta 1836.Mutta miten oikein paasen P01S? 

Jatkuu ... 
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