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Epämuurahaiset  ovat  muurahalsen  kokoisia  olentoja.  Epämuurahaisia  ne
ovat siksi, että ne eivät näytä muurahaisilta. Niitä asuu Epäeläinten maassa,
tarkemmin sanoen epämuurahaiskeoissa. 

Epäinuurahaisia nimitetään myös eisiksi,  koska ne eivät  ole sia.  Sia eiset
eivät voi olla siitä yksinkertaisesta syystä, että sia ei ole olemassakaan. 

Epämuurahaisilla  on  seitsemäntoista  jalkaa,  mutta  ei  ainoatakaan  kättä.
Tämä, on hyvin ikävää, sillä pariton jalka on aina tiellä eisten kävellessä. Siksi
eiset  hyvin  usein  käyttävät  paritonta  jalkaansa  kätenä,  mikä  on  myös
hankalaa, koska pariton jalka on takimmaisena. 

Tämän  johdosta  eisten  asuinsijoilla  moni  muukin  asiaa  on  hyvin
takaperoinen. 

Epämuurahaiskeko  on  keon  muotoinen  kuoppa  maassa.  Tämä  onkin
luonnollista.  Muuten  se  olisi  aivan  kuin  tavallinen  muurahaiskeko,  eivätkä
epämuurahaiset tietäisi, mikä keko on niiden oma. (Tosin lipäeläinten maassa
ei ole oikeita muurahaiskekoja, mutta sitä epämuurahaiset eivät tiedä.) 

Epämuurahaiskekoon  johtaa  vain  yksi  ovi  keon  pohjalta,  mikä  myös  on
luonnollista, koska jos ovi olisi keon yläosassa, eiset saattaisivat taittaa minkä
tahansa seitsemästätoista jalastaan kekoon pudotessaan. Eivätkä eiset tahdo
taittaa muita kuin parittoman jalan. 

Epämuurahaiskeko sijaitsee yleensä puun juurella. Tämän tarkoituksena on
keon turvallisuuden parantaminen: epämuurahaisten tie keolle kulkee puun
pohjoiskylkeä ylös ja keonpuoleista kylkeä alas. 

Eisille vain tuottaa hankaluutta se, että kaikki niiden viholliset eivät ymmärrä
polkujärjestelyä, vaan kiertävät puun. Ne näet väittävät että niiden nahka ei
siedä  kuusenneulasia.  Eisten  nahka  on  taas  niin  parkkiintunut,  etteivät
neulaset  haittaa  niitä.  Usein  eisten  selässä  törröttääkin  suuri  joukko
kuusenneulasia. 

Epäjänikset  ovat  epämuurahaisten  veriviholliksia.  Ne  hautaavat  usein
saksiaan epämuurahaisten kekoihin. Siitä eiset eivät pidä, koska ne uskovat
saksien aiheuttavan vaaratilanteita keossa asuville. 

Epäjänikset puolestaan syyttävät eisiä saksien piilottamisesta, mikä tavallaan
pitää paikkansa: kun epäjänis on haudannut kekoon saksensa, eiset siirtyvät



asumaan muualle, eikä epäjänis enää löydä saksiaan. 

Epäjänisten  ja  eisten  välillä  vallitsee  jatkuva  sotatila,  mikä  ei  kuitenkaan
aiheuta suurta häiriötä, sillä molempien osapuolten strategia on heikko. Se
koostuu  pääasiassa  joukosta  pakenemisliikkeitä  –  pakenemista  tosin
nimitetään taktisiksi siirroiksi. 

Epämuurahaiset  ovat  hyvin  yksinäisiä  olentoja,  sillä  niiden  ainoita  ystäviä
ovat  oikeat  muurahaiset,  joita  ei  asu  Epäeläinten  maassa.  Siksi
epämuurahaiset  puhuvat  paljon  itsekseen.  Ne  myös  lähettävät  itselleen
paljon kirjeitä, mikä synnyttää ruuhkia epämuurahaiskekojen postilaitoksessa
etenkin joulun aikaan. 

Toisaalta  epämuurahaiset  eivät  aina  joudu  olemaan  yksin,  koska  tuon
tuostakin niiden kekoihin putoaa muita epäeläimiä.  Etenkin kolmikärsäinen
norsu on näissä 
tapauksissa hankala. Se näet painaa paljon, joten sen saaminen pois keosta
on raskasta. 

Epämuurahaisten ainoa huvittelumuoto on epäoluen syöminen. Juomaa eiset
kutsuvat epäolueksi siksi, että se on niin sakeata ettei sitä voi juoda. Se on
syötävä  pihtien  ja  sokerisaksien  kanssa.  Sokerisakset  eiset  tarvitsevat
epäoluen murskaamiseen, koska eisillä ei ole hampaita. 

Sitä  paitsi  epämuurahaisia  ei  ole  olemaksakaan,  niin  kuin  muuan
epämuurahaisten vanha sananlasku varsin todenmukaisesti sanoo. 


