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Mies  laskettaa  rullaluistimilla  Eurooppa  nelosta  pohjoiseen.  Ketunmaan
risteyksessä  viljankuivaamon  kohdalla  viisitoistavuotias  liftarityttö  nostaa
peukalon  pystyyn  ja  vilauttaa  kaksikymmentä  senttiä  polven  yläpuolta.
Minihameessa on isoja kuusikymmenluvunpunaisia pilkkuja, ja tytöllä ei ole
sukkahousuja. Se ei haittaa tahtia. Rullaluistimille ei mahdu matkustajia. 

He nauravat toisilleen kunnes näköyhteys katkeaa mutkassa vanhainkodin
jälkeen. Hannibal hymyilee itsekseen vielä monta ripeää kilometriä. Hannibal
on rullaluistelijan nimi. 

Vain  elokuussa voi  olla  niin  reheviä  päiviä.  Kypsän ohran tuoksu vyöryy
viljapelloilta.  Keltaiset  koivunlehdet  pilkuttavat  vaaleanharmaaksi  kulunutta
asfalttia, mutta niitä ei ole vielä kovin monta. Aurinko paistaa kovaa. Valossa
ovat jo pohjoisen syksyn sävyt. 

Veitsiluodon  propsikuormat  puhaltavat  ohi  muutaman  kymmenen  sentin
päästä.  Niistä  leviää  villi  pihkan  aromi.  Yliajettujen  siilien  jäännökset
makaavat tiellä kuin säälittävän pienet piikkimatot. Harmaat ja mustat varikset
etsivät suuhunpantavaa piikkien seasta. 

Hannibal  on  melkein  kuudenkymmenen.  Tuuli  haroo  alumiininharmaita
ohimoita, ja sydän on kevyt. 

* * * 

Tupoksen  Teboilin  kohdalla  Hannibal  pysähtyy  kahville.  Hän  riisuu
rullaluistimet,  vääntäytyy  ojan  reunaan  istumaan  ja  kaivaa  termospullon
repusta.  Pehmeässä  heinikossa  kukkii  muutama  keltainen  syysmaitiainen.
Reppu on isän perua, oikea nahkahihnainen tukkijätkän matkakumppani. 

Viereen  tunkee  siististi  pukeutunut  nuori  mies.  "Sinä  katsoit  himoiten
liftarityttöä," mies sanoo. "Se on synti." Nuori mies katsoo hetken vakavasti
Hannibalia,  nousee,  suoristaa  ruskean  pukunsa  ja  katoaa  huoltoaseman
ovesta sisään. Halvan partaveden tuoksu jää leijumaan tuulessa. 

Hannibal juo kahvinsa ja miettii mitä mies mahtoi haluta. Hän oli liian siisti
vitosta kärttäväksi kaljaveikoksi, liian nuori seurankipeäksi eläkeukoksi, liian
aikuinen jyhnää tekeväksi pikkupojaksi. 

Hän  jatkaa  matkaa  illan  keltaisessa  valossa.  Hän  puikkelehtii  rekkojen
lomassa  Pohjantietä  Oulun  ohi.  Meluvallien  takana  kaupunki  elää



teknologiansa huumassa, mutta se ei kiinnosta rullaluistelijaa. 

Kellossa  tulee  hirvi  vastaan.  Se  lönkyttää  tien  yli  Kiviniemeen  päin  ja
pysähtyy  katsomaan  miestä  matalasta  petäjiköstä.  Sarvissa  roikkuu
syksynpunainen  pihlajanoksa,  jota  hirvi  yrittää  turhaan  ravistella  pois
silmiltään.

 
Mies ja hirvi  tuijottavat  toisiaan minuutin,  kaksi.  Hirvellä on hyvin kosteat

silmät,  miehellä  omia  lauhkeita  suruja.  Sitten  he  kääntyvät  taas  kumpikin
suuntaansa;  Hannibal  rullaluistimilla  pohjoiseen,  hirvi  verkkaan  juosten
länteen ja kohti merta. 

* * * 

Hannibal  asettuu  yöksi  sillankorvaan  Kiiminkijoen  pohjoisrannalla.  Hän
levittää päivän ohuen Kalevan patjaksi  niin hyvin kuin taitaa.  Peitettä tänä
yönä ei tarvita. Auringon laskiessa hieno hiekka on vielä lämmintä. 

Hiekalla lojuu yksinäisiä huulipuikkoja, ehjiä kampoja ja loppuun käytettyjä
kondomeja.  Niiden  nuoret  isännät  ovat  ehkä  viettäneet  täällä  pitkää
juhannusyötä. Nyt ranta on tyhjä. 

Ruskeapukuinen  nuori  mies  tulee  uneen.  Hannibal  makaa jalat  ja  kädet
harallaan  mustan  tähtitaivaan  alla,  selkä  märkänä  hiestä  tai  hiekan
kosteudesta.  Köydet  puristavat  nilkkoja  ja  ranteita.  Mies  painaa  hopeista
naulaa  Hannibalin  rintaan,  kunnes  hiekka  pursuu  reiästä  läpi.  Kosteus
lemahtaa silliltä juuri sillä tavalla kuin aikuinen nainen tuoksuu. 

"Se  on  synti,"  ruskeapukuinen  mies  sanoo ja  sytyttää  hiekan  palamaan.
Mies ja hopeanaula sulavat yhtä aikaa kuumuudessa. 

Kun Hannibal herää, paita on oikeasti hikimärkä ja vasenta kämmenselkää
kihelmöi.  Siihen  on  viilletty  pieni  risti,  jossa  veri  juuri  alkaa  hyytyä.
Sanomalehden  sarjakuvasivulle  on  tippunut  yksinäisiä  veripisaroita.  Yksi
niistä peittää Juliet Jonesin kauniit kasvot. 

* * * 

Hannibal  pysähtyy  yhdeksän  aikaan  aamiaiselle  lin  Shellillä.  Hän  istuu
bonsaimäntyjen välissä, nielee laihaa kahvia ja mutustelee juustosämpylää.
Rullaluistimet ovat vieressä viininpunaisella sohvalla. 

Ruskeapukuinen  nuori  mies  istuu  pylvään  takana.  Kun  Hannibal  lähtee,
mies hipaisee hänen kättään. Veriristi  räjähtää polttamaan, mutta Hannibal
onnistuu  kävelemään tyynesti  ulos.  Hän unohtaa  täytättää  termospullonsa



kahvilassa, eikä hän muista ostaa jälkiuunileipiä reppuun. Pihalla pitkät rekat
odottavat kuskejaan. 

Simossa tulee lentokone vastaan. Se rullaa Eurooppa nelosta etelään eikä
näytä  välittävän  siivenkärkiä  runnovista  valotolpista.  Ehkä  siivet  soljuvat
tolppien  läpi  kuin  jompia  kumpia  ei  olisi  olemassa.  Hannibalin  on  pakko
kumartaa mahtuakseen vasemman siiven alta. 

Hän  pitää  taas  kahvitauon  Lapintuulessa.  Ruskeapukuinen  mies  istuu
kahvilan perällä ja hymyilee murheellisesti. Hannibalin kädet vapisevat, kun
hän ryyppii kiireesti kahvinsa ja pyytää kaatamaan termospulloonkin. 

* * * 

Eurooppa nelonen vieTornioon, Haaparantaan ja Ruotsin rannikkoa takaisin
etelään,  mutta  Hannibal  kääntyy  Keminmaan  jälkeen  alamäkeen  kohti
Rovaniemeä. Hän pesee vähiä vaatteitaan Kemijoessa Petäjäskosken padon
alla  ja  hankkiutuu  yöksi  hiidenkirnuille,  vaikka  niiden  takia  pitää  poiketa
toiselle puolelle jokea. 

Hänen  illallisensa  on  viimeisillä  Suomen  markoilla  Tervolasta  ostettua
jälkiuunileipää  ja  norjalaista  ruskeaajuustoa.  Hän  tekee  iltakävelyn  alas
isoimman hiidenkirnun huteria portaita ja käpertyy kallionkoloon nukkumaan.
Reppu kelpaa päänaluseksi, elokuinen yötuuli peitteeksi. 

Viisitoistavuotias  liftarityttö  tulee  uneen.  Hän  on  riisunut  punapilkkuisen
minihameen  ja  kamelinruskean  villapuseron.  Vielä  keskenkasvuiset  rinnat
sojottavat terävästi pystyssä. Punaiset kynnet viiltävät raitoja lapinmustasta
karvakolmiosta ylöspäin. Hymy on enemmän kuin kaunis. 

Hannibal  herää  kahden  aikaan.  Täysikuu  paistaa  silmiin,  savu  kutittaa
nenässä. Maanalaiset rummut taputtavat nopeaa tahtia hiidenkirnuissa.  Ta-
ta-ta-ta-tor ta-ta-ta-ta-tor ta-ta-ta-ta-tor.  Ääni katoaa yöhön kun mies nousee
ja  näkee  tulen  alhaalla  pysäköintialueella.  Puinen  risti  palaa  räiskyen,
savussa on tervaksen tuhti tuoksu. 

Hän  istuu  korkeimmalle  kallionlaelle.  Hän  jää  odottamaan  aamua
lootusasennossa, silmät kiinni mutta mieli valppaana. 

* * * 

Kun aurinko nousee monta hidasta ajatusta myöhemmin, pysäköintialueella
on pelkkä musta puinen tynkä. Rullaluistimet on lyöty siihen kuuden tuuman
rautanaulalla.  Hannibal  ottaa  ne,  kävelee  hiekkatielle  ja  katsoo  vielä
taakseen. 



Pysäköintialue  on  nyt  tyhjä,  syyskesän  heinäsirkat  sirittävät  heinikossa.
Aamun  ensimmäiset  turistit  tulevat  pian  asuntovaunuineen  ja  meluisine
lapsineen.  Hannibal  panee  rullaluistimet  jalkoihin  vasta  päästyään
päällystetylle tielle. 

Rovaniemi menee melkein huomaamatta. Kirkas kylmä päivä kuluu poroja
väistellessä.  Ne  ottavat  iisisti  tiellä,  huitovat  sääskiä,  nukkuvat,  ulostavat,
imettävät, kuin viivoin koristeltu asfaltti olisi niiden vuosituhantinen koti. 

Sodankylässä  Eiscatin  antenni  peilaa  sähköistä  avaruutta.  Tähtelän
jättiläismäinen lautanen pilkottaa muutaman kerran kuusten välistä. Hannibal
voi  melkein  kuulla,  kuinka  ionosfääri  vastaa  Eiscatin  villiin  radiokutsuun.
Revontulet eivät näy päivänvalossa ihmissilmään, mutta ne ovat taivaalla. 

Kaamasessa tulee valkea poro vastaan.  Se on Jouni  Nuorgamin putiikin
täytetty  poro,  joka  lönkyttää  nelostietä  etelään.  Jäykät  jalat  taipuvat
kummallisesta paikasta mahan alta. Tai ehkä se on Lapin tarinoiden lumottu
valkoinen peura, kaunis noita. Nivelissä on sinkityt siipimutterit. 

Hannibal  tekee  tähän asti  pitimmän päivämatkansa.  Aurinko  on  jo  aikaa
laskenut,  kun  hän  kompuroi  karkeaa  tietä  yöksi  Riestovaaran  huipulle.
Naapurivaarojen huiput eivät enää näy. 

Keskiyön aikaan torit  alkavat tanssia.  Litteät  kivet  vaihtavat paikkoja kuin
kortit pakassa, mutta mies nukkuu. Hän ei nuku kuin lapsi. Hän nukkuu kuin
kivi,  tai  kuin  kuollut  koira,  kuin  loppuun  väsytetty  Tenon  lohi  ennen
armahtavaa kirveeniskua. 

* * * 

Päivämatka pitenee lähelle  mandottoman rajaa.  Hannibal  pysähtyy vasta
puoliunessa  Tenojoen  hiekkaiselle  rannalle,  eikä  hän  jaksa  riisua
rullaluistimia. 

Unessa viisitoistavuotias liftarityttö ja ruskeapukuinen mies rakastelevat ja
purevat.  Tyttö  nojaa  päällä  hajareisin,  mies  yrittää  turhaan  rimpuilla  irti
notkeiden käsivarsien alta. Kamelinruskea jumpperi on taas paikallaan, mutta
hameen alla ei ole mitään. 

Hyvin varhain aamuyöllä koko tunturikoivikko hulmuaa kylmissä liekeissä.
Keltaiset ja punaiset kipinät peittävät revontulien pastellivalon. 

Kun aurinko viimein kurkistaa rinteen takaa, kaikki on taas vihreää. Hannibal
on hyvin uupunut ja hyvin nälkäinen, mutta hän lähtee Nuorgamiin päin.



Nuorgam,  melkein  näkymätön  rajalinja,  Polmak,  Varangerbotn,  Vesisaari.
Kylmä  vuono  asettuu  vakaasti  Hannibalin  oikealle  puolelle.  Pienet  veneet
odottavat  vuoroveden  vaihtumista  keskellä  vuonoa.  Muut  pohjoisen  tien
kulkijat katoavat yksi kerrallaan. 

* * * 

Vuoreijassa  tulee  Jäämeri  vastaan.  Se  ei  haittaa  tahtia.  Hannibal  riisuu
rullaluistimet  ja  jatkaa  matkaa  pohjoiseen.  Vielä  minuutin  päästä  hyisestä
vedestä nousee väsyneitä ilmakuplia. 

Viisitoistavuotias  liftarityttö  pysähtyy  alastomalle  kivelle  nauramaan.  Hän
käärii  kiiltävämuovisen  sadetakin  tiukasti  ympärilleen.  Alkaa  se  Jäämeren
harmaa sade, jonka vain juuri erottaa sumusta. 


