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1 JOHDANTO – SE MIKÄ EI TAPA, TEKEE HYVÄN TARINAN 

 

 

Tässä tutkimuksessa käsittelen internetissä toimivaa foorumiroolipeliä Daisyland – Kuka 

pelkää pimeää?1  kauhun genren edustajana. Tutkin, miten foorumiroolipeli Daisyland 

tuottaa kauhua ja millainen kauhugenren edustaja se on. Hypoteesini on, että 

tutkimuskohteeni, foorumiroolipeli Daisyland, yhdistelee sekä kauhukirjallisuuden että 

kauhuvideopelien keinoja tuottaa kauhua. Foorumiroolipeli Daisylandissä on formaattinsa 

vuoksi sekä kirjallisuudelle tyypillistä tekstuaalisuutta ja peleille ominaista 

interaktiivisuutta. Sen vuoksi tutkin kyseistä roolipeliä sekä kirjallisuuden kauhuestetiikan 

että peliteorian kautta ja vertaan sitä muihin genrensä edustajiin perinteisemmän 

kirjallisuuden ja pelien joukossa. Pohdin, ovatko foorumiroolipelit tekstuaalisena pelinä 

linkki kirjallisuuden ja videopelien välissä. Suhteutan foorumiroolipelit myös muihin 

roolipeleihin. Koska foorumiroolipeleistä on niin vähän tutkimusta olemassa, olen kokenut 

tarpeelliseksi eritellä foorumiroolipelien mekaniikkaa ja asemaa kirjallisuudessa sekä pelien 

ja roolipelien keskuudessa.  

 

Daisyland-foorumiroolipelissä on pitkälle suunniteltu ja monipuolinen taustamateriaali, 

maailma ja interaktiojärjestelmä2 pelin sisällä. On siis paljon pelin ylläpidon luomaa 

aineistoa, jota tutkia. Tämän materiaalin lisäksi tutkin foorumilla tapahtuvaa pelaamista ja 

peliviestejä. Sekä tutkimuksessa käyttämäni pelit että kotisivujen taustainformaatio ovat 

tutkimuksen liitteinä. Käytännössä kaikki roolipelissä Daisyland tutkimani materiaali on 

liitteenä, sillä Daisylandin julkinen osuus eli pääsivut häviävät piakkoin olemasta ja foorumi 

puolestaan on ulkopuolisilta suljettu. Laittamalla tutkimani materiaalin liitteeksi, pyrin 

hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimuksen läpinäkyvyyteen. 

 

                                                      
1 Myöhemmin viittaan roolipeliin vain termillä Daisyland ja viittaan Daisylandin pääsivuihin  
< http://maatuska.net/daisy > pelkällä lyhenteellä D. Foorumille viittaan käsittelemäni keskusteluketjun tai 
peliviestiketjun nimellä. Viitatut peliviestiketjut ja keskusteluketjut ovat tutkimuksen liitteenä. 
2 Interaktiojärjestelmän monipuolisuudella viittaan siihen, miten monipuolisilla menettelytavoilla ja 
pelisäännöillä pelaajat ja hahmot voivat vaikuttaa toisiinsa ja roolipelin suurempiin tapahtumiin ja 
juonilinjoihin. 

http://maatuska.net/daisy
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Foorumiroolipeleistä ei käytännössä ole vielä kirjallisuudentutkimusta olemassa – omaa 

proseminaarityötäni lukuun ottamatta. Tämä tutkimus on siinä mielessä pioneerityö. 

Roolipelit ovat myös melko vähän tutkittuja kirjallisuudentutkimuksen puolella. 

Tutkimuskäytäntöjen puute on ollut myös yksi haaste, jonka olen tutkimusta tehdessäni 

kohdannut. Kerron tarkemmin aiemmasta tutkimuksesta luvussa 1.3. 

 

Foorumiroolipelien peleillä ei yleensä ole kovin tarkasti suunniteltua käsikirjoitusta, joka 

olisi kirjoitettu ylös. Yleensä pelin ”käsikirjoittaminen” tapahtuu pelaajan päässä tai 

puhtaasti itse tilanteessa improvisaation kautta. Usein pelit, hahmojen väliset kohtaamiset 

on väljästi käsikirjoitettu pelaajien kesken. Pelaajat ovat voineet esimerkiksi keskenään 

sopia hahmojen riitautuvan, rakastuvan tai ryhtyvän rikoskumppaneiksi jonkun toiminnan 

seurauksena. Foorumiroolipelissä voi myös olla ylläpidon järjestämiä tapahtumapelejä, 

jotka ylläpito ja pelinjohtajat ovat jollain tapaa suunnitelleet ja käsikirjoittaneet ja pelissä 

on mukana pelinjohtaja ohjaamassa peliä.  

 

 

1.1 Tutkijan tausta 

 

 

Ensimmäisen kerran tutustuin foorumiroolipeleihin vuonna 2005. Pelasin erilaisia 

foorumiroolipelejä koko teini-ikäni ja myös osan varhaisaikuisuuttani aina vuoteen 2012, 

jolloin harrastukseni loppui lempiroolipelini lopettaessa. Pidin silmällä 

foorumiroolipelikentän muutosta ja uusia kiinnostavia foorumiroolipelejä, vaikken aikonut 

aloittaa harrastustani uudelleen. Riimususista, viimeisestä pelipaikastani, olin pitänyt 

erityisen paljon sen tarkkaan suunnitellun maailman ja kulttuurin vuoksi.  

 

Uteliaisuuttani tutustuin Riimususien ylläpitäjien ”palmun” ja ”Wasabivallabin”3 luomaan 

uuteen roolipeliin, Daisylandiin. Huolellisesti suunniteltu roolipeli inspiroi minut ottamaan 

sen tutkimuskohteekseni jo proseminaarityössäni. Argumentoin proseminaarityössäni, 

                                                      
3 Kirjoitan ylläpitäjistä heidän nimimerkeillään. Käsittelen aihetta tarkemmin alaluvussa 1.5 Tekijyys ja tutkijan 
etiikka. 
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Aikamme Nälkä – Foorumiroolipeli Daisylandin sijoittuminen osaksi postmodernia 

kirjallisuutta että Daisylandillä on paljon yhtäläisyyksiä kirjallisuudesta löytyvien 

dystopioiden ja kauhukirjojen kanssa, ja se asettuu interaktiivisena, monimuotoisena ja 

sopeutuvana narratiivisena rakenteena osaksi postmodernia kirjallisuuden kenttää.  

 

Taustastani foorumiroolipelaajana on ollut apua foorumiroolipelejä tutkiessa. Entisenä tai 

nykyisenä foorumiroolipelaajana ymmärtää paremmin pelin mekaniikan ja rakenteen, eikä 

sen opettelemiseen mene aikaa. Rakasta nykyistä tai entistä harrastusta on haasteellista 

tutkia objektiivisesti, mutta foorumiroolipelejä tai roolipelejä ylipäätään ei koskaan voi 

tutkia täysin ulkopuolisesta perspektiivisestä. Ymmärtääkseen tutkimuskohdettaan on joka 

tapauksessa tutustuttava roolipeliin siinä missä pelin pelaajienkin (vrt. Stenfors 2011). En 

ole koskaan pelannut Daisylandissä, mutta koen tuntevani maailman taustamateriaalin 

vähintään yhtä hyvin kuin Daisylandin pelaajat. Ymmärtääkseen taustamateriaalin 

luonnetta on ymmärrettävä, mikä sen funktio on pelaajille. Ymmärtääkseen pelien tarinaa 

täytyy ymmärtää, miten pelaaminen mekaniikaltaan toimii. Tämän vuoksi avaan pelin 

mekaniikkaa ja rakennetta myös pro gradu työssäni. 

 

 

1.2 Foorumiroolipelit ja roolipelit 

 

 

Roolipelillä viittaan peliin, jolle on tyypillistä, että pelaaja asettuu toisen henkilön asemaan, 

ja hänen tehtävänään ei ole niinkään voittaa, vaan tuottaa yhtenäistä ja kiinnostavaa 

narratiivia. Videopelit voivat olla roolipelejä, mutta lisäksi on myös paljon ei-kaupallisia 

roolipelimuotoja kuten eloroolipelaus (eli liveroolipelaus tai larppaus), pöytäroolipelaus ja 

foorumiroolipelaus. Foorumiroolipelit ovat foorumia eli internetissä sijaitsevaa 

keskustelualuetta alustanaan hyödyntäviä roolipelejä. 

 

Kokemukseni mukaan foorumiroolipelit on luettelemistani pelityypeistä heikoiten 

tunnettu. Valitsin sen tutkimuskohteekseni, sillä siinä yhdistyy muillekin roolipeleille 

tyypillinen pelillisyys ja kirjallisuudelle tyypillinen tekstipohjaisuus. Myös muille alustoille 
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on verkossa suunniteltu tekstipohjaisia roolipelejä: tästä esimerkkinä mainittakoon chat-

pohjaiset roolipelit. Aiheesta ei myöskään ole tehty lähes ollenkaan tutkimusta.  

 

Tekstimuotoista roolipelaamista on ollut verkossa jo pitkään niin kansainvälisesti kuin 

suomeksikin. Muun muassa chat-roolipeli Valkeaa Taikaa on pyörinyt jo vuodesta 1997 eli 

kaksikymmentä vuotta. Se on pitkä aika nettiroolipelille olla yhtäjaksoisesti toiminnassa; 

useimmat nettiroolipelit hiljenevät ja katoavat ensimmäisen viiden vuoden 

sisään. Foorumiroolipelikentän jatkuva, nopea muuttuminen aiheuttaa haasteensa myös 

kirjallisuudentutkijalle. Käsittelen tutkimusmateriaalini haasteita tarkemmin luvuissa 1.3 ja 

1.5.  

 

Monissa foorumiroolipeleissä ja roolipeleissä on mahdollista pelata ihmisistä poikkeavilla 

olennoilla, mikä vie hahmon kokemusmaailmaa hieman kauemmas omastamme. Yleensä 

toiset lajit, joilla pelataan, jakavat kuitenkin kanssamme fysiologisia ja psykologisia 

ominaisuuksia riittävästi, että kykenemme suhteellisen vaivattomasti eläytymään rooliin. 

Eläinroolipelien eläimet eivät koskaan ole täysin autenttisien eläinten kaltaisia, vaikka ne 

saattavat joiltain ominaisuuksiltaan pyrkiäkin imitoimaan aktuaalisia eläimiä. 

Koiraroolipelien koirat heiluttavat häntäänsä ollessaan iloisia, mutta imitoivat psyykeltään 

ihmisiä ja saattavat käyttää työkaluja ja päihteitä ihmismäisesti.  

 

 

1.2.1 Terminologiaa ja lyhenteitä 

 

Roolipeli on peli, joissa pelaajan tehtävänä on eläytyä pelaamansa hahmon elämään.  

Foorumilla viitataan tässä tutkimuksessa internetissä olevaan keskustelualustaan. 

Foorumiroolipeli on foorumia alustanaan käyttävä tekstipohjainen roolipeli. 

RPG on lyhenne termistä Role-Playing Game, joka tarkoittaa roolipeliä englanniksi. 

Foorumiroolipeleihin viitataan toisinaan lyhenteellä FRPG.  

Thread viittaa foorumiroolipeleissä yksittäisen pelin tekniseen ympäristöön eli foorumille 

luotavaan yksittäiseen keskusteluketjuun, jota käytetään pelin alustana. 
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Ylläpito on foorumiroolipelimaailmassa usein taho, joka määrittelee millä säännöillä peliä 

pelataan – mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Usein ylläpito on myös luonut pelimaailman, 

mutta ei aina. 

Moderaattorit eli modet valvovat sääntöjen noudattamista foorumeilla, 

foorumiroolipeleissä ja muissa moninpeleissä. Heistä käytetään myös joskus termiä 

valvoja. 

Pelinjohtaja vastaa yksittäisessä pelitapahtumassa pelin etenemisestä ja juonen 

kuljettamisesta. Pelinjohtaja voi hallinnoida esimerkiksi peliympäristöä, sivuhahmoja tai 

säätä. Pelinjohtaja voi narratiivia rakentaakseen helpottaa tai vaikeuttaa peliä. 

Tapahtumapeli on ylläpidon järjestämä peli. Tapahtumapelit vaikuttavat usein laajemmin 

pelimaailman taustanarratiiviin. Suurin osa foorumiroolipelaajien pelaamista peleistä on 

kuitenkin omaehtoisesti tuotettuja tarinoita, joissa pelaajat toimivat itse pelinsä 

pelisuunnittelijoina ja pelinjohtajina. 

Pääjuoni on ylläpidon vetämä laaja juonikokonaisuus. Pääjuoneen liittyvät pelit ja 

tapahtumat saattavat vaikuttaa pelimaailman taustanarratiiviin hyvinkin paljon ja 

pääjuoneen liittyvää, pelattua historiaa saatetaan kuvailla myös pelin pääsivuilla. 

Daisylandissä ei ole selkeää pääjuonta.  

Sivujuonet ovat ylläpidon vetämiä pienempiä juonikokonaisuuksia, jotka eivät vaikuta niin 

laajasti tai pysyvästi pelimaailmaan kuin pääjuoni. Sivujuonilla usein pääpaino on sen 

vaikutuksissa hahmojen elämään, kun taas pääjuonella painotus on siinä, miten se 

vaikuttaa pelimaailmaan. 

Eloroolipeli, liveroolipeli tai larppi kuvaavat peliä, jossa pelaajat näyttelevät 

reaalimaailmassa hahmojaan. Eloroolipelaamiseen liittyy myös pelimaailman jäljittely 

lavasteiden ja pelimaailman mukaisen pukeutumisen avulla. 

Pöytäroolipeli on tavallisesti pöydän ääressä pelattava roolipeli, jossa kukin pelaaja 

vuorotellen kuvailee hahmonsa tekemisiä. 

MMORPG tulee sanoista Massive Multiplayer Role-Playing Game eli massiivinen moninpeli-

roolipeli. 



10 

 
MUD tulee sanoista Multi-User Dungeon, ja sillä viitataan tekstimuotoiseen 

tietokoneroolipeliin, joka käyttää alustanaan internet-palvelinta. 

NPC tulee sanoista Non-Playable Character, ja termiä (joskus myös muodossa NP-hahmot) 

käytetään roolipeleissä viittaamaan pelaajien omien hahmojen ulkopuolisiin hahmoihin. 

NPC:t ovat satunnaisia ohikulkijoita, sukulaisia, kauppiaita tai vastaavia sivuhenkilöitä pelin 

tarinassa.  

 

 

1.2.2  FRPG verrattuna roolipeleihin ja videopeleihin 

 

Foorumiroolipeleissä pelaaja on osittain kirjailijan asemassa hahmoihinsa nähden. 

Videopeleissä on mahdollista luoda itselleen pelattava hahmo ja valita hahmolleen 

ulkonäkö, nimi ja kyvyt sekä kehittää kykyjä oman valintansa mukaan. Keskeinen ero 

hahmojen kehittämisessä videopeleissä ja foorumiroolipeleissä on myös kehityksen suunta 

ja muodot. Videopeleissä pelaaja yleensä yrittää kehittää hahmonsa kykyjä 

mahdollisimman pitkälle ja tehdä hahmosta mahdollisimman hyvin pärjäävän. 

Foorumiroolipelissä sen sijaan saatetaan tehdä täysin päinvastoin: luoda ehjä ja kykenevä 

hahmo, jonka psyykeä ja kehoa lähdetään tarkoituksella murentamaan. Hyvää hahmoa 

mitataan videopeleissä ja foorumiroolipeleissä eri tavoin. Videopelissä hyvä hahmo 

tarkoittaa useimmiten mahdollisimman pystyvää ja kykenevää hahmoa. 

Foorumiroolipelissä hyvä hahmo tarkoittaa hahmoa, jolla on kiinnostavaa pelata ja jonka 

ympärille pelaaja saa punottua kiinnostavia narratiiveja. Sama näkyy myös esimerkiksi 

larpeissa. Roolipelin pelaajat pyrkivät rakentamaan itse itselleen mahdollisimman 

kiinnostavaa pelikokemusta (Pettersson 2005, 26). Usein pelaaja tämän vuoksi ajaa 

pelaamansa hahmon tarkoituksellisesti vaikeisiin tilanteisiin (ibid). 

 

Foorumiroolipeleissä hahmon luomisessa ja kehittämisessä mahdollisuudet ovat 

periaatteessa rajattomat. Sekä video- että foorumiroolipeleissä hahmo on luotava pelin 

antamissa puitteissa, mutta siinä missä videopeleissä pelaaja valitsee annetuista 

vaihtoehdoista, foorumiroolipeleissä hahmonluontia rajoittaa lähinnä pelaajan 

mielikuvitus ja ylläpito. Foorumiroolipelit ovat orgaanisempi kokonaisuus. Sitä, mitä pelissä 
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saa ja ei saa tehdä rajoittavat ihmiset, kun taas videopeleissä suureksi osaksi rajoitukset 

tulevat pelin ohjelmoinnista: jos peliin ei ole koodattu esimerkiksi jotain tiettyä hiustyyliä, 

ei sitä hahmolleen voi saada. Foorumiroolipelin ylläpitäjäkin voi toki halutessaan sanoa, 

ettei jokin tietty hiustyyli ole hänen pelissään sallittu, mutta yleensä pelin ylläpitäjän kanssa 

on mahdollista neuvotella.  

 

Samantyyppinen jako ohjelmoitujen ja orgaanisten toimijoiden välillä näkyy myös NP-

hahmoissa. Videopeleissä NP-hahmot on ohjelmoitu käyttäytymään tietyllä tavalla. FRPG, 

pöytäroolipeli ja eloroolipeli ovat puolestaan pelejä, joissa NP-hahmoja hallinnoi ihminen: 

joskus toinen pelaaja ja joskus ylläpito tai pelinjohtaja. Roolipelit on siis mahdollista jakaa 

orgaanisesti ja ohjelmoidusti hallinnoituihin.4  

 

Graafisia videopelejä mekaniikaltaan lähempänä foorumiroolipelejä on Massive User 

Dungeon-pelit eli MUDit. Nämä pelit ovat massiivisia, eli jopa tuhansia pelaajia käsittäviä 

tekstipohjaisia moninpelimaailmoja (Kaipila 2005, 5). Olen kuitenkin jättänyt ne 

tutkimukseni ulkopuolelle vertailuaineiston rajaamiseksi. Videopelit ja kauhukirjallisuus 

ovat jo itsessään varsin laaja vertailupohja aineistolleni Daisylandistä. 

 

Peleihin ja roolipeleihin liittyy myös paljon samankaltaisia kiistanalaisia kysymyksiä. 

Voidaan kiistellä siitä, ovatko MMORPG-pelit todella roolipelejä, sillä varsinainen 

roolipelaaminen tai hahmon kehittäminen on MMORPG-peleissä haastavaa (ks. 

MacCallum-Stewart ym. 2008). Jotkut pöytä- ja eloroolipelaajat eivät pidä 

foorumiroolipelejä roolipeleinä, sillä niistä usein puuttuu muille roolipelityypeille tyypillisiä 

mekaniikkoja kuten noppien käyttö ja kamppanjat eli rajatut pelattavat 

tarinakokonaisuudet. 

 

Ville Vuorela (2007, 16) puolestaan kyseenalaistaa sen, ovatko roolipelit ylipäätään pelejä. 

Pelit määritellään hänen mukaansa ’ajanvietteeksi tarkoitetuksi tuottamattomaksi 

toiminnaksi, jolla on alkutilanne, säännöt ja päämäärä’. Koska roolipeleillä ei Vuorelan 

                                                      
4 Jako ei ole kaikissa peleissä täysin yksiselitteinen, koska usein moninpeleissä on ohjelmoitujen lisäksi myös 

orgaanisia hallinnoijia: moderaattoreita, jotka valvovat pelaajien käyttäytymistä pelissä. 
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mukaan ole selvästi määrättyä päämäärää tai loppua, ne eivät ole hänen mielestään pelejä, 

vaan leluja tai työkaluja. Samaa periaatetta soveltaen, olisi mahdollista argumentoida 

myös, että oppimiskäyttöön suunnitellut pelit, eivät ole pelejä vaan työkaluja, sillä ne eivät 

ole tarkoitettu ajanvietteeksi. Myöskään jotkut tietokonepelit, kuten Tetris tai Matopeli 

eivät ole tätä logiikkaa seuraten pelejä: niillä ei ole tiettyä päämäärää, vaan peli vain jatkuu 

entisestään vaikeutuen, kunnes pelaaja häviää. 

 

Tästä voi päätellä, että joko Vuorelan konstruoima pelin määritelmä on puutteellinen, tai 

nimitämme peleiksi monia sellaisia asioita, jotka eivät niitä ole. Vuorelan mukaan 

roolipelistä tulee peli, kun siihen liitetään suunnitelma seikkailusta ja jonkinlainen 

päämäärä. Päämäärää ei ole pakko lukea kiinteästi pelin säännöissä, vaan se voidaan myös 

tuottaa pelaajien kesken. Kuten Vuorela havainnoi, useimmissa ”päämäärättömissä” 

roolipeleissä on kuitenkin tavoitteita, jotka pelaaja on asettanut itselleen. Tästä seuraa se, 

että tämän määritelmän mukaan sama ”peli” voi joko olla tai olla olematta peli riippuen 

siitä, mitä pelin pelaaja tavoittelee. Tällöin pelin pelillisyyttä ei määritä pelin tekijä, vaan 

sen käyttäjä: esimerkiksi se, onko Daisyland peli vai ei, vaihtelisi pelaajasta toiseen ja jopa 

saman pelaajan hahmosta toiseen.  

 

 

1.3  FRPG:n aiempi tutkimus ja tulevaisuus 

 

 

Varhaista roolipelitutkimusta leimaa eräänlainen tyhjiössä tutkiminen. Tieto tutkimuksista 

on kulkenut hitaasti ja huonosti, minkä vuoksi monissa tutkimuksissa on keksitty 

itsenäisesti samoja oivalluksia. Toisaalta myös monet kiinnostavat tutkimukset jäävät 

edelleen muilta roolipelintutkijoilta löytämättä. (Stenros & Harviainen 2011, 64). 

 

Tämä perintö näkyy edelleen roolipelitutkimuksessa ja myös minun on ollut haasteellista 

löytää aiempaa tutkimusta. Tulevaisuudessa roolipelejä luultavasti tutkitaan yhä enemmän 

poikkitieteellisesti kirjallisuudentutkimuksen osana. Internet on tullut jäädäkseen, vaikka 

saattaakin olla, että foorumiroolipelien kultakausi on ohi. Foorumiroolipelejä löytyy 
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roolipelilistauksista5 nykyiseltään huomattavasti vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. 

Voi olla, että foorumiroolipeleille jää oma paikkansa roolipelikentällä. Voi olla, että 

foorumiroolipelit aikanaan siirtyvät uusien internetroolipelauksen muotojen tieltä. On 

vaikea ennustaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ihmisten ja vallankin nuorison halu luoda 

ja kuluttaa tarinoita sekä kyky käyttää uusia teknologioita ja sovelluksia tuskin on 

vähentymässä.  

 

 

1.3.1  Kirjallisuudentutkimus 

 

Roolipelejä on Suomessa tutkittu pohtien, mitä ne merkitsevät pelaajille6, miten roolipelejä 

voi hyödyntää pedagogisista7 tai nuorisotyön8 lähtökohdista sekä siitä näkökulmasta, miten 

roolipeli rakennetaan9. Suurin osa tutkimuksista on mediatekniikan ja viestinnän alan 

tutkimuksia.  

 

Foorumiroolipelejä ei ole tietääkseni analysoitu ollenkaan sisällön puolesta. En ole löytänyt 

foorumiroolipeleistä myöskään kansainvälistä tutkimusta. Tällä hetkellä ainoa 

foorumiroolipelin sisältöä tutkiva suomalainen tutkimus vaikuttaa olevan oma 

proseminaarityöni. Toisin kuin foorumiroolipelit, kauhuestetiikka, jota Daisylandissä tutkin, 

ei ole uusi tutkimuskohde; tutkimusta löytyy muiden muassa kauhukirjallisuudesta ja 

kauhuvideopeleistä, joita käytän vertailukohtana foorumiroolipelille. Hyödynnän 

kauhukirjallisuuden tutkimuksen lisäksi poikkitieteellisesti myös muuta aiheeseen sopivaa 

tutkimusta kuten pelitutkimusta. 

                                                      
5 Esimerkiksi suomalaisesta roolipelilistauksesta RoPe-Net. < http://ropenet.fi/ >. 
6 Esimerkiksi Tanja Naukkarinen on tutkinut roolipelejä nuorten identiteetin kannalta opinnäytetyössään 
Roolipelaaminen nuoren identiteetin kehittäjänä, Henriikka Mikkola opinnäytetyössään Pikseli-identiteetti – 
Nettipelaamisen vaikutukset identiteetin kehittymiseen ja Laura Hämäläinen pro gradu tutkielmassaan Queer 
ja pelit. 
7 Esimerkiksi Mauri Laakson artikkeli ”Pelillisyys oppimisympäristönä” Kielikoulutuspolitiikan verkoston 
verkkolehdessä ja Tuomo Myllön & Mia Rassan tutkimus LARP kasvatuksen keinona : tutkimus live-
roolipelaamisen pedagogisesta luonteesta ja live-roolipelaamisen soveltamismahdollisuuksista kasvatus- ja 
opetustyöhön. 
8 Esimerkiksi Matti Salmela opinnäytetyössään Hyvää älyllistä pakoa arjesta – Liveroolipelit seurakunnan 
nuorisotyössä. 
9 Esimerkiksi Karoliina Korppoon opinnäytetyö Aulos – Tarinankerrontapelin kehittämisprosessi ja Aino 
Tunkkarin opinnäytetyö Roolipelin suunnittelu ja toteutus RPG MAKER VX ACE – ohjelmalla. 

http://ropenet.fi/
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Vaikka foorumiroolipeliä on luonnehdittu roolipelikentän ’oudoksi linnuksi’10, tunnistan 

silti monia teemoja, joita on tullut vastaan myös pöytä- ja eloroolipelaamista11 tutkittaessa. 

Nämä ovat foorumiroolipeleihin nähden hyvin erilaisia roolipelityyppejä. Pöytä- ja 

eloroolipelaamista tutkinut Tanja Naukkarinen (2012, 36) kertoo tutkimukseensa 

vastanneiden kuvaavan roolipelien parantaneen heidän sosiaalista elämäänsä, 

mielikuvistustaan, empatiakykyään, opettaneen itsetuntemusta ja antaneen ystäviä. 

 

Kirjallisuuden kentällä foorumiroolipelit sijoittuvat ilmiön tuoreuden, nuoren 

keskimääräisen tuottaja- ja kuluttajakunnan, kirjallisuusinstituution ulkopuolisen 

tekstintuottamisen sekä tekijyyden problematisoinnin suhteen hyvin samankaltaiseen 

positioon kuin fanfiction12. Hyvin samanlaisilla perusteilla, kuin miten voidaan 

argumentoida fanfictionin kirjallisuudellisuuden puolesta, voidaan argumentoida myös 

foorumiroolipelien kirjallisuudellisuuden puolesta (vrt. Black & Steinkuebler 2009, 271-

283). Fanfiction noudattelee samankaltaisia kirjallisuuden konventioita genren, juonen ja 

henkilöhahmojen suhteen sekä fanfictionilla on myös kirjoittaja, lukija ja oma 

institutionaalinen suodatusmenetelmänsä (Viitanen 2008, 29).  

 

Foorumiroolipeleissä kirjoittajuus ja lukijuus limittyvät pelin kautta toisiinsa, mutta sekä 

kirjoittaja- että lukijapositiot ovat tunnistettavissa myös foorumiroolipeleissä. Jokainen 

teksti, tarina ja viesti voi olla materiaalia toisille teksteille, tarinoille ja materiaaleille. 

Tarinoiden tuottajat ovat myös niiden kuluttajia ja kuluttajat tuottajia. Pelaajat ovat 

samanaikaisesti roolipelin kuluttajia ja tarinoiden tuottajia.  

 

 

  

                                                      
10 Esimerkiksi Pelilauta-foorumilla on keskustelunaloitus ”Foorumiroolipelit – Ropemaailman outolintu?”  
11 Eloroolipelaamisesta käytetään myös toisinaan termiä liveroolipelaus tai larppaus, mutta tässä 
tutkimuksessa käytän yhtenäisyyden vuoksi termiä eloroolipelaaminen. 
12 Fanfiction on jonkin fanikunnan tuottamaa tarinaa fanituksensa kohteesta, joka voi olla esimerkiksi 
televisiosarja, kirja, sarjakuva, musiikkiyhtye tai elokuva.  



15 

 
1.3.2 Tutkimuskirjallisuus 

 

Käytän tutkimuksen pohjana kauhukirjallisuudentutkimuksen puolelta erityisesti Noël 

Carrollin teosta The Philosophy of Horror – or Paradoxes of the Heart ja Howart Philip 

Lovecraftin pitkää esseetä Yliluonnollinen kauhu kirjallisuudessa (alk. Supernatural Horror 

in Literature, suom. Juri Nummelin). Kontekstualisoin niiden avulla Daisylandiä muuhun 

kauhukirjallisuuteen, jota käytän vertailupohjana.  

 

Pelitutkimuksen puolelta pyrin lainaamaan uusimpia tutkimuksia aiheesta, sillä videopelit 

ovat nopeasti muuttuva ja uudistuva media. Pelitutkimuksen painotukset maailmalla 

vaihtelevat. Painotan tutkimuksen lähdemateriaalissa erityisesti suomalaista tutkimusta, 

sillä myös tutkimuskohteeni on suomalainen. Suuri osa pelitutkimuksesta on tehty pelin 

tekijän näkökulmasta. Tutkimuksissa pelaajia käsitellään usein kuluttajina.  

 

 

1.4 Daisyland ja Daisyland 

 

 

Viitatessani tutkimuskohteeseeni, foorumiroolipeli Daisylandiin, käytän kursiivia. Pelin 

fiktiivisessä maailmassa ”Daisyland” on myös miljöö: rapistuva huvipuisto, joka sijaitsee 

kuvitteellisen, ihmisten hylkäämän kaupungin ”Vostokin” keskellä.  

 

Daisylandissä pelataan antropomorfisilla eli inhimillistetyillä kissoilla ja koirilla. Ne eivät 

kävele kahdella jalalla, mutta saattavat käyttää yksittäisiä vaatekappaleita, työkaluja ja 

astioita. Vaikka hahmot eivät olekaan ihmisiä, viittaan niihin silti inhimillisinä toimijoina 

erotuksena hirviöistä, sillä pelaajan, lukijan tai muun kokijan on kauhutaiteessa tarkoitus 

samaistua niihin kuten ihmisiin. Usein kauhutaiteessa inhimillisen toimijan asemassa on 

nimenomaan ihminen. Daisylandissa monien muiden foorumiroolipelien tavoin ei ole 

pelattavina hahmoina ihmisiä, vaan muita olentoja kuten Daisylandin tapaan 

antropomorfisia eläimiä. 
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Daisyland roolipelinä rakentuu teknisesti kahdesta osasta: pääsivuista, jossa kerrotaan 

pelin maailmasta ja säännöistä sekä foorumista, jossa itse pelaaminen tapahtuu ja on 

lisätietoa pelistä. Daisylandin rakennetta voidaan kuvata seuraavanlaisella kaaviolla: 

 

 

Kaaviossa on esitetty foorumin ja pääsivujen välinen työnjako. Käsittelen tutkimuksessa 

niitä osa-alueita, joissa joko ylläpito tai pelaajat luovat pelin tunnelmaa tai narratiivia. 

Osuudet, joita en käsittele tässä tutkimuksessa on kaaviossa merkitty katkoviivalla. 

Daisyland-foorumiroolipeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daisylandin pääsivut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustatieto maailmasta 

- Miljöö 

- Pelattavat olennot 

- Muut olennot pelissä 

- Kulttuuri 

Roolipelin esittely 

Käytännön tiedot 

- Hahmon tekeminen 

- Pelin säännöt 

- Liittyminen peliin 

- Ylläpidon esittely 

- Ylläpidon yhteystiedot 

Daisylandin foorumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot maailmasta ja pelaamisesta 

- Ylläpidon tiedotteet 

- Foorumin käyttöohjeet 

- Tapahtumapaneeli 

- Tiedot nälkä- ja susitunnuksista 

- Juorut 

- Hahmojen yhteisöt ja muut 

ryhmittymät 

- Hahmoesittelyt 

Pelaaminen 

Off-game 

- Pelien suunnittelu 

- Muu pelaajien välinen pelien 

ulkopuolinen vuorovaikutus 



17 

 
Verkkomateriaalin katoavaisen ja muuttuvaisen luonteen vuoksi pääsivut sekä viitatut pelit 

ja viestit foorumilta ovat tämän tutkimuksen liitteinä.  

 

 

1.4.1 Daisylandin hirviöt 

 

Kaduilta alkoi löytyä verijälkiä ja lopulta kadonneiden raadeltuja ruumiita. 
Väkivaltaiset, yöaikaan tapahtuvat selittämättömät tapot herättivät kauhua 
nelijalkaisissa. Vähitellen Vostokin asukkaiden keskuudessa rupesi 
kiertämään huhuja tummista, vääristyneistä hahmosta, joiden oltiin nähty 
piilottelevan varjoissa. Näiden kerrottiin repivän kappaleiksi kaiken, mihin ne 
pääsivät käsiksi.  

( D/ymparisto/historia.html ). 
 

Kerrotaan Daisylandin historiassa pelin hirviöiden saapumisesta Vostokiin. Näihin 

Daisylandissä esiintyviin zombimaisiin hirviöihin viittaan pelissä käytettävällä termillä 

”nälkäkoira”. Viittaan myös muita zombirepresentaatioita käsiteltäessä näihin 

pääsääntöisesti sillä nimellä, mitä niistä alkuperäisessä kontekstissaan käytetään. 

Daisylandissä nälkäkoiriin viitataan pelissä toisinaan pelkästään sanalla Nälkä. 

 

Nälkäkoirat muistuttavat zombeja, jonka vuoksi käsittelen tässä tutkimuksessa zombeja ja 

zombien kaltaisia hirviöitä. Nälkäkoirat eivät täytä kaikkia zombin semioottisia piirteitä (ks. 

Lizardi 2013, 91-95); ne eivät ole kuolleita ihmisiä, vaan muutoin pelattavaa hahmoa 

muistuttavia, mutta mielettömäksi ja tappavaksi kuvattuja massoittain esiintyviä hirviöitä. 

Hirviöt, joihin myös zombit lukeutuvat, ovat ei-samaistuttavissa olevia olentoja, joiden 

funktio fiktiivisessä maailmassa on tehdä inhimillisten toimijoiden elämästä vaikeampaa ja 

toimia kauhukokemuksen tuottajana sekä osana maailman rakennetta.  

 

 

  

http://maatuska.net/daisy/ymparisto/historia.html
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1.5 Tekijyys ja tutkijan etiikka 

 

 

Monissa foorumiroolipeleissä, kuten myös Daisylandissä, pelialueet – eli missä itse 

pelaaminen tapahtuu – on ulkopuolisilta suljettu. Mikäli haluaa sisällyttää tutkimukseen 

autenttisia pelejä, on joko alettava pelaajaksi eli luotava hahmo ja hyväksytettävä se 

ylläpidolla tai pyydettävä ylläpidolta pääsyä foorumille. Vaihtoehtona on myös valita 

roolipeli, jonka pelialueet ovat näkyvissä kaikille. Pro gradun tapauksessa tutkijan itsensä 

lisäksi pelialueita täytyy päästä selaamaan myös hänen opponenttinsa, graduohjaajansa ja 

gradun tarkastajien.  

 

Valitsin itse kysyä pelin ylläpidolta, olisiko minun mahdollista päästä 

tutkimustarkoituksessa foorumille, ja luvan saatuani liityin foorumille ei-pelaajana 

pelaajien joukkoon. En halunnut vaikuttaa itse tutkimusaineistooni, vaan halusin 

aineistokseni pelaajien autenttisia peliviestejä, joita en edes alitajuisesti voisi ohjailla 

aineistoa paremmin hypoteeseihini sopivaksi.  

 

Kirjallisuudentutkimuksessa ei tule kovin usein vastaan tilanteita, joissa täytyy pohtia, 

keiden tekstejä saa tutkimuseettisestä näkökulmasta analysoida ja keiden tekstejä ei. 

Foorumiroolipelit, joiden pelialueet ovat suljettuja, ovat kuitenkin nähdäkseni tällainen 

tilanne, muutamastakin syystä. Koska foorumi ei ole tämän tutkimuksen tapauksessa, 

kaikilta tutkittavilta osiltaan (pelialueet) julkinen, sitä ei voida käsitellä aivan samoin kuin 

esimerkiksi julkisia keskustelupalstoja tai julkaistuja kirjoja. Peliviestit voidaan rinnastaa 

novelleihin ja kaunokirjallisiin tuotoksiin yhteisöllisen taiteen muotona. Kirjoittajat eivät 

kirjoittaessaan taiteellisia tuotoksiaan suljetulle foorumille nimimerkin takaa ole 

kuitenkaan olleet tietoisia, että niitä voidaan käyttää tutkimukseen. Tämän vuoksi näkisin, 

että yksittäisillä pelaajilla pitäisi olla oikeus kieltää käyttämästä heidän tuottamiaan 

tekstejä tutkimuksessa. Kysyin tutkimukseni alkuvaiheessa foorumilla, keiden peliviestejä 

saan käyttää tutkimuksessani (ks. Liite 2). Kyselyyn vastasi 17 pelaajaa, joista kaikki antoivat 

luvan vähintään referoida tunnistamattomasti viestejään. Koska nimimerkillä 
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kirjoittaminen on hyvin keskeinen osa foorumiroolipelaamista, käytän myös pelaajista vain 

heidän nimimerkkejään. 

 

Peliviestien analysoiminen tutkimuksessa problematisoi myös siinä mielessä tekijyyden 

konseptia, että täytyy määrittää samaistaako peliviestit ennemmin haastatteluihin, joita 

käsitellään datana anonyymisti, vai kirjallisuuteen, jonka kanssa tekijän mainitseminen ei 

ole vain suotavaa, vaan jopa välttämätöntä. Koska haluan kunnioittaa sekä pelaajien 

yksityisyyttä, että heidän tekijänoikeuttaan, kysyin asiasta pelaajilta itseltään päästyäni 

foorumille. Kirjoitin pelaajille ilmoituksen, jossa myös kerroin heille taustastani 

roolipelaajana ja selitin tekeväni tutkimusta. Ilmoitus löytyy liiitteenä (Liite 1). 

 

Mukaan laitoin myös linkit kyselyyn ja seminaarityöhöni sekä omat yhteystietoni ja 

kehotuksen ottaa yhteyttä, jos on kysyttävää tutkimuksesta. Arvelin mahdollisen yhteisen 

roolipelitaustan ja helposti lähestyttävyyden motivoivan ihmisiä auttamaan minua 

tutkimuksessa ja vastaamaan kyselyyni. Koska kaikki primaarilähteeni materiaali on 

verkossa, se voi teoreettisesti kadota tai muuttua milloin tahansa. Olen siinä mielessä 

riippuvainen tutkimuskohteideni suopeudesta tutkimustyötäni kohtaan, että materiaalini 

pysyvyys on heidän hallinnassaan. Sen vuoksi liitin pelaajille tekemääni kyselyyn 

peliviestien käyttämisestä toiveen siitä, että he eivät muokkaisi peliviestejään. Foorumilla 

on nähtävissä, jos lähetettyä viestiä on muokattu jälkikäteen. 

 

Olen numeroinut nimettöminä pysyvät pelaajat ja antanut heidän hahmoilleen 

kirjaintunnukset [A/B/C..]. Nimettömien pelaajien hahmoilla on kirjaintunnukset siksi, että 

hahmojen kautta olisi helppoa identifioida pelaaja, sillä hahmolistat ovat julkisia. Muut 

pelaajat esiintyvät nimimerkeillään ja heidän hahmonsa niillä nimillä, mitä he itse niistä 

käyttävät. Olen pyrkinyt merkitsemään liitteisiin, mikäli samasta hahmosta käytetään 

useampaa eri nimeä. Käyttämäni lainaukset Daisylandistä ovat muutoin kirjoitusvirheineen 

mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. 

 

Tutkimustyöni aikana roolipeli lopetti toimintansa (marraskuu 2016) ja ylläpitäjä ilmoitti, 

että kotisivut ovat olemassa vielä seuraavan puolen vuoden ajan. Tämä asetti myös 
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tutkimustyölleni aikarajat, jotta työn tarkastajat kykenisivät tarkastelemaan samaa 

materiaalia, mitä minulla on ollut itselläni käytettävissä.   
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2 TULETKO KANSSANI MAAILMANPYÖRÄÄN? 

 

 

Pelattavat hahmot, kissat ja koirat, asuvat Daisylandissä, kaupungin keskelle perustetussa 

huvipuistossa, joka on autioitunut kaupungin mukana. Daisylandissä on huvipuistojen 

tapaan erilaisia huvipuistosta tuttuja paikkoja, kuten kummitustalo, karuselli, delfinaario ja 

luvun otsikossakin mainittu maailmanpyörä. Tämän luvun otsikko ”Tuletko kanssani 

maailmanpyörään?” on pelin maailmaan kuuluva idiomi, jonka moniulotteista merkitystä 

kuvaillaan sivustolla: 

 

Tälle sanonnalle on kaksi eri merkitystä. Jos nämä sanat päästää suustaan 
romanttista tai läheistä hetkeä Maailmanpyörässä odottava kissa tai koira, 
tarkoittaa hän sitä, että hän haluaa päästä ihastuksensa kanssa 
Maailmanpyörään rauhaan uteliailta katseilta.  
Kuhertelevaisten lisäksi Maailmanpyörässä kokoontuvat satunnaisesti 
Daisylandin alamaailman jäsenet. Roisto pyytää kanssaan laitteeseen 
asiakkaan tai huono-onnisen nelijalkaisen, joka mahdollisesti ei ole hoitanut 
omaa osuuttaan kunnolla. Kun Maailmanpyörä on käynnissä ja joukko on 
laitteen huipulla eikä erimielisyyksiä tai velkoja saada selvitettyä, heittää 
roisto alakynteen jääneen asiakkaan alas laitteesta - kuolemaan. Jos siis kissa 
tai koira on ongelmissa alamaailman kanssa ja joku hänen velkojistaan sanoo 
hänelle nämä sanat, tietää se lähes varmaa loppua. 
< D/muuta/sanastojasanontoja.html > 

 

Tämä luku johdattelee Daisylandin maailmaan ja sen vertailukohteisiin sekä 

kauhuvideopelien ja kauhukirjallisuuden parissa. Se, onko tutkijan rooli tässä pikemminkin 

romanttista kiertoajelua ehdottavan olennon vai alamaailman jäsenen, jäänee 

tulkinnanvaraiseksi. 

 

 

  

http://maatuska.net/daisy/muuta/sanastojasanontoja.html


22 

 
2.1 Daisyland foorumiroolipelinä 

 

 

Roolipeliin luodaan oma hahmo, jonka näkökulmasta maailmaa tarkastellaan ja jonka pään 

menoksi pelaaja voi juonitella. Jossain roolipeleissä hahmo voidaan myös antaa valmiina, 

mutta foorumiroolipelissä pelaaja yleensä luo itse oman hahmonsa, kuten kirjailija hahmon 

omaan tarinaansa tai videopelaaja peliinsä. Pelaaja suunnittelee ja päättää hahmolle 

nimen, luonteen, ulkonäön, menneisyyden ja muut oleelliset tiedot, kuten iän, ammatin, 

perheenjäsenet ja sukupuolen. Daisylandissä sen jälkeen, kun uusi pelaaja on suunnitellut 

hahmonsa, hän lähettää siitä esittelyn ylläpidolle, joka joko hyväksyy hahmon tai kertoo 

millä tavoin sitä täytyy täydentää tai muokata niin, että se sopii roolipelin maailmaan. Pelin 

pääsivuilla13 on tarkka kuvaus siitä, mitä esittelyn täytyy sisältää. 

 

Daisyland on suunnattu pelaajille, joilla on jo ennestään kokemusta 

foorumiroolipelaamisesta, joten sivuilla ei kovin tarkasti käydä läpi sitä, miten 

foorumiroolipelaaminen toimii. Monilta muilta sivuilta kuitenkin löytyy kuvauksia ja 

tarkempia selvityksiä siitä, mitä foorumiroolipeli on ja miten foorumiroolipelaaminen 

toimii. Nimimerkki Nibs kirjoittaa oman foorumiroolipelinsä Harry Potter – Hogwarts 

Refounded sivuilla: ”Foorumiroolipeli on internetissä, foorumilla käytävää tekstipohjaista 

ja vuorovaikutteista tarinakerronta-peliä. Jokaisella pelaajalla on oma hahmonsa josta hän 

kirjoittaa ja johon eläytyä.”14.  

 

Eläimillä pelattavat foorumiroolipelit luetaan monissa foorumiroolipelilistauksessa omaksi 

kategoriakseen niin Suomessa kuin myös kansainvälisesti. RoPe-netin listauksessa on 

kategoria ”Eläinkunta” kategorioiden ”Fantasia”, ”Historia & Nykyaika”, ”Scifi & 

Tulevaisuus” rinnalla15. Myös englanninkielisistä listauksista kuten Top Rp Sites16 ja RPG-

Directory17 löytyy eläinroolipeleille oma kategoriansa. Muita suosittuja tapoja kategorioida 

                                                      
13 D/liity/kaavake.html 
14 Saatavilla: <http://hiddenkiss.net/hpau.php?page=foorumiroolipelit> 
15 Saatavilla: < http://ropenet.fi/index.php > 
16 Saatavilla: < http://www.toprpsites.com/ > 
17 Saatavilla: < http://rpg-directory.com/ > 

http://maatuska.net/daisy/liity/kaavake.html
http://hiddenkiss.net/hpau.php?page=foorumiroolipelit
http://ropenet.fi/index.php
http://www.toprpsites.com/
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roolipelejä on ”fantasia” ja ”realismi” sekä ”fanipohjaiset” ja ”omiin maailmoihin 

sijoittuvat”.  

 

 

2.2 Daisylandin maailma 

 

 

Peli sijoittuu Venäjälle, kuvitteelliseen Vostokin kaupunkiin. Pelattavat hahmot eli kissat ja 

koirat asuvat huvipuistossa, nimeltä Daisyland. Huvipuistoa kiertää muuri, joka pitää 

ulkopuolella asuvat sudet ja nälkäkoirat poissa huvipuistosta. Muurilla on öisin vartijat, 

jotka pitävät taskulamppujen avulla nälkäkoirat muurin ulkopuolella ja antavat hälytyksen, 

mikäli näkevät susia.  

 

Aika ja vuodenajat ovat kohdelleet laitteita ja rakennuksia kaltoin - asfaltti 
halkeilee, sammal peittää kivetyksiä, betonipinnat lohkeilevat ja rauta 
ruostuu. Kasvit ovat karanneet istutuksistaan, heinä kasvaa korkeana ja 
rehottavana.  
Tästä huolimatta Daisyland on yhä täynnä elämää, tosin hyvin erilaisessa 
muodossa kuin aikoinaan. Kaupungin koirat ja kissat ovat löytäneet 
huvipuistosta turvapaikan Nälkää vastaan. Toisin kuin alhaalla kaupungissa, 
ylhäällä Daisylandissa toimii yhä vesi ja sähkö. Pääportti on ajastettu 
sulkeutumaan kesäisin kello 06.00-22.00, talvisin kello 11.00-17.00.  

( D/ymparisto/daisyland.html ) 
 

Miljöössä näkyy maailmanlopun jälkeisen populaarikuvaston vaikutus. Ihmiset ovat 

hylänneet kaupungin huvipuistoineen ja siellä asuu enää ihmisten jälkeensä jättämiä 

kissoja ja koiria, geenimanipulaation seurauksena hirviömäisiksi muuttuneita koiraeläimiä 

”nälkäkoiria” sekä ruokaa etsiviä susia. 

 

Monet Daisylandin asukkaat poistuvat huvipuiston muurin suojista säännöllisesti 

nälkäkoirien valtaamaan Vostokiin etsimään ruokaa ja muita tarvikkeita. Sekä kissoilla että 

koirilla on omat ohjeistuksensa siitä, miten tulee toimia nälkäkoiran kohdatessaan. 

Molemmilla lajeilla on myös muutoin omanlaiset kulttuurinsa ja yhteiskuntajärjestelmänsä 

huvipuistossa. Kissojen ja koirien kulttuurit ovat molemmat saaneet vaikutteita 

venäläisestä kulttuurista ja molempiin kulttuureihin vaikuttaa nälkäkoirien uhka. 

http://maatuska.net/daisy/ymparisto/daisyland.html
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Nälkäkoirat ovat keskeinen osa roolipeliä ja sen kauhuelementtejä. Sen vuoksi nälkäkoirista 

on erillinen pääluku (4 YÖ HELVETISSÄ), jossa käsitellään nälkäkoiria sekä teoreettisesta 

että analyyttisesta näkökulmasta. 

 

 

2.3 Daisyland pelinä 

 

 

Daisyland ja roolipelit yleisemminkin ovat simulaatiopelejä (Mimicry). Ne pyrkivät 

simuloimaan kuvitteellista maailmaa, jossa pelaaja eläytyy jonkun toisen elämään. (vrt. 

Caillois 2001, 19-20, 35). 

 

Daisylandista on pyritty luomaan mahdollisimman monipuolinen ja -
ulotteinen foorumiroolipeli, joka tarjoaa monia eri mahdollisuuksia 
monenlaisille hahmoille. Pelissä ei ole yksinkertaisen alkuasettelun lisäksi 
varsinaista pääjuonta, vaan jokainen pelaaja voi itse luoda oman hahmonsa 
tarinan. Sivujuonien ja erilaisten ryhmien tekeminen on mahdollista, jos peliin 
kaipaa enemmän yhteistä jännitystä ja toimintaa.  
Pehmoisista kissoista ja pörröisistä koirista huolimatta peli on Nälän ja 
ympäristön rajoitteiden vuoksi teemaltaan synkkä, ja tätä teemaa pyritään 
myös pitämään yllä. 
(D/etusivu.html) 

 

Foorumiroolipeleille ominaisesti Daisylandissä on pelattu monenlaisia pelejä. Peleissä 

hahmot voivat traumatisoitua, oppia uutta, solmia suhteita toisiin hahmoihin, rakastua, 

riitaantua, edetä urallaan ja kuolla. Peliin liittyy olennaisena osana toiminta. Tarinallisissa 

peleissä ja pelillisissä tarinoissa tämä näkyy interaktiona narratiivia tuottavien elementtien 

kanssa (vrt. Vuorela 2007, 21-23). Toisena osapuolena, kohdattavana, voi olla toinen 

pelaaja. Videopeleissä toisena osapuolena voi myös olla tekoäly tai peliin muutoin 

ohjelmoitu juonirakenne. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti Daisylandin peleihin, joista on tunnistettavissa 

kauhuelementtejä. Sen vuoksi pelit, joita tutkimuksessa siteeraan, ovat suureksi osaksi 

pelejä, joissa hahmot ovat Vostokissa keräämässä tavaraa ja törmäävät 
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kaupunkireissullaan nälkäkoiriin tai susiin. Mukana on myös joitain Daisylandin muurien 

suojassa tapahtuvia pelejä, sillä kaikki kauhu ei rajaudu vain huvipuiston ulkopuolelle.   

 

Roolipeleille on ominaista, että pelaaja osallistuu itse oman kokemuksensa rakentamiseen 

(Pettersson 2005, 255). Anni Rikkonen (2016, 24) esittää, että roolipeleille on ominaista 

kerronnan sitominen fokalisoijan asemassa olevaan päähenkilöön ja että tämä ominaisuus 

yhdessä pelin kerronnan kanssa auttaa tekemään esimerkiksi Skyrimista pelaajalle 

henkilökohtaisen kokemuksen. 

 

 

2.3.1 Videopelivertailukohdat 

 

Pelejä voi tutkia tekstuaalisen analyysin kautta kirjallisuuden tutkimuksessa (ks. Egenfeldt-

Nielsen ym. 2013, 10). Myös videopelit on hieman kirjallisuuden tapaan jaoteltu genreihin. 

Videopelien genret ovat tosin kirjallisuuden genrejä epäyhtenäisempi kokonaisuus. 

Videopelien genre voi kuvailla pelin teeman lisäksi pelin pelillisyyttä, tunnelmaa, 

esitystapaa, aikakäsitystä, yleisöä, liittymää, pelaamisen tasoa, tarkoitusta, pelin 

järjestelmää, tuotantoa, bisnesmallia tai pelaajamäärää (Kemppainen 2012, 62). Sama peli 

kuuluu usein moneen eri genreen. Videopeligenreittäin Daisyland olisi ainakin moninpeli 

(multiplayer), roolipeli (role-playing game), selviytymiskauhua (survival horror), 

selviytymispeli (survival games), kauhupeli (horror game), tekstiseikkailu (text adventure) 

ja hiekkalaatikkoroolipeli18 (sandbox RPG). Tyypillistä videopelien genrenimikkeille on 

pyrkimys kuvata peliä potentiaaliselle kuluttajalle.  

 

Tarinallisuudestaan huolimatta foorumiroolipelit ovat useimmiten lähempänä avoimen 

maailman videopelejä kuin juonivetoisia videopelejä. Esimerkiksi Amnesia - the Dark 

Descent on juonivetoinen videopeli, jossa pelaaja ei voi itse valita pelattavan hahmonsa 

ominaisuuksia tai tavoitteita. Tässä mielessä esimerkiksi videopelisarja The Elder Scrolls on 

lähempänä tyypillistä foorumiroolipeliä. The Elder Scrolls -sarjan peleissä pelaaja voi itse 

                                                      
18 Hiekkalaatikkoroolipeli viittaa peliin, jossa pelaajaa ei ole sidottu mihinkään tiettyyn tarinalinjaan, vaan 
pelaaja saa itse vapaasti tutkia maailmaa. 
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valita hahmonsa rodun, ulkonäön ja muut ominaisuudet, kehittää niitä oman 

kiinnostuksensa mukaan ja valita hahmon tavoitteet ja suorittamat tehtävät.  Jaakko 

Stenrosin ja Tuomas Harviaisen (2011, 64) mukaan Suomessa ja muussa Pohjoismaisessa 

pelikulttuurissa hahmoon eläytymistä on pidetty oleellisena videopeleissä. 

 

Useimmiten videopeleissä, jotka ovat juonivetoisia ja määritelty roolipeleiksi, on valmiiksi 

annettu tai hyvin vähäisesti muokattavissa oleva hahmo, jonka näkökulmasta pelataan. 

Tällaisia pelejä ovat muun muassa Amnesia - the Dark Descent, Metro 2033, Witcher-sarjan 

pelit ja Arcania Gothic -pelit. Roolipeliksi määritellyissä videopeleissä, joissa on vapaammin 

luotava näkökulmahahmo, on yleensä avoin pelimaailma, eikä samanlaista 

juonivetoisuutta. Tällaisia pelejä ovat muun muassa The Elder Scrolls -pelisarjan pelit ja 

World of Warcraft. Näissä peleissä on pienempiä tarinalinjoja ja juonellisia tehtäviä eli 

”questejä”, joita pelaaja voi pelata oman kiinnostuksensa mukaan.  

 

Pelimekaniikaltaan foorumiroolipelit eroavat useimmista videopeleistä ja monista muista 

roolipeleistä siinä, että niissä ei yleensä ole näille muille peleille ominaista pelaajan 

palkitsemisjärjestelmää. Monissa muissa peleissä erinäisistä teoista saa suoria palkintoja, 

tehtävien suorittamisesta saa tärkeitä esineitä tai pelikokemuksesta lisää taitoja hahmolle. 

Niissäkin foorumiroolipeleissä, joissa on jonkinlaisia pelaajien palkitsemisjärjestelmiä, ne 

ovat yleensä varsin vähäisessä roolissa. Peliviestien määrä voi korreloida sen kanssa, 

montaako hahmoa pelaaja saa pelata ja voidakseen pelata jonkinlaista erikoishahmoa on 

osoitettava roolipelin taustamateriaaliin perehtyminen ylläpidolle. Peleissä olevia 

erikoishahmoja voi olla johtaja, jumaluus, hirviöön tai muu vastaava. Useimmat 

foorumiroolipelaajat saavat pelinautintonsa palkitsemisjärjestelmän sijaan muista 

ominaisuuksista, kuten eläytymisestä, todellisuuspaosta, tarinasta, yhteisöstä ja 

simuloidusta vaarasta (vrt. Nash 1994, 275; Vuorela 2007, 27-30). 

 

 

 

 



27 

 
2.3.2 Immersio ja flow 

 

Immersio on pelitutkimuksessa käytetty käsite, jolla kuvataan sitä, kuinka 

mukaansatempaava peli on. Immersiota käytetään terminä myös eloroolipelaamisen 

yhteydessä (Koponen 2008). Immersion kokemus on sukua flow-kokemukselle (Brown & 

Cairns 2004, 1297-1300). Flow’lla kuvataan pelitutkimuksessa tilaa, jossa pelaaja uppoutuu 

pelaamaansa hahmoon ja maailmaan kokonaisvaltaisesti ja menettää ajan ja paikan tajun 

(vrt. ”keskittyminen” Vuorela 2007, 23-24). Flow-kokemus on myös yhteydessä 

empatiakykyyn.  

 

Immersioon liittyy samaistuminen hahmoon ja hahmon tunteiden kokeminen (Brown & 

Cairns 2004, 1299). Immersiivisessä pelissä pelaaja pystyy samaistumaan hahmon 

kokemuksiin – myös pelon tunteisiin. Mitä voimakkaampi immersio on, sitä 

voimakkaammin pelaaja aistii myös kauhukokemuksen. Narratiivista seuraava nautinto on 

affektiivisen dispositioteorian mukaan seurausta samaistumisesta tarinan hahmoihin 

(Brookes 2013). Tarinan hahmoista pitäminen lisää jännitystä ja moraalisesti oikealta 

tuntuva lopputulos lisää nautintoa (ibid, vert. Huizinga 1984, 11,17). 

 

Samaistumista lisää realismi ja implikaatiot tosielämään (vrt. Grip 2012, Turtiainen 2009). 

Daisylandissä on myös hyödynnetty todellisen maailman tapahtumia. Venäjä sääti 

homopropagandan kieltävän lain kesäkuussa 201319. Tämän jälkeen myös Daisylandissä 

suhtautuminen homoihin kiristyi ja miliisi alkoi järjestää ”Homofiilien seurantaa” 

heinäkuussa 2014: 

 

Kaikkia erilaisien mieltymyksien omaavia, homofiileja, pyydetään ilmoittuvaksi 
Miliisille tai Duumalle kahden Hullukuun mennessä, viimeistään 9.9. Tämä 
siksi, jotta voitaisiin seurata tutkittavien toimia ja poistaa valitukset sekä 
epäilyt joita on homofiilien toimista seurannut. Näitä toimia ovat olleet muun 
muassa: 
 

- Ryöstely 
- Tappeluihin osallistuminen 
- Päihdyttäviin aineisiin sekaantuminen sekä 

                                                      
19 Lähde: YLE uutiset: ”Venäjän ylähuone hyväksyi kiistellyn homopropagandalain” 
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- Homofilia-mielteiden levittäminen ja niihin kannustaminen 

 
Näistä toimista tulee tuomita sakkoon jonka määrä on 5 polettia, ja rikoksien 
jatkuessa vankeusrangaistus on mahdollinen.  
Jos homo eli homofiili jättää ilmoittautumasta, voidaan tämän omaisuus 
takavarikoida ja rikoksen tekijä joutuu suorittamaan vankeusrangaistuksen.   
(Ylläpito: ”Homofiilien seuranta”) 

 

Lisäksi ylläpito eritteli, miten säädöksen voimaantulo tulee vaikuttamaan homoseksuaalien 

hahmojen elämään: heitä seurataan tarkemmin, syrjintä lisääntyy ja väkivallan uhka kasvaa 

(ks. Liite 4: Muu viitattu aineisto > Homofiilien seuranta). Vaikutukset ovat hyvin 

samankaltaisia, kuin on arvioitu Venäjän ”homopropagandalailla” olevan20. Tämä tuo lisää 

simuloitua vaaraa joillekin pelaajille (vrt. Vuorela 2007, 28). Toisaalta se saattaa myös tulla 

epämiellyttävän lähelle pelaajia, jos he ovat omassa elämässään kokeneet syrjintää ja 

väkivallan uhkaa sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Toisaalta se voi 

mahdollistaa aiheen käsittelyn pelaajalle turvallisessa ympäristössä.  

 

Ville Kaipalan mukaan immersio on ennen kaikkea pelaajan henkilökohtainen kokemus. 

Kaipala on tutkinut immersiota massiivisissa moninpeleissä. Hänen mukaansa on muutamia 

yhteisiä piirteitä immersion tunteen syntymiselle: pelaaja on kiinnostunut ympäristöstään 

ja välittää hahmostaan. Immersiota myös syventää, kun neljättä seinää ei rikota 

tarpeettomasti eikä pelaajia tarpeettomasti muistuteta omasta roolistaan pelaajina. 

(Kaipiala 2005, 47). 

 

 

2.3.3 Pelaajapositio 

 

Kauhuvideopelit ovat useimmiten juoneltaan lineaarisesti eteneviä ja vailla muokattavissa 

olevaa hahmoa. Kauhuvideopelit usein kompensoivat tätä asettamalla pelaajaposition21 

ensimmäiseen persoonaan. Ensimmäisestä persoonasta pelatessa pelaaja katselee 

                                                      
20 Lähde: YLE uutiset: ”Venäjän ylähuone hyväksyi kiistellyn homopropagandalain” 
21 Koska peleissä ei ole kirjallisuuden tapaan kertojaa, olisi harhaanjohtavaa puhua fokalisaatiosta, joten 
käytän ennemmin termiä pelaajapositio. 



29 

 
pelimaailmaa hahmon silmin. Tällöin on vaikeampi käsitellä hahmoa itsestä erillisenä 

olentona ja olla välittämättä hahmon kohtalosta.  

 

Pelien siirtyminen virtuaalitodellisuuteen todennäköisesti tekisi kauhukokemuksesta 

intensiivisemmän. Virtuaalipelit ja kauhupelit yleensä suunnitellaan molemmat 

ensimmäisestä persoonasta pelattaviksi. Virtuaalipeleissä oma kehomme ja hahmomme 

keho ovat aiempaa enemmän yhtä ja voi olla psyykkisesti vaikeampaa käsitellä hahmon 

kehoa omasta kehosta erillisenä. 

 

Ensimmäinen persoona pelaajapositiona on tehokas kauhuelementin lisääjä myöskin siitä 

syystä, että ensimmäinen persoona kaventaa pelaajan näkökenttää kolmanteen 

persoonaan nähden. On helpompi pysyä selvillä ympäristön tapahtumista, kun niitä 

tarkkailee hahmon ulkopuolelta eli hieman etääntyneenä itse tilanteesta.  

 

 

Kuva 1: Kuvankaappaus pelistä Skyrim. Pelaajapositio ensimmäisessä persoonassa. 
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Kuva 2: Kuvankaappaus pelistä Skyrim. Pelaajapositio kolmannessa persoonassa. 

 

Kuvankaappaukset demonstroivat ensimmäisen ja kolmannen persoonan välisen eron 

pelaajapositiossa. Katsellessamme maailmaa hahmon silmin näkymä on kapeampi kuin 

kolmannesta persoonasta pelatessa. Kolmannessa persoonassa on helpompi hahmottaa 

lähiympäristöä. Pelaajaposition ollessa ensimmäisessä persoonassa, voi pelikokemus olla 

jopa klaustrofobinen.  

 

Ensimmäisestä persoonasta pelaaminen tilanteessa, jossa ympärillä tapahtuu paljon, voi 

olla ahdistavaa ja houkutella rikkomaan immersion. Jos pelissä tapahtuu liikaa asioita, joita 

pelaaja ei pysty käsittämään tai johon pelaaja ei osaa reagoida, se houkuttelee pelaajaa 

laittamaan pelin tauolle eli ”pausettamaan” ja samalla rikkomaan oman immersionsa, jotta 

hän ehtisi käsitellä pelissä olevan tilanteen. Tilanteessa, jossa hahmo kohtaa jotain 

potentiaalisesti vahingoittavaa, on vaikeampi hahmottaa ensimmäisessä persoonassa, 

miten uhka suhteutuu hahmoon. Silloin pelaaja saattaa haluta ottaa aikalisän miettiäkseen, 

mihin suuntaan kannattaisi juosta tai iskeä. Näin voi käydä erityisesti, jos peli on pelaajan 

taitoihin nähden liian haastava (vrt. Salminen 2014, 26-27). 

 

Myös kirjottaessamme tai lukiessamme tekstiä ensimmäisessä persoonassa, olemme 

rajoittuneet siihen, mitä näkökulmana toimiva hahmo tietää ja havainnoi. Tätä on 

mahdollista kauhussa hyödyntää myös tehokeinona: voidaan luoda epäluotettava kertoja 
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ja johdattaa lukija pohtimaan, mikä on todellista. Tässä yhteydessä todellisuudella viitataan 

tarinan sisäisen maailman todellisuuteen. Koska tarina on fiktiota, se ei ole todellista sanan 

yleisimmin ymmärretyssä merkityksessä. Fiktio muodostaa oman todellisuuden, jonka 

sisäiseen logiikkaan suhteutamme tarinan tapahtumat ja henkilöhahmojen havainnot. 

Paradoksaalisesti tarinan tapahtumat ja henkilöhahmojen havainnot myös luovat tarinan 

maailman sisäistä logiikkaa. 

 

Foorumiroolipeleissä ensimmäisestä persoonasta pelaaminen on harvinaisempaa, vaikka 

pelaajat usein osaavatkin ottaa huomioon, että heidän ja heidän hahmonsa tiedot eroavat 

toisistaan; pelihahmolla ei ole ollut esimerkiksi pääsyä lukemaan vastapelaajan hahmon 

esittelyä foorumilta. Daisylandissä pelataan pääsääntöisesti kolmannessa persoonassa, 

mutta pelaajat voisivat valita pelaavansa ensimmäisessä persoonassa. 

 

 

2.3.4  Kauhu videopeleissä ja Daisylandissä 

 

Thomas Grip (2012)22 pohtii blogitekstissään ”10 Ways to Evolve Horror Games”, millaisia 

keinoja käyttämällä kauhupelistä saa entistä pelottavamman. Näihin kauhun tehostamisen 

keinoihin kuuluu tavanomaisuus, joka sallii pelaajan samaistua maailmaan, pitkällinen 

tilanteen rakentaminen, epäily, taistelun puuttuminen, vihollisten puuttuminen, avoin 

maailma, toiminnallisuus, peilaavuus pelaajan elämään, todellisuudentuntua tuovat 

implikaatiot tosielämään, ja interaktio sekä draama muiden inhimillisten toimijoiden 

kanssa.  

 

Monet keinoista löytävät vastineensa myös Daisylandistä. Osa keinoista sisältyy enemmän 

tai vähemmän automaattisesti foorumiroolipelien formaattiin, mutta eivät läheskään 

kaikki. Luetelluista piirteistä foorumiroolipeleille tyypillisiä ovat avoin maailma, 

                                                      
22 Thomas Grip on yksi Amnesia – The Dark Descent pelin tekijöistä ja blogi on pelin julkaisijan Frictional 
gamesin virallinen blogi In the Games of Madness – Official blog of Frictional Games. 
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toiminnallisuus, peilaavuus pelaajan elämään23 sekä interaktio ja draama muiden 

inhimillisten toimijoiden kanssa. Jälkimmäinen on varsin keskeinen osa pelaajien 

kollektiivisesti rakentamaa narratiivia (ks. Vuorela 2012, 21-23). Muiden keinojen 

käyttäminen vaihtelee enemmän foorumiroolipelien välillä: miten paljon maailma 

muistuttaa pelaajien omaa maailmaa ja millaiset aiheet roolipelissä ovat eniten pinnalla.  

 

Daisylandin hirviöitä, nälkäkoiria vastaan ei voi taistella, eivätkä ne olekaan niinkään 

vihollinen, vaan luonnonvoima, jota täytyy väistää ja jolta voi paeta, mutta jota ei voi 

koskaan täysin voittaa24:  

 

Nälkä hyökkää kaiken elävältä vaikuttavan kimppuun. Saalistaessaan Nälkä 
muuttuu erittäin nopeaksi ja hyökkääväksi, eikä välitä laisinkaan itselleen 
mahdollisesti koituvista vammoista. Tästä syystä Nälkää vastaan ei voi 
taistella, sillä se ei peräänny. Se ei myöskään välitä omasta väsymyksestään, 
vaan jahtaa saalistaan armottoman pitkään.  
( D/nalka.html ) 

 

Daisylandin peleissä tunnelman rakentaminen vaihtelee. Foorumiroolipeleissä on 

kuitenkin harvinaista, että hypätään suoraan asiaan, oli se sitten kauhukokemus, tappelu 

tai romanssi. Yleensä ensimmäisissä viesteissä panostetaan eniten miljöön kuvailemiseen 

ja tunnelman luomiseen. Aloitusviestit voivat olla hyvinkin pitkiä ja niissä korostuu pelien 

kirjallisuudellisuus. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi ”Usvan kätköissä”-pelin massiivisessa 

aloitusviestissä: 

 

Aamun kalpeat ensisäteet tunkeutuivat usvamassan lävitse maalaten 
Vostokin katuja. Lähestyvän talven saattoi aistia koleasta ilmasta ja yön 
kylmettämästä asfaltista. Kadut olivat harmaita ja elottomia, täynnä paksua 
sumua, joka verhosi hylätyt kaupat ja ankeat pikkukujat. Missään ei kuulunut 
rasahdustakaan, mikään ei liikahtanut. Jos joku olisi seissyt keskellä katua ja 
katsellut kortteleita, olisi voinut luulla uponneensa mustavalkovalokuvan 
sisään. 
 
Kohta usvan seasta alkoi kuulua heikkoa ääntä. Raps raps raps, koirankynnet 
rapsahtelivat kovaa maata vasten. Tasaisen harkitut askeleet olivat täynnä 

                                                      
23 Naukkarisen tutkimuksessa tuodaan esiin, että pelaajilla on taipumus peilata omassa elämässään 
käsittelemiään aiheita myös hahmojensa elämään. Se vaihtelee, miten paljon peilaavuutta potentiaalisten 
pelaajien elämään tuodaan pelin maailman suunnalta. 
24 Aihetta käsitellään tarkemmin luvussa 4.2.2 Voittamattomat hirviöt. 

http://maatuska.net/daisy/nalka.html
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valppautta. Pian ääni lakkasi kulkijan pysähtyessä kuuntelemaan 
ympäristöään, mutta sitten kävely alkoi taas. Colliemaisen koiran hahmo 
erottui sumeana usvameressä ja hiljainen askellus siivitti tuon varovaista 
kulkua. 
 
[N] vilkaisi etujalkaansa tarkistaakseen, että violetti kangaskappale oli 
varmasti sidottu hyvin. Olisi inhottavaa hukata piirityöhuivi tällaisessa 
sumussa: sitä tuskin löytyisi tällaisella säällä ja hukattu vaate tarkoittaisi kaksi 
menetettyä polettia. Eikä sellaiseen ollut varaa tulevaa talvea varten 
valmistautuessa. Narttu vilkuili säännöllisesti ympärilleen ja pysähtyi välillä 
kuuntelemaan, mutta vaikutti olevan ainoa elävä sielu tällä kadulla. 
 
Tummat silmät tähyilivät sumuverhon lävitse yrittäen erottaa rakennuksia 
toisistaan. Suureen markettiin oli turha mennä: se oli kaluttu tyhjäksi jo aikaa 
sitten. Narttu halusi tutkia sen sijaan jotain pienempiä ruokakauppoja, joista 
löytyisi hyvällä lykyllä vielä jotain syömäkelpoista, mutta kaupunkiin 
laskeutunut usva hankaloitti asioita. [N] oli lähtenyt liikkeelle heti porttien 
avautuessa aikeenaan kerätä mahdollisimman paljon ruokaa, mutta nyt 
hänestä tuntui toivottomalta. Nuori koira aikoi kuitenkin tehdä parhaansa - 
hän ei todellakaan ollut kulkenut tänne saakka vain todetakseen, että olipas 
sumuinen sää. 
Collieverinen tassutteli korttelinviertä pitkin aistit valppaina lymyilevien 
Nälkäkoirien varalta. Hän nuuhki tarkkaan jokaisen ohittamansa liikkeen 
ovea, mutta kosteassa ilmassa ei erottunut minkäänlaisia ruuasta kertovia 
tuoksuja - niin kuin yleensäkään. Kauppoja tuntui olevan paljon ja [N]n oli 
vaikea päättää, mistä hän aloittaisi etsinnät. Lopulta hän kääntyi 
päämäärättömästi jonkin lasioven luokse ja yritti katsella sisätiloja samean 
ikkunan lävitse. Katonreunaan ripustettu ruostunut kyltti kertoi liikkeen 
olevan itämainen ruokatarvikekauppa, mutta eihän koira osannut ymmärtää 
sellaista. Pari nykäystä kahvasta kertoi, ettei ovi ollut auki - ei tietenkään - 
joten [N] kaarsi liikettä reunustavalle kujalle ja sitä kautta takapihalle. Pienen 
kiviaidan rajaamalla pihalla oli hajonneiden pahvilaatikoiden palasia, roskia, 
pari kaatunutta puutarhatuolia ja... rautatikkaat! Ne olivat pystyssä seinää 
vasten ja niiden yläpäästä saattoi kurkottaa pieneen ikkunaan, jonka lasi oli 
rikkoutunut. [N] nuuski kiireesti roskia mahdollisten löytöjen varalta, ennen 
kuin kääntyi kohti tikkaita. 
(Anonyymi5: Usvan kätköissä) 

 

Aloitusviestissä näkyy myös implikaatiot tosielämään. Peliviestissä mainitaan meille 

käsitteinä tuttuja paikkoja: supermarketti ja itämainen ruokatarvikekauppa. Ne eivät 

merkitse hahmolle samoja asioita, kuin ne merkitsevät pelaajille; paikkojen nimeäminen 

auttaa pelaajia hahmottamaan hylättyä kaupunkia, miljöön yksityiskohtia ja tekee 

kaupungista todentuntuisemman. Peliin ”Usvan kätköissä” liittyy mukaan toinen pelaaja ja 

myöhemmin myös nälkätunnus. Hahmot tutkivat pientä hylättyä kauppaa ja palaavat 
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takaisin kadulle. Kadulla he kohtaavat nälkäkoiran. Nälkä ei näe heitä ja kauhu ei tässä 

pelissä aktualisoidu toiminnaksi. 

 

Myös monissa muissa Daisylandin peleissä hyödynnetään hidasta tunnelman rakentamista 

ja odotuksien luomista. Odotus tulevasta on keskeinen osa kauhua. Odotustilanne on 

kauhutilannetta vakavampi ja tunnetasolla voimakkaampi ja tuhoisampi kokemus. Raija-

Leena Punamäki (1981) havaitsi tämän myös tutkimusaineistostaan israelilaisten ja 

palestiinalaisten lapsien tunne-elämästä pitkittyneessä sotatilanteessa. Jännitteen 

pitkäaikainen rakentaminen kauhukokemuksien odotuksen kautta on valjastettu käyttöön 

myös kauhukirjallisuudessa: Stephen Kingin kauhuromaanien alkupuoliskolla usein 

keskitytään tunnelman rakentamiseen ja vasta loppupuolella tuodaan enemmän 

yliluonnollisia elementtejä mukaan.  

 

On tavallista, että hahmot epäilevät omia aistihavaintojaan – tai ainakin niiden aiheuttajaa. 

Hahmojen liikkuessa Vostokissa he epäilevät jokaista rasahdusta mahdolliseksi 

nälkäkoiraksi ja perustelevat itselleen, miksi se ei välttämättä ole nälkäkoira: 

 

- - "Kuulostaa... suunnitelmalta." 
Kissa sai sanotuksi hyvin hiljaa. Vandan oli kerättävä kaikki rohkeutensa 
kyetäkseen ottamaan ensimmäisen askeleen poispäin turvallisesta ovesta, ja 
tiskin luona olevan kaapiston ylätasoista. Jos hän pääisis jompaan kumpaan, 
olisi kissa todennäköisesti turvassa. Kaapiston päällä hän vain sekoaisi, sillä 
aikaa kun Nälkä riehui alapuolella. No, nyt oli toivottava, että kolahdus ei 
oillut ollut Nälkä. Se voisi olla vailla kaatunut.. ämpäri. - - 
(Tintti: ”Itteensä täynnä ku maatuska”) 

 

Siitä huolimatta, että nälkäkoirat ovat kiistämätöntä todellisuutta Daisylandin asukkaille, 

eivätkä he epäile itse nälkäkoirien olemassaoloa, toivoo pelissä oleva hahmo silti, että 

hänen kuulemilleen äänille olisi joku toinen selitys. 
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2.4 Daisyland kirjallisuutena 

 

 

Tässä luvussa eritellään miten foorumiroolipelit ja Daisyland ovat kirjallisuutta ja miten ne 

suhteutuvat muuhun kirjallisuuteen. Osoitin proseminaarityössäni Aikamme nälkä – 

Foorumiroolipeli Daisylandin sijoittuminen osaksi postmodernia kirjallisuutta, että 

Daisyland on postmodernia kirjallisuutta. Toisaalta kirjallisuutena Daisyland on mahdollista 

lukea kauhukirjallisuudeksi toisaalta dystopiaksi. Toisaalta Daisyland on myös 

selviytymistarina, eli robinsonadi, jossa kissat ja koirat pyrkivät selviytymään ihmisten 

hylkäämässä kaupungissa. Toisaalta Daisyland on myös mahdollista tulkita faabeliksi, sillä 

siinä seikkailee ihmisten sijaan hyvin ihmismäisiä eläimiä. Tutkimuksen kannalta oleellisinta 

on kuitenkin tulkinta Daisylandista kauhukirjallisuutena. 

 

 

2.4.1  Postmodernina kirjallisuutena 

 

Foorumiroolipelit ovat postmodernin kirjallisuuden ilmiö. Taiteen tekemiseen kuuluu leikki, 

ironia ja anarkia (ks. Vartiainen 2011, 37). Huizingan (1984, 39) mukaan leikki voidaan 

määritellä vapaaehtoiseksi toiminnaksi, jossa toimitaan vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, 

sitovien sääntöjen mukaan ja jolla on omat arkielämästä irralliset tarkoitusperänsä. Tämän 

määritelmän mukaan myös elokuviin tai kirjallisuuteen eläytyminen on myös 

määriteltävissä leikiksi.  

 

Tutkimani roolipelin ironia näkyy jo roolipelin nimessä, Daisyland – Kuka pelkää pimeää?, 

jossa luodaan kontrastia valon ja pimeyden välille. ”Daisy” tarkoittaa englanniksi 

päivänkakkaraa ja Daisyland on huvipuisto – molemmat iloisia ja valoisia assosiaatioiltaan. 

Daisyland on pelin taustatarinan mukaan saanut nimensä huvipuiston perustajan koiran, 

Daisyn, mukaan25.  

 

                                                      
25 D/ympäristo/historia.html  
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Nimen jälkimmäinen osa ”Kuka pelkää pimeää?” paljastaa ristiriidan sanojen assosiaation 

ja kontekstin välillä: huvipuisto on autioitunut ja Daisyn ’pahoin pöhöttynyt ja 

epämukavaan asentoon vääntynyt’26 ruumis makaa formaldehydiliuoksessa 

kummituskartanon uumenissa. 

 

Foorumiroolipelit ovat jo lähtökohtaisesti anarkistista kirjallisuutta: lukijan ja kirjoittajan 

asetelma on niissä problematisoitu. Taustamateriaalin lukijat ovat pelaajia, jotka tuottavat 

myös itse materiaalia. Taustamateriaalin kirjoittajat ovat myös itse materiaalin kuluttajia 

eli pelaajia. He kirjoittavat omaksi ja pienen piirin iloksi – ilman taloudellista hyötyä tai 

riskiä. Postmodernille kirjallisuudelle tyypillisesti (ks. Vartiainen 2011, 37) 

foorumiroolipeleihin liittyy ajatus maailmasta fiktiivisenä paikkana. Taiteen tekijä ja 

vastaanottaja lähestyvät taidetta asiakkuuden näkökulmasta, ja kuvitteellisen maailman 

ymmärtäminen vaatii kuluttajien tulkintaa. On myös foorumiroolipelejä, jotka pohjaavat 

valmiisiin kulttuurituotteisiin, kirjoihin, peleihin ja elokuviin tai jopa toisiin 

foorumiroolipeleihin. Roolipelit ovat taidemuoto, jossa tekijä ja kokija ovat yhtä (ks. 

Pettersson 2005, 12). Taiteidenvälisyys ja poikkitieteellisyys ovat nyt jo osana 

postmodernia tutkimusta, kirjallisuutta ja pelitutkimusta (vrt. Egenfeldt-Nielsen ym. 2013, 

8-12). 

 

 

2.4.2  Kauhukirjallisuutena  

 

Steven Jay Schneider (2005, 224-225) kirjoittaa artikkelissa ”Horror Narrative”, että 

kauhukirjallisuutta tutkittaessa nousee esiin kolme kysymystä: mitä vaikutusta 

kauhukirjallisuudessa halutaan herättää yleisössä, miksi pelkäämme asioita, joiden 

tiedämme olevan kuvitteellisia ja miksi saamme nautintoa pelottavien tilanteiden 

kohtaamisesta kirjallisuudessa? On esitetty, että kauhun lukijat haluavat herättää itsessään 

vastenmielisyyden tunteita. Noël Carroll (1990, 158-159) kuitenkin haastaa tämän 

näkemyksen teoksessaan The Philosophy of Horror – or Paradoxes of the Heart. 

                                                      
26 D/ymparisto/vostok.html#3sektori  

http://maatuska.net/daisy/ymparisto/vostok.html#3sektori
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Kauhuviihteen kuluttajat eivät hänen mukaansa yleensä saa mielihyvää mätien hedelmien 

haistelusta, tai erityisemmin halua käydä penkomassa sairaalajätteitä. 

 

Vastenmielisten asioiden kuvaaminen on kuitenkin keskeinen osa kauhun genreä ja se 

näkyy myös Daisylandissä. Se näkyy monien asioiden kuvailussa, ja esimerkiksi Daisy, 

Daisyland-huvipuiston perustajan koira, kuvataan hyvin irvokkaasti: 

 

--kartanon homeisen kosteassa kellarissa suuressa lasitankissa lepää 
Harrisonin edesmennyt koira Daisy formaldehydiliuoksessa. Daisyn ruumis on 
pahoin pöhöttynyt ja epämukavaan asentoon vääntynyt. Lisäksi se on 
upotettu tankkiin hyvin huolimattomasti, sillä eläinparka on asettunut 
irvokkaasti tankin laitaan niin, että sen pullottava toinen silmä, poski ja 
turvonnut kieli ovat painautuneet lasia vasten.  
Sanotaan, että Daisyn haamu jää vainoamaan jokaista koiraa, joka astuu 
jalallaan kartanoon. 
(D/ymparisto/vostok.html#3sektori) 

 

Vastenmielisten asioiden kuvailu ja pyrkimys herättää kuvotuksen tunne näkyy laajalti 

kauhun genressä. Kauhugenren pohdinta johtaakin Carrollin mukaan kysymyksiin siitä, 

miksi kauhutaiteen kuluttajat haluavat tutkia fiktiossa tilanteita, jotka olisivat todellisessa 

elämässä ahdistavia, kuvottavia ja kauhistuttavia. Carrollilla on tähänkin vastaus: 

uteliaisuus. Kauhutaide vie kuluttajansa paljastuksien, etsinnän, epäilyksen, selityksien ja 

hypoteesien prosessoinnin äärelle. Se houkuttelee filosofiseen pohdintaan ja ajaa 

kysymään, mitä on ihmisyys. (Carroll 1990, 159,182). 

 

Kauhugenre ei ole ainoa, jonka ”pahikset”, hirviöt, ohjaavat kuluttajansa – olipa se sitten 

lukija, katsoja tai pelaaja – kysymään itseltään, mitä on olla ihminen. Usein ihmisyyden ja 

hirviöyden välinen rajanveto tulee esiin hyvän ja pahan välisessä kamppailussa. 

Supersankaritarinoiden pahikset kysyvät välillä hyvinkin suoraan, mitä eroa on hyviksillä, 

eli tarinan samaistuttavilla inhimillisillä toimijoilla ja pahiksilla. Alan Mooren ja Dave 

Gibbsonin Vartijat -sarjakuvaromaani problematisoi naamiosankarien aseman pelastajina 

asettamalla ”pahiksen” asemaan ihmisen, joka luo hirviömäisen olennon tappaakseen 

miljoonia ja pelastaakseen maailman ydinsodalta.  
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2.5 Kauhun syitä ja seurauksia 

 

 

Ilkka Mäyrä (1996, 165,166) esittää artikkelissaan ”’Veren kirjat’ – kauhukulttuurin 

paradokseja” ristiriidan olevan kauhun kestävin ja keskeisin piirre. Hänen mukaansa 

kauhukirjallisuus on pelkojen kielellistämistä, eikä sitä voida erottaa kauhun esikielellisestä 

ulottuvuudesta: pelosta, vapinasta, hikoilusta ja kouraisusta mahanpohjassa. Jason 

Colaviton (2008, 407) mukaan puolestaan kauhu ja uteliaisuus ovat yhteydessä toisiinsa. 

 

Elävät kuolleet horjuttavat jaottelua luonnollisena pidettyihin kategorioihin, kuten ”elävä” 

ja ”kuollut” (Mäyrä 1996). Tämän lisäksi monissa representaatioissa ne horjuttavat myös 

koko yhteiskuntajärjestelmää (ibid). Arkipäiväisessä elämässämme luotamme jatkuvasti 

siihen, että kanssaihmisemme eivät halua tappaa meitä; autot pysyvät autotiellä tai ovelta 

ovelle kiertävät mormonit eivät yritä tartuttaa meihin pernaruttoa kirjansa välissä. 

Luotamme siihen, että perustarpeemme täyttyvät. Sen pohtiminen, mitä tapahtuisi, jos 

jokin järkyttäisi tätä perusturvallisuudentunnetta, vaikuttaa kiinnostavan hyvin paljon 

ihmisiä. Kauhu ei nimittäin ole ainoa genre, joka ammentaa perusturvallisuuden tunteen 

horjuttamisesta. Romaanit Vuonna 1984 ja Nälkäpeli loihtivat meille tulevaisuudenvisioita, 

joissa turvallisuutemme on tavalla tai toisella uhattu. Fantasiasarjassa Harry Potterin 

vanhemmat kuolivat Pimeyden velhon hyökättyä heidän kotiinsa, scifi-elokuvasarjassa 

Tähtien sota keskitytään tarinamaailman ajanjaksoihin, jolloin pimeyden voimat ovat 

voitolla.  

 

Kuitenkin kauhuestetiikan tutkimuksessa nousee selvimmin esiin kysymys, miksi haluamme 

eläytyä tilanteeseen, jota todellisessa maailmassa välttelisimme viimeiseen saakka. 

Carrollin (1990, 182) mukaan vastaus tähän on uteliaisuus. Sen voi nostaa vastaukseksi 

myös pohdintaan turvattomuuden tunteella herkuttelusta kirjallisuudessa. Vastausta voi 

lähteä hakemaan myös pelin ja leikin tutkimuksen suunnalta: haluammehan vain leikitellä 

ajatuksella turvattomuudesta – emme kokea sitä oikeasti. Johan Huizingan (1984, 5) 

mukaan ihmislajimme on järkevän ihmisen, Homo Sapiensin sijaan pikemminkin Homo 
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Ludens, leikkivä ihminen. Huizingan mukaan leikki voidaan määritellä vapaaehtoiseksi 

toiminnaksi, jossa toimitaan vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, sitovien sääntöjen mukaan ja 

jolla on omat arkielämästä irralliset tarkoitusperänsä (ibid 39). Tämän määritelmän mukaan 

myös elokuviin tai kirjallisuuteen eläytyminen on myös määriteltävissä leikiksi. Jos 

kirjallisuus on leikkiä, myös turvattomuuden tunteella leikittelyn motiivit nousevat leikistä 

itsestään: Hauskuus ja jännityksen tunteen hakeminen ovat leikille ominaisia piirteitä ja 

leikin motiiveja itsessään (ibid 11, 17).  
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3 DAISYN HAAMU 

 

 

Daisylandin ylläpito ja pelaajat osallistuvat molemmat kauhukokemuksen tuottamiseen ja 

ylläpitämiseen. Ylläpito on luonut maailman ja puitteet kauhulle: erilaisia visuaalisia vihjeitä 

ja tarinallisia elementtejä pelaajille hyödynnettäväksi. Yksi näistä elementeistä on Daisyn 

haamu:  

 

Koirat uskovat vahvasti siihen, että Ruokasektorilla sijaitsevan kartanon 
kellarista löytyvä Ivanov Harrisonin formaldehydissä lepäävä kuollut Daisy-
koira jää kummittelemaan niille, jotka astuvat kartanoon. Daisylla myös 
pelotellaan paljon pikkupentuja, jotta heidät saataisiin tottelemaan 
vanhempiaan - “Odota nyt hiljaa ja kiltisti äitiä kun äiti käy asioilla, muuten 
Daisy tulee ja tappaa sinut unessasi”. 
(D/asukkaat/uskomukset.html) 

 

Ylläpito heittää näin pelaajille luun kaluttavaksi. Pelaajat voivat ottaa luusta kopin ja he 

päättävät, mitä tällä tekevät. Pelaajat voivat pistää hahmonsa kertomaan 

kummitustarinoita Daisystä, kyseenalaistamaan kummituksen olemassaoloa tai 

kiertämään kummituskartanon kaukaa. Tässä pääluvussa erittelen tarkemmin, millaisin 

keinoin Daisylandin ylläpito ja pelaajat puolestaan tuottavat kauhua.  

 

 

3.1 Daisyland rakennettuna kauhuna 

 

 

Tässä luvussa pohditaan, miten Daisyland tukee kauhukokemuksen ja kauhutaiteen 

tuottamista interaktiojärjestelmällään. Yksi tapa tuottaa kauhua on pelaajan kontrollin 

murtaminen; pelaaja ei pysty hallitsemaan kaikkia muuttujia itse, jumalan tavoin, erilaisten 

rajoitusten ja epävarmuustekijöiden vuoksi. Lovecraftin (2013, 19) mukaan epävarmuus ja 

vaara linkittyvät toisiinsa. 

 

Ensimmäinen epävarmuustekijä peleissä on tietenkin toinen pelaaja – ei voi tietää, miten 

toinen pelaaja laittaa hahmonsa reagoimaan. Toisen pelaajan kanssa voi tosin aina sopia 
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ennalta, tai pelin edetessä, tapahtumien kulusta. Toiseen pelaajaan ei kuitenkaan ole 

koskaan täyttä kontrollia. Pelaajat voivat keskenään myös sopia asettavansa hahmonsa 

tietoisesti pelottaviin tilanteisiin ja jopa tilanteisiin, jotka johtavat hahmon 

menehtymiseen27. 

 

 

3.1.1 Kauhu taustanarratiivissa 

 

Pääluvun otsikossa oleva ”Daisyn haamu” on yksi esimerkki taustanarratiiviin upotetuista 

kauhuelementeistä. Daisylandin taustatarinassa nälkäkoirista näkyy myös vaikutteet 

kauhutarinoille ominaisen kompleksisen selvitysjuonen (”Complex discovery plot” Carroll 

1990, 110) kolmesta vaiheesta (neljästä): valmistelu (set up), selville saaminen (discovery) 

ja varmistus (confirmation). Daisylandin historiassa taustoitetaan nälkäkoirien syntyä 

kertomalla lääkefirma Mosennikan kokeista hylätyn kaupungin eläimillä. Daisylandin 

asukkaiden näkökulmasta ensimmäiset merkit hirviöstä tulivat kuitenkin vasta Mosennikan 

lopetettua kokeensa: 

 

Hylätyn ja unohdetun Vostokin kulkukoirien ja -kissojen elämä jatkui aluksi 
entisellään Mosennikan lopetettua eläinten ahdistelun. Pian tutkijoiden 
lähdön jälkeen koiria ja kissoja rupesi kuitenkin taas katoamaan. Kaduilta alkoi 
löytyä verijälkiä ja lopulta kadonneiden raadeltuja ruumiita. Väkivaltaiset, 
yöaikaan tapahtuvat selittämättömät tapot herättivät kauhua nelijalkaisissa. 
Vähitellen Vostokin asukkaiden keskuudessa rupesi kiertämään huhuja 
tummista, vääristyneistä hahmosta, joiden oltiin nähty piilottelevan varjoissa. 
Näiden kerrottiin repivän kappaleiksi kaiken, mihin ne pääsivät käsiksi. 
(D/ymparisto/historia.html) 

 

Katoavat kissat ja koirat, verijäljet ja raadellut ruumiit toimivat alustuksena sille, että jotain 

hirveää piilottelee Vostokin varjoissa. Epäilykset vahvistuvat ja kuva hirviöstä tarkentuu 

’vääristyneiksi varjoiksi, jotka piilottelevat varjoissa ja repivät kappaleiksi’. Kissoilla ja 

koirilla ei ole kuvattu olevan tässä vaiheessa suoranaisesti auktoriteetteja, jotka täytyisi 

vakuuttaa hirviöiden vaarallisuudesta. Kissat päättävät kuitenkin muuttaa joukolla 

                                                      
27 Näin käy esimerkiksi pelissä ”Carry on my wayward Son. There’ll be peace when you are done”. Aiheesta 
lisää luvussa 3.2 Daisyland tuotettuna kauhuna. 
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Daisylandiin. Koirat uhmaavat vielä hirviöitä ja jäävät Vostokiin, mutta sitten koirat joutuvat 

muuttamaan näkemystään saadessaan varmistuksen hirviön luonnosta: 

 

Yksi tutkijoiden sieppaamista koirista, Slava-niminen narttu, oli ollut Vostokin 
asukkien keskuudessa tunnettu hahmo. Slavan ajateltiin kuolleen muiden 
kaapattujen tavoin, mutta eräänä yönä tämän nähtiinkin ryömivän esiin 
eräästä kellarista likaisen ja sairaan näköisenä, muuttuneena. Slava ei enää 
ollut oma itsensä - hänestä oli tullut kammottava hirviö.  

 
Koirat ymmärsivät viimein, etteivät he olleet turvassa kaupungissa, jonka 
pimeissä loukoissa pesi tällaisia olentoja. Daisylandia turvapaikkanaan 
pitäneet kissat jakoivat kotinsa koirien kanssa. Kissat olivat tehneet 
taustatutkimusta kaupunkia piinaavista tappajista ja tulleet siihen tulokseen, 
että Vostokia hallitsi nyt nopeasti lisääntyvien, pimeydessä liikkuvien, 
sokeiden ja mieleltään tyhjien koirien lauma, joka söi tieltään kaiken elävän. 
Tätä kammottavaa ja hallitsematonta joukkoa ryhdyttiin kutsumaan Näläksi.  
(D/ymparisto/historia.html) 

 
Viimeinen vaihe juonesta olisi hirviön lopullinen kohtaaminen. Sitä ei kuitenkaan pelissä 

kollektiivisessa mittakaavassa tapahdu, nälkäkoirien kohdalla. Yksittäiset koirat saattavat 

kohdata nälkäkoiran ja selviytyä kohtaamisesta voittajina tai kuolla sen hampaisiin. Kolme 

aiempaa vaihetta on kuitenkin luonut kauhun pohjalle maailman, jonka viitekehykseen 

pelaajat voivat alkaa luoda omia tarinoitaan. 

 

Samankaltainen kehityskulku näkyy myös pelatussa sivujuonessa susista. Sivujuoni on 

ylläpidon alulle laittama tarina, johon pelaajat voivat oman kiinnostuksensa mukaan ottaa 

osaa ja jonka kehittymiseen pelaajat voivat vaikuttaa. Se on siis ylläpidon ja pelaajien 

yhteisesti muodostamaa tarinaa. Ensin sivujuonta valmistellaan: hahmot tekevät 

Vostokissa havaintoja susista. Uhka kasvaa suuremmaksi ja sudet käyttäytyvät uhkaavasti 

Vostokissa asioivia koiria kohtaan. Sitten sudet tappavat kaksi kissaa ja jättävät viestin 

Daisylandin asukkaille: ”Vostok ei ole enää teidän. Se on lopullinen varmistus sille, että 

sudet ovat pahantahtoisia ja uhka Daisylandin asukkaille. Peli eteni vielä neljänteenkin 

vaiheeseen (”confrontation” eli kohtaaminen) saakka: Daisylandin asukkaat kohtasivat 

sudet portilla, mutta tilannetta ei koskaan pelattu loppuun saakka, joten sen lopputulos 

jäänee arvoitukseksi. 
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3.1.2 Visuaaliset kauhuelementit 

 

Toisin kuin visuaalisuuteen vahvasti nojaavissa videopeleissä foorumiroolipelien 

tekstuaalinen muoto tarjoaa kokijalle paremmat mahdollisuudet suodattaa 

kauhukokemuksia. Siinä mielessä foorumiroolipelit rinnastuvat paremmin 

romaanimuotoiseen kauhukirjallisuuteen. Visuaalisuutta ei tosin voida täysin irrottaa 

foorumiroolipelien maailmasta. Daisylandissä maailman rakentamiseen on käytetty aikaa 

ja pelaaja saa paljonkin aikaa kulumaan pelin taustamateriaalia tutkiessaan. 

Taustamateriaali sisältöineen ja visuaalisine vihjeineen johdattaa pelaajan tunnelmaan ja 

maailmaan (vrt. Grip 2012). Maailman rakentamisessa on hyödynnetty olemassa olevia 

kuvia ja peli on viety todellisen tuntuiseen ympäristöön ja sovitettu olemassa olevaan 

kulttuuriin.  

 

Foorumiroolipelit siis hyödyntävät myös tunnelman luomisessa visuaalisuutta, vaikka se ei 

olekaan yhtä vahvassa osassa kuin videopeleissä. Kauhuestetiikan hyödyntäminen näkyy 

Daisylandissä esimerkiksi siinä, että pääsivujen ja foorumin ulkoasu on hyvin tumma:  
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Kuva 3. Daisylandin pääsivujen sisääntulosivun ulkoasu. Vasemmalla oletustila ja oikealla 
kuva, joka tulee esiin, kun selaaja vei kursorin kuvan päälle. 
(Kuvan kirkkaus on säädetty 150 prosenttiin tulostusteknisistä syistä.) 
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Kuva 4. Daisylandin foorumin etusivun ulkoasu. 
(Kuvan kirkkaus on säädetty 150 prosenttiin tulostusteknisistä syistä.) 
 

Daisyland myös lainaa maailmanlopunjälkeistä kuvastoa ihmisen hylkäämine 

kaupunkeineen ja huvipuistoineen. Kuvitusta on hankittu useista lähteistä: pelialueiden 

kuvien ottajat ovat Odin's Raven, Brett Talley & Illicitohio sekä CC Flickr-palvelussa. Kuvia 

on muokattu teemaan sopivaksi ja lisätty ulkoasun kanssa yhtenäisiä tekstuureja29. 

Daisylandin tekijät ovat sivujen tekijänoikeusinfon mukaan kysyneet ja saaneet luvat 

kuvien käyttämiseen ja muokkaamiseen. (D/muuta/copyright.html). 

 

                                                      
29 Tekstuurit ovat sivustoilta Webtexture ja Velvetfactory. 
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Esimerkkejä kuvista: 

 

 

 

Kuvat 5-9. Daisylandin mljöö. 
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Kuvien avulla Daisylandissä pyritään rakentamaan pelille tunnelma ja pelaajille selkeä ja 

yhtenevä mielikuva siitä, miltä sinällään kuvitteellinen paikka näyttää. Vaikka jokaisesta 

yksityiskohdasta ei olekaan kuvitusta, olemassa oleva kuvitus ja sanallinen kuvaus luovat 

suuntaviivat mielikuvitukselle, joka täydentää loput.  

 

Lähes kaupungin ulkopuolella kohoaa Daisylandin perustajan Ivanov 
Harrisonin mauttoman pröystäilevä kartano. Kartano on pahoin rapistunut ja 
aikaa nähnyt. Pihapiiri rehottaa pensaista ja puiden taimista. Kartano on yhä 
siinä kunnossa, johon se jäi Harrisonin kadottua - mitään tavaroita ei ole viety 
tai huoneita töhritty.  
(D/ymparisto/vostok.html) 

 

Näin kuvaillaan sivustolla kartanon ulkonäköä. Tekstin tukena on myös kuvitusta (ks. Kuva 

6). Lisäksi sivuilla kerrotaan kartanon historiasta ja kuvaillaan formaldehydiliuokseen 

säilöttyä Daisyn ruumista ja kerrotaan daisyläisten uskomuksesta, että Daisyn kummitus 

alkaa vainota jokaista koiraa, joka käy kartanossa30. Groteski sanallinen kuvaus itsessäänkin 

luo vahvoja visuaalisia mielikuvia. Se antaa myös materiaalia pelaajille hahmon 

psykologisen puolen kuvailuun. Pelimaailma ja miljöö on rakennettu tämän tyyppisten 

sanallisten kuvausten ja visuaalisten ärsykkeiden avulla.  

 

Daisyland hyödyntää myös kirjallisuuden ja pelien tapaan niiden miljööstä luotuja karttoja. 

Sivuilla on ylläpidon laatimat kartat paikoista, mikä helpottaa pelaajia suhteuttamaan 

välimatkoja ja eri paikkojen sijainteja toisiinsa:  

                                                      
30 (D/ymparisto/vostok.html) 
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Kuva 10. Daisyland-huvipuiston kartta. 
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Kuva 11. Vostokin kartta. 

 

Jos pelaaja aloittaisi pelin esimerkiksi kartanon lähellä, osaisi hän kuvailla hahmonsa 

näkevän kirkon ja hautausmaan lähempänä kaupunkia ja voisi kuvailla hahmonsa 

kulkeneen erityisen varovasti matkalla olleen, nälkäkoiria kuhisevan Röörin ohi. Samalla 

eläytyessään peliviestiinsä, hän voi katsella kuvia kartanosta ja hautausmaasta kuvailunsa 

tueksi. Pelaaja kuvailee, mitä hahmo näkee, kuulee ja tuntee (vrt. Bal 1985, 94). Lisäksi 

pelaaja voi kontekstualisoida kartanon hahmonsa kuulemiin kummitustarinoihin Daisyn 

haamusta.  
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Kun paikat ovat suhteessa toisiinsa ja niillä on hahmoille relevantti historia, se tekee 

maailmasta todentuntuisemman ja helpomman liittää osaksi hahmon elämää. 

Kuvituskuvina olevat valokuvat todellisesta maailmasta löytyvistä hylätyistä paikoista 

lisäävät todentuntua. Pelistä tulee vahvempi elämys, kun se sijoittuu paikkaan, jonka voisi 

oikeasti kuvitella olevan olemassa (vrt. Grip 2012 ja ”implikaatiot tosielämään”).  

 

 

3.1.3 Nälkä- ja susitunnukset 

 

Nälkä- ja susitunnuksilla pelaa nimettömästi muutama pelaaja, jotka ylläpito on katsonut 

tehtävään päteviksi. Mikäli pelaaja ei ole erikseen kieltänyt, nälkä- tai susitunnuksia 

hallinnoivat pelaajat voivat tuoda nälkäkoiria tai susia mihin tahansa peliin, joka pelataan 

alueella, jossa susia ja nälkiä esiintyy.  Nälkä- ja susitunnusten pelaajat kuitenkin 

noudattavat samoja sääntöjä, kuin muutkin pelaajat: 

 

Nälkätunnus ei voi tappaa muiden pelaajien hahmoja ilman, että hahmo olisi 
saanut tilaisuutta paeta, väistää tai muuten puolustautua. Pelaajan tulee 
kuitenkin ottaa huomioon Nälän kyvyt ja ominaisuudet. Nälkä pyrkii peleissä 
lähes poikkeuksetta syömään kohteensa, joten sen ilmestymiseen peliin pitää 
suhtautua suhteellisen vakavasti. Jos hahmosi tekee tällaisessa pelissä 
huolimattomia liikkeitä, kuten ajaa itsensä umpikujaan tai muuhun 
pinteeseen, voi hahmosi pahimmassa tapauksessa heittää henkensä. 
Erityisen riskialttiita ovat toki myös ne pelit, joissa jo ennen Nälän 
ilmestymistä ovat hahmot ajaneet itsensä esimerkiksi ahtaisiin 
häkkivarastoihin tai pimeisiin kellareihin. 
(Ylläpito: ”Nälkätunnus ja nälkä Vostok-peleissä”) 

 

Vaikka nälkä- ja susitunnuksissa on samankaltaisia piirteitä, eroavat sudet kuitenkin 

nälkäkoirista monin tavoin. Sudet muistuttavat enemmän pelaajien omia hahmoja: niiden 

kanssa on mahdollista kommunikoida. Yleensä susien kohtaaminen kuitenkin tarkoittaa 

daisyläisille välitöntä hengenvaaraa. 

 

Kylmä talvi on ajanut metsien sudet etsimään ravintoa Vostokista. Sudet 
toimivat peleissä samalla tavalla kuin pelaajien ohjaamat Nälkätunnukset.  
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Susia tulee varoa, sillä ne ovat osoittaneet silmitöntä agressiivisuutta 
daisylaisia kohtaan. Susien viesti kissoille ja koirille on ollut, että "kaupunki ei 
enää ole teidän".  
(Ylläpito: ”Tapahtumapaneeli”) 

 

Nälkätunnuksen mukaantulolla on usein käänteentekevä vaikutus pelin kulkuun ja pienestä 

rupattelusta tulee äkkiä henkiinjäämistaistelu. Tätä demonstroi hyvin pelin ”Esiripun 

laskijat” ensimmäiset peliviestit nälkätunnuksen jälkeen: 

 

”En minä niinkään sanonut.” 
[F] tuhahti ja siristi hieman silmiään. Yrittikö [X] saada koiraa ansaan 
puheillaan? Huolimatta siitä että [F] ei ollut se välkyin ajattelija tai 
argumentoija, mutta se kyllä yritti keskustella, vaikkei siitä pitänytkään. 
Naksahdus sai saman reaktion aikaiseksi [F] kuin [X]ssä. Pää nousi ja hengitys 
pysähtyi hetkeksi. Koiran kieli kävi kosteuttamassa kirsun, ja vaistomaisesti 
musta Miliisi alkoi haistella ympäristöään. [F]llä ei ollut hajuakaan mistä 
naksahdus oli kuulunut. 
[F] katsoi salia, katseen kääntyessä nopeasti takaisin [X]. Tuon sanoille uros 
nyökkäsi lyhyesti ja terävästi. Kaksikko oli puolimatkassa Teatteria. Ylöspäin 
oli turvallisempaa mennä, sillä ulospääsy oli siellä sekä matka oli helpompi 
turvata. Kuitenkin kaiku oli sekoittanut Nälkien olinpaikan. Entä jos se olisi 
tullut ovien yllä olevista ilmastointikanavista, ja samalla kun kaksikko pyrkisi 
ulos, niin Nälkä hyppäisi niskaan? Uros päästi väräjävän hengityksen 
huuliltaan ennen kuin päätöksen tehden musta koira otti [X] suusta tupakan 
ja tumppasi sen nopeasti maahan, ennen kuin lähti varovasti rappusia ylös. 
[F] ei halunnut ottaa riskejä, että tupakan savu, valo tai haju saisi millään 
tasolla Nälät reagoimaan, olivat ne missä hyvänsä. 
Miliisi liikkui matalana penkkien viertä, katsoen jokaiselle penkkiriville sydän 
sykähtäen. 
(Anonyymi6: ”Esiripun laskijat”) 

 

Ensin pelaaja kertoo hahmon reaktiot käsillä olleeseen puheenaiheeseen ja vasta sen 

jälkeen reagoi hahmojen kuulemaan naksahdukseen. Nälkäkoirat havainnoivat 

ympäristöään kaikuluotaamalla omia naksautuksiaan ja naksauksista onkin tullut yksi 

ensimmäisistä merkeistä huomata nälkäkoira.31 

 

                                                      
31 Siitä huolimatta, että nälkäkoiria kuvataan hyvin iljettävän hajuisiksi ja koirien hajuaisti on 
erinomainen, hajuvihjeet eivät useimmiten ole ensimmäisiä, johon hahmot reagoivat.  



52 

 
Nälkätunnus myös ottaa pelinjohtajamaisen aseman pelissä. Nälkätunnus kertoo 

henkiinjäämistaistelun pelaajille, milloin nälkäkoirat ovat havainneet heidät, mihin ne 

liikkuvat ja antavat vihjeitä siitä, miten hahmot saattavat voida pelastaa nahkansa. 

 

 

3.1.4 Foorumin muut toiminnot 

 

Susien ympärille alettiin muodostaa sivujuonta kesäkuussa 2015. Sudet olivat aiemmin 

olleet pelin taustatarinassa vain lyhyenä mainintana siitä, että metsässä on susia. 

Sivujuonessa pienehkö susilauma päätti valloittaa Vostokin kaupungin omakseen ja julisti, 

ettei kissoilla ja koirilla ollut sinne enää asiaa. Nälkäkoirien lisäksi kaupungissa oli sen 

jälkeen siis myös daisyläisten henkeä havittelevia susia, ja kaupungissa liikkumisesta tuli 

entistä vaarallisempaa. 

 

Susien ja nälkäkoirien lisäksi arvaamattomuuden elementtiä tukee myös noppajärjestelmä. 

Foorumilla on lisäosa, joka heittää pelaajalle noppaa, kun tämä kirjoittaa viestiin koodin 

”[roll]”. Nopan heittäminen on foorumiroolipeleille epätavanomaista, mutta esimerkiksi 

pöytä- ja eloroolipeleissä se on yleinen tapa lisätä satunnaisuutta ja arvaamattomia 

juonenkäänteitä peliin.  Noppia on käytetty Daisylandissä sekä ylläpidon ohjeistamana, että 

pelaajalähtöisesti ongelmanratkaisuun. Ylläpito järjesti elokuussa 2015 

noppapelitapahtuman ”Tulipalo Daisylandissä”. Tapahtumaan saattoi kuka tahansa pelaaja 

osallistua ja heittää hahmolleen noppaa. Jokaiselle nopan silmäluvulle oli määritelty, mitä 

silmäluvun heittäneelle hahmolle sattui tulipalossa. Nopan heittämisen jälkeen pelattiin 

tapahtumapelit. 

 

Daisylandissä on käytössä palsta ”Juorut”. Juorut ovat usein hahmojen yksityiselämää tai 

peleissä olleita tapahtumia koskevia informaationpätkiä, joiden voidaan katsoa olevan 

kissojen ja koirien tiedossa yleisesti. Yksityiselämää koskevat ilkeämieliset juorut voivat 

vahingoittaa vakavasti hahmon mainetta ja selviytymismahdollisuuksia. Toisaalta myös 

ylläpito voi aloittaa juoruja osana tapahtumia. Juorut ovat yksi keino lisätä pelon ilmapiiriä 

tapahtumien yhteydessä: "Sudet teki sen. Ees pitkän linjan Kaartilainen, Sasha, ei päässyt 
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pakoon. Kuollut ja - no, ei kuopattu, ruumis löyty revittynä Tavarasektorilta. Kuka enää 

uskaltaa mennä Vostokiin?"32. 

 

 

3.2 Daisyland tuotettuna kauhuna 

 

 

Luvussa tutkin, millä tavoin pelaajat osallistuvat kauhun tuottamiseen. Lukijan tai pelaajan 

täytyy monissa muissakin medioissa osallistua itse tavalla tai toisella kauhukokemuksen 

aikaansaamiseen. Lukijan tai pelaajan täytyy osallistua vähintään hyväksymällä kirjan tai 

pelin maailman lainalaisuudet, jotka voivat poiketa oman todellisuutemme 

lainalaisuuksista (vrt. Matikainen 2008, 28 ja Vuorela 2017, 24). Tätä voidaan ajatella 

leikkinä: pelaajan tai lukijan on hyväksyttävä leikin säännöt voidakseen osallistua. Pelaaja 

tai lukija voi jättää hyväksymättä leikin sääntöjä ja hetkellistä yliluonnollisen olemassaoloa, 

mutta silloin hänen kokemuksensa jää vajaaksi ja todennäköisesti hän suututtaa muut 

samaisesta kulttuurituotteesta nauttivat pilaamalla leikin ja paljastamalla sen 

todellisuuspakoisen luonteen (vrt. Huizinga 1984, 21 ja Vuorela 2007, 27). 

 

Kauhukokemuksen tuottamiseen osallistuminen tapahtuu joko ohjatusti tai itsenäisesti. 

Kauhukirjojen lukemisen illalla tai kauhupelien pelaamisen pimeässä huoneessa voidaan 

ajatella myös olevan osallistumista kauhukokemuksen tuottamiseen.  Pelaaja voisi valita 

pelaavansa hahmolla, joka ei koskaan pistä tassuaan ulos Daisylandistä. Pelaajan tavoite ei 

kuitenkaan ole ainakaan yksinomaan selviytyä tai voittaa pelottavia elementtejä, vaan 

eläytyä hahmoon. Voittaminen tai selviytyminen on jopa epäoleellista hyvän tarinan 

tuottamisen rinnalla. Voittamista tärkeämpää on interaktio pelottavan elementin kanssa ja 

se, mitä voitto tai häviö merkitsee hahmon ja hahmon tarinan kannalta. 

 

Myös videopeleissä pelaaja voi itse säädellä sitä, miten pelottavan kokemuksesta tekee. 

Amnesia the Dark Descent -kauhuvideopelissä ohjeistetaan pelaajaa alussa peliin 

eläytymisen eli immersiivisyyden lisäämiseksi pelaamaan peliä pimeässä, kuulokkeiden 

                                                      
32 4.1.2016 aloitettu Juoru. (ks. Liite 4: Muu viitattu aineisto foorumilta) 



54 

 
kanssa ja säätämään näytönvoimakkuus riittävän himmeäksi. Pelin alussa sanotaan 

suoraan, että tärkein tavoite pelissä ei ole voittaa peliä, vaan eläytyä pelihahmon 

kokemuksiin. Tämän suhteen Daisyland on hyvin samankaltainen elämys.  

 

Videopeleissä tarinallisuus ja elämyksellisyys ovat yleensä jonkun muun, kuin pelaajan 

itsensä luomaa ja suunnittelemaa. Videopeleihin nähden foorumiroolipelissä pelaaja on 

paljon enemmän vastuussa tarinan tuottamisesta ja omasta kauhuelämyksestään. 

Kauhuelämyksiä halutaan kirjoittaa mukaan mahdollisesti sen vuoksi, että suurista 

tunteista, kuten pelosta, tulee kiinnostavampaa narratiivia, ja siten kiinnostavampaa 

pelattavaa (vrt. Pettersson 2005, 26): 

 

[Lavandan] sydän jätti lyönnin väliin, jonka jälkeen se alkoi hakata lujasti 
vasten kylkiä. Kissasta tuntui, että kohta koko elin lähtisi irti ja leijailisi 
tiehensä. Naaraan suu kuivui rutikuivaksi ja korvissa kohisi veri. Pelko tarttui 
lujalla kädellä kissaan, silmien etsiessä pakoreittiä jonnekin korkealle. Oli 
päästävä pois ja vähän äkkiä, La[v]anda ei tahtonut tavata nälän nälkää, ei 
tänään eikä huomenna. - - [B]n sanat painuivat kissan tajuntaan ja tuo räpäytti 
silmiään saaden hetkessä järkensä takiasin. Vanda tunsi kylkiensä nousevan 
ja laskevan hengityksen tahtissa ja hän maiskutteli hieman saadakseen 
suunsa taas paremman tuntuiseksi. Kurkussa olevalle valtavalle palaselle hän 
ei voinut mitään. Tällaista tämä Vostokissa oleminen oli, mutta vielä 
kertaakaan ei ollut kissa tuntenut noin lamauttavaa pelkoa.  
"Kuulostaa... suunnitelmalta." 
(Tintti: Itteensä täynnä ku maatuska) 

 

Katkelmassa pelaaja kuvailee hahmonsa pelkotilaa ja erittelee monenlaisina sanankääntein 

sen fysiologisia vaikutuksia hahmoon: sydämen sykettä, veren kohinaa ja suun kuivumista.  

Foorumiroolipelaaja ei voi odottaa jonkun toisen tekevän kuvailua ja muuta pelon 

tuottamista hänen puolestaan. He kokoavat mielessään taustamateriaalin antamista 

vihjeistä kokonaisuuden ja poimivat peliviesteihinsä kuhunkin tilanteeseen ja tunnelmaan 

sopivimmat palat:  

 

Hullukuu kävelee terävin jaloin [D]n selkärangalla ja huomauttaa miten 
seisovaa ilma on. Ei tuulta, vähemmän ääniä; aivan kuin maailma istuisi 
paikoillaan henkeään pidättäen ja odottaen luomakunnan rumimpien 
laahustavan hopeiseen valoon. Niin odottaa [D]kin, sillä hullukuu vetää kollia 
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puoleensa kuin valo perhosia. Juuri ennen yön kauhuja Vostok on silti hiljaa 
ja tyhjillään, ja täten kaikkein tuottavinta hyödykkeiden hakijoiden puolesta. 
Täydessä työvarustuksessaan ruosteenvärinen kolli jolkottaa villivirran yli 
vievän sillan yli portteja kohti. Tassuja kihelmöi pakkasen lisäksi jännitys joka 
seuraa lojaalisti täysikuuta ja sen tuomaa vaaraa. -- 
(Anonyymi4: ”Maailma edessämme on karu”) 

 

Viestiin on poimittu Hullukuu, ajanjakso jolloin ’luomakunnan rumimmat’ eli nälkäkoirat 

ovat vaarallisimmillaan ja johon liittyy paljon taikauskoa daisylaisten keskuudessa. Sen 

metaforisella kävelyllä selkärankaa pitkin todennäköisesti viitataan kylmiin väreisiin. Ennen 

hullukuuta edeltää aika, jolloin nälkäkoirat ovat vähiten aktiivisimmillaan, mihin pelaaja 

viittaa Vostokin hiljaisuudella. Peliviestistä välittyy odotus ja jännitys: ”tyyntä ennen 

myrskyä”-tyyppinen tunnelma.  

 

Foorumiroolipelaaja ei vain tuota itse kuvailua ja representoi pelimaailmaa, vaan myös 

yleensä ’käsikirjoittaa’33 itse omat pelinsä. Pelaajat toimivat paitsi pelin tarinan kuluttajina, 

myös tarinan tuottajina ja soveltajina. Pelien aloitusviesteissä kuvaillaan yleensä miljöötä 

ja aletaan rakentaa tunnelmaa: 

 

Harvemmin Vostokin puoli kutsui [F]ää. Sen synkät kadut yrittivät piilottaa 
varjoissa piilevän kuoleman puskemalla maanpinnalle kauniita lehtiä ja niiden 
kukkia. Aurinkokin yritti parhaansa: sen säteet pinnistelivät päästäkseen 
sisälle Teatteriin. Mutta ikkunat ja niiden pölykerrokset taistelivat sen verran 
hyvin vastaan, että vain haalea valo antoi teatterisalille myöten. 
Sali, missä punaiset kankaat roikkuivat korkealta katosta, kehystäen 
esiintymislavan, oli vain yhden koiran valtaama tällä hetkellä. Miliisi oli kyllä 
varmistanut ränsistyneen salin ja sen penkit, ovetkin jopa, mutta paikan 
vaarallisuus ei saanut urosta huolestumaan. Se ei jaksanut kiinnittää 
huomioonsa ympäristöön, jonka ainut ääni oli jossain kaukana tippuva 
vesitippa.  
[F] istui toisella rivillä, punaisilla pehmeillä penkeillä. Kirkkaan ruskeat silmät 
tuijottivat hyvin eteen piirtyvää lavaa. Ajatus velloi. Olikohan joskus 
Daisylandinkin esiintymislava ollut tämänlainen, jykevä ja korkea, kutsuva. 
Tuntui, kuin kenenkään sanat eivät riittäisi salia täyttämään. 
(Anonyymi6: ”Esiripun laskijat”)  

 

                                                      
33 Useimmiten pelejä ei kuitenkaan ole suunniteltu kovin yksityiskohtaisesti alusta loppuun saakka, vaan 
improvisaatiolla on hyvin suuri osa pelin tarinan rakentamisessa. 
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Ylläoleva on yhden peliviestiketjun aloitusviestin alku. Siinä kuvaillaan säätä ja ympäristöä 

ja asemoidaan hahmo maisemaan. Ympäristön lisäksi aloitusviesteissä laitetaan usein 

hahmo jollain tapaa vuorovaikuttamaan miljöön kanssa, kuvaillaan hahmon 

mielenmaisemaa, liikkumista, mielen päällä olevia asioita ja toimintaa. Näin tapahtuu myös 

tämän aloitusviestin jatkossa: 

 

Koiran suussa paloi juuri sytytetty tupakka. Korvat värähtelivät välillä puolelta 
toiselle, metsästäen laiskasti ääniä. Kauniista maisemasta huolimatta uroksen 
silmät olivat tylsistyneet. Ei, ei tylsistyneet. Tyhjät. [F] oli vältellyt 
ajattelemista liian pitkään, eikä se halunnut tehdä sitä nytkään, joten se oli 
vain tullut tänne saliin ostamaan lisäaikaa ikävistä ajatuksista. Hiljaisuutta, 
rauhaa, mitä ei Daisylandissa nyt keväällä liiemmin saanut. Ensiksi [F] oli 
yrittänyt piilottautua ajatuksiltaan juuri niihin – työhön, jonka melu huumasi 
korvat ja samalla turrutti ajatukset. Mutta jossain välissä, [F]n huomaamatta, 
tuo oli kääntynyt itseään vastaan ja yhtäkkiä [F] oli seissyt Iloisessa Koirassa 
käskyttämässä, mutta tajuten että ei halunnut olla siinä. Se oli ollut kova 
paikka Miliisille, joka tähtäsi nousujohteiseen uraan. Asiat olivat menneet niin 
kavalasti väärään suuntaan, eikä [F]stä ollut edes isälleen sitä myöntämään, 
neuvoa kysymään. Päällepäin kaikki oli niin kuin ennen: mustaturkki loisti 
fyysisillä ominaisuuksillaan ja työnsä kautta edesottamuksillaan. Jotain oli 
kuitenkin pielessä. 
(Anonyymi6: ”Esiripun laskijat”)  

 

Aloitusviesteistä vastapelaajalle käy ilmi kaikki tarvittava ympäristöstä ja toisesta 

hahmosta. Aloitusviesti on kuin tarinan kartta, joka näyttää vastapelaajalle tarinan 

lähtökohdan, tilanteen josta lähteä liikkeelle: 

 

[F] puhalsi hiljaa savua nenänsä kautta. Se poltteli kirsua ja sai koiran hetkeksi 
sulkemaan silmänsä. Hiljaisuus. Rauha. Kaikki tulisivat olemaan vielä hyvin. Ei 
Miliisihommia koira pelännyt, ei. Sen [F] tiesi, siitä se oli varma, että halusi 
tehdä niitä vielä tulevaisuudessakin. Mutta ajatukset, tai oikeastaan se mitä 
koira ei niistä ymmärtänyt, sai uroksen turhautumaan.  
Silmät avautuivat ja koira nojasi vahvemmin penkkiä vasten. Mustat karvat 
kietoutuivat selkänojan ylitse toiselle puolelle, samalla kun [F] laski toisen 
kyynärpäänsä selkänojan ylitse istuen rentona, polttaen tupakkaa.  
(Anonyymi6: ”Esiripun laskijat”)  

 

Kokonaisuutena peliviestistä välittyy pysähtyneisyys ja samantyyppinen estetiikka kuin 

joissain maailmanlopunjälkeisissä tarinoissa kuten esimerkiksi Dmitri Gluhovskin Metro 

2033 tai Metro 2034 -teoksissa. Samaan aikaan ihmisten rakentama maailma on pysähtynyt 
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ja sen nurkissa lymyilee jotain synkkää ja pelottavaa; on kuin pysähtyneisyys voisi koska 

tahansa puhjeta hengenvaaralliseksi toiminnaksi. Samankaltainen maailmanlopun 

jälkeisen miljöön kuvaus, pysähtyneisyys ja hiljaisuus ennen toimintaa näkyy myös muissa 

peleissä: 

 

Hotellin aulasta näki, että se oli ehkä joskus ollut erittäin kaunis. Sen lattia oli 
kalliin näköinen monimutkasine kuvioineen ja laatoituksen saumauksessa ei 
ollut virhettäkään. Tiski oli jylhä ja yksinkertainen, ajan hammas oli kuluttanut 
sitä ja purrut sen komeuden pois. Lattia oli korea nykyäänkin, vaikka halkeillut 
ja pölyn harmaannuttama, mutta tiski oli ankea ja luontaantyöntävä. 
Pinttyneen pölyn kerrostamista alakerran ikkunoista lankesi harmaata valoa 
tilaan, jossa pöly leijaili ja kimalsi. Paksussa kerroksessa lattialla ei näkynyt 
tuoreita jälkiä, mikä oli hyvä. Jokainen askel tosin valitettavasti pyrki 
kaikumaan autiossa tilassa, ja kohotessaan ylemmäs ääni moninkertaistuisi. 
He olivat kuin siilossa, joka saisi jokaisen rasahduksen korostumaan, joten 
rahahduskille ei ollut varaa. Heidän oli hiivittävä rikkauksiensa luo, ja 
toivottava, että käytävillä olisi uljas ja koinsyömä kokolattiamatto. 
(Tintti: ”Itteensä täynnä ku maatuska”) 

 

Peliviestissä kuvaillaan mennyttä loistoa, hidasta rapautumista, painostavaa hiljaisuutta ja 

pölyttynyttä pysähtyneisyyttä. Pysähtyneisyys ei kuitenkaan leimaa koko peliä. Hiljaisuus 

rikkoutuu ja hahmot kohtaavat pelissä nälkätunnuksen hallinnoiman nälkäkoiran (ks. luku 

4.1.1 Nälkäkoirat). Odotus aktualisoituu pelissä toiminnaksi. 

 

Kauhun kannalta mielenkiintoisia ovat myös pelit, joissa miliisi kuulustelee käyttäen 

toisinaan hyvinkin paljon väkivaltaa. Tämän kaltaisissa kuulustelupeleissä on erilaista 

kauhua kuin Vostokin peleissä, joissa kaupunkia tutkivan koiran tai kissan korviin kantautuu 

naksahdus. Kuulustelupeleissä voi olla voimakastakin pelkoa ja jopa vastenmielisyyttä, 

mutta ei niinkään yliluonnollisen pelkoa: 

 

Sydän tykyttää tuhatta ja sataa, läpättää kuin pienellä linnulla, Sylvia haukkoo 
henkeäänkin vähän. Turkki pörrössä, silmät seisoo päässä ja pupillit lautasina 
tuijottaa tyhjyyteen. Sylvia... on jossain ihan muualla, hyvä kun edes 
hengittää. Ei katsokaan [G]hen, joka sanoo jotain, mikä menee ihan ohi, 
piiloutuu vain valkoisen ripsiverhon taakse ja toivoo olevansa ihan pieni ja 
näkymätön. Ehkä vähän vilkaisee [L]ään, ehkä vähän Volyaan. 
[L] sanoo jotain jostain diileristä patsaspuistossa. Sekin menee Sylvialta vähän 
ohi, kuulostaa ihan puuroiselta ja tahmealta ja sumealta, ja Sylvia itsekin 
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tuntee istuvansa jossain tahmeassa ja inhottavassa, joka oikeasti on sellin 
lattia. Häntä inhottaa ja vilunväreet kiipeävät selkää ja Sylvia pakottaa itsensä 
rauhoittumaan ja hengittämään. Kaikki on ihan hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Ei 
hätää. Hän ei ole yksin, siinä on [L] ja siinä on Volya. Kaikki on ihan hyvin. 
(Jane: Lasten huvit) 

 

Lovecraftin (2013, 20) mielestä pelkkää pelkoa kuvaavaa kirjallisuutta ei pitäisi sekoittaa 

kauhukirjallisuuteen. Toisaalta täysin luonnolliset ja tavanomaiset olennot saattavat 

paniikkikohtauksen partaalla olevassa mielessä saada jopa yliluonnollisia ominaisuuksia: 

 

[G]n valtava suu louskahti suoraan sen edessä salaman ja ukkosen 
jyrähdyksen lailla nostattaen pikkukoiran turkin sähköisesti pystyyn. [L] 
vetäytyi niin taakse kuin paikoilleen kangistuneet jalat joustivat, pää painui 
lattiaa kohti korvat niskaan taittuen. Se värisi [G]n puheista peloissaan ja 
Miliisin vetäessä Lesovikin uhkauksiinsa [L] tunsi ilman pakenevan keuhkoista, 
muuttuvansa pieneksi tottelevaiseksi pennuksi. Kiillottomat silmät kohosivat 
anoen ylös [G]hen ja hermostunut kieli lipaisi nenänkärkeä.  
(Anonyymi2: ”Lasten huvit”) 

  

Vaikka hahmo ei kirjaimellisesti muutu pennuksi tai ilmassa ole sähköä, hahmolle itselleen 

kauhu on silti todellista. Kuulustelijana toimiva hahmo, [G], saattaa olla joidenkin muiden 

hahmojen mielestä hirviömäinen. Mitään yliluonnollista tai Daisylandin maailmaan 

suhteutettuna epäluonnollista hahmossa ei kuitenkaan ole (vrt. Lovecraft 2013, 20).  
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4 YÖ HELVETISSÄ 

 

 

Tässä pääluvussa syvennytään tarkemmin Daisylandin hirviöihin, jotka esiintyvät peleissä 

keskeisenä kauhukokemuksen lähteenä ja ovat Daisylandin kauhun ytimessä. Daisylandin 

maantieteessä pelon ydin on Vostokissa sijaitseva Helvetti, jossa parveilee kaikkein eniten 

pelin hirviöitä: nälkäkoiria34. 

 

Jos kissa tai koira selviää yön yli Helvetissä (yksi Vostokin alueista), osoittaa 
hän tällä suunnattoman rohkeutensa ja kestävyytensä (myös hulluutensa). 
Yön Helvetissä viettänyttä koiraa arvostetaan suuresti, ja tällainen teko 
saattaa jopa auttaa saamaan parempia töitä Piirijärjestelmässä. - -  Moni 
daisylainen on kohdannut loppunsa yrittäessään suorittaa yötä Helvetissä. 

(D/asukkaat/uskomukset.html) 
 

 

4.1 Daisylandin hirviöt 

 

 

Nälkäkoirat ovat ensimmäinen ja selkein esimerkki Daisylandin hirviöistä. Sudet ovat myös 

verrattaen helposti kategorisoitavissa hirviöiksi. Kontroversiaaleimpia hirviöitä ovat 

hirviömäiset inhimilliset toimijat. Tällä viittaan sarjamurhaajiin ja muihin sellaisiin pelaajien 

luomiin hahmoihin, jotka näyttäytyvät jonkun toisen hahmon näkökulmasta hirviömäisinä.  

 

 

4.1.1 Nälkäkoirat 

 

Vostokin ovat vallanneet kaiken tieltään syövät hirviökoirat, joita nimitetään nälkäkoiriksi. 

”Nälkä” on vähemmän yllättäen nälkäkoiraa määrittelevä piirre. Nälkäkoira tai lyhemmin 

vain ”nälkä” on pelissä esiintyvä, groteskin näköinen, koiransukuinen laji, joka kavahtaa 

valoa ja syö kaiken elävän, mitä sen eteen tulee: 

                                                      
34 D/ymparisto/vostok.html#helvetti 

http://maatuska.net/daisy/asukkaat/uskomukset.html
http://maatuska.net/daisy/ymparisto/vostok.html#helvetti
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Koko ruhjoutuneen ruumiin oli vallannut ontto, kalvava ja kuristava tunne, 
nälkä. Se poltti ja piinasi, ei antanut nukkua, ei antanut olla aloillaan. Pitkät 
toisiaan muistuttavat käytävät olivat kuin ansa. Nälkä ei ollut löytänyt tietä 
ulos, vaan se oli oleillut jo muutaman päivän suuressa rakennuksessa. Toiseen 
kerrokseen se oli tullut viime yönä. Se oli kuljeksinut nälkäisenä ja 
levottomana seinänvierustoilla, ulissut, virtsannut alleen, ja ruvennut lopulta 
kaluamaan omaa pakkasen kylmettämää takajalkaansa. Välillä koira unohti 
jalkansa tilan ja nojasi painoaan luun tyngälle, joka pisti esiin osin kalutusta 
raajasta. Sen liikkuminen oli ontuvaa ja töksähtelevää. 
(Nälkätunnus: ”Itteensä täynnä ku maatuska”) 

 

Katkelmassa nälkätunnuksen takaa toimiva pelaaja kuvailee nälkäkoiran sisäistä maailmaa: 

kalvavaa nälkää. Katkelmasta saa myös jonkinlaisen käsityksen nälkäkoiran ulkomuodosta 

ja olemuksesta: alleen virtsannut ja omaa jalkaansa kalunnut koira, joka ontuen haahuilee 

ympäriinsä. Nälkätunnus kuvailee viestissään vielä lisää nälkäkoiran ulkonäköä: ”Se heräsi 

välillä raapimaan repaleisia korviaan tai kehossaan olevia eri-ikäisiä rupia. Nahka hilseili ja 

harva turkki irtoili tuppoina”35. Nälkäkoirat ovat arpisia, rupisia, hilseileviä, haisevia ja 

monin tavoin vastenmielisiksi kuvailtuja olentoja. 

 

Nälkäkoirat muistuttavat zombeja. Kuten katkelma pelistä havainnollistaa, ne voivat jatkaa 

saalistustaan, vaikka olisivat menettäneet raajojaan. Ne eivät joko koe kipua tai välitä siitä. 

Ne eivät kuitenkaan täytä zombimyyttiä kaikilta osin: nälkäkoirat eivät ole kuolleita koiria, 

vaan oma lajinsa. Nälkäkoirat lainaavat monia elementtejä zombikuvastolta. Daisylandin 

nälkäkoirissa hyödynnetään myös muuta ”entinen ihminen”-tyyppistä 

populaarimytologiaa, kuten vampyyrimyyttiä ja ihmissusimyyttiä ja tieteiskauhun 

hirviönluomismetodia. Nälkäkoirat ovat aktiivisimmillaan täydenkuun aikaan kuten 

ihmissudet ja ne kavahtavat valoa kuin vampyyrit. Nälkäkoirat ovat epämuodostuneita, 

mätäneviä ja vastenmielisiä versioita inhimillisistä toimijoista, siinä missä zombitkin. Ne 

ovat tieteiskauhulle ominaisesti syntyneet pieleen menneen tieteellisen kokeen 

seurauksena.  

 

                                                      
35 Nälkätunnus: ”Itteensä täynnä ku maatuska” 
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Daisyland sekä koko Vostok on posthumanistisessa tilassa: ihmiset ovat jättäneet sen ja 

fokus on siirtynyt ihmisistä kissoihin ja koiriin. Muita suomalaisia foorumiroolipelejä, joissa 

zombit tai zombimaiset hirviöt ovat hallitseva elementti maailmassa, ovat district4736, 

Evac37, TWD: Survivors in Georgia38 ja Rest in Pieces39. Toisin kuin Daisylandissä, muissa 

pelataan ihmisillä ja myös zombirepresentaatiot ovat ihmismäisiä. Muut 

zombirepresentaatiot ovat myös olleet aiemmin tavallisia ihmisiä toisin kuin Daisylandin 

nälkäkoirat, jotka ovat oma pelattavista hahmoista eroava lajinsa. Taustatarinansa 

puolesta nälkäkoirat ovatkin enemmänkin mutantteja, kuin zombeja: 

 

Vuosien 1998-1999 Vostokin koirilla tapahtuneen 
hermomyrkkytestauksen jäljiltä kaupunkiin on muodostunut oma, 
perinnöllisiä geenimuunnoksia kantava sairas koirapopulaatio. 
Mosennika-nimiseltä “lääkefirmalta” pääsi vuosia sitten karkuun yksi 
testattu narttu, Slava, josta koko räjähdysmäisesti kasvanut kanta on 
saanut alkunsa. Hermomyrkky on saanut kannassa aikaan monia 
muutoksia, mutta myös geenipoolin läpikäymä pullonkaulailmiö on 
osaltaan muokannut näiden koirien perimää yhtenäisemmäksi ja 
vääristyneemmäksi. Näitä koiravarjoja kutsutaan Näläksi.  
(D/nalka.html) 

 

Yhtenä erotuksena muihin foorumiroolipelien zombirepresentaatioihin Daisylandin 

nälkäkoiria ei lähtökohtaisesti peleissä yritetä tappaa. Nälkäkoiria on pelissä mahdollista 

huijata tilanteisiin, jotka ovat nälkäkoirille kohtalokkaita, mutta se on melko harvinaista. 

Rest in Pieces-pelin zombeja puolestaan on mahdollista tappaa ja TWD: Survivors in 

Georgia-pelin zombeja40 on myös mahdollista ja jopa helppoa tappaa:  

 

”Zombien voi tappaa ampumalla tai työntämällä teräaseen sen päähän niin, 
että aivot vaurioittuvat. Silloin zombie varsinaisesti kuolee, eikä enää nouse 
ylös missään vaiheessa. - - [N]iiden luut eivät ole yhtä vahvoja kuin ihmisillä, 
joten pääkallo ei suojaa juurikaan aivoja. Se tekee zombieiden tappamisesta 
helppoa.” 
(TWD: Survivors in Georgia 41) 

                                                      
36 Saatavilla: < http://roolipeli.wixsite.com/district47/ > 
37 Saatavilla: < http://evac.freeforums.net/ > 
38 Saatavilla: < http://twd-survivors-in-georgia.webnode.fi/ > 
39 Saatavilla: < http://jagashina.arkku.net/ripindex.html> 
40 Kyseisessä pelissä käytetty kirjoitusasu zombista on ”zombie”. 
41 Saatavilla: <http://twd-survivors-in-georgia.webnode.fi/infoa/ >.  

http://roolipeli.wixsite.com/district47/
http://evac.freeforums.net/
http://jagashina.arkku.net/ripindex.html
http://twd-survivors-in-georgia.webnode.fi/infoa/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Ftwd-survivors-in-georgia.webnode.fi%2Finfoa%2F
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Daisylandiä, Rest in Piecesiä ja TWD: Survivors in Georgiaa yhdistää selviytymisen 

tematiikka. Kaikissa kolmessa eläminen näyttäytyy hyvin suureksi osaksi 

selviytymiskamppailuna. Ruuasta ja muista resursseista on pulaa ja vanhat 

yhteiskuntajärjestelmät ovat purkautuneet.  

 

Yhdenlainen zombirepresentaatio löytyy myös foorumiroolipelistä Evac, jossa kaupunki on 

laitettu karanteeniin, sillä siellä on tartunta ”Taudista”. Tartunnan saaneet alkavat 

käyttäytyä zombimaisesti ja muistuttavat joiltain osin Daisylandin nälkäkoiria: 

 

Taudin viimeiseen vaiheeseen edenneet sairastuneet toimivat 
suoraviivaisesti - niiden päämäärä on enää vain ravinnon saanti tai 
tappaminen. Ne syöksyvät kohdettaan päin pysähtymättä, yhtä nopeasti ja 
voimissaan kuin tavallinen ihminen, mutta ne ymmärtävät myös väistää tai 
paeta suoraa, näkyvää vaaraa. Ne eivät huomioi kipua normaalisti, ja vain 
lamauttava tai tappava vaurio hidastaa niitä. Sairastuneiden hengitys on 
hyvin raskas ja rahiseva, eikä sitä voi lähietäisyydellä olla kuulematta. 
Hallintansa menettäneiden tautisten silmänvalkuaiset ovat aina punaiset.42  

 

Nälkäkoirat ja Evacin taudista kärsivät ihmiset pyrkivät molemmat hyökkäämään 

pelattavien hahmojen kimppuun ravinnonsaantitarkoituksessa. Ne myös molemmat 

muistuttavat pelattavia hahmoja lajiltaan, mikä tekee toiminnasta kannibalistista. 

Kumpikaan niistä ei myöskään huomioi kipua normaalisti, mikä tekee niistä vähemmän 

inhimillisiä.  

 

Evacin maailmassa ja Daisylandissä on molemmissa zombiin rinnastettavat olennot sekä 

pelattavat hahmot on rajattu tiettyyn lokaatioon, eikä kummankaan pelin maailmassa ole 

tiettävästi globaalia zombiolentojen aiheuttamaa maailmanloppua. Daisylandissä sekä 

nälkäkoirat ja pelattavat hahmot ovat kaupungin eristyneisyyden vuoksi jääneet Vostokin 

kaupungin ja huvipuiston alueelle. Evacissa pelialueena toimiva kaupunki on laitettu 

karanteeniin taudin vuoksi. 

 

                                                      
42 Saatavilla: <http://evac.freeforums.net/> 

http://evac.freeforums.net/
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Nälkäkoirat pystyvät tuottamaan kissojen ja koirien tunnistamia sanoja ja äänteitä, vaikka 

eivät kommunikoikaan niiden avulla.  

 

Sanojen merkitystä Nälkäkoira ei ymmärrä. Se näkee asian niin, että koska 
uhri on pitänyt kyseistä ääntä, saattaa se houkutella luokseen lisää uhreja 
pitämällä itse samaa ääntä. Nälän suusta kuullaankin useimmiten 
epäonnisten kissojen ja koirien viimeisiä parkaisuja ja avunhuutoja. Näitä 
sanoja Nälkä saattaa oppia myös lajitovereitaan matkimalla. Jo usean vuoden 
ajan Nälän suusta on kuultu sanat “Dimitri, auta”. Dimitri ja hänen veljensä 
Daniil kuolivat Nälän hyökkäykseen vuonna 2007, ja vielä vuosien jälkeenkin 
Daniilin niskavillat nostattavan avunhuudon saattaa kuulla pimeistä varjoista. 
(D/nalka.html) 

 

Tässä mielessä nälkäkoirat ovat samantyylisiä hirviöitä kuin Amnesia: Justine –videopelin 

hirviöt, joita nimitetään Amnesia-wikissä43 termillä ”suitors” (käännetty suomenkielisessä 

wikissä kosijoiksi). Kosijat pystyvät myös tuottamaan tunnistettavia puheääniä, kuten ”Is 

that you, my love?” ja ”Come out… You’ll like what I have planned…”. Nälkäkoiran 

puhuminen järkyttää pelin hahmoja ja syventää kauhukokemusta:  

 

Silloin Nälkä puhui. Se puhui. Uroksen silmät rävähtivät ja jäivät tuijottamaan 
seinää näkemättä tummia homejuovia tai haalistuneita kuvioita tapetissa, 
sameina, tarkentamattomina. Hengitys katkesi ja leuat jäivät raolleen. Jos hän 
oli ollut lamaantunut kohdatessaan Nälän silmästä silmään, nyt hän oli kuin 
tyrmätty. Sekuntien ajan päässä löi täysin tyhjää, mutta kuva alkoi hahmottua 
[B]n silmien edessä. Hän sulki suunsa, nielaisi ja nosti päätään siirtämättä 
katsettaan, joka nyt rekisteröi jokaisen yksityiskohdan seinässä, jokaisen 
vettyneen läikän. Hän veti syvään henkeä ja antoi halveksuvan, 
ylemmyydentuntoisen ilmeen nousta kasvoilleen. 
'Älä satuta!' huusi koira menneisyydestä Nälän vaahtoavan suun kautta. 
 
"SAATANAN PETO, PASKAA SUOLTAVA SAASTA!" karjahti [B] ovelle niin, että 
sylki ja veri pärskyi pisaroiksi värjäten ovea punaiseen. Uros nielaisi, huomasi 
taas läähättävänsä jännittyneessä, matalassa valmiusasemassa häntä 
korkealla. Elekieli viesti epätietoisuuden aiheuttamaa hyökkäävää vihaa ja 
inhoa. Silmistä saattoi erottaa myös pelokkuuden. Kuinka [B] odottikaan 
pelolla Nälän reaktiota huutoon, pelkäsi enemmän kuin mitään Nälän 
vastaavan hänelle, vaikka järki ei suostunut sitä uskomaan. 
(Anonyymi pelaaja: Itteensä täynnä ku maatuska) 

 

                                                      
43 Amnesia wiki: Suitors < http://amnesia.wikia.com/wiki/Suitors >, viitattu 4.5.2017. 

http://amnesia.wikia.com/wiki/Suitors
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Pelaaja kuvailee hahmonsa fysiologisia reaktioita nälkäkoiran puheeseen. Nälkäkoiran 

puhuminen vaikuttaa hahmoon fyysisesti ja psyykkisesti. Fyysisiä reaktioita ovat lamaannus 

ja kiihtyminen. Niitä seuraa hahmon psyykkiset tilat: tyrmistys ja muistot menneestä, jotka 

kiihdyttävät kauhun vihaksi. Hahmo samaan aikaan odottaa nälkäkoiran vastaavan hänelle 

ja pelkää sitä.  

 

Jos nälkäkoira ei olisi niin vaarallinen, se olisi oikeastaan lähinnä sääliä herättävä olento 

kompuroidessaan ympäriinsä sokeana, rampana ja enemmän kuolleen kuin elävän 

näköisenä: 

 
Alempaa kuuluva kynsien kahina pölyistä lattiaa vasten sai jälleen Nälän 
olemuksen terävöitymään. Sen lihakset jännittyivät salamannopeasti, ja 
voimakkaalla ponnistuksella se syöksyi ääntä kohti - kohti koiraa, joka nyt 
pakeni toimistohuoneeseen.  
 
Nälkä putosi hallitsemattomasti rappusiin ja tuli ne alas kolisten. Kuului ilkeä 
räsähdys, kun kehon alle taittuneen vaurioituneen jalan heikko sääriluu 
rapsahti poikki. Luun terävä kärki puhkaisi jalan ohuen ja joustamattoman 
nahan ja jäi törröttämään inhottavan näköisesti vääntyneeseen asentoon. 
Nälkä ulisi ja inisi ennemmin turhautumisesta kuin kivusta.  Raivokkaasti se 
taisteli itsensä epämääräisesti linkuttaen ovelle, jonka takaa kuului tömähdys, 
kun koira törmäsi toisella puolella sitä vasten. 
(Nälkätunnus: ”Itteensä täynnä ku maatuska”) 

 

Toisaalta olisi myös mahdollista argumentoida, että nälkäkoirat ovat enemmänkin sadun, 

kuin kauhukirjallisuuden elementti. Kauhulle on ominaista, että hirviöt ovat epätavallisia 

olentoja tavallisessa maailmassa. On kuitenkin kyseenalaista, onko Daisyland tavallinen 

maailma: kissat ja koirat ovat kykeneviä vaihdantatalouteen, käyttävät sujuvasti työkaluja 

ja purkkiruuat säilyvät yli vuosikymmenen. Jos tulkitsemme Daisylandin maailman 

epätavalliseksi, nälkäkoirat ovat tässä maailmassa täysin tavallinen elementti, johon kissat 

ja koirat ovat tottuneet. Tällöin ovat tavallisia olentoja meille epätavallisessa maailmassa 

ja silloin nälkäkoirat ovat määriteltävissä ennemmin sadun kuin kauhun hirviöiksi (vrt. 

Carroll 1990, 16). Daisylandiä ei kuitenkaan ole etäännytetty sadulle ominaisin keinoin 

meidän maailmastamme. Itse asiassa Daisylandissä pyritään jopa ylläpitämään illuusiota 
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siitä, että se voisi oikeasti tapahtua ”tuolla jossain Venäjällä”. Daisyland on sidottu aikaan 

ja paikkaan ja vuodet seuraavat meidän maailmamme vuosia44.  

 

 

4.1.2 Sudet 

 

Toinen samankaltainen uhka Daisylandin asukkaille on Vostokissa elävä susilauma.  Sudet 

ovat nälkäkoiria vieraampi uhka Daisylandin asukkaille, minkä vuoksi hahmot voivat pitää 

niitä jopa nälkäkoiria pelottavampina: 

Kääntäessään viimein katseensa kohti maata hän kohtasi puun juurella 
kaksi sutta. Kollia kylmäsi. Kehon lävistävät kylmät väreet olivat aivan 
erilaisia kuin ne, joita hän sai Nälkään törmäämisestä. Tämä oli 
puhdasta pelkoa. 
Moskova [-niminen koira] ei tiennyt susista juuri mitään. Hän oli toki 
kuullut noiden tappaneen kissoja ja myös monet koirat olivat viime 
aikoina joutuneet vaikeuksiin, mutta siihen hänen tietonsa jäivät. Mitä 
ikinä ne halusivatkaan heistä kahdesta, ei se voinut olla mitään 
ystävällistä. 
(WasabiVallabi: ”Bet you can’t hit me”) 

 

Sudet ovat uhka Daisylandin asukkaille. Kesällä 2016 oli käynnissä peli, jossa sudet 

ilmoittivat daisyläisille, ettei näillä olisi enää asiaa Vostokiin, josta daisyläiset hankkivat 

ruokatarpeitaan. Sudet ovat siis daisyläisten vihollisia. Daisylandissä kissat ja koirat 

kykenevät kommunikoimaan susien kanssa. Molemmin puolista ymmärrystä tuskin 

voidaan sanoa syntyneen kommunikoinnista huolimatta: 

 

Jätin harmaansinisten, usvaisten silmien katse kohosi läpitunkevasti ja 
vihamielisesti susijoukkoon. Sen olemus oli provosoiva, sillä mikään ei 
viitannut pelkoon: [G] näki vain epämääräisen joukkion muukalaisia, jotka 
uhkasivat sen aluetta. Dimitrin ja susien johtajan käydessä niukkaa 
keskustelua nytkähtelivät [G]n kuolaa valuvat suupielet pariin kertaan 
kärsimättömästi. Eteen astuneen suden julistaessa tahtonsa murahti [G] 
epäuskoisesti ja nytkähti aavistuksen eteenpäin suu irveessä. Se ei 
ymmärtänyt paljoa suden kielestä tai sanoista, mutta tiesi, että ne yrittivät 
häätää daisylandilaiset. "Palatkaa. Teidän metsään! " [G] karjahti ottaen pari 
askelta eteenpäin samalla, kun Portit alkoivat hitaasti narisemaan 

                                                      
44 ks. D/ymparisto/historia.html ja D/liity/neuvontapiste.html 
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sulkeutumisen merkiksi. Harmaaturkkinen pysähtyi. Porttien sulkeutuminen 
kuitenkin kestäisi hetken, ja sen aikana sudet saattaisivat yhä rynniä taistoon 
daisylaisia vastaan. Tulkaa, tulkaa! 
(Anonyymi3: ”Miksi hitossa palaisit nyt”) 

 

Kyseinen viesti peliketjussa on viimeinen pelattu viesti tapahtumassa ”Susia muurilla”. 

Sudet haluavat kaupungin ja huvipuiston omakseen turvatakseen oman selviytymisensä. 

He eivät kuitenkaan pyri ilmaisemaan omia motiivejaan, vaan ainoastaan sen, mitä he 

haluavat: kaupungin omakseen ja uhkaavat tappaa jokaisen kissan ja koiran, joka liikkuu 

kaupungissa.   

 

Sudet ovat toisaalta liikkeellä olosuhteiden pakosta: oman selviytymiskamppailunsa 

ajamina. Toisaalta he eivät uhkavaatimuksineen vertaudu niinkään pakolaisiin, vaan 

vallankaappaajiin. He eivät pyydä, vaan vaativat. Jos he olisivat uhkailemisen ja 

vaatimuksien sijaan pyytäneet päästä muuttamaan Daisylandiin tai jakaa kaupunki heidän 

kanssaan, olisivat kissat ja koirat saattaneet jopa suostua. Daisylandin pääsivuilla kerrotaan 

historia-osuudessa kissojen ottaneen koirat asumaan luokseen huvipuistoon kaupungin 

muututtua liian vaaralliseksi. Daisylandillä on siis hirstoriaa huvipuiston ja alueidensa 

jakamisesta. 

 

Sudet ovat kuitenkin liian ylpeitä ja halveksuvat liikaa kissoja ja koiria halutakseen osaksi 

heidän yhteiskuntaansa. Myöskään daisylaiset eivät ole enää kovin vastaanottavaisia sen 

jälkeen, kun sudet olivat tappaneet kaksi kissaa ja uhkailleet koiria. Yhteisymmärryksen ja 

ratkaisujen etsimisen sijaan huvipuiston asukkaat ja sudet ovat asettautuneet toistensa 

vihollisiksi ja tilanne on hengenvaarallinen kummallekin osapuolelle. Tilanne muistuttaa 

teoksen Metro 2033 loppuasetelmaa. Teoksessa on ihmisenkaltaisia mutanttiolioita, joita 

ihmiset nimittävät mustiksi. Ihmiset eivät kykene kommunikoimaan mustien kanssa ja ne 

aiheuttavat ihmisissä kauhua. Kirjan lopulla päähenkilö Artjom oppii kommunikoimaan 

mustien kanssa ja käy ilmi, että mustat eivät ole niinkään hirviöitä, vaan inhimillisiä 

toimijoita, joiden kanssa olisi mahdollista kommunikoida ja joiden kanssa yhteistyön 

tekeminen voisi jopa pelastaa ihmiskunnan. 
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Videopelimaailman puolelta löytyy myös mielenkiintoisia tapauksia hirviöiden kanssa 

kommunikoinnista. Yksi näistä on The Elder scrolls: Skyrim -pelin lohikäärmeet, jotka ovat 

tietoisia ja kommunikaatiokykyisiä olentoja, joilla on selkeästi oma kieli. Lohikäärmeet ovat 

hyvin epäihmismäisiä olentoja, joiden kanssa ei pelin alkupuolella pysty keskustelemaan. 

Pelin edetessä pelihahmo kuitenkin oppii lohikäärmekieltä ja käskysanan, jolla voi pakottaa 

lohikäärmeet keskustelemaan. Lohikäärmeet eivät kuitenkaan yleensä osoita itsenäisesti 

tarvetta kommunikoinnille. Kommunikointi ei myöskään näyttäydy Skyrimin maailmassa 

avaimena ymmärrykseen ja onneen. Kommunikointi onkin vasta yksi askel pyrittäessä 

samaistumiseen. Jotta voidaan samaistua jonkun henkilön kokemuksiin ja käsitellä tätä 

inhimillisenä toimijana, on kyettävä paitsi kommunikoimaan, myös ymmärtämään henkilön 

toimintaa.  

 

 

4.1.3 Hirviön päässä 

 

Ihmisiä kiinnostaa päästä hirviöiden pään sisään. Motivii hirviönäkökulman 

kiinnostavuudelle voi olla kauhukirjallisuudelle tyypillinen uteliaisuus (Carroll 1990, 182) tai 

leikeille tyypillinen kokemuksien ja jännityksen hakeminen (ks. Huizinga 1984, 11, 17). 

Hirviöys on jonkinlaista rajatilassa olemista ja sen vuoksi se kiinnostaa erityisesti rajatilassa 

olevia ihmisiä kuten lapsuuden ja aikuisuuden välissä olevia nuoria (Matikainen 2008, 31). 

Kauhu ja hirviöt antavat tavan käsitellä oman kehon, psyyken ja yhteiskunnallisen aseman 

muutosta sekä ulkopuolisuuden tunteita (Sihvonen 1988, 98–100). Foorumiroolipelaajat 

ovat usein aloittaneet harrastuksensa teini-iässä, jonka vuoksi foorumiroolipelit ovatkin 

otollista aluetta aiheen käsittelyyn. Ei liene sattumaa, että monista foorumiroolipeleistä 

löytyy pelaajien oma-aloitteisesti luomia sarjamurhaaja- ja hirviöhahmoja. 

 

Suureksi osaksi Daisylandissä inhimillisen toimijan ja hirviön välinen raja on selvä: 

Daisylandin muuri pitää hirviöt poissa Daisylandistä. Huvipuiston muurien sisäpuolelta 

löytyy kuitenkin myös omat hirviönsä: 
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Lattia on täynnä ruumiinnesteitä ja lihaa. Revityt suolet roikkuvat puoliksi 
ulkona ja puoliksi elimiin sotkeutuneina. [A] makaa silmät suljettuna 
rakkaansa uumenissa ja antaa tämän veren imeytyä turkkiinsa. Teurasjätteen 
löyhkä ottaa tappajan syleilyynsä ja tuudittaa sen orgasmin jäkeiseen 
tunteeseen. Hetki vierähtää, raivoava rakkaus antaa viimein tilaa hellyydelle. 
Husky nostaa päänsä raadon keuhkoista. [A] on enää vain punaista ja mustaa, 
jossa kaksi jäistä kuulaa tuijottavat seinien läpi. Mei-Figner laulaa viimeisiä 
säkeitään, ja pimeän lapsi tuntee olevansa onnellinen.  
(Anonyymi1: ”Rakastaja”) 

 

Peliviestissä pelaajan hahmo sadistisesti silponut ja surmannut NP-hahmon. Hahmo saa 

surmaamisesta suorastaan eroottista mielihyvää, ja uhriin viitataan goottilaisromanttisesti 

hänen ”rakkaanaan” (vrt. Harris 2015) tai ”lampaanaan”. Sarjamurhaajan rakkaus uhriaan 

kohtaan on selkeän yksipuoleista, mikä on yksi goottilaisen romantiikan piirteistä (ibid):  

 

"Kukaan tässä maailmassa ei rakasta sinua niinkuin minä rakastan." Musta 
paholainen nousee etujalkojensa varaan ja katsoo alas selällään makaavaan 
kumppaniinsa. Tuon silmät uivat kyyneleissä, ja mustuaiset ovat laajenneet 
kuolemanpelosta. Haluton rakastaja ähkäisee heikon vastalauseen jonka 
sulhanen tappaa painamalla uuden suudelman tämän suulle. [A] istuu 
saaliinsa vatsalla kuin leikkisä heila. Se katsoo toista sentti sentiltä ja hymyilee 
hellästi nykiville jaloille, joista molemmista on jäljellä enää kyynärvarret. 
Nippusiteiden ja muovisuikaleiden vuoksi ne tihkuvat enää vain vähän. 
Rakastaja ei enää potki eikä pure, sillä itsesuojeluvaisto leikattiin irti raajojen 
mukana. 
(Anonyymi1: ”Rakastaja”) 

 

Pelaaja sanallistaa katkelmassa eksplisiittisesti (vrt. Prince 1982, 36-47) 

sarjamurhaajahahmonsa rakkauden yksipuoleisuuden. Uhriin viitataan 

kuolemanpelkoisena ja ’haluttomana rakastajana’. [A] puolestaan vaikuttaa elävän täysin 

erilaisessa todellisuudessa: hän tunnustaa rakkauttaan, hymyilee hellästi amputoimilleen 

raajan tyngille ja ’istuu saaliinsa vatsalla kuin leikkisä heila’. Hahmon toimia kuvaillaan 

yksityiskohtaisesti, graafisesti ja groteskisti: 

 

Hampaat porautuvat lihaksiin kiinni, ja viimeinen ateria on katettu. [A] 
kaivautuu lihan läpi ja murtaa luita sijoiltaan, repii tieltä supistuvat keuhkot ja 
kaivaa rintakehää verisillä kynsillään. Maksa napsahtaa irti ja lentää 
mätkähtäen sivuun. Tassut kaivautuvat polvia myöten pehmeään kudokseen 
joka pian lässähtelee ulos kaivuutyön tieltä. Uhri nykii ja kakoo kuoleman 
porteilla paholaisen tunkiessa pakolla päätään tämän rintakehän uumeniin. 
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Ahnaat hampaat löytävät vielä elävän ytimen ja odottamatta pusertuvat 
siihen. [A] hengittää äristen verta kirsuunsa ja syö rakkaansa sydämen 
muutamalla nälkäisellä suupalalla. Valtimot tyhjentyvät muovialustalle; 
lampaan silmistä katoaa elämä.  
(Anonyymi1: ”Rakastaja”) 

 

Sarjamurhaaja [A] saa nautintoa tuhotessaan elävää ruumista. Subjektiin [A]han viitataan 

tekstissä paholaisena, pimeyden lapsena ja tappajana. Toiminnan kohteeseen, objektiin 

puolestaan viitataan lampaana, uhrina ja subjektin ”rakkaana”. Vaikka Daisylandin maailma 

ei tunnekaan kristinuskoa, ovat kristilliset symbolit silti läsnä peliviestissä. 

Mielenterveytensä rajoilla toimivista huvipuiston asukkaista löytyy muitakin, jotka saavat 

nautintonsa väkivallasta ja tappamisesta: 

 

Pimeyden valtaamassa huoneessa kaksi sieluiltaan rikkonaista tuijotti syvälle 
toisiinsa, antoi hetken venyä ja hiljaisuuden puhua. [A] tunsi olonsa rehellisen 
imarrelluksi [X]n raottaessa huuliaan ja pyöritellessään uroksen tarjoamia 
mielikuvia päänsä sisällä. Vaikka nartun korvat olivat ulkoisesti arpiset ja 
revityt, oli tämä ensimmäinen joka oikeasti kuuli mitä mestaaja puhui. Tämä 
erotti sanomattomat sanat lauseiden välistä ja osasi nähdä yksityiskohtaisesti 
maalauksen mitä [A] tälle maalasi. Kaiken tämän lisäksi se vielä janosi lisää 
sitä, mitä [A] voisi tälle tarjota.  
(Anonyymi1: ”Should’ve known not to mess with me”) 

 

Pelissä kaksi sarjamurhaajaa kohtaavat ja peliviestit kuvailevat heidän välillään olevaa, jopa 

eroottista jännitettä ja itsensä tunnistamista toisessa. Goottilainen hirviö kohtaa 

kaltaisensa. Pelaajat hyödyntävät goottilaisen kauhun elementtejä tarinaa luodessaan: 

eroottinen jännite sarjamurhaajan ja naisen välillä sekä pimeys korostuu katkelmassa (vrt. 

Harris 2015).  

 
[A] veti suloisen lämmintä, kuoleman katkuista ilmaa keuhkoihinsa ja antoi 
itsensä velloa uudenlaisen kumppanuuden mukana tuomassa tunteessa. 
Uroksen huulet eivät olleet enää piirtyneet hymyyn, sillä maski oli vedetty 
sivuun. Ajan ja tietoisuuden kuluttamat kasvot olivat kiviset ja julmat, niistä 
ei häilynyt myötätunto eikä laupeus. [A] sai ensimmäistä kertaa laskostaa 
jäisen katseensa epätäydelliseen peilikuvaansa joka ei kavahtaisi sitä mitä 
maskin takaa löytyi. 
Katse häilymättä [A] nojautui eteenpäin ja säälimättä puhkaisi [X]n 
henkilökohtaisen kuplan. Se toi kuononsa toisen ohimolle ja tunsi miten 
nartun tumma turkki kosketti omaansa juuri ja juuri. Lämmin uloshengitys 
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hyväili suojatonta korvakäytävää kun [A] toi varjonsa sinne missä [X] oli 
heikoin. 
(Anonyymi1: ”Should’ve known not to mess with me”) 

 

Pelaaja käyttää paljon vertauskuvia ja latautuneita sanavalintoja kuvaillakseen jännitettä 

hahmojen välillä ja monimutkaisia tunnistamisen kokemuksia. Ilma on samanaikaisesti 

’kuoleman katkuista’ ja ’suloisen lämmintä’. Sarjamurhaajat eli nykyaikaisen maailman 

ihmishirviöt ovat suosittu aihe niin kauhuviihteessä, dokumenteissa kuin 

rikosromaaneissakin. Videopeleissä leikitellään myös hirviönäkökulmalla. On olemassa 

moninpelejä kuten Campfire: One of Us Is the Killer, Devil’s Bluff, Town of Salem ja Dead by 

Daylight, joissa yksi tai useampi rajatusta ryhmästä ihmisiä on murhaaja. Murhaajan 

tehtävä on tappaa kaikki ja muiden tehtävä on yrittää pysyä hengissä. Asetelma löytyy myös 

erilaisista seuraleikeistä sekä lautaroolipeleistä kuten Ultimate Vampire ja Ultimate 

Werewolf.  

 

Hirviön näkökulmasta kerrottuja tarinoita löytyy myös kauhukirjallisuuden puolelta. Oscar 

Wilden teos Dorian Grayn muotokuva kuvaa ihmisen vähittäistä muuttumista hirviöksi. 

Hirviöksi muuttuminen tapahtuu Grayn hirviömäisten ja rangaistuksetta jäävien tekojen 

kautta. Dorian Grayn muotokuvassa näkyy vahvana ajatus siitä, että moraalisesti väärien 

tekojen tekeminen ilman rangaistusta saastuttaa ihmisen. Mary Douglaksen (1966, 204-

205) mukaan käsitys saastumisesta ohjaa yhteisön moraalia toivottuun suuntaan ja 

saastuminen itsessään toimii rangaistuksena teoista, joiden sanktiot käytännössä jäisivät 

vähäisiksi.  

 

Daisylandin nälkäkoirat ovat saastaisia jopa siinä määrin, että niistä on tullut saastaisuuden 

vertauskuvia; ne ovat syntyneet epäluonnollisista ja epäeettisistä tieteellisistä kokeista, 

lisääntyneet sisäsiittoisesti, kannibalisoineet sisaruksiaan ja elävät mielettömästi tappaen 

lian ja bakteerien ympäröimänä, vailla minkäänlaista moraalia. Niitä myös kuvataan 

saastaisiksi: ”Haju paljasti Nälän olinpaikan ennen kuin katse sen tavoitti. Se oli kahden 

yksikerroksisen talon välissä. Moskova istuutui katon reunalle ja suuntasi katseensa alas 

tuohon saastaan” (Wasabivallabi: ”Bet You Can’t hit me”). 

 



71 

 
Daisylandissä pelaaja voi päästä pelaamaan myös nälkäkoiria ja susia. Se avaa pelaajille 

mahdollisuuden päästä pelaamaan hirviön näkökulmasta ja eläytymään hirviön rooliin. Se 

antaa myös valtaa pelaajalle; nälkätunnus voi tulla vierailemaan melkein mihin tahansa 

Vostokissa sijaitsevaan peliin. Daisyland ei siis ainoastaan salli pelaajien katsella maailmaa 

hirviön näkökulmasta, vaan jopa kutsuu siihen.  

 

 

4.2 Mikä on hirviö? 

 

 

Nälkäkoirat ovat monella tapaa hirviömäisiä ja niiden hirviöys on Daisylandin hirviöistä 

helpoimmin tunnistettavaa laatua. Sudet herättävät kuitenkin kysymyksen, ovatko ne 

hirviöitä. Ne selvästikin herättävät pelkoa, kenties jopa enemmän kuin nälkäkoirat, mutta 

ovatko ne hirviöitä? Toinen kiinnostava kysymys on, ovatko sarjamurhaajat hirviöitä? Entä 

kuulusteluissa kuulusteltaviaan pahoinpitelevät miliisit? Daisyland ei tarjoa tähän 

yksiselitteistä vastausta, eikä se kenties olekaan kauhukirjallisuuden tarkoitus. 

Kauhukirjallisuudelle on tärkeämpää tuottaa elämyksiä ja johdattaa lukija tai kokija 

pohtimaan, mikä on hirviö. 

 

Hirviöydelle vaikuttaisi olevan oleellista epäinhimillisyys, vaarallisuus, tuntemattomuus ja 

luonnottumuus tai yliluonnollisuus. Ihmisyys on puolestaan esitetty jonain hirviöydelle 

vastakkaisena, vertailukohtana, jonka kautta hirviöys määrittyy.  Hirviön luonnottomuus 

ilmenee kategorioiden välisinä poikkeamina. Hirviön vuoksi inhimillisten toimijoiden 

käsitys luonnonjärjestyksestä on uhattuna (ks. Mäyrä 1996). Hirviöiden kanssa ei voi 

neuvotella. Pelin ”Rakastaja” sarjamurhaaja ei kuuntele uhrinsa vastalauseita. Nälkäkoira 

ei piittaa avunhuudoista. Samalla tavoin videopelien hirviöt hyökkäävät kimppuun 

antamatta edes mahdollisuutta neuvotella.  

 

 

Kauhukirjallisuus tapaa leikitellä ajatuksella siitä, missä menee hirviöyden ja inhimillisyyden 

raja: milloin ihmisestä tulee hirviö ja milloin hirviö lakkaa olemasta hirviö. Onko hirviö 



72 

 
vähemmän hirviö, jos sitä voi ymmärtää? Lovecraftin (2013, 17) kauhuestetiikka käsittelevä 

essee Yliluonnollinen kauhu kirjallisuudessa alkaa sanoilla: ”Ihmiskunnan vanhin ja 

voimakkain tunne on pelko, ja pelon vanhin ja voimakkain muoto on tuntemattoman 

pelko”. 

 

Ihmisyyden ja hirviöyden välisen rajan tutkiminen on monien kauhukirjallisuuden 

klassikoiden keskeisiä teemoja. Dmitri Gluhovskin teokset Metro 2033 ja Metro 2034 

tutkivat ihmisyyttä ja pohtivat, mikä tekee ihmisestä ihmisen. Ihmisen ja hirviön välistä 

rajanvetoa käsitellään myös muun muassa Aino Kallaksen Sudenmorsiamessa, Bram 

Stokerin Draculassa, Mary Shelleyn teoksessa Frankenstein – Uusi Prometheus ja Robert 

Louis Stevensonin teoksessa Tohtori Jekyll & Mr. Hyde. Erityisen paljon ihmisen ja hirviön 

välistä rajaa tutkii Richard Mathesonin Olen legenda, jossa maailman ainoa ihmisselviytyjä 

käy yksinäistä sotaansa zombimaisia vamppyyrejä vastaan vain huomatakseen lopulta, että 

on itse tarinan hirviö ja vampyyrit uusi ihmiskunta.  

 

Jonkin nimittäminen hirviöksi on kyseisen asian vieraannuttamista itsestä ja ryhmästä, jota 

yksilö nimittää ”meiksi”. Hirviöksi nimittäminen myös implisiittisesti sisältää moraalisen 

luvan olla ymmärtämättä subjektia ja jopa käyttää väkivaltaa sitä vastaan. Hirviöiden 

epäinhimillisyydestä kertoo niihin liitettävä julmuus, halu vahingoittaa muita olentoja, 

empatiakyvyttömyys, pelottavan näköinen olemus, voima, vaarallisuus ja mahdottomuus 

kommunikoida ihmisten kanssa. Niiden vaarallisuutta ja pelottavuutta lisää 

tuntemattomuuden elementti, joka asettaa hirviön käsityskyvyn yläpuolelle tehden 

hirviöistä yliluonnollisia. (Lovecraft 2013). 

 

Samaistumisen kokemus on se, mitä yleensä halutaan pelattavalta hahmolta tai 

näkökulmahenkilöltä. Vihollisen motiivien oivaltaminen ja ymmärtäminen ovat usein isoja 

juonenkäänteitä tarinassa, sillä narratiivista saatava nautinto on seurausta 

samaistumisesta (ks. Brookes 2013). Joskus pelaaja tai lukija alkaa jopa samaistua vihollisen 

kärsimyksiin ja alkaa kyseenalaistaa omia lähtökohtiaan. (vert. ”moraalisesti oikealta 

tuntuva lopputulos” Huizinga 1984, 11,17). 
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Hirviön groteski kuvailu on tyypillistä kauhukirjallisuudelle (Carroll 1990, 17-22). Pimeässä 

viihtyminen, geenimuuntelun seurauksena syntyneet mutaatiot, täysikuun aikainen 

aktiivisuus, vastenmielinen ulkomuoto ja mieletön verenhimo ovat tyypillisiä 

ominaisuuksia hirviöille kaikenlaisessa kauhutaiteessa (vrt. Mäyrä 1996). Nämä piirteet 

löytyvät myös Daisylandin nälkäkoirista45. 

 

 

4.2.1 Mielenterveys ja hirviöt 

 

Kauhutaiteessa tietämättömyys ja rajoitetut resurssit lisäävät kauhukokemusta. Kun 

hirviötä ei näe, ei voi tietää, missä se on. Tämä näkyy myös pimeyden laajassa 

hyödyntämisessä kauhutaiteessa. Pimeydestä kuuluvat äänet ovat pelottaneet ihmisiä 

kautta aikojen (Lovecraft 2013, 18-19). Myös Daisylandissä hyödynnetään pimeyttä 

kauhuelementtinä. Daisylandin kotisivut ja foorumi ovat molemmat ulkoasultaan hyvin 

tummia. Jo Daisylandin koko nimi Daisyland – Kuka pelkää pimeää? viittaa pimeyteen 

kauhuelementtinä. Daisylandin pimeimmissä nurkissa myös elää hirviöitä, nälkäkoiria: 

 

Nälkäkoira on yöaktiivinen. Valonarkana eläimenä se vetäytyy päivisin 
pimeyteen kellarikerroksiin, ikkunattomiin huoneisiin ja viemäriverkostoihin. 
Se ei tarvitse paljon lepoa, vaan nukkuu valoisaan aikaan 5-10 minuutin 
pätkissä. Muun ajan se vaeltelee pimeydessä oudosti äänellen ja ulisten, 
saalistaan etsien. - - Vaikka nälkä ei nää, se pystyy silti liikkumaan rottamaisen 
sulavasti taloissa ja rakennuksissa, sillä sille on kehittynyt eräänlainen kyky 
kaikuluodata ympäröivää tilaansa. 

(D/nalka.html) 
 

Daisyläinen voi myös pysyä Daisylandin muurien suojassa, nälkäkoirilta piilossa koko 

elämänsä. Vaikka itse ei elämänsä aikana kohtaisi yhtäkään Nälkää, on nälkä silti monin 

tavoin läsnä daisyläisten elämässä. Suhde ruokaan näkyy myös Daisylandissä käytettävässä 

rahayksikössä. Daisylandissä käytetään rahana huvipuistossa käytössä olleita poletteja. 

Yhden poletin arvo on yksi ruoka-annos.  

 

                                                      
45 (D/nalka.html) 

http://maatuska.net/daisy/nalka.html
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”Nälkä” kuvaa sanana hyvin nälkäkoirien olemusta ja roolia pelissä. Daisylandin asukkaat 

joutuvat selviytymään sekä vatsassaan murisevan nälän, että Daisylandin muurien 

ulkopuolella odottavan Nälän kanssa. Nälkä vatsassa ajaa Nälkien pariin muurien 

ulkopuolelle. Huvipuiston muurien ulkopuolelle, Vostokiin, sijoittuvissa peleissä 

nälkäkoirien uhka on aina läsnä.  

 

Kaikki uhat eivät sijoitu kuitenkaan yksin Vostokiin. Myös Daisylandissä voi varomaton koira 

tai kissa päästä hengestään sekaantumalla alamaailman puuhiin, suututtamalla väärän 

henkilön tai vain päätymällä väärään paikkaan väärään aikaan. Daisylandin asukkaiden 

perusturvallisuuden tunnetta on järkytetty monin tavoin. Ruuanhankinta on 

hengenvaarallista ja ruokaa on hyvin rajoitetusti saatavilla. Fyysinen koskemattomuus ei 

ole taattua ja monien mielenterveys on järkkynyt:  

 

Koirien joukossa itsemurhia tehdään kissoihin verrattuna huomattavasti 
enemmän. Painostava epätietoisuus omasta elämänkohtalosta ajaa useita 
koiria syvään masennukseen ja ahdistukseen. Etenkin vanhemman 
sukupolven koirista - niistä, jotka ovat yli kymmenen vuotta sitten kokeneet 
elämää ilman Nälkää - moni on päättänyt päivänsä oman käpälän kautta. 
(D/asukkaat/koirat.html) 

 

Fyysisten rajojen lisäksi myös psyykkisien rajojen koettelu on yksi tapa tuottaa kauhun 

kokemuksia. Mielen käsityskyvyn rajallisuus on yksi laajalti kauhutaiteessa hyödynnetty 

elementti. Howard Phillips Lovecraft kuvailee teoksissaan ”sanoinkuvaamatonta kauhua”. 

Niissä on hirviöitä, jotka ovat niin epäluonnollisia, epäpuhtaita, inhottavia ja 

sanoinkuvaamattoman hirvittäviä, että ne ’eivät ole enää tästä maailmasta’ (Lovecraft 

1982, 31). 

 

Amnesia -sarjan videopeleissä pimeys ja yliluonnolliset olennot heikentävät pelattavan 

hahmon mielenterveyttä. Heikentynyttä mielenterveyttä kuvataan pelissä aistitoimintojen 

vääristymisenä: näkökenttä tummenee ja väreilee, on vaikea liikkua ja pysyä tasapainossa 

ja korvissa kuuluu naksahduksia. Mielenterveyden heikkeneminen on Amnesia-sarjan 

videopeleissä yleensä tilapäistä ja mielenterveyttä voi palauttaa hankkiutumalla valoon tai 

juomalla ”mielenterveysrohtoja” (engl. mental health potion). Daisylandissä hahmot 

http://maatuska.net/daisy/asukkaat/koirat.html
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saattavat myös alkaa kuulla pimeässä naksahduksia, mutta niiden syy on hyvin erilainen: 

ympäristöään kaikuluotaava nälkäkoira. Muutoinkaan Daisylandin asukkaiden 

mielenterveyttä ei yleensä kuitenkaan koettele niinkään yliluonnolliset kokemukset, vaan 

lähinnä kovat olosuhteet:  

 

Daisylandin koirien elämä on epävakaata ja kuluttavaa niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Epävarmuus tulevasta ja jatkuva nälkä niin omassa vatsassa 
kuin muurien ulkopuolellakin kalvavat mieltä. Koira näkee elämänsä aikana 
paljon sellaista kärsimystä ja kuolemaa, mihin hän ei pysty millään tapaa 
vaikuttamaan. Osa turtuu siihen, mutta silti kuolemaa pelätään enemmän 
kuin mitään, eikä siitä haluta puhua.  
Sanotaan, että tasapainoista ja mieleltään tervettä koiraa ei ole 
olemassakaan. Jotkut vain osaavat peittää henkilökohtaiset ongelmansa 
paremmin kuin toiset. Mielenterveysongelmat eivät siis ole lainkaan 
harvinaisia huvipuiston koirien keskuudessa.  

(D/asukkaat/koirat.html) 
 

Yliluonnollisen elementin näennäinen puuttuminen erottaa Daisylandin hirviöt 

lovecraftiläisistä hirviöistä ja ”sanoinkuvaamattomasta kauhusta” (vrt. Lovecraft 1982, 31). 

Sekä Amnesian hirviöiden, että nälkäkoirien kohtaaminen on kuitenkin pelottavaa ja voi 

päätyä hahmon kuolemaan. Molempia hirviöitä täytyy paeta ja molemmat hirviöt ovat 

syntyneet tiedemiehen kokeiluista. Nälkäkoirat ja Amnesian hirviöt muistuttavat 

molemmat pelattavan hahmon lajia: Amnesian hirviöt ihmistä ja nälkäkoira koiraa, mutta 

molemmat kuitenkin eroavat inhimillisistä toimijoista selvästi. Niiltä puuttuu inhimillisiä 

ominaisuuksia kuten kyky tuntea kipua.  

 

 

 

4.2.2 Voittamattomat hirviöt 

 

Nälkäkoirien määrä Daisylandissä on myös niin massiivinen, että kaikkien nälkäkoirien 

hävittämistä ei pidetä Daisylandin asukkaiden kesken realistisena tavoitteena. Samalla 

tavoin esimerkiksi foorumiroolipelissä Rest in Pieces tulevaisuudennäkymät ovat 

pessimistiset: ”Ihmiset koettavat selviytyä zombeista sekä niiden aiheuttamista ongelmista 

parhaan kykynsä mukaan. Kaikista ponnisteluista huolimatta heidän lukunsa harvenee 
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jatkuvasti elävien kuolleiden kasvattaessa omaansa”46. Nälkäkoiria vastaan ei voi taistella, 

vaan ne ovat ennemminkin luonnonvoima, jonka armoilla on yritettävä selviytyä47. 

 

Mikäli Daisylandissa joku onnistuukin saamaan yhden nälkäkoiran hengiltä, se ei 

kuitenkaan ole kuin yksi monista. Tämän tapainen hirviöiden massoittainen liikehdintä on 

tavallista zombeille (ks. Lizardi 2013, 91-95). Zombi onkin nykypäivän populaarikuvaston 

hydra, monipäinen hirviö, jonka irti leikatun pään tilalle tulee saman tien kaksi uutta. Se 

näkyy kaikenlaisessa zombikuvastossa: "Voittamaan ei pysty kaikkia, kun kaataa yhden 

jostain kaksi laahustaa", lauletaan Apulannan Zombeja! -biisissä.  

 

Zombimaailmanlopusta kertovassa Robert Kirkmanin luomassa sarjakuvassa Walking 

Deadissä kuolleita on niin massiivisesti, että vaikka yhden zombin tuhoaminen on vielä 

helppoa, niiden kaikkien tuhoaminen on mahdotonta. Vielä pessimistisempää hirviöiden 

kansoittamaa maailmanloppukuvastoa on muun muassa Richard Mathesonin romaanissa 

Olen Legenda ja Dmitri Gluhovskin Metro 2033 ja Metro 3034 -teoksissa. Näissä teoksissa 

hirviöiden tappaminen on mahdollista, mutta vaikeaa, ja ihmiskunnan tulevaisuus näyttää 

olevan tuhoutua uusien lajien tieltä. Samantyyppiseen tematiikkaan näyttäisi päätyvän 

myös foorumiroolipeli Daisyland.  

 

Daisylandin kissat ja koirat ovat sinnitelleet ihmisten hylkäämässä ja nälkäkoirien 

kansoittamassa kaupungissa seitsemäntoista vuotta, kun sudet päättävät julistaa 

nälkäkoirien kansoittaman kaupungin omakseen48. Daisyland lopetti toimintansa ennen 

kuin konfliktia Daisylandin asukkien ja susien välillä pelattiin loppuun asti, joten ei voida 

sanoa varmaksi, miten tilanne olisi kehittynyt. Avoimeksi jäi, olisivatko kissat ja koirat 

paenneet Vostokista, olisiko jonkinlainen riskialtis yhdessäelo susien kanssa ollut 

mahdollista vai olisivatko he taistelleet kotinsa puolesta ja kumpi puoli olisi voittanut.49  

 

                                                      
46 Saatavilla: <http://jagashina.arkku.net/juoni.html> 
47 (D/nalka.html) 
48 Lähde: D/ymparisto/historia.html, ”Tapahtumapaneeli” 
49 Teoriassa kaikki esitetyt vaihtoehdot olisivat mahdollisia. Käytännössä kuitenkin kyseessä oli ylläpidon 
mukaan sivujuoni ja sivujuonet eivät yleensä muuta foorumiroolipelien pelimaailmaa niin radikaalisti. 
Daisylandissä ei kuitenkaan ole pääjuonta. 

http://jagashina.arkku.net/juoni.html
http://maatuska.net/daisy/ymparisto/historia.html
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Zombikuvastoon kuuluu usein myös zombien tappaminen, joka muistuttaa enemmänkin 

lahtaamista, kuin sarjaa erillisiä tappoja. Yksittäisten zombien lahtaaminen saattaa 

vähentää pelkoa, vaikka hahmo ei kykenisikään tuhoamaan kaikkia zombeja. Osa 

esimerkiksi Amnesia-sarjan pelien hirviöiden pelottavuudesta tulee siitä, että niitä vastaan 

ei voi taistella, eikä niitä voi tappaa (ks. Grip 2012). Daisylandin nälkäkoirat ja sudet ovat 

siinä mielessä samankaltaisia Amnesian hirviöiden kanssa.  

 

Daisylandin nälkäkoirat eivät ole täysin mahdottomia tappaa, vaikka se ei olekaan pelin 

ydintarkoitus. Eräässä Daisylandissä pelatussa pelissä ”Pelko ja kuvotus vatsassa ovat Nälän 

ensioireet” kuolee nälkäkoiria niiden pudotessa liian korkealta. Foorumin puolella on myös 

muutamia tapauksia, jossa koira on taistellut nälkäkoiria vastaan, mutta tilanne on 

päättynyt joko hahmon kuolemaan tai perääntymiseen: 

 

Kulmat painuivat alas ja mustan koiran kurkusta nousi murina samalla kun se 
ponnisti itseään pienemmän Nälän kimppuun. Haju melkein sai uroksen 
oksentamaan, mutta siitä huolimatta koira yritti iskeä hampaansa Nälän 
kurkkuun samalla kun painoi petoa seinää vasten.  
- - 
Aluksi kaikki tuntui voitokkaalta. Mutta Nälän kanssa taisteleminen ei ollut 
samanlaista, mitä edes ärjyjen vihamielisten koirien, ei. Nälällä ja 
aggressiivisilla koirilla oli eri pyrkimykset, ja noihin pyrkimyksiin liittyen myös 
toimintakykyä olisi pystynyt jollakin tasolla ennakoimaan. Mutta kukaan ei 
ollut taistellut Nälkää vastaan, ei ainakaan [F] ollut kuullut moista, joten Nälän 
pyrkimykset eivät olleet tiedossa. Joten kun peto osui heti vastalauseeksi 
Miliisin omalle iskulle rinnan tietämille, uros tunsi polttavaa kipua. Samalla 
Nälän liha hajosi madoiksi suussa ja sai Miliisin irvistämään muristen. 
(Anonyymi6: Esiripun laskijat) 

 

Paitsi, että nälkäkoira ei peräänny, sitä vastaan taisteleminen on myös siksi haastavaa, että 

siihen koskemista pidetään vastenmielisenä. Nälkä ei myöskään tähtää yksinomaan 

vastuksensa voittamiseen tai tappamiseen, vaan ainoastaan siihen, että saa revittyä 

saaliistaan irti lihaa. Vaikka nälkäkoira ei onnistuisi saamaan itse tilanteessa hahmoa 

hengiltä, ei hahmo nälkäkoiran kohtaamisen jälkeenkään olisi vielä turvassa, jos oli 

päästyänyt nälkäkoiran puremaan: 

 



78 

 
 [F] voisi kuolla. Haava oli hyvin vaarallinen Nälän aiheuttamana. Koira ei 
pystynyt edes katsomaan, mutta se tunsi, että kaulan ja rinnan välistä puuttui 
muutakin kuin karvatuppo. Lihaa, pala lihaa oli kadonnut, ja vielä hetken 
adrenaliini pitäisi kivun poissa. Myrskyävä viha, sekava pelko, mylläsi uroksen 
sisällä kun se otti muutaman askeleen eteen levottomana. 
(Anonyymi6: Esiripun laskijat) 

 

Suunsa bakteerien vuoksi nälkäkoiran purema on hengenvaarallinen ja johtaa kuolemaan, 

jollei hahmo pääse pian parantajan luo50. Se muistuttaa tältä osin zombi- tai 

vampyyrimyyttiä: purema on vaarallinen ja hirviö puree ruokaillakseen. Zombeja ja 

vampyyrejä pidetään myös saastaisina, sillä ne ovat kategorisia poikkeamia, kuolleen ja 

elävän välimaastossa (ks. Douglas 2000, 245-6, Matikainen 2008, 31 ja Mäyrä 1996). 

Kategoriset poikkeavuudet saattavat myös antaa yliluonnollisia kykyjä (Douglas 2000, 245-

8).  

 

 

 

  

                                                      
50 D/nalka.html 
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5 PÄÄTÄNTÖ – SE PELAA, JOKA HALUAA PELÄTÄ 

 

 

Tutkin Daisylandin käyttämiä kauhuelementtejä ja suhteutin niitä kauhukirjallisuuden ja 

videopelien käyttämiin kauhukokemuksen tuottamisen menetelmiin. Kokonaisuudessaan 

Daisyland lainaa hyvin laajasti kauhukuvastoaan populaarikulttuurista. Daisyland poimii 

mieleisensä palat kauhutaiteesta – niin peleistä kuin kirjallisuudestakin ja muovaa niistä 

itsenäisen kokonaisuuden, joka on samaan aikaan monilla tavoin tuttu ja kuitenkin uusi 

tulkinta. Hypoteesini oli, että Daisyland on synteesi kirjallisuutta ja peliä tekstuaalisen ja 

interaktiivisen muotonsa vuoksi ja se näyttäisi aineistoni pohjalta toteutuvan. Daisylandissä 

on sekä videopeleille tyypillisiä kauhun keinoja, että kirjallisuudelle tyypillisiä kauhun 

keinoja. Se on pelien tapaan interaktiivinen ja kirjallisuuden tapaan tekstipohjainen.  

 

Daisylandin maailma näyttää lohduttomalta. Hahmojen perusturvallisuuden tunne on 

järkkynyt. Ruuanhankinta on hengenvaarallista ja ruokaa on hyvin rajoitetusti saatavilla. 

Fyysinen koskemattomuus ei ole taattua ja monien mielenterveys on järkkynyt. Näiden 

ominaisuuksien vuoksi Daisyland vertautuu kauhukirjallisuuden puolelta Dmitri Gluhovskin 

Metro 2033 ja Metro 2034 teoksiin ja videopelien puolelta aiemmin mainittujen pohjalta 

tehtyyn Metro 2033 ja Metro: Last light -peliin. 

 

Mielenterveyden horjumisen tai jopa romahtamisen ja kauhun yhdistäminen on 

Lovecraftiläisen kauhun perintöä, vaikka yliluonnollisten elementtien olemassaolo 

Daisylandissä onkin kyseenalaista. Daisylandin nälkäkoiria kuvataan kauhulle tyypillisesti 

vastenmielisiksi ja luonnottomiksi. Inhimillisillä toimijoilla on myös haasteita sanoittaa 

tuntemuksiaan hirviöistä, mikä on lovecraftilaisen sanoinkuvaamattoman kauhun perintöä. 

Nälkäkoirat ovatkin Daisylandin lovecraftilaisimpia hirviöitä. Nälkäkoirat ovat 

zombiemaisesti käyttäytyviä mutanttikoiria, jotka elävät pimeässä ja käyvät minkä tahansa 

elollisen kimppuun. Ne syntyivät pieleen menneestä geenimuuntelukokeesta. 

Syntytarinansa tähden ne vertautuvat tieteiskauhuun ja Mary Shelleyn luomaan 

Frankensteinin hirviöön. 
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Daisylandin pelialueelle Vostokiin on muuttanut ruuan perässä susilauma, joka ei halua 

jakaa kaupunkia kissojen ja koirien kanssa. Susipelossa puolestaan näkyy 

domestikoituneiden eläinten pelko metsissä eläviä, villejä tulokkaita kohtaan. Sudet ja 

nälkäkoirat ovat molemmat vakavia uhkia Daisylandin asukkaille eli pelaajien hahmoille. 

Niitä vastaan taisteleminen on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Sudet ovat pelattaviin 

hahmoihin nähden ylivoimaisia ja nälkäkoiria ei pysäytä kipu tai pelko. Sekä suden että 

nälkäkoiran yksikin purema voi johtaa pelattavan hahmon kuolemaan. Suden tai 

nälkäkoiran kohdatessaan hahmon onkin parempi paeta tai piiloutua. Tämän tyyppisen 

hirviön kohtaamisen logiikka on samankaltainen kuin Amnesia -sarjan kauhupeleissä. 

Amnesian hirviöt ovat Daisylandin nälkäkoirien ja susien tapaan myös pelattavan hahmon 

lajia etäisesti muistuttavia olentoja. Nälkäkoirat ja Amnesian hirviöt ovat myös molemmat 

”tieteellistä alkuperää”51: saaneet alkunsa tiedemiesten kokeiluista. 

 

Susien hirviöys puolestaan on kyseenalaista: niillä on selvät motiivit toiminnalleen, vaikka 

ne eivät tuokaan niitä esiin inhimillisten toimijoiden kanssa. Inhimilliset toimijat – kissat ja 

koirat – puolestaan pitävät susia hirviöinä, vaikkakaan eivät samanlaisina hirviöinä kuin 

nälkäkoiria. Kissat ja koirat ovat tottuneempia nälkäkoiriin kuin susiin ja siksi sudet voivat 

vaikuttaa niistä jopa luonnottomammilta ja pelottavammilta kuin nälkäkoirat. Daisyland ei 

tarjoa yksiselitteistä vastausta kysymykseen siitä, ovatko sudet hirviöitä; se on jotain, joka 

täytyy jokaisen hahmon itse päättää. 

 

Daisylandissa on sekä hirviöitä, joiden kanssa on jossain määrin mahdollista kommunikoida 

(sudet), että hirviöitä, joiden kanssa ei ole mahdollista kommunikoida (nälkäkoirat). 

Kommunikointi on yhteydessä ymmärtämiseen, vaikkei suinkaan tae sille. 

Kykenemättömyys ymmärtää toista tekee tästä tuntemattoman, ja tuntemattomuus on 

pelottavaa tai jopa kauhistuttavaa (vrt. Lovecraft 2013). Videopelimaailmasta löytyy myös 

esimerkkejä hirviöistä, tai hirviöiksi mielletyistä olennoista, joiden kanssa on mahdollista 

keskustella. The Elder Scrolls – Skyrim pelisarjassa hahmo voi opetella lohikäärmekieltä ja 

pakottaa lohikäärmeet juttelemaan kanssaan.  

                                                      
51 Kummankaan synty ei ole niinkään tieteellisesti eksaktisti kuvattuja tai suunniteltuja, mutta tarinan 
maailman sisäisessä logiikassa, niiden synty on katsottavissa pikemminkin tieteelliseksi kuin yliluonnolliseksi. 
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Toisaalta Daisylandissä myös tavalliset pelattavat hahmot voivat omaksua hirviömäisiä 

piirteitä. Pelattava hahmo voi aivan hyvin nauttia kivun ja kärsimyksen tuottamisesta. 

Miliisi voi hakata rikoksesta epäillyn henkihieveriin, duuman edustaja harrastuksekseen 

murhata prostituoituja tai alamaailman jäsen viedä velalliseltaan hengen. Pelaajat voivat 

samaistua sekä uhriin että pahantekijään ja tutkia ihmismielen toimintamekanismeja. 

Lopullinen palkinto, jonka pelaaja tästä saa, on kiinnostava narratiivi. 

 

Pelin tunnelmaa pyritään luomaan ja ylläpitämään sekä ylläpidon että pelaajien taholta. 

Ylläpito on luonut pelin ja sen visuaaliset ja tekstuaaliset vihjeet tunnelmasta. Daisylandin 

foorumi ja pääsivu ovat molemmat ulkoasultaan hyvin tummia, mikä luo estetiikan kautta 

kauhun genrelle ominaista tunnelmaa. Alueilla on erilaisista kuvapalveluista poimittuja 

kuvituskuvia, jotka luovat mielikuvaa ränsistyneestä, ihmisten hylkäämästä maailmasta. 

Yhdessä sanallisten kuvauksien ja ylläpidon luomien karttojen kanssa, ne välittävät 

pelaajille yhtenäistä mielikuvaa pelimaailmasta. Vaikka pelaaminen tapahtuukin 

tekstuaalisesti, pystyvät pelaajat silti hahmottamaan hyvinkin visuaalisesti pelin 

ympäristöä ja siellä liikkumista. Ympäristön kuvaaminen saattaa myös olla hyvinkin 

graafista. 

 

Ylläpito on luonut pelin maailman ja sen pohjalle maailmaa tukevia narratiiveja. Yksi näistä 

narratiiveista on Daisyn kummitus, jonka olemassaololle ei anneta pelin maailman 

puitteissa empiirisiä todisteita, mutta johon kuitenkin monet pelin hahmot uskovat. 

”Daisyllä” pelotellaan pentuja ja väitetyn kummittelun vuoksi vallankaan koirat eivät 

mielellään mene huvipuisto Daisylandin perustajan kartanoon. Daisy oli huvipuiston 

perustajan koira, jonka ruumis on edelleen kartanossa. Koirien keskuudessa on yleinen 

uskomus, että Daisy alkaa kummittella koiralle, joka käy kartanossa. 

 

Daisylandin taustatarinassa näkyy myös vaikutteet kauhutarinoille ominaisen 

kompleksisen selville saanti -juonen neljästä vaiheesta: valmistelu, selville saaminen, 

varmistus ja kohtaaminen. Niitä on mahdollista tunnistaa kolme ensimmäistä nälkäkoirien 

synnystä kertovassa historiassa sekä kaikki neljä sivujuonessa susista. Nälkäkoirien 
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historiasta todennäköisesti puuttuu viimeinen vaihe, sillä se olisi tehnyt lopun joko 

nälkäkoirista - Daisylandin maailman yhdestä keskeisimpiä rakennuselementtejä - tai 

pelattavista hahmoista. Kumpikin ratkaisu olisi tehnyt maailmasta vähemmän 

kompleksisen ja kiinnostavan pelattavan. Myöskään sivujuoni susista ei ole saanut vielä 

lopullista päätöstään: peli, jossa sitä oltiin mahdollisesti pelaamassa, jäi kesken Daisylandin 

lopettaessa toimintansa. 

 

Pelaajat tarttuvat ylläpidon antamiin vihjeisiin ja kauhun työkaluihin sekä täydentävät niitä 

peliviesteissä. Pelaajat tuottavat hyvin oma-aloitteisesti kauhua ja kauhuelementtejä 

omaan tekstiinsä. Pelaajat toimivat tarinan kertojina ja luojina annetussa miljöössä, 

annetuilla puitteilla. Pelillisestä näkökulmasta he toimivat itse oman pelinsä 

pelisuunnittelijoina. Pelaajat käyttävät monenlaisia keinoja kauhukokemuksen 

tuottamiseen. Tunnelman rakentaminen peliviesteissä painottuu usein ensimmäisiin 

viesteihin. Tyypillisen kauhuelementtejä hyödyntävän pelin tunnelma on alusta saakka 

painostava ja tyyni, mutta pahaenteinen. Peli saattaa myöhemmin muuttua 

toiminnallisemmaksi ja siihen liittyä mukaan konkreettinen uhka hahmoille: esimerkiksi 

nälkäkoira tai susi. Odotus ennen kauhua virittää tunnelmaan voimistaa kokemusta. 

 

Periaatteessa pelaajat voisivat valita, että heidän hahmonsa eivät pelkäisi tai säikkyisi ja 

suhtautuisivat rennon huolettomasti kaikkeen. Se ei kuitenkaan olisi tarkoituksenmukaista 

ja tuskin kovin tyydyttävä tapa pelata. Sen sijaan pelaajat lähettävätkin hahmonsa 

tutkimaan Vostokia keskellä yötä tai tappamaan ja pelottelemaan toisia hahmoja. He myös 

hallinnoivat nälkä- ja susitunnuksia, joiden funktio on tuottaa lisää jännitystä. Sekä susia 

että nälkäkoiria voi olla peleissä NP-hahmoina tai nälkä- tai susitunnusten takaa 

nimettömänä ja ylläpidon valtuuttamina toimivien pelaajien hallinnoimina. Nälkä- ja 

susitunnukset samaan aikaan vievät kontrollia pois pelaajien käsistä ja toisaalta antavat 

pelaajille lisää valtaa puuttua muiden pelaajien peleihin. Nälkä- tai susitunnukset voivat 

tulla vierailemaan mihin tahansa peliin, jota pelataan alueella, jossa nälkäkoiria tai susia 

liikkuu. Ne luovat kaaosta ja arvaamattomuutta.  
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Daisyland tarjoaa myös monia erilaisia elementtejä, joilla luodaan arvaamattomuutta ja 

jännittäviä tilanteita pelaajille. Ensimmäinen epävarmuutta ja arvaamattomuutta luova 

elementti on kuitenkin toinen pelaaja. Vaikka toisen pelaajan kanssa voi etukäteen sopia 

pelin kulusta ja tapahtumista, ei toista pelaajaa voi kuitenkaan kontrolloida, vaan toinen 

pelaaja on aina itsenäinen toimija, joka tekee itsenäisiä ratkaisuja. Muita epävarmuuden 

lisäämisen keinoja on muun muassa nopat ja juorut. 

 

Foorumilla on toiminto ”heitä noppaa”, joka arpoo satunnaisen silmäluvun. Pelaajat voivat 

halutessaan käyttää noppia itsenäisesti ongelmanratkaisuun pelitilanteessa. Ylläpito tai 

pelinjohto myös hyödyntää noppia tapahtumapeleissä. Pelissä on mahdollista levittää 

juoruja omista tai toisten hahmoista ja juorut vaikuttavat keskeisesti hahmojen elämään ja 

heidän mahdollisuuksiinsa: edetä urallaan, saada asiakkaita, muodostaa ihmissuhteita tai 

saada virkavallan huomio. 

 

Daisylandillä on monia erilaisia puolia, joita olisi mahdollista tutkia. Daisylandille on myös 

luotu kulttuuri ja useamman kulttuurin välisiä vaikutussuhteuta, jota olisi mahdollista 

tutkia kulttuuriantropologisista lähtökohdista. Sukupuolentutkimuksella myös riittäisi 

työnsarkaa kissojen matriarkaatin ja koirien patriarkaatin dekonstruoimisessa. Venäläisen 

kulttuurin vaikutus Daisylandin kissojen ja koirien kulttuureihin olisi myös kiinnostava 

tutkimuskohde. Foorumiroolipelejä ylipäätään on mahdollista tutkia postmodernin 

kirjallisuuden ilmentymänä: ne haastavat lukijan ja tekijän positiot interaktiivisuudellaan 

(ks. Rönni 2015).  

 

Foorumiroolipeleissä riittäisi yleisesti ottaen työnsarkaa kirjallisuudentutkimukselle. 

Tutkimuskohteen valinta on kuitenkin haaste. Tutkimusta on varsin vähän ja 

tutkimuskäytännöt puuttuvat. Foorumiroolipelejä syntyy ja kuolee varsin lyhyellä 

aikavälillä ja kaikki materiaali internetissä on luonteeltaan muuttuvaista. Sen vuoksi 

kannattaa tutkimus suorittaa melko tiiviillä aikataululla. Tulevien internetroolipelejä 

tutkivien kirjallisuudentutkijoiden kannattaa myös olla tutkimuksen ajan yhteydessä 

ylläpitoon tutkimusmateriaalin säilyvyyden takaamiseksi.  
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Keskeisimpiä asioita, mitä tekisin toisin tässä tutkimuksessa olisikin tutkimuksen 

aikataulutus ja aikataulusta kiinni pitäminen. Olisin myös voinut perehtyä tarkemmin 

goottilaiseen kauhuun ja tutkimuksen rajata tarkemmin koskemaan esimerkiksi vain 

pelaajien tuottamaa kauhua tai keskittyä vertailussa kauhukirjallisuuteen, toisiin 

roolipeleihin tai videopeleihin. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Tutkimuksesta tiedottaminen foorumilla 

 
Hei! 
Teen tutkimusta foorumiroolipeleistä ja pyytäisin, että vastaisitte kyselyyn 

<http://goo.gl/forms/uwBonUgkW6> siitä, saako peliviestejäsi käyttää tutkimuksessani.  

Olen itse entinen foorumiroolipelaaja ja vanhemmat konkarit saattavat muistaa minut 

Riimususien ajoilta nimimerkillä Haapa. Opiskelen pääaineenani kirjallisuutta Oulun 

yliopistossa ja tutkimus on Pro Gradu -tutkielmani. Tarkoitukseni on tutkia 

foorumiroolipelejä yhtenä kirjallisuuden muotona ja vertaan niitä kirjoihin sekä 

videopeleihin, joissa käsitellään samantapaisia aiheita.  

Olen tehnyt Daisylandista jo proseminaarityöni nimellä ”Aikamme Nälkä – Foorumiroolipeli 

Daisylandin sijoittuminen osaksi postmodernia kirjallisuutta”. 

<http://unottuvuus.arkku.net/taide/esseet/Proseminaarityo-TR-Daisyland.pdf> 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, peliviestien käyttämisestä, tai mistä vaan, voit 

pistää viestiä joko tähän theardiin tai minulle privana :}  

Kiitoksia ~ 

 

saatavilla: < http://daisyland.boards.net/thread/2335/gradututkimusta-daisylandist?  >,  

viitattu: 5.4.2017 
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Liite 2: Kyselylomake tutkimukseen osallistumisesta 
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<https://docs.google.com/forms/d/17iLTVqMNF_BWnbe2Un4-

K6GCwyXdeiEG81xW9rvQ6uQ/viewform>, viitattu: 5.4.2017 

 

Liite 3: Pelit foorumilla 

 

Pelit, joihin viitataan tutkimuksessa. Pelaajat esiintyvät nimimerkeillään, tai anonyymisti 

sen mukaan, miten he ovat itse toivoneet. Kyselyyni vastaamattomien pelaajien viestejä ei 

ole liitteenä. Pelit ovat tapahtuneet suljetulla roolipelifoorumilla Daisyland. 

 

Rakastaja 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/1433/rakastaja  

viitattu 8.4.2017 

 

Tilanne: Yksinpeli, paikalla sarjamurhaaja-koira [A] ja nimetön NPC-uhri  

Paikka: Kummitusjuna 

Pelaajat: Anonyymi1 

 

Anonyymi1: 

MINÄ OLEN PAHOLAISESI JA SINÄ VERIMERESSÄ UITETTU LAMPAANI  

TULE LUOKSENI JA AVAA ITSESI, ANNA MINUN RAKASTAA RUUMISTASI  

REVIN IRTI KYLKILUUSI, KUMARRUN JA SULJEN SUUDELMIIN SYKKIVÄN SYDÄMESI 

 

Se laskeutuu rakastajan lailla kultansa ylle ja vetää keuhkoihinsa tämän pelkoa. Huoneessa 

rätisee edesmenneen venäläisen mezzosopraanon tuutulaulu ja kaksi syvää hengitystä.  

 

"Rakkaani." Se kehrää ja asettaa itsensä saaliinsa rintakehälle. Se tuntee toisen jalkojen 

tynkien kaapaisevan lapaansa ja hymyilee tälle. Hetki on täynnä odotusta ja halua. Jalaton 

koira nyyhkii kauhusta muovin ja teurastajansa välissä. [A]n keho värisee onnesta. Se sulkee 

silmänsä ja kipuaa lähemmäs, puskee kielensä hampaidensa välistä ja jättää painavia 

suudelmia lampaansa ikeniin. Se hengittää raudan hajua sisäänsä ja kouraisee kehollaan 

alla olevaa. Matala murina tärisyttää huskyn rintaa kun tämän leuat sulkeutuvat purematta 

file:///C:/Users/tronni/AppData/Local/Temp/viewform
file:///C:/Users/tronni/AppData/Local/Temp/viewform
http://daisyland.boards.net/thread/1433/rakastaja
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shokissa vellovan koiran kurkulle. Hampaitaan vasten tämä tuntee sykähdykset 

henkitorvessa, nielaisut ja älähdykset ennenkuin mitään vielä edes kuuluu.  

 

"Kukaan tässä maailmassa ei rakasta sinua niinkuin minä rakastan." Musta paholainen 

nousee etujalkojensa varaan ja katsoo alas selällään makaavaan kumppaniinsa. Tuon silmät 

uivat kyyneleissä, ja mustuaiset ovat laajenneet kuolemanpelosta. Haluton rakastaja 

ähkäisee heikon vastalauseen jonka sulhanen tappaa painamalla uuden suudelman tämän 

suulle. [A] istuu saaliinsa vatsalla kuin leikkisä heila. Se katsoo toista sentti sentiltä ja 

hymyilee hellästi nykiville jaloille, joista molemmista on jäljellä enää kyynärvarret. 

Nippusiteiden ja muovisuikaleiden vuoksi ne tihkuvat enää vain vähän. Rakastaja ei enää 

potki eikä pure, sillä itsesuojeluvaisto leikattiin irti raajojen mukana. Kuolemanpelko ja 

luonnollinen selviytymisvietti taistelevat ramman pään sisällä tuloksetta. Ruosteinen, 

massiivinen koukku lipuu pari senttiä muovista eristettä vasten huskyn nostaessa sen 

rakkaansa näkökenttään. Vahva keho kouraisee taas hellästi, kirsu värähtää odotuksesta. 

Kauhusta selällään uhrin silmät tapaavat vielä kerran tappajansa, ennenkuin kaikkeus 

räjähtää. 

 

Varoittamatta terotettu koukku jysähtää alas ja uppoaa rintalastan juureen. Koira haukkoo 

henkeään ja nykii kontrollitta. Pysähtymättä [A] nytkähtää seisaalleen ja puskee jalkansa 

toisen rintaa vasten. Se kiskoo terää voimalla alaspäin ja riuhtoo rakkaansa vatsan auki. 

Sisälmysten ja veren haju saa sen hengityksen värisemään, ja himoava äännähdys puskee 

koukun pidikettä vasten. Mustuaiset laajenevat euforiasta koiran repiessä toisen auki 

rinnasta jalkojen väliin. Koukkuun kiinnitetty nahkapidike natisee hampaita vasten, ja pian 

koko instrumentti kolahtaa verilammikkoon. Koiran sisälmykset höyryävät ja kutsuvat, ja 

[A]n mesmeroitunut katse tutkii malttamattoman nykivästi maailman kauneinta näkyä.  

Elimet jatkavat vielä toimintaansa koiran hukkuessa vereensä. [A]n katse nousee maksasta 

kylkiluihin, tuohon häkkiin missä palkinto odottaa. Raivokas ärinä nousee huskyn kurkusta 

tämän tunkiessa ahnaasti lampaansa lihaan. Hampaat porautuvat lihaksiin kiinni, ja 

viimeinen ateria on katettu. [A] kaivautuu lihan läpi ja murtaa luita sijoiltaan, repii tieltä 

supistuvat keuhkot ja kaivaa rintakehää verisillä kynsillään. Maksa napsahtaa irti ja lentää 

mätkähtäen sivuun. Tassut kaivautuvat polvia myöten pehmeään kudokseen joka pian 
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lässähtelee ulos kaivuutyön tieltä. Uhri nykii ja kakoo kuoleman porteilla paholaisen 

tunkiessa pakolla päätään tämän rintakehän uumeniin. Ahnaat hampaat löytävät vielä 

elävän ytimen ja odottamatta pusertuvat siihen. [A] hengittää äristen verta kirsuunsa ja syö 

rakkaansa sydämen muutamalla nälkäisellä suupalalla. Valtimot tyhjentyvät 

muovialustalle; lampaan silmistä katoaa elämä.  

 

Lattia on täynnä ruumiinnesteitä ja lihaa. Revityt suolet roikkuvat puoliksi ulkona ja puoliksi 

elimiin sotkeutuneina. [A] makaa silmät suljettuna rakkaansa uumenissa ja antaa tämän 

veren imeytyä turkkiinsa. Teurasjätteen löyhkä ottaa tappajan syleilyynsä ja tuudittaa sen 

orgasmin jäkeiseen tunteeseen. Hetki vierähtää, raivoava rakkaus antaa viimein tilaa 

hellyydelle. Husky nostaa päänsä raadon keuhkoista. [A] on enää vain punaista ja mustaa, 

jossa kaksi jäistä kuulaa tuijottavat seinien läpi. Mei-Figner laulaa viimeisiä säkeitään, ja 

pimeän lapsi tuntee olevansa onnellinen.  

 

 

RAKASTAN SINUA, RAKASTAN SINUA SAASTAINEN LAMPAANI  

PYSY LUONANI VIELÄ YKSI VÄRISEVÄ HETKI, KATSO YLÖS JA NÄE MINUT  

KAVAHDA KUN NÄET SARVIENI KASVAVAN, KATSO SILMIINI NIIN NÄET SAATANAN  
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Itteensä täynnä ku maatuska 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/746/ittees-ynn-ku-maatuska-off 

viitattu 8.4.2017 

 

Tilanne: Kissa (Tekstissä Riesa, Vanda tai Lavanda) ja koira [B] tutkivat kaupunkia 

Paikka: Hotelli, Arvosektorilla, Vostokissa 

Pelaajat: Tintti, Anonyymi2, Nälkätunnus 

 

Tintti: 

Hotellin aulasta näki, että se oli ehkä joskus ollut erittäin kaunis. Sen lattia oli kalliin 

näköinen monimutkasine kuvioineen ja laatoituksen saumauksessa ei ollut virhettäkään. 

Tiski oli jylhä ja yksinkertainen, ajan hammas oli kuluttanut sitä ja purrut sen komeuden 

pois. Lattia oli korea nykyäänkin, vaikka halkeillut ja pölyn harmaannuttama, mutta tiski oli 

ankea ja luontaantyöntävä. Pinttyneen pölyn kerrostamista alakerran ikkunoista lankesi 

harmaata valoa tilaan, jossa pöly leijaili ja kimalsi. Paksussa kerroksessa lattialla ei näkynyt 

tuoreita jälkiä, mikä oli hyvä. Jokainen askel tosin valitettavasti pyrki kaikumaan autiossa 

tilassa, ja kohotessaan ylemmäs ääni moninkertaistuisi. He olivat kuin siilossa, joka saisi 

jokaisen rasahduksen korostumaan, joten rahahduskille ei ollut varaa. Heidän oli hiivittävä 

rikkauksiensa luo, ja toivottava, että käytävillä olisi uljas ja koinsyömä kokolattiamatto. 

 

Riesa liikkui eteenpäin karvaiset korvat pystyssä. Hän kuuli vain [B]n kynsien rahahdukset 

kovalla lattialla. Kissan pehmeät anturat ja karvaiset tassut eivät päästäneet ääntäkään. 

Ilmassa viirin lailla liikehtivä häntäkään ei pahemmin metelöinyt, eikä värisevä kirsu 

tuottanut ääntäkään. Suunsa kissa painoi visusti kiinni ja tyytyi vain nyökkäämään 

pomolleen samalla, kun aistit veitsenterävinä kulki kohti vastaanottotiskiä. Sen takana 

tuskin ketään olisi, ainakaan Nälkää, sillä valoisassa eteistilassa ne eivät viihtyisi. Lavanda 

voisi vaikka vannoa, että hänen sydämenlyöntinsä kuuluisivat nyt, sillä pentua jännitti. 

Rauhoitellakseen itseään kissa hengähti syvään, mutta äänettömästi kiertäessään tiskin 

taa. Siellä häntä odotti tyhjyys. Tiskin kaikki tasot oli putsattu kokonaan, eikä siellä ollut 

tuoliakaan, jolta loikata tiskille. 

 

http://daisyland.boards.net/thread/746/ittees-ynn-ku-maatuska-off
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Riesa jännitti takajalkansa ja liimasi katseensa kohtaan, mihin aikoi hypätä. Mittailtuaan 

etäisyyttä ja varmistuttuaan siitä, että hyppyvoima riittäisi, kissa loikkasi pikkuruisen 

kahahduksen saattelemana tiskille. Jarrut toimivat, mutta taso oli liukas. Onneksi 

pörröturkki ei kuitenkaan mätkähtänyt alas. Pölyhuiskamainen olemus tosin sai lian 

pöllähtämään ja kissa nipisti nenänsä kiinni, ettei aivastaisi. Aivastus kuitenkin kutkutti 

nenää, joten Vanda paunoi tassun nenälleen ja sihahti hiljaa. Ääni kuitenkin kaikui eteisessä 

aavistuksen, ja se sai työntekijän jännittymään. Mutta vaikka hän kuinka kuunteli ja haisteli, 

ei vaikuttanut siltä, että kukaan olisi häntä kuullut. Nyt oli siis keskityttävä avaimiin. Riesa 

nappasi mahdollisimman pienen luvun omaavia avaimia muutaman kappaleen, mutta 

heidän olisi joka tapauksessa noustava kerros ylöspäin. Samaan aikaan kun kissa loikkasi 

alas tiskiltä, kuului yläkerrasta kolahdus. 

 

Anonyymi2: 

Ylväs rakennus oli ylväs sisältäkin. [B] seurasi Riesan liikkeitä jatkuvasti vähintäänkin 

sivusilmällä, katsoi tuon siirtyvän tiskin taakse ja katoavan näkyvistä, pysähtyen itse 

vastaanoton asiakkaan puolelle lyhyen matkan päähän tiskistä. [B] oli tyytyväinen 

työntekijäänsä, niin hiljaa tuo teki tehtävänsä. Vaimea kahahdus kertoi kissan loikanneen 

ja pian puuhkahäntä oli tasolla. Pöllähtänyt pöly sai kissan aivastamaan ja ääni valitettavasti 

hiljaisuudestaan huolimatta tuntui tavoittavan aulan jokaista nurkkaa myöten, kenties 

kuului aavemaisessa äänettömyydessä jopa kauemmaskin. Kaikeksi onneksi mikään ei 

liikahtanut tai vastannut äännähdykseen, hotelli pysyi elottomana. Ainakin niin kauan, 

kunnes Riesa sai avaimet tassuihinsa. Yläkerrasta kantautuva kolahdus kuulosti ikävältä ja 

se sai [B]n ilmeen melkein vääristymään inhoon. Ei nyt, ei nyt, kun he vihdoin olivat tässä 

ja nyt. Ei mikään saanut nyt tulla tutkimattomien hotellihuoneiden ja kaksikon väliin, juuri 

kun he olivat toteuttamassa kauan suunniteltua keikkaa käytännössä. 

 

"Pitäisikö.. pitäiskö yrittää päästä johonkin tämän kerroksen huoneeseen? Voimme sulkea 

oven. Voin pidellä sitä kiinni." 

[B] oli kylmäpäisen tosissaan, pahimmassa tapauksessa he juoksisivat kuolemaansa, mutta 

saattoihan Nälkä juosta heidän peräänsä uloskin. Eikä se välttämättä ollut Nälkä. Ja jos oli, 

hotellihuoneeseen hetkeksi piiloutuminen saattaisi rauhoittaa tilanteen niin, että he 
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voisivat Vandan kanssa jatkaa tutkimuksiaan. Olisi joka tapauksessa suurempi kynnys 

palata ulkoa, kuin kuulostella tilannetta sisältä käsin. Uros punnitsi vaihtoehtoja ja otti 

askeleen sivulle, kohti lähellä avautuvaa käytävää, joka johti hotellihuoneisiin. Kuulosteli 

tarkkaan ääniä, mutta ei kyennyt erottamaan muuta, kuin oman hengityksensä Riesan 

sitäkin vaimeamman rinnalla. Syvä mutta lähes äänetön hengenveto kertoi [B]n päättäneen 

siirtonsa. Koira asteli jännittyneenä käytävän suuta kohti, aistit äärimmilleen viritettyinä. 

Askeleet olivat varautuneita, mutta reippaan päättäväisiä. Näennäisestä uhkarohkeudesta 

huolimatta uroksella oli jatkuvasti toinen korva suunnattuna ovea kohti, se oli ainoa 

pakotie, jos Nälkä odottaisi käytävällä. 

 

Tintti: 

Riesan sydän jätti lyönnin väliin, jonka jälkeen se alkoi hakata lujasti vasten kylkiä. Kissasta 

tuntui, että kohta koko elin lähtisi irti ja leijailisi tiehensä. Naaraan suu kuivui rutikuivaksi 

ja korvissa kohisi veri. Pelko tarttui lujalla kädellä kissaan, silmien etsiessä pakoreittiä 

jonnekin korkealle. Oli päästävä pois ja vähän äkkiä, Lacanda ei tahtonut tavata nälän 

nälkää, ei tänään eikä huomenna. 

Pitäisikö.. pitäiskö yrittää päästä johonkin tämän kerroksen huoneeseen? Voimme sulkea 

oven. Voin pidellä sitä kiinni. 

[B]n sanat painuivat kissan tajuntaan ja tuo räpäytti silmiään saaden hetkessä järkensä 

takiasin. Vanda tunsi kylkiensä nousevan ja laskevan hengityksen tahtissa ja hän maiskutteli 

hieman saadakseen suunsa taas paremman tuntuiseksi. Kurkussa olevalle valtavalle 

palaselle hän ei voinut mitään. Tällaista tämä Vostokissa oleminen oli, mutta vielä 

kertaakaan ei ollut kissa tuntenut noin lamauttavaa pelkoa.  

 

"Kuulostaa... suunnitelmalta." 

Kissa sai sanotuksi hyvin hiljaa. Vandan oli kerättävä kaikki rohkeutensa kyetäkseen 

ottamaan ensimmäisen askeleen poispäin turvallisesta ovesta, ja tiskin luona olevan 

kaapiston ylätasoista. Jos hän pääisis jompaan kumpaan, olisi kissa todennäköisesti 

turvassa. Kaapiston päällä hän vain sekoaisi, sillä aikaa kun Nälkä riehui alapuolella. No, nyt 

oli toivottava, että kolahdus ei oillut ollut Nälkä. Se voisi olla vailla kaatunut.. ämpäri. Vanda 

sai rohkeuden rippeitään takaisin ja seurasi [B]tä kohti uhkaavan pimeää käytävää. Hyvin 



99 

 
lähellä [B]n takajalkoja kissa kulki käytävän suulle. Naaras keräsi kaiken rohkeutensa ja kulki 

aivan nurkan tienoille, ja vilkaisi nopeasti käytävään. Hyvän pimeänäön omaavat silmät 

eivät nähneet ensivilkaisulla mitään, niinpä kissa katsoi uudelleen, tällä kertaa pidempään. 

Käytävä oli yläkertaan asti vieviin portaisiin tyhjä, mutta portaiden alla voisi olla mitä 

tahansa. Pelko meinasi taas lamaannuttaa kissan paikalleen, mutta hän pakotti itsensä 

sanomaan: 

"Tyhjältä näyttää." 

 

Anonyymi2: 

Äänen jälkeinen hiljaisuus tunkeutui aivan lähelle, ahdisti ja teki olon levottomaksi. [B] ei 

katsahtanutkaan taakseen, kun Riesa vastasi hiljaa ja lähes äänettömästi käveli [B]n taa ja 

käytävän suulle. Nyt jos koskaan oli tärkeintä keskittyä vain ja ainoastaan mustaan 

tyhjyyteen käytävällä. Riesa näki epäilemättä pimeässä yksityiskohdat paremmin, [B] joutui 

siristämään silmiään, nähdäkseen pienimmätkin valonheijastumat. Suurin huoli oli 

kuitenkin jo lakaistu harteilta, sillä se, ettei Nälkä ollut suuna päänä hyökännyt kimppuun, 

oli hyvä merkki. Mutta Nälällä oli kehno - paremminkin olematon - näkö- ja hajuaisti, ja he 

olivat olleet kovin hiljaisia. Tahtomattaankin [B] huomasi, kuinka sydän alkoi vastaan 

taistelusta huolimatta takoa yhä lujempaa. Hengitys tiheni ja tuntui nousevan ylemmäs ja 

ylemmäs kurkkuun. 

 

Lavanda ei nähnyt mitään. Ei liiemmin [B]kään. He olivat siis selvillä vesillä. Uros avasi 

suunsa raolleen vastatakseen, muttei sanonutkaan mitään ja sulki leukansa jännittyneenä, 

ilmeestä näki, että jokainen kasvonlihas oli äärimmilleen kiristetty. Vastaamatta 

sanallakaan [B] otti muutaman varovaisen askeleen eteenpäin, liikutti jalkojaan niin 

harkitusti, ettei yksikään kynsi päässyt raapaisemaan lattiaa. Koira rauhoitti itseään ja 

räpäytti silmiään tyynen hitaasti. Luomet lipuivat tummien pupillien päältä ja hetkeen 

näkeminen oli taas vaikeampaa. Ja kun pimeydessä erottui taas muotoja, hän näki sen 

selvästi. Ihan helvetin selvästi. 

Jokin liikkui portaiden alla. Liikkui portaiden alta käytävälle. 

Kiiluva silmä katosi taas pimeyteen.  

Oli kuin [B] olisi saanut fyysisen iskun. Kuin sisuskalujen päälle olisi pudotettu koko 
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maailman paino. Sydän iski vasten kylkiluita niin, että sattui. Uros piti silmänsä pakolla auki, 

paine tuntui ja koski, silmät kostuivat, kun niitä ei sulkenut. Sekunnit muuttuivat 

minuuteiksi, minuutit tunneiksi. Paniikki teki tuloaan ja aina niin vakaan järkähtämätön 

olemus alkoi saada hermostumisen merkkejä. Hengitys oli karannut hetkeksi kokonaan ja 

kun koira muisti vetää henkeä, se tapahtui hätääntyneen nopeasti, hysteerisenä 

hengähdyksenä. Vaarallisen kovaäänisenä. 

 

Tintti: 

Lavandasta tuntui siltä, kuin aika olisi hidastunut. Askeleiden ottaminen, hengittäminen ja 

katseen kääntäminen tuntuivat tapahtuvan aivan liian hitaasti. Pelko puristeli voimakkaalla 

kädellä sydänalaa, mutta onneksi järki pysyi toistaiseksi päässä. Kissa kykeni ajattelemaan 

järkevästi. Heidän oli päästävä johonkin huoneeseen, lukkojen taakse, jotta mahdollinen 

Nälkäkoira ei pääsisi heidän kimppuunsa. Ja samalla pitäisi toivoa, että huoneesta voisi 

rikkoa ikkunan ja painua pihalle. Tai sitten he olisivat pulassa, sillä he eivät koskaan voisi 

tietää, milloin Nälkä olisi lähtenyt käytävästä. Riesa ei voinut mitään sille, että tuon teki 

mieli jättää [B] paikallensa ja paeta niin lujaa, kuin pienistä jaloistaan pääsisi. Hän vain ei 

mitenkään voisi tehdä niin. Ei nyt, kun ystävä oli niin paljon ollut hänen tukena 

viimeaikoina. [B] oli hänelle kaikkein tärkein. 

 

Montaakaan askelta he eivät ehtineet ottaa, kun [B] jäykistyi paikoilleen. Oranssi koira 

jäykistyi paikalleen, tuijotti pimeyteen ja näytti lamaantuneensa kauhusta. Riesa tuijotti ja 

tuijotti eteenpäin, muttei nähnyt mitään. Silti, äsken hieman lievennyt pelko hiipi hänen 

meileensä nyt uudenlaisin sykäyksin. Tuntui, kuin joku olisi kaatanut päälle kylmää 

nestettä, joka valui hitaasti päälaelta kohti hännän kärkeä. Adrenaliini kohisi suonissa ja sai 

kissan jokaisen aistin terävöitymään. Reisa näki portaiden alla vain vanhan kärrin, jossa oli 

kaksi ämpäriä ja mopin varsi kiinni. Ilmeisesti siivouskärry. Nyt täysin tarpeeton ja erittäin 

aavemainen muodoltaan, etenkin jos ei omannut pimeänäköä. Kissa ei kuitenkaan voinut 

vannoa, etteikö sen takana ollut jotakin. Tai kulman taakse jäävässä pimeässä alueessa. 

 

Lavanda työnsi lähimmän, raollaan olevan oven hyvin varovasti auki. Huone oli ilmeisesti 

toimisto, sillä siellä oli lattialle kaatuneita pöytiä ja tietokoneen rämiä. Suuresta ikkunasta 
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tuli paljon valoa sisälle. 

"[B], tule tänne." 

Kissa sanoi hiljaa, rukoillen, että koira kuulisi hänet. Samalla hän vilkaisi toimiston ovea. Sen 

saisi lukkoon, mutta sen auki saaminen olisi hieman monimutkaisempaa. Lukko oli vankkaa 

tekoa ja karmissa oli metallia, sen saisi auki kiinni laittamisen jälkeen kun pyöritti näppärillä 

tassuilla pyöreää osaa. No, sen saisi auki jotenkin. 

 

Nälkä: 

Koko ruhjoutuneen ruumiin oli vallannut ontto, kalvava ja kuristava tunne, nälkä. Se poltti 

ja piinasi, ei antanut nukkua, ei antanut olla aloillaan. Pitkät toisiaan muistuttavat käytävät 

olivat kuin ansa. Nälkä ei ollut löytänyt tietä ulos, vaan se oli oleillut jo muutaman päivän 

suuressa rakennuksessa. Toiseen kerrokseen se oli tullut viime yönä. Se oli kuljeksinut 

nälkäisenä ja levottomana seinänvierustoilla, ulissut, virtsannut alleen, ja ruvennut lopulta 

kaluamaan omaa pakkasen kylmettämää takajalkaansa. Välillä koira unohti jalkansa tilan ja 

nojasi painoaan luun tyngälle, joka pisti esiin osin kalutusta raajasta. Sen liikkuminen oli 

ontuvaa ja töksähtelevää. 

 

Aamusta lähtien oli Nälkäkoira nukkunut levottomia unenpätkiä. Se heräsi välillä 

raapimaan repaleisia korviaan tai kehossaan olevia eri-ikäisiä rupia. Nahka hilseili ja harva 

turkki irtoili tuppoina. 

Jostain kuului outo ääni, täysin vieras, se kaikui Nälän korviin seiniä ja ahtaita käytäviä 

pitkin. Nälkä nosti päänsä laihojen etujalkojensa välistä ja könysi vaivalloisesti seisomaan. 

Se seisoi pitkään hiljaa aloillaan niin, että oikean puolen tuntokarvat osuivat viereiseen 

seinään. 

 

Sitten se lähti liikkeelle. Se kulki hitaasti ja hiljaa. Tuntokarvat hipoivat yhä seinää, välillä 

myös kylki. Sen asento oli matala ja jännittynyt. Kerran se naksautti kieltään. Kaiku palasi 

takaisin pitkästä käytävästä. Tietämättään se oli lähestymässä alempaan kerrokseen 

johtavia rappusia. 

 

Anonyymi2: 
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Repaleiset tapetit, vettyneet seinät saivat väriä, kun [B]n silmä tottui hämärään. Portaille 

asti hän näki varsin heikosti. Juuri niin heikosti, ettei hän uskaltanut kuin toivoa parasta. 

Ettei hän ollut nähnyt muuta, kuin valon heijastuksen jostain metallisesta. Se sai kuitenkin 

koiran aistit terävimmilleen, jokainen lihas ja jänne täynnä patoutunutta voimaa valmiina 

työntämään koiran liikkeelle vähintäänkin yhtä nopeasti, kuin Nälkä hyökkäsi saaliinsa 

niskaan. Kun hätäinen hengenveto ei aiheuttanut reaktiota, uskalsi [B] taas räpäyttää 

silmiään. Häntä melkein suututti. Aivan naurettavaa. 

 

Lavandan heikko ääni kantautui [B]n korvaan ja uros käänsi päänsä harkitun jähmeästi kohti 

kissaa ja katseensa kissasta toimiston oveen. Nyökkäämättä, antaen kuitenkin sanattoman 

hyväksynnän kissan sanoille, sai [B] jalkansa tottelemaan ja otti askeleen ovelle. Ennen kuin 

astui huoneeseen, ennen kuin antoi ikkunasta tulevan valon sokaista silmänsä, käänsi se 

katseensa vielä kohti portaita. Korviin kantautui selvä, liiankin tuttu naksahtava ääni. Koira 

jäi tuijottamaan käytävään, jähmettyi aloilleen jäykästi. Kauhu kupli syvällä vatsanseudulla, 

hiipi jokaiseen jäseneen, muttei kohonnut enää palana kurkkuun. Heillä oli jo pakotie, 

turvapaikka oli parin askeleen ja oven sulkemisen päässä. Tilanne oli hallinnassa. [B] ei 

kuitenkaan voinut olla nielaisematta ja lipaisematta huuliaan hermostuneena. Enemmän 

kuin hermostuneena, pelokkaana. 

 

Tintti: 

[B] seisoi yhä paikallaan ja Lavanda alkoi jo turhautumaan. Katse kiersi toimistossa 

mahdollista paikkaa, jonne hypätä karkuun, jos oranssi ei tosiaankaan saisi itseään 

liikkeelle. Jonkinlainen seinään pultattu hyllykkö oli ainut korkea paikka, joka ei antaisi 

periksi jos Nälkä sitä vasten hyppäisi. Huoneessa tosin oli valoisaa, joten ehkä se ei 

uskaltaisi tulla ollenkaan. Ja toiseksi, he voisivat rikkoa ikkunan päästäkseen karkuun, jos 

eivät saisi enää toimiston ovea auki. Kissa tuhahti, ihankuin hän uskaltaisi avata ovea 

useaan tuntiin. Hotellireissusta oli tainnut tulla hukkareissu. Onneksi koiraystävä vihdoinkin 

käänsi katseensa kissaan ja Vanda meinasi maukaista, kunnes tajusi, ettei todelakaan saisi 

päästää ääntäkään. Koira liikahti häntä kohti muutaman askeleen verran. 

 

Riesan korvat värähtivät, kun niihin kantautui vaimea naksahdus jostakin käytävän 
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suunnalta. Kurkussa oleva pala muuttui sinä sekunin murto-osan aikana valtavaksi, kun ääni 

kuului. Nuoren takajalat notkahtivat kehon painon alla ja silmät pyörähtivät päässä. Paniikki 

iski voimakkaana, eikä pentu enää kyennyt ajatella järkevästi. Lavanda pinkaisi juoksuun, 

hyppäsi pöydälle, toiselle pöydälle ja loikkasi hyllykköä kohti. Kynnet tarttuivat sen 

puupintaan ja kissa nykäisi itsensä hyllyn päälle. Birmansukuinen painoi itsensä vasten 

seinää, kiersi häntänsä ympärilleen ja puristi silmänsä kiinni. Pieni kerä tärisi kauttaaltaan 

ja kehräsi hyvin hiljaa ja vaimeasti. Kissan mieleen ei mahtunut muuta kuin pelkoa. 

 

Nälkä: 

Nälkä eteni hitaan laahaavasti käytävää pitkin. Kerran se laski liikaa painoa 

vahingoittuneelle takajalalleen, minkä seurauksena Nälkä oli menettää tasapainonsa. Sen 

pää kolahti vaimeasti seinää vasten. Oman ja mahdollisesti muiden eläinten veri oli 

kuivunut hilseileväksi ja lohkeilevaksi kerrokseksi sen karvattomalle kuonolle. Repaleinen 

suupieli nyki. 

Jostain alemmalta käytävältä alkoi kuulumaan ryskettä. Kissan aikaansaama kolina ei 

välttämättä olisi edes kantautunut tavallisen koiran korviin, mutta Nälkä kuuli sen. Siinä 

samassa sen olemus muuttui täysin. Eläin avasi suunsa ja sen kurkusta pääsi outo, 

tukahtunut ulina, joka muistutti enemmän tukehtuvan eläimen kakomista. Se ei enää 

välittänyt siitä, että kulkiko se äänettömästi. Se lähti juoksemaan lönkyttävästi pitkin 

käytävää. Pian käytävä haarautui, ja oikealle lähtevä haara putosi lähes saman tien 

alakertaan johtaviin rappusiin.  

 

Yhä vieläkin Nälkä seurasi oikeaa kylkeään hipovaa seinää. Nälkä kulki sen verran vauhdilla, 

ettei se heti huomannut seinän yht'älliä kääntyvän jyrkästi oikealle. Kun seinä äkkiä 

katosikin sen kosketuksesta, jähmettyi se saman tien aloilleen ja painui kyyryyn 

kuuntelemaan. Nälän pää kääntyi hieman kallelleen niin, että se kuulisi paremmin. Jos se 

olisi kyennyt näkemään, olisi se nähnyt alakerran käytävässä olevalle toimistohuoneen 

ovelle. 

 

Anonyymi2: 
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Naksautuksen jälkeen tunnelma vain tiivistyi, kunnes hiljaisuus pirstoutui Riesan romistessa 

toimiston pöydältä pöydälle. Kolinaa seuraava tukahdetun ja tuskaisen kuuloinen ulvonta 

sai [B] niskakarvat kohoamaan kuin sähköistettynä. Ilme värähti, suu liikahti kuin omasta 

tahdostaan, nytkähtäen häiritsevästi, pakonomaisesti raolleen ja puristuen taas tiukasti 

kiinni. Uros tajusi tuijottavansa silmästä silmään vääristynyttä, rujoa ja runneltua ruumista. 

Kuivunut veri ja lika verhosivat niukkaa, aliravittua kehoa, maitomaiset silmät tuijottivat 

tiiviisti, näkemättä silti lainkaan. Nykäisten [B] sai itsensä irti karmivasta näystä, veti 

keuhkonsa täyteen Nälästä saastunutta ilmaa, voima purkautui takajaloista ja sekunnin 

murto-osien aikana koira ponnahti toimiston puolelle, kääntyi aloillaan ja iskeytyi vasten 

ovea tuntien napsahduksen sen mennessä kiinni - tuskin mikään olisi sillä hetkellä 

ilahduttanut fysiikaltaan jo rappeutumassa olevaa koiraa enemmän. Silmissä näkyi 

kiitollista, autuasta riemua ja läähätykseen auennut suu kääntyi hetkeksi voitokkaaseen 

hymyyn. 

 

[B] lyhistyi oven juureen, hänen kipeä takajalkansa lakkasi kantamasta. Etujalkojen 

luistaessa ketjureaktiona lattialla törmäsi kuono oveen, ja [B] oli varma kuulevansa 

käytävältä Nälkäkoiran raastavaa ulvontaa - tai ehkä se oli hänen päänsä sisällä. Yhtä kaikki 

helpotuksen tilalle tuli nyt raskas hätäännys nykyisestä ja tulevasta tilasta. [B] haukkoi 

henkeä ja läähätti leuat leveästi auki, maistoi rautaisen veren suussaan. Ponnistaen 

voimakkaasti se nousi kolmelle jalalle nojaten oveen, nosti katseensa hyllyn päälle 

löytääkseen Riesan. Turvassa. Riesa oli turvassa ja kunnossa. Se oli tärkeintä. 

 

Tintti: 

Riesa makasi yhtenä suurena keränä vasten seinää täristen kuin horkassa. Kissa ei uskonut 

mihinkään jumalaan tai mihinkään seillaiseen, ei oikein kukaan uskonut Daisylandin 

kaltaisessa maailmassa. Mutta sillä hetkellä nuori tunsi aivan suunnatonta tarvetta pyytää 

jotakin. Kermaturkki ei rukoillut, vaan pikemminkin toisti mielessään kerta toisensa jälkeen, 

ettei tahtonut kuolla, ei tänään. Naaras toisti ja toisti mantraansa mielessään ja kehräsi 

hyvin hiljaa rauhoitellakseen itseään. Kyyneleet valuivat valtoimenaan yhteenpyristettujen 

silmien välistä. Henki ei kulkenut kunnolla kissan hyperventiloidessa. 
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Nälän rääkyminen kaukui Vanda korvissa ja tuo palasi samantien ajassa taaksepäin 

useamman kuukauden taa. Naaras yritti pysäyttää muistojen tulvaa, mutta ei kyennyt 

siihen. Hän näki itsensä sielunsa silmin makaamassa jonkinlaisen tavararyökkiön takana 

samalla, kun Roza kiipesi puuhun. Nälät mylvivät ja huusivat puun alla. Jostakin ilmestyi 

muurinvartija, joka huomasi Nälät ja Rozan. Tummanpuhuva koira tarttui oksaan ja ravisteli 

kerta toisensa jälkeen. Roza huusi armoa, huusi apua ja aneli tekvänsä mitä vain koiran 

hyväksi, jos hän lopettaisi oksan ravistelun. Ystävän ote lipesi ja tuo huusi Lavandan nimeä 

tippuessaan Nälkien suuhun. Riesa näki ja kuuli piilossaan ystävänsä luiden murtuvan ja 

kuoleman koittavan. Nälkäkoirat jättivät kissan ruumiin paikalleen ja pakenivat, kun 

muurinvartijat osoittivat niitä valonheittimillään. Hysteerisenä Lavanda pakeni paikalta. 

 

Paniikkikohtaus teki tuloaan. Vanda veti syvään henkeä, uudestaan ja udestaan. Nälän 

aiheuttama lemu tunkeutui tuon sieraimiin, peitti koko nenän, tunkeutui raastavana 

keuhkoihin asti. Se peitti kaikki aistit alleen. Kissa tunsi kurkkunsa turpoavan umpeen ja tuo 

haukkoi henkeään paniikissa. Tuntui, ettei ilmaa tullut sisälle, eikä mennyt ulos. 

Samassa [B] pamautti oven kiinni ja birmansukuinen heräsi horroksestaan. He olivat 

turvassa, he olivat selvinneet hengissä! 

 

Nälkä: 

Alempaa kuuluva kynsien kahina pölyistä lattiaa vasten sai jälleen Nälän olemuksen 

terävöitymään. Sen lihakset jännittyivät salamannopeasti, ja voimakkaalla ponnistuksella 

se syöksyi ääntä kohti - kohti koiraa, joka nyt pakeni toimistohuoneeseen.  

Nälkä putosi hallitsemattomasti rappusiin ja tuli ne alas kolisten. Kuului ilkeä räsähdys, kun 

kehon alle taittuneen vaurioituneen jalan heikko sääriluu rapsahti poikki. Luun terävä kärki 

puhkaisi jalan ohuen ja joustamattoman nahan ja jäi törröttämään inhottavan näköisesti 

vääntyneeseen asentoon. Nälkä ulisi ja inisi ennemmin turhautumisesta kuin kivusta. 

Raivokkaasti se taisteli itsensä epämääräisesti linkuttaen ovelle, jonka takaa kuului 

tömähdys, kun koira törmäsi toisella puolella sitä vasten. 

 

Nälkä pysähtyi ovelle. Se vikisi välillä hiljaa, välillä sen ääni muuttui rumaksi ulahdukseksi. 

Se etsi koloa tai muuta reittiä eteensä ilmestyneen seinän läpi äänten aiheuttajien luokse. 
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Jatkuvasti sen pitkät ja kalpeat tuntokarvat hipoivat joko ovea tai sen vierustoilla olevaa 

seinää. 

Koloa ei löytynyt. Se alkoi raapimaan pitkillä, kaartuneilla kynsillään puisen oven alaosaa. 

Sitten se kakoi kuivaa kurkkuaan, köhisi, nielaisi. "Älä..satuta", se kähisi tomuisella, 

rahisevalla ja epäselvällä äänellä. 

 

Anonyymi2: 

Nälkä huusi ja ulvoi, kunnes äänet vaimenivat satunnaiseksi vikinäksi ja silloin tällöin ilmaa 

halkovaksi ulvahdukseksi. Tunnelma toimistossa kävi hetkessä varsin tiiviiksi, ahdistavaksi 

ja raskaaksi. [B] nojasi oveen ja huohotti. Katse oli luotu alas lattiaan, se ei halunnut 

kohdata Lavandan katsetta nyt. Riitti, että kissa oli turvassa. Huomattavasti paremmassa 

kuin [B] itse. Nälän korisevat hengenvedot, jokaisen vinkaisun ja äännähdyksen se kuuli 

selvemmin kuin oman läähätyksensä. Kynnet pureutuivat toisella puolella ovea 

kosteudesta jonkin verran pehmenneeseen puuhun ja ympärillä vallitseva hiljaisuus 

voimisti raapaisut ovea vasten raastaviksi meteliksi. Oven alaosa painui Nälän tassujen 

painosta hieman sisäänpäin ja kyljessä tuntuva paine sai viimeistään [B]n tiedostamaan, 

kuinka lähellä tuota hirviötä hän oli. Valoisa turvasatama sai uroksen kuitenkin tyyntymään, 

hän veti syvempiä, rauhallisia hengenvetoja ja sai mielentilansa tasaantumaan. Nälkä oli 

toisella puolella, kakoi köhisten, ei siitä ollut enää vaaraa. [B] oli irrottautumassa ovesta, 

johon se tukeutui, lattiasta kohotetuissa silmissä oli luja katse, kasvonpiirteet jäykistyneet, 

se oli valmis kävelemään pois ja jättämään Nälän aloilleen. 

 

Silloin Nälkä puhui. Se puhui. Uroksen silmät rävähtivät ja jäivät tuijottamaan seinää 

näkemättä tummia homejuovia tai haalistuneita kuvioita tapetissa, sameina, 

tarkentamattomina. Hengitys katkesi ja leuat jäivät raolleen. Jos hän oli ollut lamaantunut 

kohdatessaan Nälän silmästä silmään, nyt hän oli kuin tyrmätty. Sekuntien ajan päässä löi 

täysin tyhjää, mutta kuva alkoi hahmottua [B]n silmien edessä. Hän sulki suunsa, nielaisi ja 

nosti päätään siirtämättä katsettaan, joka nyt rekisteröi jokaisen yksityiskohdan seinässä, 

jokaisen vettyneen läikän. Hän veti syvään henkeä ja antoi halveksuvan, 

ylemmyydentuntoisen ilmeen nousta kasvoilleen. 

'Älä satuta!' huusi koira menneisyydestä Nälän vaahtoavan suun kautta. 
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"SAATANAN PETO, PASKAA SUOLTAVA SAASTA!" karjahti [B] ovelle niin, että sylki ja veri 

pärskyi pisaroiksi värjäten ovea punaiseen. Uros nielaisi, huomasi taas läähättävänsä 

jännittyneessä, matalassa valmiusasemassa häntä korkealla. Elekieli viesti epätietoisuuden 

aiheuttamaa hyökkäävää vihaa ja inhoa. Silmistä saattoi erottaa myös pelokkuuden. Kuinka 

[B] odottikaan pelolla Nälän reaktiota huutoon, pelkäsi enemmän kuin mitään Nälän 

vastaavan hänelle, vaikka järki ei suostunut sitä uskomaan. 

 

Tintti: 

Ovi oli kiinni, mutta sen takaa kuului järkyttävää meteliä. Nälkä vikisi hiljaa, ulisi kovempaa 

ja alkoi raapia ovea. Nälkäkoiran kynsien raastava ääni tunkeutui syvälle tajuntaan ja sai 

kissan nostamaan jokaisen karvansa pystyyn. Vaikka ovi oli kosteudesta turvonnut, olivat 

metallit pölyä lukuunottamatta olleet erinomaisen näköisiä. Tuskin koira tuosta läpi pääsisi. 

Nyt heidän pitäisi vain päästä jotenkin ulos. Joko rikkomalla ikkunan tai odottamalla. 

Kumpikaan vaihtoehto ei kuulostanut kissan mielestä hyvältä. 

 

Nyt kun pelko alkoi hitaasti haihtumaan, vaikka Nälkä raapi ja vikisi ovella, nousi naaras 

istumaan. Pian kuitenkin sai kissa kuulla kaksi inhottavaa sanaa sen otuksen suusta. Häntä 

livahti jalkojen väliin ja korvat painautuivat vasten niskaa. Lavanda nielaisi ja tärisi jälleen. 

Mitä ihmettä? Ne puhuvat? Eivät ne voi puhua, vai voivatko? 

Riesa oli juuri kysymässä asiasta [B]ltä, kun koiran karjaisi vastauksen lähes lajitoverilleen. 

Birmansukuinen painautui jälleen makaamaan omalle paikalleen ja katseli pomoaan 

epätoivoisena. Oliko tuo oranssiturkkinen vallan sekoamassa? Ehkä Vanda oli tyhmä, kun 

oli niin rauhassa, mutta eivätkö he olleetkaan turvassa? 

"Ömm.. Mitä me teemme? Olemmeko me turvassa?" 

Päätti kissa kysyä vavahdellen silloin tällöin Nälän korkeimpia ääniä. 

 

Nälkä: 

Kynnet raapivat ovea, sen alalaidasta irtosi pieniä kapeita puunsäleitä. Mutta ovi pysyi 

kiinni. Nälän hengitys rohisi ja suu vaahtosi. Suupieliin pinttynyt veri värjäsi pärskyvän 

kuolan punertavaksi. Paksut, limaiset kuolavanat valuivat sen leuoilta ja takertuivat rupisiin 



108 

 
etujalkoihin.  

Oven takaa kuului puhetta. Nälkä hiljeni hetkeksi, lopetti puuhansa. Oikeastaan ääni oli 

jopa huutoa. Eläimen pienet, valkeat silmät pälyilivät mitään näkemättä eteensä.  

Se ei ymmärtänyt, mutta sai kuitenkin kiinni yhdestä sanasta. Siitä, joka lausuttiin 

painokkaimmin. Kun oven toisella puolella tuli taas hiljaisempaa, ja Nälkä jatkoi raivokkaasti 

oven raapimista.  

 

Oven takaa kuului jälleen puhetta, mutta tällä kertaa Nälkä ei pysähtynyt kuuntelemaan. 

"Saaaastahhh" sen suusta pääsi, aluksi kimeänä, mutta loppua kohden sana muuttui 

epämääräiseksi vinkuvaksi pihinäksi. 

 

Anonyymi2: 

Ilma kulki keuhkoihin ja ulos niin vaimeasti kuin suinkin mahdollista. [B]n silmät oli 

suunnattu oveen, joka oli hetkeksi hiljentynyt, mutta raaputtava ääni jatkui pian. Uros salli 

itsensä huokaista syvään ja päästää kehonsa rentoutumaan. Nyt se oli varma, ei Nälkä 

osannut hänelle vastata. Silti ajatuskin sai kylmät väreet valumaan selkää pitkin. [B] tiesi, 

ettei puheenmuodostamisesta ollut pitkä matka muuhunkaan älylliseen toimintaan. 

Pennun oppiessa puhumaan se alkoi oppia monia muitakin taitoja ja ongelmanratkaisukyky 

parani. Vaikka Nälkä olikin sokea eikä haistanut ja kammosi valoa, olivat Nälkäkoirat [B]n 

mielestä huomattavasti miellyttävämpiä mahdollisimman vähäisellä aivotoiminnalla.  

 

Lavandan kysymys sai [B]n vihdoin erkanemaan ovelta. Hän katsahti kissaa hyllyn päällä ja 

ponnistautui liikkeelle kokeillakseen vasemman takajalkansa kestokykyä. Ei kestä, sai uros 

todeta varattuaan painoa jalalle. Vihlaisusta huolimatta ilme ei juuri värähtänytkään. 

"Turvassa, luulisin." 

Nälkä raapusteli ovella edelleen. 'Saaaastahh', se kimitti ja kähisi. [B] pysähtyi hetkeksi 

kuuntelemaan tarkasti. Nälkäkoiran läsnäolo käytävällä teki olosta edelleen melko 

epämukavan, mutta nyt oranssiturkki jätti sen omaan arvoonsa. Uros ontui peremmälle 

huoneeseen, tarkasteli sitä ja pohti toimintasuunnitelmaa. Lähteäkseen turvallisesti oven 

kautta he saattaisivat joutua odottamaan tunteja, kenties jopa yön yli. Ja silti saattaisivat 

juosta suoraan Nälän kitaan. Varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi jäi siis ikkuna. 
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Vostokissa ikkunat olivat valitettavasti paksua lasia, ja usein yhdessä ikkunassa saattoi olla 

kaksi ellei kolmekin kerrosta lasia.  

"Koitetaan rikkoa ikkuna", uros toisti ajatuksensa. 

 

Ikkunan edessä oli kaikeksi onneksi pöytä, pöydän vierelle kaatuneen tuolin voisi nostaa ja 

[B]kin pääsisi pöydälle. Paksun lasin rikkominen saattaisi silti osoittautua mahdottomaksi, 

eikä uros varsinaisetsti odottanut innolla myöskään mahdollista laskeutumista maan 

pinnalle, jos he onnistuisivatkin raivaamaan itselleen pakotien. Hän tarttui kuitenkin heti 

toimeen, linkutti pöydän luo, alkoi nostamaan kaatunutta tuolia jaloilleen. Onnistuttuaan 

tehtävässään tuli hänen vain kiivetä pöydälle. Helpommin sanottu kuin tehty kolmella 

jalalla. [B] sai kuitenkin loikattua tuolille ja kammettua itsensä pöydälle, joka oli tyhjennetty 

käyttökelvottomistakin tavaroista jo aikaa sitten. Katse harhautui ulos ja jäi seuraamaan 

sankkaa lumisadetta, taianomaista talvista maisemaa. Kuinka Vostokin kauneuden 

huomasi aina silloin, kun oli joutunut hetken pelkäämään, näkisikö sitä enää koskaan. 

Vaikka eihän [B] ollut pelännyt. Ei tietenkään, ei tosissaan.   
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Bet you can’t hit me 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/2111/bet-hit-me-off  

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Vostok 

Tilanne: Kissat Moskova ja Tatjana törmäävät Vostokissa nälkäkoiraan ja susiin. 

Pelaajat: WasabiVallabi, Tintti, (Nälkätunnus, Susitunnus) 

 

WasabiVallabi: 

Ränsistyneiden rakennusten väleissä mutkitteleville mutaisille kaduille oli laskeutunut 

sankka usva. Aurinko ajaisi sumun nopeasti tiehensä ensi säteillään, mutta vielä 

auringonnousuun oli aikaa tovi jos toinenkin. Aamun hämärässä Vostok odotti hiljaa 

seuraavaa päivää. 

Moskova oli yöpynyt erään katon harjalla savupiipun vierellä. Nyt jäseniä särki ja keho 

tuntui kohmeiselta. Kissa avasi raukeasti silmänsä, nousi seisomaan ja venytteli pitkään ja 

huolellisesti koko kehoaan. Etutassujen hihnat olivat painaneet yön aikana ikävästi 

rintakehää vasten. Toviksi kissa istuutui aloilleen ja hieroi kipeytynyttä kohtaa tassullaan. 

Hän suoristi kehonsa ympärille kiedottuun kelloon kiinnitetyn taskulampun ja suuntasi 

sitten katseensa alas usvaisille kaduille.  

 

Sumu harveni harppauksin ylöspäin mentäessä, mutta se oli silti vielä niin paksua, ettei 

Moskova mitenkään nähnyt alhaalla risteileviä katuja. Oli vain raskaan valkeuden keskeltä 

nousevia puunrunkoja ja katonharjoja. Vain etäistä linnun sirkutusta kuului jostain 

kauempaa, mutta sitäkään ääntä ei voinut sen tarkemmin paikantaa. Ohut hymy kohosi 

kollin mietteliäille kasvoille, kun hän lopulta nousi uudemman kerran seisaalleen ja asteli 

sitten katon reunalle. Hän kokeili ensin tassullaan kestikö räystäskouru astumista. Se 

narahti äänekkäästi, mutta kissa uskoi sumun vaimentavan ääntä sen verran, että moisen 

takia ei kannattanut vaihtaa suunnitelmaa. Moskova laskeutui kuolleiden lehtien 

peittämään kouruun ja käveli sitä pitkin toiseen päähän taloa. Sieltä oli vain hieman yli 

metrin mittainen loikka viereisen rakennuksen tasakatolle. Kissa hyppäsi äänettömästi 

valkean pudotuksen ylitse ja laskeutui pehmeästi seuraavalle tasanteelle. Koko Vostok oli 

http://daisyland.boards.net/thread/2111/bet-hit-me-off
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auki hänen tassujensa juuressa. Kissa hengitti raikasta ilmaa keuhkoihinsa ja kohotti 

katseensa horisonttiin. Vaivoin valkean taivaan takana erotti himmeästi hohtavan 

auringon. 

 

Tintti: 

Auringon nousuun olisi vielä tovi aikaa, mutta Daisyland oli hereillä. Aivan näillä näppäimillä 

portit avautuisivat ja huivilliset koirat sekä muutama kissa painelisivat Vostokin aamu 

usvaan. Valo lisääntyi koko ajan, muurinvartijat poistuivat muurilta ja natisten portti 

avautui. Joka päivä sama juttu, kuin kuu kiersi maata, yhtä raadollisesti portti avautui ja 

sulkeutui. 

Sen luomaa tungosta ja kaaosta hyväksikäyttäen eräs Orpo kissa luikki muurilla käyttäen 

varjoja apunaan. Huiviton naaraskissa loikkasi tuttuun puuhun, jota pitkin kissat olivat jo 

pitkään kulkeneet Vostokiin ja takaisin. Tällä kertaa musta neito vältti katseet ja pääsi 

turvallisesti maan pinnalle. Vostok kylpi usvassa, jota vasten Daisylandin kukkula näytti 

suorastaan terävältä. 

Hetken aikaa Tatjana pohti ja maalaili mielessään, minne menisi tänään. Hänellä ei 

oikeastana ollut edes syytä lähteä Vostokiin, mutta voitti se kokonaisen päivän makoilun 

Muusankehdossa. Ehkä sitä löytäisi jotakin mielenkiintoista. Alakaupunki oli paikka, josta 

löysi kaikkein monipuolisimmin tavaroita. Sinne suuntaisi siis hän! 

Kun Tatjana asteli alakaupungin katuja, oli aurinko jo noussut ja niellyt sumun mennessään. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova loikki pitkään katolta toiselle kierrellen näin Alakaupungissa sen aikaa, kunnes 

ilma alkoi kirkastumaan. Kun aurinko viimein pääsi kohoamaan tarpeeksi korkealle 

taivaanrannan takaa, haihtui paksu sumuvaippa hyvin nopeasti Vostokin kaduilta. Kolli 

pudottautui erään kaksikerroksisen talon parvekkeelle ja sujahti sitten sisälle rakennukseen 

saranoiltaan osin irronneen parvekeoven ja lahon ovenkarmin välistä. Hän oli tutkinut talon 

eilen ja sitä edellisellä viikolla, eikä silloin Nälkää ollut näkynyt. Ilma pysyi paikallaan eikä 

Nälän mätä haju iskenyt vieläkään vastaan, joten kissa uskalsi olettaa rakennuksen olevan 

yhä turvallinen.  
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Kaiken varalta kissa kuitenkin painoi taskulamppunsa päälle ja seurasi sen eteensä 

heijastamaa kalpeaa valokeilaa. Moskova vilkaisi vain ohimennen viereisillä hyllyillä 

notkuvia tavaroita, jotka vielä eivät olleet jääneet koirien ahneisiin tassuihin. Pölyisissä 

rappusissa näkyivät vain hänen omat tassunjälkensä. Alakertaan päästyään kolli suuntasi 

kulkunsa ulko-ovelle. Oven korkealla oleva pieni ikkunalasi oli särkynyt ja sen karmin päälle 

oli selvästi asetettu nuhjuinen rätti, jotta karmista vielä töröttävät lasinsirpaleet eivät 

sattuisi tassuihin. Kissa loikkasi ikkunaan ja huomasi saman tien kadulla kulkevan 

tummaturkkisen kissan. Tuo oli varreltaan suhteellisen kookas, mutta samalla siro. Tatjana. 

Kolli sai nimen päähänsä varsin vaivattomasti, sillä hän muisti yhä tuon aiheuttaman 

tragedian vuosien takaa. Nykyisin kissaa näki ties minkälaisessa seurassa. 

 

Moskova loikkasi alas talon betonikynnykselle ja napautti taskulamppunsa valon pois 

päältä. Kadun ja talon kivijalan välissä kasvoi tuuheana suolaheinä ja nokkonen. Kissa lipaisi 

huultensa kostukkeeksi raskaana aamukasteesta riippuvaa kasvin lehteä. Vettä oli vaikea 

kuljettaa mukanaan kun kiipeili katonharjoilla. 

"Aikaisin liikkeellä", Moskova totesi pehmeällä äänellä ja asteli rappusia pitkin kadulle. Hän 

vilkaisi katua kumpaankin suuntaan ja loi sitten katseensa naaraaseen. 

 

Tintti: 

Tatjana haistoi ilmassa lähestyvän syksyn. Naaraasta syksyllä oli jotenkin tunnistettava 

tuoksu, vähän kuin pakkasilmalla. Syksyn tuoksu oli hieman kastematoja, lahoavia lehtiä ja 

viileyden raikkautta. Yleensä kevät sai naaraan kuplimaan intoa, mutta nyt syksykin sai 

hänet iloiseksi. Olihan tämä vain yksi välikausi ihanan kesän ja kammottavan talven välissä, 

mutta piti elää hetkessä. Niinpä naaras antoi iloisen mielen vallata itsensä. 

Tatjana ei huomannut kuinka Moskova loikkasi ikkunalle äänettömästi kuin aave. Tosin kun 

kolli loikkasi ikkunasta alas naaras oli kuulvinaan jotakin, tai sitten vaistot vain käskivät 

katsoa kyseiseen suuntaan. Vostokin tuttu jännitys sai naaraan jännittymään hyvin 

pieneksi, tuskin havaittavaksi hetkeksi. Pian keho rentoutui ja ilme pehmeni. 

Tatjanan kasvot sulivat hymyyn. 

"Joskus aikaisin, joskus yömyöhään. Mutta aina silloin kun huvittaa." 

Kissa vastasi vain mitä sylki suuhun toi. 
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"Minä samoilen muutenvain täällä, entä sinä? Oletko viran toimituksessa?" 

Naaras kaiveli ja kaiveli muistiaan keksiäkseen kenen kanssa puhui, muttei vielä löytänyt 

kasvoihin sopivaa nimeä. 

 

WasabiVallabi: 

Katu oli kumpaankin suuntaan autio eikä ympäriltä kuulunut pienintäkään rasahdusta. Vain 

heikko tuuli havisutti vaimeasti kellastuvia lehtiä läheisessä koivussa. Moskova katsoi 

pitkään ja arvioivasti naarasta. Tuo oli varsin hyväkuntoisen oloinen siihen nähden, että oli 

Orpo. Usein ne ajautuivat ojanpohjille ja Kummitusjunaan heti orpoutumisensa jälkeen, 

mutta tämä yksilö oli selvästi kykenevä pärjäämään myös ilman Perheen apua. Tai sitten 

tuo vain oli kehittänyt itselleen jonkun tuotteliaan bisneksen, josta Moskova ei ollut kuullut. 

Oli miten oli, ei Moskova suhtautunut tuohon sillä samalla ynseydellä, jolla suurin osa 

Perheen kissoista otti vastaan Orvot. Oli aina arvostettava piirre kenessä tahansa 

daisylaisessa, että tuli toimeen omillaan ilman turvaverkostojen apua. Itsenäisyys oli niitä 

harvoja piirteitä, joita Moskova osasi muissa arvostaa. 

 

Myös kollin kasvoille kohosi jonkinlainen kohtelias hymy kun Tatjana alun säikähdyksen 

jälkeen tajusi, ettei häntä ollut yllättänyt mikään uhkatekijä. Moskova asteli tuota 

lähemmäs naaraan samaan aikaan vastatessa hänelle. Ruosteturkkisen kissan piiskamainen 

häntä heilui korkealla selän yläpuolella. Hänen katseensa oli yhä aavistuksen arvioiva, 

mutta myös selvästi utelias. 

"Niinkin voisi sanoa", Moskova vastasi ympäripyöreästi naaraan kysymykseen. Hänen 

hymynsä leveni ja ilme kertoi selvästi, että hän tarkoituksellisesti kiersi vastaamasta tuolle 

sen tarkemmin. Edellisenä päivänä Moskova oli ollut etsimässä Nälkäkoiria, mutta oli 

onnistunut näkemään vain vilauksen. Niin itsemurha-altis hän ei ollut, että olisi suoraan 

niihin paikkoihin rynnännyt, joista niitä varmimmin löysi. Pimeät loukot ja kellarit saivat 

pysyä koskemattomina. 

"Olen Moskova, kuulun Perheeseen toisin kuin sinä. Näytät pärjäävän varsin hyvin ottaen 

huomioon, minkä vuoksi sait lähdöt Perheestä. Hankitko kaiken elantosi Vostokista?" 

Vaikka Moskovan äänensävy ei ollut erityisen ystävällinen, ei hän vaikuttanut myöskään 

suoraan toista piikittelevän, vaikka sanat olivatkin suorat ja sisällöltään ehkä tylytkin. Kolli 
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jatkoi verkkaista kävelyään naaraan ohi ja toivoi tuon lähtevän kanssaan samaan suuntaan 

- tänne päin Tatjanakin oli ollut menossa. Hän ei kuitenkaan antanut toiveensa näkyä 

olemuksestaan. 

 

Tintti: 

Vaikka Tatjana ei itse ollut virantoimituksessa, naaras lähti vaistomaisesti lukemaan 

Moskovaa, ei kuitenkaan niin vakavati kuin Muusana asiakasta palvellessaan. Tatjana sai 

osakseen pitkänmallisen katseen, jonka syytä kissa ei tietenkään osanut lukea. Mitä toinen 

hänessä näki, se kiinnosti kovasti? Muistiko Moskova hänet, tiesikö toinen mikä hän oli 

ammatiltaan vai miellyttikö naaras kollin silmää? Mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin omalla 

painollaan tulisi varmasti vastauksia. 

 

Moskovan ympäripyöreä vastaus sai virneen leviämään tumman kissan huulille. Olipas 

ruosteturkki mystistä seuraa, mutta Tatjana nieli vihjeen. Kolli ei tahtonut puhua syistään 

olla Vostokissa, joten hän ei niitä utelisi. Ilo oli mukavempi jakaa jonkun kanssa, joten Orpo 

ei ajaisi Moskovaksi esiintynyttä kollia pois luotaan ainakaan tietoisesti. 

Moskovan esittely ja suorat sanat kirvoittivat yksittäisen naurahduksen tumman huulilta. 

Naurahduksen sävy oli vaikeasti tulkittavissa, se oli iloinen ja yllättynyt, mutta myös omalla 

tavallaan ylpeä. 

"Olen sopeutuvainen luonne. Teen mitä minulle tarjotaan yleisesti ottaen mukisematta, 

otan polettini ja katoan. Onnistuin verkostoitumaan nopeasti orpoontumisen jälkeen, joten 

usein on joku jolle vinkata velasta pahan päivän sattuessa." 

Kissa kertoi puolet totuudesta, äkäten yhtäkkiä mistä Moskova oli tuttu. Iloisessa kolli 

pyöritteli neitokaisia. Olisikohan toisessa asiakkaan virkaa? 

 

WasabiVallabi: 

Tatjana ei näyttänyt pahastuvan kollin sanoista vaan vaikutti sen sijaan kovin 

hyväntuuliselta. Tuo lähti kulkemaan Moskovan rinnalla katua pitkin. Moskova vilkaisi tuota 

ohimennen naaraan kertoillessa suurpiirteisesti siitä, miten tuo oli saanut asiansa 

järjestymään häätönsä jälkeen. Tatjana vaikutti mutkattomalta kissalta eikä kolli ollut 

ainakaan vielä yhtään harmissaan siitä, että oli lyöttäytynyt tuon seuraan. 
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Vaikka Moskova kuunteli kyllä tumman kissan juttuja, keskittyi hän selvästi myös 

ympäristön tarkkailuun. Hänen katseensa pysähtyi toviksi jokaiseen raollaan olevaan 

oveen, ikkunaan, viemärin kaivonkanteen ja katusyvennykseen. Yksikään varjo ei jäänyt 

häneltä huomaamatta. Kissa oli entistä valppaampi nyt kun hänellä oli seuraa. Ei siksi, että 

hän olisi halunnut toista suojella, ei. Vaan jos vaara yllättäisi, olisi hän varmasti valmiina 

pelastamaan oman nahkansa. Vaikka Tatjana oli varmasti kokenut Vostok-kävijä, ei 

Moskova millään tavalla luottanut tuohon. 

 

Kollin katse kävi uudemman kerran naaraassa tuon kertoessa verkostoituneensa hyvin. 

Moskovan katse oli tulkitsemattoman tutkiva, vino hymy kareili tovin hänen kasvoillaan. 

Tatjanan tosiaan näki usein liikkuvan mitä vaihtelevammassa seurassa.  

"Hm. Kyllä tämä maailma karsii kamaraltaan ne, jotka eivät ole kykeneväisiä selviämään 

omillaan. Ja niin sen pitäisikin olla. Jokaisen pitäisi olla kykeneväinen huolehtimaan 

itsestään ilman jatkuvaa huolenpitoa ja hyysäämistä." Moskova vaikutti päässeensä vasta 

vauhtiin, mutta lopetti sitten. Hän tajusi puhuneensa kiertoteitse jokseenkin ikävään 

sävyyn Perheestä, eikä halunnut jakaa näitä ajatuksiaan sen enempää vasta tapaamansa 

kissan kanssa. 

"Kävelet täällä keskellä tietä kuin Piirityön rakit. Eikö siirryttäisi ylemmäs", hän tokaisi sitten 

suoraan ja vaikka tavallaan esittikin kysymyksen, ei äänensävy antanut juuri toiselle 

vaihtoehtoja. Joko tuo tulisi mukaan tai jatkaisi matkaansa. Moskova ei kuitenkaan 

katutasossa liikkunut vaan viihtyi paremmin korkeuksissa. Moskova kipusi tottuneesti 

kahden talon välissä kasvavaa puoliksi keloutunutta mäntyä pitkin sammaloituneelle 

tiilikatolle. Hajamielisesti kissa rapsutti esiin työnnetyllä kynnellään kaarnanpalasia irti 

etutassuihin kiinnitetyistä pienistä teristä samalla kun kääntyi katsomaan taakseen, oliko 

toinen tullut perässä. 

 

Tintti: 

Tatjana oli selvinnyt hengissä niin monesta Vostokreissusta, että kyllä häntä saattoi 

konkariksi haukkua, mutta ei kissa ollut mitään verrattuna Moskovaan. Sen sai naaras 

huomata miltei samantien, sillä hän tuntui keskittyvän enemmän seuralaisensa 
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analysointiin kuin ympäristön tarkkailuun. Älykkääksi luonnehdittava Orpo sätti itseään 

moisesta, typerästä ja hengenvaarallisesta toiminnasta, ja päätti jättää Moskovan 

analysoinnin vähemmälle. Kuolema olisi ikävä, niin tänään kuin huomennakin. 

 

Pieni hymy valtasi Tatjanan katseen toisen puhuessa oikein mielenkiintoisia sanoja, eikö 

kolli ollut tyytyväinen eloonsa Perheessä? 

"Puhut totuuden sanoja, toveri hyvä. Luonnonvalinta on paras valinta." 

Naaras totesi, aikeinaan udella aiheesta enemmänkin, mutta sitten kolli suorastaan vaihtoi 

aihetta lennosta. Eikö toinen puhunutkaan mielellään niin tohkeissaan aloittamasta 

aiheesta? Ehei, nyt Tatjana ei jättäisi aihetta. 

Niinpä Muusa seurasi Moskovaa päästen tuon seuraksi katolle, mutta selkeästi hitaammin 

ja hieman oksilla epävarmasti tutisten, kuitenkin keskiverto kissan notkeudella. 

 

"Lääh.. Säpäs se olet ässä kiipeilyssä." Naaras kehaisi. 

"Mutta palatakseni aikaisempaan hieman, jos sallinet. Eikö sinusta ole oikein, että 

paremmin pärjäävät auttavat huonommin pärjääviä? Mitä haittaa esimerkiksi sinulle on 

siitä?" 

 

WasabiVallabi: 

Tatjana ei heti ilmaantunut katolle kollin perässä, mutta katon reunan takaa puusta kuuluva 

rapina kertoi, että tuo oli tulossa. Moskova haravoi jälleen katseellaan ympäristöään. Tällä 

kertaa maailma avautui aivan erinäköisenä kuin muutama tunti sitten. Harmaita talojen 

seiniä ja sammaloituneita sekä ruostuneita katonharjoja. Siellä täällä kilpaa kellastuvat 

lehtipuut täplittivät tasapaksun näköistä maisemaa, joka kuitenkin Moskovan 

näkökulmasta tarjosi lukemattoman määrän mahdollisuuksia. 

 

Musta kissa oli ehättänyt hänen vierelleen siinä vaiheessa, kun Moskova kääntyi jälleen 

tuota kohti. Vasta nyt hän malttoi tutkia tuota avoimemmin ja katse kävikin varsin 

peittelemättömästi tuon läpi päästä varpaisiin. Kissalla oli kauniin siniset silmät. Mitään 

kolli ei virkkanut eikä kasvojen ilmettä voinut tulkita. Silmät laajenivat aavistuksen 

yllättyneisyydestä kun Tatjana yllättäen kehui hänen kiipeilytaitojaan. Kolli ei ollut 



117 

 
tarkoittanut rehvastella. Hymyntapainen pyrki kasvoille, mutta Moskova peitti sen. 

"Noh", hän totesi vain vastaukseksi, mutta jo tuo pieni äännähdys paljasti, että hän oli 

jossain määrin otettu. 

 

Kun Tatjana palasi takaisin aiheeseen jota Moskova oli vahingossa sivunnut, istuutui hän 

aloilleen ja tuhahti tyytymättömästi. Kollin kulmat kurtistuivat aavistuksen ja katse kääntyi 

syrjään. Totta kai Orpoa kiinnosti tällainen puheenaihe. 

"Totta kai on oikein huolehtia heikommista. Jos tosiaan vain vahvimmat selviytyisivät ja 

jokaisesta resurssista pitäisi taistella, ei meidän yhteiskuntamme toimisi. En kannata 

anarkiaa." kissan ääni oli kipakampi, mutta sitten hänen ilmeensä pehmeni aavistuksen. 

Kollista näki selvästi, että aihe ei ollut tässä seurassa mieluisa, mutta silti se häntä kovasti 

kiinnosti ja paljon olisi halunnut sanoa. 

"Eikä siitä suoranaisesti haittaa olekaan, että annan oman panokseni Perheelle. Työni on 

priimaa ja sitä arvostetaan. Mutta en tee sitä muiden auttamisen ilosta vaan silkasta 

velvollisuudesta." 

 

Tintti: 

Tatjanan sydän hakkasi pienestä rasituksesta väkevänä vasten rintaa. Katse haravoi 

maisemaa ja pisti varmaan tuhannetta kertaa merkille, että Vostok oli kaunis. Etenkin 

syksyllä, vaikka väriloisto ei vaikuttanut vielä olevansa kirkkaimmillaan. 

Sininen katse palasi Moskovaan ja korvat rekisteröivät kehujen reaktion taustalla kaikuvan 

tunteen. Kolli taisi pitää saamistaan kehuista, mutta tuntui haluavan peitellä moista 

tunnetta. Tämänkin pienen informaation naaras piilotti tarkan muistinsa syövereihin. 

 

Tatjanan suupielet meinasivat haluta nousta itsetietoiseen hymyyn kollin ollessa 

tyytymättömän oloinen, mutta kohtelias kissa ei moista tunnetta näyttänyt. 

Jälleen Moskova puhui asiaa ja tuon tiedostamat Perheen hyveet olivat juuri niitä, mitä 

Tatjana eniten kaipasi. Hän kaipasi sitä tukiverkkoa, mihin saattoi nojata kun putosi. Nyt 

hänellä oli vain hatara tukiverkko Muusankehdosta. Moisen naaras päättikin tuumaista 

ääneen. 

"Muiden auttaminen oman henkensä kustannuksella on typerintä mitä tiedän, mutta jos 
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pystyy siihen vaarantamatta itseään liiaksi, se on polettejakin arvokkaampaa. Perheen 

tukiverkko oli ihana suoja. Jos minä vaikka menettäisin raajan, olisin yhtä kuin kuollut." 

Tatjana ei ollut vielä valmis vaihtamaan aihetta, vaikka Moskova tuntui vaikuttavan hetki 

hetkeltä ahdistuneemmalta aiheesta. 

"Velvollisuus. Niin no. Sekin on hyvä syy tehdä jotakin. Jos ei mene henkilökohtaiseksi, niin 

miksi ihmeessä toteutat velvollisuutesi? Eikö se ole pakkopullaa kun käytät sitä kuvaamaan 

sanaa 'velvollisuus'? Vai kulkevatko kenties intohimosi ja velvollisuutesi samaa polkua?" 

Naaras filosofoi. 

 

WasabiVallabi: 

Moskovan silmät siristyivät aavistuksen toisen sanoessa hyvin suoraan mielipiteensä 

muiden auttamisesta oman henkensä uhalla. Muiden auttaminen kaikin mahdollisin tavoin 

oli Perheen yksi peruspilareista ja Orvolle olisi kollin pitänyt tätä aatetta puolustaa. Perheen 

yhteishenki oli toki hieno asia ja se toimi läpäisemättömänä kilpenä Daisylandin ja Vostokin 

kaameuksia vastaan. Mutta jos Moskova joutuisi pahan paikan tullen päättämään 

pelastaisiko itsensä vai jonkun muun perheenjäsenen, ei valintaa olisi vaikea tehdä. Ja sen 

takia kolli ei typeryksiä ottanutkaan mukaansa Vostokiin - jotta välttäisi Tatjanan kohtalon. 

 

Kolli tyytyi hymähtämään vastaukseksi mustan kissan sanoihin siitä, miten esimerkiksi 

raajan menettäminen koituisi tuolle kohtalokkaaksi ilman Perheen tukiverkostoa. 

Rampautuneena Moskova haluaisikin kuolla. Ei muiden vaivoina kehtaisi elää eikä sitä 

mielikään kestäisi. 

 

Moskova kohotti ylevästi leukaansa Tatjanan seuraavan kysymysryöpyn edessä. 

Hännänkärki heilahteli tyytymättömänä tiilikaton kosteilla sammalilla. Kissa loi 

arvostelevan katseen naaraaseen, joka kovin suoraan rohkeni esittää hänelle 

kysymyksensä. Naaras oli tainnut pohdiskella näitä asioita ennenkin. 

"Asun Daisylandin muurien sisäpuolella, kulutan yhteisiä resursseja ja joissain tilanteissa 

hyödyn siitä, että voin luottaa Perheen tukeen. Teen velvollisuuteni, koska se on osa 

elämää. Selviäisin varmasti yksinkin ilman tukiverkostoja, mutta miksi en etsisi kaupungista 

ruokaa sairaille kissoille tai täkkejä pakkasia vastaan värjötteleville pennuille, jos pystyn sen 
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tekemään?" Moskovan asenne oli jälleen tyly. Hän ei pitänyt siitä, että joutui selittelemään 

tai puolustelemaan omaa elämäntapaansa ja tekemiään valintoja tuntemattomalle. Ennen 

kuin toinen sai suunvuoroa, hän jatkoi hieman pehmeämmin ja keskustelevampaan sävyyn: 

"Sinäkin asut Daisylandissa. Sinulla on katto pään päällä ja ehtymättömät vesivarannot 

käytössäsi. Huvipuiston sähköt pitävät patterit lämpiminä ja valot päällä kylmyyttä sekä 

pimeyttä vastaan. Vaikka hankkisitkin ruokasi ja muut välttämättömät hyödykkeesi itse, 

olet silti riippuvainen yhteiskuntamme toiminnasta. Ja tienaamasi poletit olet joka 

tapauksessa ansainnut työllä. Ellet myy huumeita tai itseäsi, sanoisin, että sinäkin teet 

velvollisuutesi siinä missä minäkin. Sinun työpanoksesi vain menee eri osoitteeseen." 

 

[Nälkätunnus liittyy mukaan peliin] 

 

Tintti: 

Tatjana suoritti mielessään nopean laskutoimituksen. Moskova ei ollut alun alkaenkaan 

pitänyt tästä keskustelunaiheesta, yrittänyt vaihtaakin sitä ja nyt siristeli jo silmiään. Musta 

naaras tahtoi vielä hengailla kissatoverin kanssa, järjellisiä sellaisia oli harmillisen vähän. Oli 

siis parasta antaa aiheen lipua pois ja löytää jälleen se pehmeä mukavuus heidän välillensä. 

 

Tatjanaa suorastaan nauratti Moskovan ylenkatsova reaktio hänen kysymykseensä. Juuri 

tuollaisina hän piti Perheen kissoja, nokkavina keimailijoina, jotka pitivät itseään 

parempana kuin muut. Voi kun heidät olisi hetkeksi heitetty kadulle, niin he oppisivat 

tavoille. Eikun. Hei, kissathan oli heitetty kadulle. 

"Okei, okei. Me kaikki tuemme yhteiskuntaa ja se on hyvä." 

Naaras sanoi, mutta Moskova saattoi nähdä epäselvän tunteiden värähdyksen naaraan 

kasvoilla silloin kun puhuttiin itsensä myymisestä. 

 

”…DIMIT…Dimi-TRI….” 

Värisevä huuto kaikui selkeästi kauempaa. Se oli Nälkä, jokainen tiesi sen. Vai oliko? Mitä 

jos tällä kertaa joku huutelikin heidän Päällikköään tuolla rakennusten välissä? 

Tatjana katsoi, mitä Moskova päättäisi tehdä, ja hän seuraisi tuota, mikäli kolli siirtyisi 
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jonnekin. Täällä katolla he olisivat turvassa, olihan aurinko jo noussut aikoja sitten ja 

sumukin hälvenemässä. 

 

WasabiVallabi: 

Sinisilmäisen kissaneidon ilmeessä näkyi selvästi havaittava mutta vaikeasti tulkittava 

värähdys, kun Moskova mainitsi itsensä myyminen. Kollin kulmat kurtistuivat aavistuksen. 

Koska Tatjana ei kuitenkaan asiaan takertunut tai millään tapaa halunnut sitä nostaa esille, 

lipuivat myös kollin ajatukset tuon seuraaviin sanoihin. Tällä kertaa ne olivat melkeinpä 

sovittelevat ja toppuuttelevat. Joko Tatjanakin kyllästyi jo aiheeseen tai sitten ei vain 

pitänyt Moskovan ynseydestä ja tyytymättömyydestä. Kolli katsoi tuota vielä hetken 

arvioiva ja mietteliäs ilme kasvoillaan kuin varmistaakseen, ettei tuo enää jatkaisi tätä 

keskustelua pidemmälle. Hännänkärki heilahti jälleen kattotiilillä. 

 

Moskovan korvat kääntyivät salamana kauempaa kujilta kantautuvan ääntä kohti. Hänen 

kehonsa jännittyi ja ryhtinsä suoristui. Vasta muutaman sekunnin jäljessä myös katse alkoi 

haravoimaan äänen suuntaa. Äänen aiheuttajaa ei täältä nähnyt, taloja oli edessä 

oletettavasti enemmän kuin yksi. 

Kolli tunnisti äänen Näläksi. Hän oli kuullut niiden ääntelevän lukemattomia kertoja. Oma 

vaisto oli se, johon hän luotti. Jos asiaa olisi jäänyt pohtimaan, olisi hänkin saattanut alkaa 

epäilemään päätelmiään. 

 

Niin hän ei kuitenkaan tehnyt vaan alkoi välittömästi toimimaan. Kissa vilkaisi vielä 

naaraaseen ja vaikka tuo omassa tuittupäisyydessään olikin varsin viehättävä, ei hänellä 

enää ollut minkäänlaista mielenkiintoa jäädä tuon seuraan. 

Moskova nousi seisomaan, suoristi tottuneesti kellonsa hihnan ja taskulampun ja asteli 

äänettömästi katon reunalle. Hän tarkisti alhaalla aukeavan kadun jolla he juuri olivat 

kävelleet. Ei ketään. Kissa oli jo aikeissa laskeutua puun kautta maan tasalle, mutta pysähtyi 

vielä hetkeksi. 

"Minä menen katsomaan, mikä tuo oli. Jos tulet mukaan, en odottele tai neuvo sinua. Joko 

pysyt mukana tai hakeudut pois täältä." 
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Sen sanottuaan kissa viimein hyppäsi puuhun ja oli pian katutasossa. Hän suuntasi kulkunsa 

nopeasti sen samaisen rakennuksen luokse, josta oli aikaisemmin tullut ulos. Kissa loikkasi 

sisään oven särkyneestä ikkunasta, kiipesi portaita pitkin toiseen kerroksen parvekkeelle ja 

loikkasi sieltä kyseisen talon katolle. Näin hän oli päässyt kadun toiselle puolelle lähemmäs 

äsken kuulunutta Nälkää. Talot olivat lähekkäin ja Moskovalle ne olivat tuttuja. Kissa loikki 

katolta toiselle jääden aina välillä kurkistelemaan katon reunan yli kapeille kujille. 

Haju paljasti Nälän olinpaikan ennen kuin katse sen tavoitti. Se oli kahden yksikerroksisen 

talon välissä. Moskova istuutui katon reunalle ja suuntasi katseensa alas tuohon saastaan. 

Nälkä oli varmaan harhautunut piilopaikaltaan, niitä ei usein nähnyt ulkona näin kirkkaassa 

valossa. Se oli ruma ja suurikokoinen, sen selkä ja niska näyttivät pahoin vahingoittuneilta 

bakteeripesäkkeiltä. 

Moskova rapisteli sadevesikourusta oksia ja lehtiä ja antoi niiden varista otuksen niskaan. 

Kissan silmissä oli oudon kiihkeä palo. 

 

[ Nälkätunnuksen vuoro ] 

 

Tintti: 

Minä menen katsomaan, mikä tuo oli. Jos tulet mukaan, en odottele tai neuvo sinua. Joko 

pysyt mukana tai hakeudut pois täältä. 

Kuka järjellinen olento lähestyi edes Nälkää? Epäusko ja inho häivähti Tatjanan katseessa 

tuon kuullessa Moskovan suunnitelmasta. Kaikki se komea mystisyys mikä tuosta Perheen 

kissasta huokui, tuntui nyt murenevan alas kuin kuiva maali. 

Silti, kaikesta huolimatta Tatjana seurasi Moskovaa. Naaras ei itsekään tiennyt miksi, tai 

olisi ehkä osannut tulkita tunteitaan jos olisi pysähtynyt miettimään, mutta Orpo ei 

pysähtynyt. Tuo seurasi sulavasti mutta selkeästi hitaammin kollia, vain vaivoin perässän 

pysyen, sen verran parempi toinen oli kiipeilemään. 

 

Puusta alas, kadulta ikkunan kautta sisälle, portaat ylös, parvekkeelle ja sieltä katolle. 

Naaras oli silminnähden hengästynyt päästyään katolle. Tatjanalla ei ollut lainkaan aikaa 

hengähtää, jos tuo tahtoi seurata Moskovaa. Mielessään kirouksia suoltaen Orpo lähti 
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loikkimaan toisen vanavedessä, katolta toiselle aina vain ääntä kohti. Ajatus Nälän 

lähestymisestä kuvotti Tatjanaa. Ja se haju. 

 

Siinä he nyt olivat, katon reunalla ja katselivat alas Nälkään. Moskova tiputteli jotakin 

olennon niskaan ja se sekosi. Nälkä ulisi ja korisi, saaden Tatjanan irvistämään, kissa nosti 

karvansa pystyyn ja porhisteli kyyryssä häntänsäkin. Katse käväisi pikaisesti Moskvoassa, 

miksi toinen teki noin? Miksi Nälkä reagoi noin? 

"Miksi? Miksi se sekosi?" 

Naaras kuiskasi, olettaen että Moskova tietäisi. Ehkä toinen todella tietäisikin! 

 

WasabiVallabi: 

Nälkä nousi seinää vasten selvästi kissan ääniin reagoiden. Sen pienet maitomaiset 

tihrusilmät saivat Moskovan värähtämään. Noiden otusten sokea katse oli aina yhtä 

lamaannuttava. Eläinraunio perääntyi ja ulvahti harhautuessaan suoraan auringonvaloon. 

Moskovan suupieli nyki hymyntapaisesti kun Nälkä alkoi ulisemaan käyden sitten oman 

jalkansa kimppuun. Nälän ääntely muistutti kovasti pienen pennun vaikerrusta. Tällaista 

ääntelyä Moskova oli kuullut vain harvoin. Kaikki osasivat reagoida oikealla tavalla Dimitrin 

huuteluun, mutta pennun itku herätti varmasti sekä kissoissa että koirissa paljon 

alkukantaisempia vaistoja. Vain kovasydämisimmät daisylaiset uskaltautuisivat 

kääntämään selkänsä tuollaiselle nyyhkytykselle jos ei sen aiheuttajasta ollut täysin varma. 

Tällaisen ei pitäisi antaa levitä. 

 

Moskova hätkähti silminnähden, kun vierelle ilmestynyt Tatjana kuiskasi varovasti 

kysymyksensä. Naaras ei ollut enää niin itsevarma kuin aikaisemmin. Kollin katse kääntyi 

tuohon toviksi. Mustan kissan koko turkki oli aivan pörhöllä ja keho kyyryssä. Tämä oli 

Tatjanalle selvästi ainakin joissain määrin vieras tilanne. 

"Syitä voi olla monia. Joko valo sattuu sitä niin paljon tai se on turhautunut siihen, ettei 

pääse luoksemme. Tai sillä vain on nälkä." kolli käänsi katseensa mietteliäänä takaisin 

Nälkään.  

"Meidän pitää tappaa se. Kuuletko tuon nyyhkytyksen? Jos ne oppivat aidonkuuloisen 

itkun, se aiheuttaa varmasti ongelmia." 
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Kolli irrotti taskulampun kellonsa hihnasta. Se ei valaissut tarpeeksi näin kirkkaassa 

päivänvalossa, mutta myös erinäiset äänet tuntuivat toisinaan rasittavan Nälkiä. Moskova 

otti tassullaan pitävän otteen taskulampusta ja alkoi hakkaamaan sillä ruosteista ränniä 

vasten. Kolina ja räminä kantautui maahan asti myös läheisen sadevesikourun kautta. 

 

[Nälkätunnus] 

 

Tintti: 

Tatjana oli todella kaukana mukavuusalueestaan. Järki sanoi, että kaikessa 

hirmuisuudessaan edes Nälkä ei voinut kiivetä pystysuoraa seinää pitkin suoraan 

auringonvaloon heidän luokseen, mutta vaistot huusivat yhtä huutoa, että piti paeta. 

Vastoin kaikkia eläimellisiä vaistojaan oli naaras seurannut kollia tähän talonharjalle 

tuijottamaan tuon pedon mätiviin, valkeisiin silmiin. Orpoa oksetti. 

Moskova sanoi kyllä oikein järkevän asian ja omalla tavallaan Tatjana oli samaa mieltä. 

Mutta. 

"Tuota.. ja mitenhän me muka tapettaisiin koiran kokoinen peto?" 

Edelleenkin mustan kissan jokainen karva oli pystyssä ja korvat luimussa. 

Tatjana tuijotti Nälkää, peto tuijotti takaisin. Pienen sähähdyksen naaras laski ilmoille. 

Rännin kolina ja valitus sai jälleen otuksen sekoamaan. Jonkin aikaa se yritti tuhota 

äänenlähdettä, mutta sitten itkien ja valittaen tunkeutui talon kellariin. 

Orpo oli nähnyt tarpeeksi. 

"Okei. Jos ajattelit seurata tuota kellariin niin tervemenoa." 

Naaras peruutti pois talon laidalta ja istuutui alas, yrittäen rauhoittaa vinhasti laukkaavaa 

sydäntään. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova perääntyi kauemmas kolistelemastaan sadevesikourusta, kun Nälkä kävi alas 

johtavan rännin kimppuun. Sen reuhtominen oli niin voimakasta, että koko vesikouru 

rämisi ja tärisi. Kissa kurkotteli koko kehoaan edemmäs nähdäkseen silti inhottavan 
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otuksen toimet. Kasvot kurtistuivat ja kolli joutui avaamaan suunsa. Nenän kautta 

hengittäminen oksetti aivan liikaa. Nälkä haisi kuolleelta raadolta.  

Pian Nälkä kuitenkin vetäytyi ulisten kauemmas. Se naksautteli monta kertaa hyvin tiheään 

tahtiin. Moskova lopetti rännin rämistelyn.  

Kalma alkoi työntämään itseään sisään rakennuksen alareunassa olevasta pienestä kellarin 

ikkunasta. Aukko oli ahdas ja repi varmasti riekaleista rakinkuvatusta entistäkin enemmän 

rikki, mutta se kyllä mahtuisi siitä sisään jos oikein halusi. 

Tatjana peruutti kauemmas katon laidalta ja ilmoitti, ettei seuraisi kollia alas kellariin. 

Moskova käänsi kummeksuen katseensa naaraaseen ja naurahti huvittuneesti, kunnes 

tajusi tuon olevan tosissaan.  

"Enhän minä tuonne kellariin mene Nälän ruuaksi", hän tokaisi ja vilkaisi jälleen Nälkää. Se 

olisi aivan kohta kadonnut näkyvistä. 

Musta kissa vaikutti kaikin puolin tyrmistyneeltä. Kolli kurtisti kulmiaan. Naiset. Sille oli 

syynsä, miksi Moskova ei ottanut naaraita mukaansa työtehtäviin. Tai ketään muutakaan. 

Joko ne eivät pysyneet perässä tai järkyttyivät liiaksi.  

"Tukin vain jollain tuon ikkunan tai etsin vaikka pullon, jonka särjen sen edustalle. Tai viskon 

sisään kellariin. Hyvällä tuurilla Nälkä ottaa tarpeeksi osumaa ja vuotaa kuiviin. Pystytkö 

etsimään minulle lasipullon kulti?" Moskovan ääni oli yhä terävä, mutta siinä oli jonkin 

verran sovitteleva sävy. Kolli ei täysin voinut peitellä innostustaan ja hyvää mieltään. 

Hänellä ei enää ollut kiire mihinkään. Kunhan Nälkä pääsisi sisälle rakennukseen, ei se 

hetkeen tulisi sieltä ulos.  

Moskova nousi seisomaan ja lähti sitten kiertämään verkkaisin liikkein kattoa ympäri. Hän 

kurkisti katon laidan yli jokaiselta seinustalta tutkiakseen rakennuksen ovet ja ikkunat. 

Ikkunat olivat vielä ehjiä kellarin ikkunaa lukuun ottamatta. Taloon johti vain yksi ovi, ja se 

näytti olevan kiinni. Toivon mukaan kellarin ikkuna oli ainut reitti rakennukseen ja sieltä 

ulos. 

 

Tintti: 

// Ilkeästi oletan että Nälkä ei ole tulossa ainakaan just nyt takasin. Hypätköön taas mihin 

tahansa väliin jos tuleekin takas! // 



125 

 
Tatjanasta ei tuntunut hyvälle kun Moskova nauroi hänelle. Naaraan otsa rypistyi 

aavistuksen ja korvat kääntyivät taakse, kissan teki mieli sanoa jotakin nasevaa, mutta 

mitään hyvää ei tullut mieleen. Muusa oli valmis jo poistumaan paikalta, kun kolli kertoi 

tapoja, joilla tappaa Nälkä. Nuo kuulostivat ihan hyviltä tavoilta, eikä hirveän vaarallisilta. 

Yleensä Tatjana oli melko fiksu, mutta pelko sai hänet nähtävästi todella typeräksi. Häpeä 

poltteli mieltä. 

"Okei." 

Tatjana sanahti huokaisten. Ei hänellä parempaakaan tekemistä ollut ja Moskova oli 

oikeassa ja, tämähän oli aika kivaa. Adrenaliini kohisi suonissa ja pelko sai hänet elämään 

enemmän kuin aikoihin. Tottumista tällainen vaatisi, mutta ei olisi tylsää tekemistä, ei 

yhtään. 

Niinpä Tatjana asteli katon reunalle, antoi katseensa maalata maisemaa etsien lasipulloa. 

Kissa vaihtoi muutamaankin otteeseen paikkaa, ennenkuin näki kadulla lasipullon. 

Uskaltaisikohan hän maahan? No, tuon äskeisen Nälän pakopaikka oli vastakkaisessa 

suunnassa mutta meteli oli saattanut houkutella niitä lisää. 

Tatjana katseli jonkin aikaa itselleen sopivaa reittiä, ennenkuin lähti matkaan, ensin kadun 

toiselle puolelle kattojen kautta, sitten parvekkeelle, siitä alas riutunutta puuta pitkin ja 

sitten oltiin maassa. Nyt tarvitsi vain napata lasipullo äkkia hampaisiin, kiivetä ylös ja 

pomppia takaisin Moskovan luo. 

Mutta mikä vilahdus tuo tuolla hämärällä kadulla oli ollut? 

 

[Susitunnus liittyy peliin] 

 

WasabiVallabi: 

Moskova nyökäytti päätään naaraalle, kun tuo liukeni alas katolta. Kollin katse seurasi 

mustaturkkista kissaa tuon ilmestyessä näkyviin katutasossa. Vaikka Tatjana vaikutti 

melkoisen järkyttyneeltä eikä tuo suorastaan innosta hihkuen lähtenyt hoitamaan 

Moskovan tuolle antamaa työtä, uskoi kolli tuon silti salaa nauttivan tästä kaikesta. Tatjana 

vaikutti tytöltä, joka osasi seikkailla ja pitää hauskaa - vaikka tietenkään työtä ja huvia ei 

pitänytkään sekoittaa keskenään. 
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Pian Tatjana katosi näkyvistä, eikä kolli jäänyt laakereilleen makaamaan. Kissa kulki itsekin 

katon toiseen päähän ja seurasi Tatjanan jäljissä alas kadulle. 

 

Kolli kulki talon seinustaa kellariin johtavan ikkunan luokse ja kurkisteli sitten hyvän matkan 

päästä hämärään. Nälkää ei näkynyt eikä kuuluunut, se oli varmaan vetäytynyt johonkin 

pimeään nurkkaan kaluamaan itseään. Kissa höristi vielä korviaan kuullakseen 

pienimmänkin pihauksen, mikä kellarista kuuluisi. 

Sen sijaan jostain toisesta suunnasta kantautui aivan toisenlainen ääni, joka sai Moskovan 

valpastumaan välittömästi. Kissa kohotti päänsä pystyyn ja kääntyi äänen suuntaan. Joko 

se oli koira tai sitten susi. Toisen kissan ääni se ei ollut. Kolli siirtyi toiselle puolelle katua ja 

lähti kulkemaan varovaisin askelin kohti sitä suuntaa, jonne Tatjana oli kadonnut ja josta 

ääni oli kuulunut. Pian hän näkikin naaraan edessään, mutta kissa oli kääntynyt erästä 

poikkikatua kohti, jonne Moskova ei nähnyt. Ilmassa haisi jokin villi ja vaarallinen. Jokin, 

joka sai niskavillat nousemaan pystyyn. Vaistot käskivät Moskovaa pakenemaan. 

 

Kolli vilkaisi ympärilleen. Vain parinkymmenen metrin päässä takana kasvoi kahden talon 

välissä puoliksi lahonnut mänty. Toisella puolen katua taas oli erään talon ikkuna rikki, 

mutta kyseistä rakennusta kolli ei ollut tutkinut. Tietysti hän voisi myös palata samaa reittiä 

takaisin sen talon katolle, jossa oli juuri ollut. 

Moskova sihahti matalasti kiinnittääkseen naaraan huomion. Jos tuo kääntyisi katsomaan 

Moskovaa, vinkkaisi kolli takana kasvavaa puuta Tatjanalle ja olisi myös valmiina 

juoksemaan kyseiseen suuntaan, jos Tatjana niin tekisi. 

 

Tintti: 

Tatjana ehti tarttua lasipulloon, ennenkuin puhe kantautui korviin. 

Pysy paikoillasi, rotta. 

Tatjana jähmettyi paikalleen, ei omasta tahdostaan vaan silkasta pelosta. Pelon kylmä 

kosketus tuntui kylmettävän naaraan aina kirsunpäästä hännänpäähän asti. Jokainen karva 

kissassa nousi hitaasti pystyyn. Moskovan todella hiljainen sihahdus sai naaraan 

vilkaisemaan kyseiseen suuntaan, ja kului alle silmänräpäksen pituinen hetki, kun kissa 

pinkaisi juoksuun. 
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Vaikka pelko oli lamaannuttanut kehon, se ei lamaannuttanut mustan neidon päätä, ei ollut 

lamaannuttanut vielä koskaan. Täysin vaistojensa varassa neito syöksähti matkaan ja 

kolmen pitkän askeleen päästä Tatjana oli puun luona ja syöksyi ylöspäin. 

 

Kaikessa tässä meni vain pieni hetki. Päästyään puun oksistoon turvaan kissa pysähtyi 

tasaamaan hengitystään. Kunhan jokseenkin huonokuntoinen puu ei pettäisi heidän altaan. 

Tatjana sähisi vihaisena ja tajusi vasta nyt puristavansa hampaissaan lasipulloa. 

"Saatanan metsän rakit, kuraturkit painukaa vittuun täältä." 

Kissa tiuskaisi silmät salamoiden, sylki suorastaan lentäen. Naaraan teki mieli heittää sutta 

päähän pullolla. 

 

[Susitunnus vastaa] 

 

WasabiVallabi: 

Kun Tatjana singahti liikkeelle Moskovan vinkkaamaan suuntaan, otti myös kolli jalat alleen. 

Hän kiipesi mäntyyn naarasta ennen, mutta piti kuitenkin koko ajan huolen siitä, ettei olisi 

tuon tiellä. Hän nousi korkealle puuhun ja tarrasi sitten tukevasti kiinni tukevan oksan 

kaarnaan. Kääntäessään viimein katseensa kohti maata hän kohtasi puun juurella kaksi 

sutta. Kollia kylmäsi. Kehon lävistävät kylmät väreet olivat aivan erilaisia kuin ne, joita hän 

sai Nälkään törmäämisestä. Tämä oli puhdasta pelkoa. 

Moskova ei tiennyt susista juuri mitään. Hän oli toki kuullut noiden tappaneen kissoja ja 

myös monet koirat olivat viime aikoina joutuneet vaikeuksiin, mutta siihen hänen tietonsa 

jäivät. Mitä ikinä ne halusivatkaan heistä kahdesta, ei se voinut olla mitään ystävällistä. 

Toisen naaraspuoleisen suden keltaiset silmät kiiluivat uhkaavasti kohti Tatjanaa. 

 

Siinä samassa Tatjana avasi suunsa ja sylki haukkuja susien niskaan. Moskova sähähti 

varoittavasti, silmät kapenivat ja hampaat paljastuivat. Näitä ei kannattanut provosoida 

turhaan. Ties mitä ne tekisivät. 

Liekö Tatjanan sanoilla ollut osansa tulevaan tai ei, joutui Moskova yllättäen tarttumaan 

entistäkin tiukemmin puuhun kiinni kun toinen susi hyppäsi runkoa vasten. Koko puu 

huojahti selvästi, kuivuneet havunneulat varisivat maahan kahisevana ryöppynä. Pian susi 
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toisti saman eikä mennyt aikaakaan, kun toinenkin liittyi sen seuraan. Moskova vilkaisi 

jälleen ympärilleen. Viereisten talojen katot olivat hyppyetäisyydellä, mutta niitä lähimmät 

oksat olivat varsin kapeita. Susien hyppyvoima heilautteli puuta niin rajusti, että 

hyppääminen olisi vaikeaa. 

"Tatjana! Meidän pitää päästä täältä pois. Anna pullo minulle, kiipeä yläoksille ja hyppää 

katolle, kun heitän pullolla susia." Moskovan ääni oli sähisevä kuiskaus, joka hädin tuskin 

kuului Tatjanan korviin asti. Moskova ei luottanut tarpeeksi Tatjanan sihtiin, jotta olisi 

antanut tuon vastata pullon heittämisestä. Heillä oli vain yksi yritys häiritä sillä susia. Lisäksi 

hän halusi varmistaa Tatjanan pääsemisen turvaan. Yleensä kolli ei välittänyt näin paljoa 

sivullisista, mutta tällä kertaa hän tunsi olevansa osittain vastuussa koko tilanteeseen. 

Hänhän se oli raahaillut Orpoa mukanaan ympäri Alakaupunkia ja saattanut tuon vaarasta 

toiseen. 

 

Tintti: 

Moskovan sähähtäessä hänelle varoittavasti, Orpo mulkaisi kollia niin hyytävästi kuin ikinä 

vain osasi. Tatjana tajusi virheensä vasta, kun susi iskeytyi vasten puunrunkoa. Kissan katse 

muuttui tuon jälkeen pelokkaaksi ja kovin pahoittelevaksi. Puu huojui, vapisi ja valitti. Se 

kitisi saamansa rasituksen varassa ja pelko jäysti tietään naaraan sisällä, miltei 

lamauttavana. Oli pakko toimia, mutta järki liikkui kuin täi tervassa. Mitä he muka voisivat 

nyt tehdä? Hypätä pois puusta, mutta minne? 

 

Moskovan päässä tuntui muodostuvan suunnitelma ja Tatjana ei voinut tehdä muuta, kuin 

totella. Varovasti liikkuen kissa hivuttautui kollin luo, varovasti ja hitaasti naaras ojensi 

lasipullon, tehden kaikkensa ettei se tippuisi ennen aikojaan. 

Kun vaihto oli tehty - onnistui tai ei - lähti kissa kiipeämään ylöspäin. Susien teot alhana 

vaikeuttivat kiipeämistä, mutta hitaasti ja varmasti, huolella naaras pääsi ylös. Tatjana 

pysähtyi sellaisen oksan luo, joka vaikutti pitkältä ja tukevalta, tai niin tukevalta kuin tässä 

kuolleessa surkeassa karahkassa oli. 

 

"Valmis!" Kissa sähähti nopeasti ja hiljaa. 

Heti kun Moskova heittäisi pullon, Orpo olisi valmis syöksymään turvaansa, tai tuhoona. 



129 

 
 

[Susitunnus vastaa] 

 

WasabiVallabi: 

//Nyt tuli pitkä..! Mielelläni muokkailen, jos pelaukseni menee liian pitkälle ja välissä ehtii 

tapahtua jotain merkittävää. Jos taas kaikki on ok niin mietin, että ehkä vastausvuoroa voisi 

vaihtaa ja susi vastata seuraavaksi, jotta susien reaktio saataisiin sitten jo Tatjanan 

seuraavaan vuoroon? 

 

____ 

 

 

Moskova seurasi silmä kovana Tatjanan liikkumista oksalta toiselle häntä kohti. Kolli otti 

vakavana tuon ojentaman pullon kainaloonsa ja iski sitten välittömästi kyntensä takaisin 

puun kaarnaan kiinni.. Hän tarkkaili vielä Tatjanaa, kun tuo kiipesi yhä ylemmäs mäntyyn ja 

jäi sitten kyhjöttämään korkealla sijaitsevaan oksanhaaraan. Moskova nyökäytti tuolle 

päätään tuon ilmoittaessa olevansa valmis. 

 

Kolli kääntyi susien suuntaan. Kauhukseen hän huomasi noiden tuijottavan herkeämättä 

Tatjanaa. Ne olivat selvästi paljon älykkäämpiä kuin Nälät ja osasivat muodostaa 

jonkinlaisia tapahtumaketjuja paksuissa kalloissaan. Tämä oli kollille aivan uudenlainen 

vastus. Moskova otti pullosta paremman otteen ja koetti tähdätä. Jos pullo osuisi ohi, tai 

jos susi ei vain välittäisi siitä ja Tatjana hyppäisi... Ne selvästi suunnittelivat jotain. Pudotus 

maahan asti oli pitkä. Kissa selviäisi siitä kyllä hengissä, mutta alhaalla odottivat susien 

ahnaat kidat. Se merkitsi kuolemaa. Moskovan mieleen tuli Lavandan ja [J]n kokemat 

kohtalot. Vaikka Moskova olisi voinut lähes puhtaalla omallatunnolla käyttää susien 

huomion kiinnittymistä Tatjanaan hyödykseen ja lähteä vain itse luikkimaan karkuun, ei hän 

voinut niin tehdä. Jos se oli hänestä itsestään kiinni, ei yksikään susi tappaisi enää yhtäkään 

kissaa. Hän itse tappaisi susia. 
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Moskovan katse haravoi ympäristöä. Ilme oli valpas ja totinen, korvat kääntyilivät 

tarkkaavaisina puolelta toiselle. Puun toisella puolella olevan talon katto oli varsin korkealla 

ja kaukana lähimmistä oksista, mutta talon seinässä oli ilmeisesti toiseen kerrokseen 

johtava pieni ikkuna. Kissa piti tarkoin pullosta kiinni ja siirtyi lähemmäs ikkunaa. 

"Odota", hän sihahti Tatjanalle huuliensa välistä ja koetti tehdä kommunikointinsa sen 

verran huomaamattomasti, etteivät alhaalla odottavat pedot huomaisi mitään.  

 

Kun hän pääsi sopivalle etäisyydelle ikkunasta, hän vilkaisi vielä susia varmistaakseen 

noiden tarkkailevan yhä Tatjanaa. Moskova veti syvään henkeä, nosti pullon ylös ilmaan ja 

paiskasi sen sitten kaikella voimalla ikkunaan. Ikkunalasi pirstoutui voimakkaasti räsähtäen. 

Samassa hetkessä kolli ponnisti kaikin voimin ja loikkasi ikkunasta sisään. 

 

Tassut iskeytyivät lasinsirpaleisiin ja kirkkaan punainen veri tahrasi lattian. Kehoon virtaava 

adrenaliini peitti kivun alleen. Moskova oli tullut pimeään makuuhuoneeseen, jonka jykevä 

ovi oli visusti kiinni. Huone haisi ummehtuneelle homeelle ja kosteusvaurioille, mutta ei 

lainkaan Nälälle. Katonrajan laudoitukset olivat vanhetessaan ja kostuessaan kupruilleet 

niin, että niiden väliin oli auennut ullakolle johtavia kissan mentäviä aukkoja. Mahdollinen 

pakoreitti hänelle itselleen. 

 

Kissan katse haravoi kiireesti pölyistä huonetta. Sänky, yöpöytä, korkea vaatekaappi, 

nojatuoli. Pitsiset verhot, paksu päiväpeitto, lasivaasi, herätyskello, tohvelit, viinapullo. 

Moskova syöksähti pullon luokse. Se oli puolillaan kirkasta nestettä. Kun korkkia kiersi auki, 

sieraimiin lehahti voimakas viinan katku. Päiväpeitosta saisi revittyä kangassuikaleen, jonka 

toisen pään voisi upottaa alkoholiin. Kollin tassu hakeutui kehon ympäri kiedottuun kelloon 

kiinnitettyyn vyölaukun tapaiseen. Hän avasi sitä kiinni pitävän nepparin ja tunki tassunsa 

sen sisälle. Kuminauhoja ja varapattereita, mutta ei sytkäriä. Juuri silloin, kun sitä olisi 

tarvinnut. Kissalla ei ollut mitään, millä hän olisi voinut sytyttää polttopullonsa. 

 

Moskova loikkasi sängylle ja avasi yöpöydän laatikon. Hän tonki kiireesti sen sotkuista 

sisältöä, mutta ei löytänyt tuluksia lukuisista tupakka-askeista huolimatta. Epätoivo alkoi 

hiljalleen hiipiä mieleen, kun kissan katse osui yöpöydän päällä nököttävään 
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herätyskelloon. Kissa tarttui siihen kiireesti ja käänsi kellon ympäri. Sen oma patteri oli 

aikaa sitten menettänyt tehonsa, mutta Moskovalla oli mukana omia. Hän irrotti tutisevin 

kynsin vanhan patterin paikoiltaan ja koetti asettaa uuden tilalle. Ensimmäinen patteri 

luiskahti veren liukastamasta tassusta ja vieri alas sängyltä. Kolli tarttui välittömästi toiseen 

patteriin ja sai sen loksautettua paikoilleen. Kello alkoi tikittämään rasahdellen ja rapisten. 

Kissa otti kellosta paremman otteen niin, että näki kellotaulun samalla kun käänsi taustan 

nuppeja. Ensimmäisestä tassuun osuvasta nupista kääntyivät kellon viisarit, mutta toisesta 

asetettiin herätys. Moskova asetti sen soimaan kahden minuutin päähän siitä ajasta, jota 

kello sillä hetkellä osoitti.  

 

Oranssilaikkuinen tarttui kelloon hampaillaan, hyppäsi alas sängyltä ja loikkasi takaisin 

ikkunan nurkkaan niin, että toivoi olevansa mahdollisimman huomaamattomissa susien 

näkökulmasta. Jälleen lattialle ja ikkunankarmeille levinneet sirpaleet repivät uusia haavoja 

tassuihin ja tällä kertaa niiden aiheuttaman vihlonnan tunsi selvästi. Kissa irvisti kivusta 

asettaessaan veren tahraaman kellon eteensä ikkunalle. Koko operaatioon ei ollut kulunut 

enempää kuin viisi minuuttia. Moskovan merkitsevä katse tavoitteli Tatjanaa. Kellon 

tikityksen ylitse kissa kuuli alhaalta kuuluvan susien syvän hengityksen. Hän vilkaisi 

kellotaulua ja laski sitten sekunteja sen tikityksen mukaan. Kun herätykseen oli aikaa vain 

muutama sekunti, hän kurottautui ulospäin ikkunalta ja heitti kellon alas kohti susia. Jo 

aivan ilmalennon lopulla se särähti soimaan kovaäänisesti ja rätisevästi. Ääni oli juuri niin 

karmea, kuin mitä kolli oli toivonut. Hän ei rohjennut huutaa ohjeita Tatjanalle koska oli 

tuosta sen verran kaukana, että pelkäsi susienkin sen mahdollisesti kuulevan. Niinpä hän 

vain toivoi, että kissa osaisi toimia, jos aika oli sille sopiva. 

 

Tintti: 

// Joo Susi voi vastaa täs kohassa mun puolesta! // 

 

[Susitunnus reagoi ja poistuu vuoronsa jälkeen pelistä] 

 

Tintti: 

http://daisyland.boards.net/user/99
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Tatjana oli liian peloissaan kyetäkseen pohtimaan susien uhkaa yhtään tarkemmin. Metsän 

petojen järjestelmällisyys ja sanaton viestintä jäivät mustalta kissalta täysin havaitsematta. 

Naaras vain odotti jotakin merkkiä päästäkseen vihdoin pois tästä kauhun paikasta. 

Tatjana kuuli juuri ja juuri Moskovan käskyn odottaa. Niinpä kissa porasi kyntensä syvälle 

puunrunkoon, sulki silmänsä ja yritti hengitellä rauhoittavasti. Refleksinomaisesti hyvin 

vaimea kehräys nousi ja laski naaraan suunnalta, eikä suinkaan mielihyvästä, vaan 

tarpeesta rauhoittaa itsensä kyetäkseen toimimaan kun sen aika tulisi. 

 

Moskova heittikin lasipullolla ikkunaa, joka räsähti säpäleiksi komealla äänellä, joka tuntui 

tykin laukaisulta naarana yliherkissä korvissa. Kissan jokainen karva pomppasi pystyyn, hän 

sähähti ja irvisteli kasvojensa edessä olevalle puunrungolle. 

Sudet sekosivat alapuolella iskeytyen kerta toisensa jälkeen rajummin huonokuntoiseen 

puuhun. Puu itki ja valitti, ja niin teki Tatjanakin, mutta hyvin hiljaa, vailla kyyneleitä. Naaras 

alkoi olla jo varma kuolemastaan, sillä Moskova oli loikannut sisälle taloon ja tuota ei ollut 

hetkeen näkynyt. 

 

Sudet lopettivat jossakin kohdassa puun tönimisen. Tatjana vilkaisi alas ja näki heidän 

kiertelevän puuta. Aivot raksuttivat kovaa vauhtia jonkinlaista suunnitelmaa, sillä naaras oli 

jo varma, että Moskova oli hänet jättänyt paetakseen itse. Karvas pettymys ja suuttumus 

polttelivat kissan kurkkua jo, ja hän vannoi tappavansa sen kollin vaikka itse, mikäli jäisi 

henkiin. 

 

Yhtäkkiä musta näkikin jonkin lentävän ikkunasta ja juuri ennenkuin se aloitti pirinänsä, 

tajusi naaras mikä se oli. Ennenkuin kello ehti edes maahan koskettaa, sudet juoksivat jo 

poispäin. Voitonruemuinen hymy valtasi kissan kasvot ja tuo oli valmiina toimimaan. 

Naaras pinkaisi oksaa pitkin eteenpäin, jännitti kaikki lihaksensa ja loikkasi viereisen talon 

katolle, sinne minne alunperinkin oli ollut matkalla. 

 

Heti laskeuduttuaan naaras raahautui katon reunalle ja kurkisti alaspäin kohti ikkunaa josta 

Moskova oli mennyt sisälle. 
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"Moskova?" 

Naaras sihahti. 

 

//Mä oon nyt vähän sekasin missä on taloa ja kattoa ja kaikkea niin sovitaan että Tatjana 

on nyt sen talon katolla minkä sisällä Moskova on :'D Kiitoksia susille! 

 

WasabiVallabi: 

//Kiitokset susille ja joo, tämä asetelma on oikein hyvä! 

 

Susien reaktio pärisevään herätyskelloon oli voimakkaampi ja positiivisempi, kuin mitä 

Moskova oli osannut toivoakaan. Valtava huojennus valtasi koko kehon susien lähtiessä 

pinkomaan pakoon äkillisen äänen säikäyttäminä. Kissa rentoutti kaikki lihaksensa, sulki 

silmänsä ja hengitti syvään. Viileä tuulenvire pyyhkäisi kasvoja ja havisutti 

männynneulasia.  

Yläpuolelta kuului Tatjanan sihahdus. Kolli avasi silmänsä ja kohotti katseensa tuohon. Hän 

nyökäytti hitaasti päätään ja päätti lähteä liikkeelle. Alhaalla puun juurella kello piti yhä 

kovaäänistä räminää. Vaikka sudet olivatkin kaikonneet ja päivä oli vielä varsin nuori, voisi 

se silti houkutella paikalle Nälkiä. Hän vilkaisi sisälle huoneeseen ja siellä katonrajassa 

olevaan koloon. Se oli varsin korkealla. Nyt kun ulkona ei enää ollut välitöntä vaaraa, päätti 

hän kiivetä turvaan puuta pitkin. Ullakon kautta ei edes välttämättä pääsisi talon katolle. 

 

Kolli nousi seisomaan ja varmisti, että kaikki omaisuus oli vielä tallessa. Tatjana oli jo 

hävinnyt näkyvistä, mutta tuon haju leijui heikkona ilmassa. Moskova loikkasi ikkunan 

edustalla olevalle oksalle ja irvisti välitöntä kipua, joka iski salamoita tassuissa. 

Lasinsirpaleiden aiheuttamat haavat painuivat kaarnaa vasten, venyivät ja repeilivät. 

Hampaat irvessä kissa kiipesi yläoksille jättäen jälkeensä verisiä tassunjälkiä. Viimeinen 

loikka oksalta katonreunalle oli jo silkkaa kidutusta. Vaikka leuat oli puristettu tiukasti 

yhteen, pääsi hänen suuhtaan matala ynähdys etutassujen iskeytyessä kattotiilien 

reunoihin.  

 

Moskova kokosi itsensä, otti vielä muutaman askeleen lähemmäs Tatjanaa ja istuutui. 
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Hengitys kulki raskaasti kaiken aikaisemman jännityksen ja adrenaliiniryöppyjen mutta 

myös kivun vuoksi. 

"Oletko kunnossa?" hän kysyi tuolta väkinäisesti koittaessaan samalla laskea 

mahdollisimman vähän painoa etutassuilleen. Oikeassa tassussa anturoiden välissä tuntui 

inhottavaa painetta. Aivan kuin siellä olisi yhä lasinsiru lihaan pureutuneena. 

 

Tintti: 

Tatjana oppisi tästä reissusta varmasti paljon, kunhan vain rauhoittuisi. Susien reaktio 

rämisevään kelloon oli oppimisen arvoinen asia, mutta heidän älykkyytensä ollessa toista 

luokkaa kuin Nälillä, meluansoja tuskin voisi useita kertoja käyttää samaa otusta kohtaan. 

Naaras huomasi Moskovan nyökkäyksen ja liikahti pois katon reunalta. Kolli ilmestyisi sieltä 

jostakin sitten joskus, niin kissa oletti. Niinpä Tatjana asteli keskemmälle kattoa ja kävi 

makaamaan. Adrenaliinin tuotanto oli loppunut ja kivut sekä kolotukset tekivät tuloaan. 

Nähtävästi kynsi oli ottanut kunnolla osumaa puussa ollessa ja vuoti verta, anturassa oli 

nirhauma ja lihakset olivat suorastaan maitohapoilla. Mitään ne eivät olisi Moskovan 

haavoihin verrattuna, sen tulisi Tatjana huomaamaan pian. 

 

Moskovan vahingoista Tatjana sai esimakua kollin sihahduksesta. Kolli asteli lähemmäksi ja 

istuutui, mutta jo sinä aikana naaras huomasi toisen veriset tassut, ja niiden jättämät jäljet. 

"Paremmassa kuin sinä." 

Tummaturkki vastasi värittömällä äänellä. 

"Kiitos." 

Nyt ääni ei ollut väritön, se oli vahva ja aidosti kiitollinen sana, naaras haki katsekontaktia 

korostaakseen kiitollisuuttaan. Eleet ja äänensävy melkein lupasivat, että Tatjana korvaisi 

Moskovan teot vielä joskus. 

"Voinko auttaa jotenkin tassujesi kanssa?" 

Naaras kysäisi. 

 

WasabiVallabi: 

Moskovan ajatukset askartelivat samaan suuntaan kuin Tatjanan mietteet. Vaikka 

kohtaaminen susien kanssa oli ollut vaarallinen ja säikäyttävä jopa Moskovan mielestä, oli 
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se varmasti ollut myös hyödyllinen. Susien älykkyys ja ryhmätyötaidot olivat selkiytyneet 

Moskovalle huimasti näinkin lyhyessä ajassa. Ja mikä huomionarvoisinta, olivat ne 

säikähtäneet äkillistä, yllättävää ääntä niin kovasti, että olivat lähteneet karkuun. Sama 

temppu ei tosiaankaan toimisi kovin montaa kertaa, mutta sitä voisi varmasti soveltaa. 

 

Kolli naurahti kuivasti ja lyhyesti Tatjanan vastaukselle, vaikka sitä ei oltukaan tarkoitettu 

millään tapaa huvittavaksi. Hän loi joissain määrin yllättyneen katseensa naaraaseen, kun 

tuo kiitti häntä. Tuohon yhteen sanaan sisältyi voimakasta ja aitoa kiitollisuutta, joka välittyi 

myös Tatjanan katseesta. Moskovan silmät laajenivat aavistuksen. Hän ei täysin 

ymmärtänyt, miksi naaras niin kovin häntä kiitteli. Kolli oli oikeastaan tehnyt vain työtään 

ja raahannut aivan suotta tuota Orpoa mukanaan ongelmasta toiseen. Oikeammin hänen 

olisi pitänyt pyytää anteeksi tuolta eikä vastaanottaa tuon kiitosta. Asia ei kuitenkaan 

vaivannut häntä niin paljoa, että hän olisi tämän korjauksen tehnyt, vaan antoi ajatustensa 

lipua tämän epäkohdan ohi.  

 

Moskova oli aikeissa kieltäytyä avuntarjouksesta ja avasi jo suunsa vastatakseen, mutta 

joutui sitten myöntämään itselleen, että apu tosiaan voisi olla tarpeen. Hänen silmänsä 

kapenivat ja leukalihakset jännittyivät hieman, kun kolli käänsi katseensa nuivana sivuun. 

Äkkiä hän tunsi olonsa kovin epämukavaksi. 

"Itse asiassa kyllä. Oikeassa tassussa on varmaan lasinsiru," hän vastasi tuolle kohottaen 

tassunsa ilmaan. Kissa heilutteli varpaitaan ja liikutteli tassunsa pieniä niveliä. Voimakas 

kipupiikki kertoi, että anturoiden välissä tosiaan oli jotain.  

Moskova veti syvään henkeä ja työnsi kivun pois mielestään. Se oli vain väliaikaista fyysistä 

kipua, se ei vahingoittaisi häntä tai olisi haitaksi. Se piti vain kestää. Hän ojentaisi tassunsa 

kohti Tatjanaa, jos tuo olisi auttaakseen. 

 

Tintti: 

Tatjanan avuntarjoukseen ei kolli tainut suhtautua hirveän lämpimästi. Kasvojen ilmeet 

kielivät mielessä pyörivistä negatiivisista ajatuksista. Kaikesta huolimatta Moskova suostui 

vastaanottamaan apua, Tatjanasta auttaminen oli vähintä mitä hän voisi tehdä. 

Perheeseen kuuluvat kissat jättivät surutta Orvot taakseen, mutta tämä kolli ei ollut tehnyt 
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niin. Naarasta kiinnosti asia, mutta hän ei tahtonut pelästyttää mahdollisesti toista pois, 

joten asia sai jäädä unholaan. 

 

Moskova nosti tassunsa ilmaan, levitti varpaitaan ja Tatjana astahti lähemmäs. Naaras 

tuijotti vuorotellen kollin jokaista varpaan väliä ja paikansi sitten kohdan, jossa oli lasinsiru. 

Ei ollut ensimmäinen kerta, kun Orpo hoiti haavaa, jossa oli jotakin ylimääräistä. Kissa ei 

ollut mikään lääkäri, mutta oman selviytymisensä kannalta oli tärkeää, että tiesi ensiapua. 

Lääkärit sanoivat usein, että parempi jättää esine haavaan, sitoa se ja kiirehtiä lääkärin luo. 

Mutta Moskova tuskin kävelisi hirveän nopeasti lasinsiru haavassaan. 

 

Tatjana asetti vasemman tassunsa kollin tassun alapuolelle, anturat vastakkain. Naaras ei 

ollut hirveän hyvä tassunäppäryyttä vaativissa asioissa, mutta kyllä hän nyt yhden lasin saisi 

pois haavasta. 

"Okei, kohta sattuu." 

Kissa tarttui lasinpalaan ja veti sen varovasti pois haavasta, jonka jälkeen painoi haavaa 

tassullaan. 

"Ei sulla sattuis olemaan mitään sideharson kaltaistakaan." 

 

WasabiVallabi: 

Moskova tarkkaili kasvot ilmeettöminä Tatjanan liikkeitä. Tuo siirtyi mitään sanomatta 

lähemmäs kollia ja alkoi sitten tutkimaan hänen tassuaan. Kollin leukaperät jännittyivät 

aavistuksen, kun Tatjana varoitti häntä tulevasta kivusta. Naaraan tassu piti hänen veristä 

raajaansa aloillaan, kun Tatjana toisen tassunsa terävillä kynsillä tarttui lasinsiruun. 

Moskova tunsi, kuinka se nitkui aluksi paikoillaan ympäröivässä lihassa ja antoi sitten 

periksi. Terävät reunat viilsivät tuoreen haavan reunoja. Moskovan silmäkulma nykäisi, 

mutta muuten hän ei näyttänyt tuntemuksiaan ulospäin. Toki se sattui, se sattui helvetisti. 

Mutta hän oli kokenut pahempaa ja tulisi varmasti vielä kokemaankin.  

 

Lämmin veri purskahti ulos avautuneesta haavasta. Tatjana painoi oman tassunsa haavaa 

vasten tyrehdyttääkseen verenvuotoa. Kollin katse kohosi tuohon tuon kysyessä 

sideharsoa. Moskova huokaisi. Se kuulosti kärsimättömältä tuhahdukselta. Häntä ärsytti, 
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että hänellä ei ollut sidetarpeita mukana. Ei edes pientä laastaria, ei mitään. Ei mitään 

kangasta tai harsoa, josta siteen voisi taiteilla. 

"Ei, ei yhtään mitään", hän vastasi naaraalle. 

"Tosin on minulla nämä." 

Moskova kohotti toisenkin tassunsa ilmaan ja tasapainoili osittain istuma-asennossa 

olevien takajalkojensa sekä oikeasta etutassustaan yhä kiinni pitävän Tatjanan tuen 

varassa. Hän avasi vasemmalla tassullaan oikeaa tassua kiertävän nahkaremmin soljen. 

Sekin tahrautui punaiseksi verestä, mutta kolli ei jaksanut välittää. Sitäpaitsi nahkaiset 

hihnat olivat jo muutenkin osin veren tahrimat, eivätkä läheskään kaikki läntit olleet hänen 

omaa vertaan. 

Remmi tipahti maahan Moskovan ja Tatjanan väliin. Hän irrotti siitä näppärästi siihen 

kiinnitetyt kaksi pientä terää ja sujautti ne pikku laukkuunsa.  

"En tiedä, onko siitä mihinkään", hän sanoi sitten sävyttömästi ja kohotti katseensa takaisin 

Tatjanaan. Kolli ei kysynyt mitään ääneen eikä hänen katseensa ollut mitenkään anova, 

mutta oli silti selvää, että hän pyysi Tatjanaa taiteilemaan remmin jotenkin tassunsa 

ympärille.  

 

Tintti: 

Moskovan haavasta tuli jokseenkin runsaasti verta, ja ellei Orpo olisi tottunut jokseenkin 

veren näkemiseen, olisi sen määrä saattanut pelästyttää hänet. Verenvuoto oli saatava 

tyrehdytettyä, se oli varmaa. Ja kollilla ei ollut mitään sideharsoa, pääsisivätkö he edes 

Daisylandiin asti? Naaras ehti pysäyttää pelkoa lietsovien aajtustensa kehrän, ennenkuin se 

nielaisi hänet. Orpo osasi toimia tällaisissa tilanteissa pää kylmänä, mutta sudet olivat olleet 

aivan liian uusi juttu. 

 

Pian kolli sanahtikin, että tuolla oli jotakin. Nahkaremmi löytyi Tatjanan eteen ja hetken 

naaras tuijotti sitä hämmentyneenä. Mitä hyötyä siitä oli? Sitten kissa muisti, että oli joskus 

nähnyt jonkun koiran laittavan vyön toisen tassun ympärille tyrehdyttääkseen 

verenvuodon, ja sitten he olivat menneet lääkärille. 

Tatjana laski irti Moskovasta - veri purskahti ikävästi haavasta - ja tarttui nahkaremmiin. 

Naaras kietaisi sen toisen tassun ympärille ja kiristi sen näppärästi, melkoisen kireälle. 
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Ei kulunut kuin pieni hetki, kun verenvuoto jo lakkasi. 

"Okei. Tota ei kannata varmaan pitää hirveen pitkää sun tassussa. Haavas kaipaa sellasen 

hoitoa joka tietääkin jotain näistä. Pystytkö kävelemään? Taitaa olla hyvä hetki mennä 

takasin." 

 

WasabiVallabi: 

Moskova tyytyi jälleen vain tarkkailemaan Tatjanaa. Tämä ei selvästikään ollut 

ensimmäinen kerta, kun tuo oli tekemisissä veren, haavojen ja ruhjeiden kanssa, vaikka ei 

otteiltaan tietenkään mikään lääkäri ollutkaan. Vaikka naaraalla oli ollut ajoittain vaikeuksia 

pysyä perässä ja välillä pelko oli näyttänyt hetkittäin lamauttavan tuon täysin, näki tuosta 

silti sen, että mustaturkkinen oli liikkunut paljon Vostokissa ja tottunut pärjäämään myös 

itsekseen. Aineksia erinomaiseksi selviytyjäksi oli kyllä ja osin ne olivat jo oikeissa paikoissa, 

mutta järjestelmällisellä kouluttamisella ja päämäärätietoisella opastuksessa tuosta voisi 

saada vielä paljon enemmänkin irti. Hiomaton timantti niin sanotusti. 

 

Kolli tuli tietoiseksi ajatustensa sekamelskasta ja otti niihin etäisyyttä. Hän ei tarvinnut 

rinnalleen ketään muuta Vostokiin, eikö se ollut tullut jo monien vastoinkäymisten kautta 

selväksi. Sitä paitsi Tatjana oli Orpo. 

Nahkaremmi kiristyi kiristyssiteeksi kollin tassun ympärille. Niskavillat nousivat pystyyn 

epämukavan tunteen vuoksi. Verenvuoto tyrehtyi silminnähden, mutta välittömästi myös 

turtumus ja pistely alkoivat varpaiden kärjissä. 

 

"Jes, kyllähän tässä pitäisi ottaa suunnaksi Daisyland", kolli vastasi tuolle ja loi katseensa 

katonreunojen yli kohti sektoreita ja huvipuistoa. Jossain kaukana häämöttivät sekä 

Tähystystornin että Maailmanpyörän siluetit kalpeaa taivasta vasten. Matka oli turhan 

pitkä, mutta vaihtoehtoja ei ollut. 

"Tuletko mukaani?" kolli kysyi kääntyessään takaisin Tatjanan puoleen. Hänen silmänsä 

kapenivat, kun hän tutki tuota tarkemmin katseellaan. 

"Olet aivan veressä", hän totesi pahoittelevasti samalla kun nousi seisomaan. 
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Tintti: 

Tatjanassa ja Moskovassa oli teoriassa paljon samaa, etenkin silloin kun he liikkuivat 

Vostokissa. Tatjana oli persoona, joka ei välittänyt hädän hetkellä muista kuin itsestään ja 

se oli maksanut hänelle paikan Perheessä. Jos naaras olisi pysähtynyt ajattelemaan asiaa, 

hän ei osaisi vastata, olisiko hän jättänyt Moskovan taakseen, mikäli sellainen tilanne olisi 

tullut. He olivat vasta tavanneet, kolli oli oikeastaan outo välillä ja tietenkin Perheen jäsen. 

Mutta kaikesta huolimatta neito tunsi jonkinasteista yhteenkuuluvuuden tunnetta 

Moskovan kanssa. He jakoivat samanlaiset periaatteet Daisylandin ulkopuolella. 

 

Moskovan kysymyksen myötä Tatjanan mielessä häivähti ajatus, että toisen ei ehkä 

kannttaisi näyttäytyä hänen seurassaan, olihan hän Orpo. Jostakin syystä ajatus viilsi 

syvältä ja ensi kertaa pitkään aikaan kissaa ahdisti ajatus siitä, että hän ei kuulunut 

Perheeseen. Tatjana ei kuitenkaan sanoisi mitään ääneen, kolli tietäisi kyllä itse, oliko tuon 

järkevää näyttäytyä Orvon seurassa vai ei. 

 

"Joo. Tuun mukaan." 

Naaras vastasi pienen tauon jälkeen ja vilkaisi itseään. Rintakehä oli aivan veressä ja 

molemmat etutassut myös. 

"Niinpäs näytän olevan. Pitääpäs mennä pesulle kunhan ollaan turvassa." 

Tatjana lahjoitti puolittaisen virneen Moskovalle, samalla kun alkoi katsella ympärilleen, 

että mitä kautta he menisivät kotia kohti. Maahan ei menisi mielellään, etenkään nyt kun 

kollin tassu oli heikossa kunnossa. Katse poukkoili katoilla ja löysi reitin, jota pitkin voisi 

kulkea ainakin jonkin aikaa. 

"Mennäänkö tuolta?" 

Naaras osoitti tassullaan talon takana olevan toisen talon kattoa ja muutamaa muuta 

kattoa, joita pitkin pääsisi etenemään. Saman korkuiset talot vieri vieressä olisivat 

todennäköisesti paras reitti. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova ei vastannut mitään Tatjanan puheisiin siitä mitä tuo tekisi, kun he pääsisivät 

perille. Daisylandin sisäpuolella hän ei kokenut pitävänsä naarasta läheskään niin 
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mielenkiintoisena kuin mitä tuo oli kaupungin puolella. Hän venytteli etujalkojaan ja 

pyöritteli niveliään kiristyssiteen sallimissa rajoissa, varmisti, että laukku oli kiinni ja 

rutiininomaisesti käänsi myös taskulampun osoittamaan suoraan eteenpäin, vaikka 

päivänvalossa sitä ei edes mihinkään tarvinnut. Oikea tassu tuntui kovin jäykältä, mutta 

kolli ei antaisi sen haitata. Se ei saisi haitata. 

 

Ruosteturkkinen käänsi katseensa naaraan osoittamaan suuntaan, tutkaili hetken aikaa 

näkemäänsä ja nyökäytti sitten hitaasti päätään. Reitti näytti ainakin tästä katsottuna 

varsin ongelmattomalta.  

"Kyllä, se vaikuttaa hyvältä", hän vastasi vielä ääneen ennen kuin lähti liikkeelle. Vaikka hän 

olikin loukkaantunut eikä vauhti ollut enää läheskään sama kuin muutama hetki sitten, ei 

kollin ylpeys antanut periksi sen vertaa, että hän olisi kulkenut Tatjanan perässä. Lisäksi hän 

ei myöskään täysin luottanut tuon tarkkaavaisuuteen. 

 

Kumpaankin tassuun särki jo ponnistaessa, mutta vielä voimakkaammin kipu tuntui, kun 

Moskova laskeutui loikkansa päätteeksi seuraavalle katolle. Etenkin oikeassa tassussa 

tärähdys kulki anturoista aina lapaan asti. Askel oli hetken aikaa epätasainen ja ontuva, kun 

kissa lähti kulkemaan kohti seuraavaa hyppyä. Hän puri hammasta yhteen ja piti katseen 

suoraan edessä. Seuraava loikka sujui jo paremmin, koska kolli tiesi mitä odottaa. 

Kulkeminen sujui selvästi vaivalloisemmin, mutta silti matka taittui varsin tasaiseen tahtiin. 

Kolli seisahtui eräälle katolle vetämään henkeä. Hän vilkaisi katon reunalta alapuolella 

kulkevalle kadulle, joka oli täysin autio ja haisteli sitten ilmaa. Lähestyvä talvi, kadulla 

lojuvat jätteet ja oma veri haisivat nenään kirpeinä ja pistelevinä. 

 

Tintti: 

Moskova teki jonkinlaisia lähtövalmisteluita ja Tatjana pyrki katsomaan heidän reittiään 

mahdollisimman kauas. Hirveän pitkälle hän ei nähnyt, mutta tuskimpa he pääsisivät 

Daisylandiin ilman että koskettaisivat maata. Kolli antoi siunauksensa reitin alkupätkälle ja 

matka alkoi. Myöntämättä sitä edes itselleen, oli Orpo hieman huolissaan Moskovasta, 

niinpä hän antoi toisen mennä edellä, jotta voisi auttaa, jos otakin tapahtuisi. Pian toisen 

perässä naaraskin loikkasi seuraavalle katolle, ainakin ensimmäinen hyppy näytti menevän 
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toisella hyvin, vaikka loikan jälkeinen haparointi kielikin kivusta. Valituksen parttakaan ei 

kuulunut Moskovan suunnalta, joten naaras antoi asian olla, ja he jatkoivat matkaa. 

 

Moskova oli hidastunut, Tatjanalla ei ollut lainkaan vaikeuksia pysyä tuon perässä. Ehkä 

moinen oli ymmärrettävää, olihan toisen tassu tohjona. 

Pian he pysähtyivät, reitti ei jatkunut enää suoraan. Naaras katseli ympärilleen etsien mitä 

tahansa minne loikata. Edessä olevat talot olivat liian korkeita, sivuilla olevat liian kaukana. 

Näytti siltä, että piti mennä maahan, mutta sitä naaras ei tekisi mielellään. 

 

Tatjana katsoi tarkemmin. Edessä olevalla rakennuksella oli pitkä parveke, jonne voisi 

loikata ja sieltä pääsisi jälleen seuraavalle talolle, joka oli taas matalempi. Mutta parveke 

näytti melkoisen huonokuntoiselta. 

Kysyvä katse tavoitteli Moskovaa, mistä toinen tahtoisi mennä? 

 

WasabiVallabi: 

Moskovan katse kierteli lähiympäristössä. Kulmat olivat mietteliäästi kurtussa, 

ajatuksissaan hän kipristeli oikean tassun varpaita pitääkseen puutumuksesta aiheutuvan 

pistelyn loitolla. Katutaso ei tosiaan vaikuttanut hyvältä vaihtoehdolta ottaen huomioon 

kaikki aikaisemmat tapahtumat tältä päivältä.  

Kolli kiinnitti huomionsa Tatjanaan, joka näytti katsovan häntä merkitsevästi. Moskovan 

katse siirtyi tuon viittaamaan parvekkeeseen. Hän siirtyi lähemmäs katonreunaa 

tutkiakseen sitä tarkemmin. Se oli tosiaan huonokuntoisen näköinen. Puurakenteet olivat 

lahoja ja sammaloituneita. Ruostuneet metallikaiteet oli kuitenkin pultattu talon seinään 

kiinni, joten piti vain luottaa siihen, että kiinnikkeet pitivät. 

 

"Jos se pettää, tartu kiinni kaiteisiin. Minä menen ensin", hän sanoi tuolle ja jännitti 

kehonsa. 

Pudotus parvekkeelle oli varsin pitkä ja myös tärähdys sen mukainen. Parvekkeen laudat 

narahtelivat kovaäänisesti ja joustivat selvästi kissan painon alla. Alkoi kuulumaan natinaa, 

kun parvekkeen lattia rupesi vajoamaan. Laudat irtosivat hitaasti kaiteen ruuveista, kaiteet 

jäivät paikoilleen seinään kiinni.  
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Moskova loikkasi kaiteelle. Hänen ponnistuksensa sai sen kohdan laudan irtoamaan ja 

putoamaan alas maahan. Pudotus katutasollekaan ei ollut mitenkään liian korkea, mutta 

jos sinne putoaisi kaiken parvekeromun mukana, voisi jälki olla rumaa. 

 

Kaide oli varsin kapea, mutta ruoste ja kaikenlaiset kasvustot tekivät otteen pitäväksi. Hän 

loikkasi seuraavalle katolle. Hyppy jäi aavistuksen lyhyeksi huonon ponnistusalustan vuoksi, 

mutta sai pitävän otteen katonreunan rännistä ja hilasi itsensä ylös. Kissa istuutui 

lepuuttaakseen etutassujaan ja loi katseensa Tatjanaan. 

 

Tintti: 

Tatjanan teki mieli väittää Moskovalle vastaan. Parveke oli liian laho, liian vaarallinen, se 

olisi surmansuu, kuolemanloukku. Mutta naaras nipisti suunsa kiinni ja oli hiljaa, hän ei 

näyttäisi epäilystään kollin nähden. Hän ei olisi eri mieltä toisen kanssa, ellei tuo aikoisi 

tehdä jotakin kammottavaa. Moskova oli selkeästi kokeneempi Vostokissa, kuin hän. Ja sitä 

paitsi, jos parveke lahoaisi toisen alta, säästäisi se Tatjanan hengen. Mitäpä hän yhtä 

Perheen orjaa jäisi kaipaamaan. 

Moskova loikkasi, pamahti parvekkeelle, laudat nitisivät ja natisivat, kolli loikkasi kaiteelle 

ja pysyi kuin pysyikin siellä. Tatjana huomasi huokaisevansa helpotuksesta, ilmeisesti hän 

oli pidättänyt hengitystään toisen toilailujen aikana. Helpotus siitä, että Moskova oli 

hengissä ja kunnossa toisella katolla, oli valtava. Ja hämmentävä, sillä miksi ihmeessä 

naaras välitti siitä, mitä toiselle tapahtui? 

Tatjana ei aikonut jäädä pohtimaan asiaa sen enempää. Kissa mittaili välimatkaa, arvioi 

tarvittavaa nopeutta ja asteli hetken edestakaisin katolla. Sitten tuo otti sopivasti vauhtia, 

muutaman pitkän juoksu askeleen, ja loikkasi. Jo ilmalennon aikana naaras tajusi, että 

hyppy oli sittenkin liian lyhyt, hän oli arvioinut ponnistusvoimansa väärin. 

Parveke lähestyi ja naaras tajusi, että saattaisi yltää tarttumaan kaiteeseen. Naaras pamahti 

kaiteelle vatselleen, puolet kehosta ilmassa. Happi pakeni keuhkoista, kissa iski kyntensä 

kaiteen puuosiin jotka itkivät ja valittivat, lähtien irtoamaan. Hammasta purren naaras sai 

vedetyksi itsensä kaiteelle ennenkuin lauta karkasi maahan, ja sydän pamppaillen kipitti 

toiselle puolelle ja loikkasi Moskovan luo. 

Kaikki tämä tapahtui muutamassa sekunissa, mutta oli tuntunut pelottavan pitkältä ajalta. 



143 

 
"Helvetin perse." 

Kissa sähähti hiljaa joka ikinen karva pystyssä. Muutamasta kynnestä tihkui verta ja isku 

vatsaan tuntui yhä. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova seurasi sydän pamppaillen Tatjanan etenemistä parvekkeelle. Tuon hyppy jäi liian 

lyhyeksi ja laskeutuminen oli sen mukainen. Naaras sai kuitenkin kaiteesta otteen ja vaikka 

isku teki varmasti kipeää, pystyi tuo saman tien jatkamaan matkaansa. Kun mustaturkkinen 

viimein pääsi pieneltä ikuisuudelta tuntuneen hetken jälkeen hänen vierelleen katolle, 

tajusi kolli pidättäneensä hengitystä ja vapautti syvään huokaisten ilmat keuhkoistaan. 

 

Tatjanan sähähdys sai Moskovan naurahtamaan kuivasti. Hymy kuitenkin hyytyi, kun hän 

haistoi naaraan veren. Katseellaan hän kävi tuon läpi ja huomasi pian revenneet kynnet.  

"Jos vain mitenkään pystyt siihen, koita olla vetämättä kynsiäsi esille. Jos ne repeävät 

kokonaan, voi parantuminen viedä aikaa", hän sanoi tuolle vakavalla äänellä ja tavoitteli 

katsekontaktia sanojensa tehosteeksi. Tämän jälkeen kolli nousi seisomaan ja käveli 

katonreunaa pitkin toiselle puolelle. Viereinen katto oli tarpeeksi lähellä sinne 

hypättäväksi, mutta sen jälkeen he olisivat jälleen ongelmissa. Tätä vauhtia he ehtisivät 

vielä ottamaan vaikka kuinka paljon osumaa matkansa aikana. Daisyland oli jo tullut 

huomattavasti lähemmäs, minkä lisäksi päivä oli muutenkin kirkastunut. Kolli vilkaisi 

mietteliäästi Tatjanaa ja katsoi sitten alas kadulle. Pudotus ei ollut korkea, he olivat nyt 

yksikerroksisen talon katolla. 

"Minusta meidän pitäisi siirtyä katutasoon. Jos vain liikumme hiljaa ja nopeasti sekä 

pysymme valppaina, pääsisimme huomattavasti nopeammin ja vaivattomammin takaisin 

muurien sisälle." 

 

Tintti: 

Tatjana nyökkäsi Moskovan ohjeille, mitä muutakaan hän olisi voinut tehdä? Ehkä ohjeet 

olivat itsestäänselviä mutta ihan sama, tuntui hyvältä että joku joskus huolehti. Tatjana 

hymähti pehmeästi, laski tassunsa jälleen maahan ja oli valmis jatkamaan matkaansa, 

jälleen Moskovan perässä. Nopeasti naaraskissa teki samaan päätelmän kuin Moskova, he 
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eivät kykenisi kulkemaan kattoja pitkin Daisylandiin. Katutaso oli houkuttelevampi ja 

mahdollisesti turvallisempi. 

"Olet oikeassa." 

Tatjana sanahti, ja etsi reittiä alas. Ehkä ensikertaa tänään, heillä oli tuuria. Paloportaikko 

talon seinässä vaikutti tukevalta ja sen alimmalta tasolta olisi hyvin lyhyt matka loikata 

maahan. Tatjana lähti hipsimään portaikko alas, vaikka se piti ikävästi meteliä, mutta kun 

tarpeeksi hiljaa kulki, pysyivät portaatkin hiljaa. 

 

Pian Tatjana loikkasi kadulle, tarkistettuaan ensin tietysti, ettei missään ollut ketään. 

Alhana naaras jäi odottmaaan kissatoveriaan. Pitäisiköhän heidän molempien mennä omia 

reittejä kotiin? Moskovan tuskin kannattaisi näyttäytyä orvon seurassa. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova vilkaisi mietteliäästi kehonsa ympärille kiedottua kelloa ja tajusi, ettei ollut 

muistanut seurata laisinkaan ajan kulua. Oli kulunut jo useampi tunti siitä, kun hän oli 

törmännyt tähän mustaan kissaneitoon. Päivä ei tosiaan ollut kulunut suunnitellusti, mutta 

se ei häntä liiemmin haitannut. Hän oli monta kokemusta sekä yhden tuttavuuden 

rikkaampi. Oikeastaan päivästä oli tullut varsin mainio, eikä kolli pistänyt saamaansa 

seuraakaan pahitteeksi, vaikka välillä tuo ehkä olikin ollut enemmänkin hidaste kuin 

yhteistyökumppani. Kaunis seuralainen saisi kuitenkin pienet viat anteeksi. 

 

Vaikka tassu oli turta ja olo yhä jännittynyt, alkoi Moskovan mieliala hiljakseen kohoamaan. 

Hän nyökäytti terävästi päätään Tatjanalle, kun tuo myöntyi hänen ehdotukseensa siirtyä 

katutasolle. Kolli seurasi kärsivällisesti tuon kiipeämistä alas paloportaita pitkin vilkuillen 

samalla autiota ympäristöä. Kun naaras oli päässyt kadulle, seurasi Moskova tassunsa 

kanssa varsin kömpelösti perässä. 

 

Matka ei ollut enää pitkä. Mielessään Moskova mietti, jaksaisiko hän kiertää kissojen reitin 

puolelle vai koittaisiko livahtaa porttien kautta sisään. Porttimaksua hän ei ollut kaupunkiin 

lähtiessään maksanut, joten saattoi vain toivoa, ettei portinvartija häntä muistaisi.  

"Taidan koettaa onneani ja mennä suoraan porteista. En viitsisi ottaa tassuni kanssa yhtään 
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ylimääräisiä askelia", hän sanoi sitten ääneen huomaamatta, että myös Tatjana näytti 

mietteliäältä. Kolli lähti kulkemaan verkkaisin ja varovaisin askelin katua pitkin kohti 

huvipuistoa ja vilkaisi taakseen kohti mustaa kissaa. 

 

Tintti: 

//Sori pikkukestosta, mulla ei oo mitään syytä en vaan jaksanut :D Anteeksi Wasa haha // 

Tatjana katseli alaspäin loikkivaa Moskovaa. Kolli oli oikeastaan harvinaislaatuisen mukava, 

ei kuitenkaan imelällä ja flirttailevalla tavalla. Perheen jäsenestä huokui aivan omanlaistaan 

karismaa, itsevarmuuden ja jonkinlaisen uteliaisuuden muodossa. Päivä oli ollut kerta 

kaikkiaan mukava ja naarasta oikeastaan jopa harmitti, että se oli lopuillaan. Jos siis unohti 

nälät, sudet ja muut kommellukset, läheltäpititilanteet ja melkein henkensä menettämiset. 

Ajatus miltei nostatti jopa hymyä. 

Moskova viittasi sanoillaan selkeästi siihen suuntaan, että he kulkisivat samaa matkaa 

porttien sisäpuolelle. Se kävi paremmin kuin hyvin, sillä Tatjanalla itsellään ei ollut mainetta 

jota suojella. Jos kollikin oli valmis marssimaan sisälle tuosta vain, ei Orpoa sen enempää 

kiinnostanut toisen maine. 

"Menoks siis." 

Naaras mutisi, hymyili Moskovalle pienesti ja otti rintamasuunnan kohti Daisylandin 

kukkulaa. 

Kissa eteni reippaasti, tarkkaavaisesti ja tottuneesti. Vaikka Moskova oli aikaisemmin 

sanoissaan viitannut, että rakit kulkivat maatasossa, Tatjana tunsi siitä huolimatta olonsa 

turvallisemmaksi täällä. Yleensä hän kulki tahtomaansa paikkaan maatasossa, kiipeili 

korkeammalle ja teki mitä olikaan tekemässä ja poistui samaa reittiä. Hän ei ollut kattojen 

kuningas, sillä kissaksi hän oli joskus jopa kömpelö. Moskova taisi olla vallan toista maata. 

 

WasabiVallabi: 

Moskova tarkkaili ympäristöä tottuneesti kulkien hieman Tatjanan edellä. Päivä oli jo 

taittumassa illaksi, vaikka taivas oli yhä kirkas. Kollin ajatukset kieppuivat tiiviisti päivän 

tapahtumissa, eikä hän juurikaan kiinnittänyt huomiota Tatjanaan. Eräälle kujalle 

vilkaistessaan hän tarkkaili tovin kissaneitoa ja totesi itsekseen, että tuonkin silmät ja 

korvat näyttivät olevan avoinna. 
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Mitä lähemmäs Daisyland tuli, sitä enemmän ympäristöstä alkoi kuulumaan muiden 

kissojen ja koirien ääniä. Äänimaailma oli kaupungin puolella aivan erilainen kuin 

huvipuistossa. Täällä kukaan ei pitänyt melua ilman hyvää syytä, sävy oli usein vakava eikä 

turhia lörpötelty. Ympäristöstä kuului etäisiä hihkaisuja ja puheenpätkiä, mutta ei mitään 

hälyttävää. 

 

Saalislinnun haju löysi tiensä Moskovan sieraimiin ennen kuin itse kohde piirtyi näkyviin. 

Kulman taakse käännyttyään hän näki tienpientareella kyhjöttävän resuisen variksen. 

Toinen siipi riippui maata vasten, musta silmä tuijotti kohti kissoja. 

"Tuon otan mukaani", hän totesi Tatjanalle ja vilkaistuaan vielä kerran ympärilleen hän kävi 

puolustuskyvyttömän linnun kimppuun. Loukkaantunut tassu oli pahasti tiellä, mutta varis 

ei jaksanut enää liikkua edes kuoleman edessä ja kohtasikin loppunsa vain lyhyesti 

rääkäisten. Kolli taittoi linnun niskat terävällä puraisulla ja laski sen vielä sitten toviksi 

maahan sylkeäkseen höyheniä suustaan. Katse tavoitteli Tatjanaa. 

"Turhan helppoa", hän naurahti miltei nolostuneena ja otti sitten saaliin takaisin leukojensa 

väliin. Portit häämöttivät jo edessä päin, eikä mennyt kauaa, kun he ennättivät perille. 

Samaan aikaan oli kaupunkiin menossa suurempi koirajoukko, osalla oli piirijärjestelmän 

huiveja kauloissaan. Kolli katsahti merkitsevästi kohti Tatjanaa. Koirien seassa voisi 

kaupunkiin livahtaa kaksikin kissaa ongelmitta. 

 

//sori, koitan vähän kiriä jotta saataisiin tää päätökseen! :--D 

 

Tintti: 

// et ikiin saa sorii, loukkaannuin just verisesti : (((((((((((((((((((((((((((((((((((( .// 

 

Koirien yksittäiset haukahdukset, äänet rakennuksissa ja elonmerkit olivat omalla tavallaan 

lohduttavia. Kaikki paha liikkuisi niitä ääniä kohti ja se tuntui turvalliselta, vaikkakaan 

Tatjana ei koskaan tuudittautunut valhelliseen turvallisuudentunteeseen Vostokissa. 

Daisyland kuitenkin lähestyi ja pian he olisivat siellä, ja silloin saisi rentoutua. 
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Äkkiä Moskova sanahti mukaan ottamisesta ja naaras pysähtyi. Jaa lintua kolli tavoitteli. No 

Tatjana jäi odottelemaan, istuutui alas ja tarkkaili ympäristöään. Homma oli nopeasti 

hoidettu ja Moskova palasi lintu suussaan takaisin. 

"Luonnon laki ja niineespäin." 

Naaras mutisi kommenttiin siitä, että saalistus oli ollut turhankin helppoa. 

 

Moskova ja Tatjana kiinnittivät molemmat huomionsa koirajoukkoon, joka liikkui kohti 

porttia. Kollin merkitsevään katseeseen Orpo nyökkäsi. Kuin varkain he lyöttäytivät koirien 

vanaveteen, rentona ja rauhallisena naaras käveli koirien perässä porteista sisälle. Helppoa 

kuin mikä. 

Risteyksessä Tatjana pysähtyi katsomaan Moskovaa. 

"Sepäs oli reissu." 

Tässä taisi olla hyvästien aika. 

"Kiitos seurasta." 

Virne häivähti neidon kasvoilla. Pienen nyökkäyksen kera Tatjana lähti samoilemaan kohti 

Iloista. 

 

//Niin verisesti suutuin että lopetan pelin :P Kiitoskiitos siis pelistä! 

 

WasabiVallabi: 

// JAA vielä mä sua rankaisen..!! 

 

Portista päästiin vaivattomasti sisään kovaäänisen koirajoukon vanavedessä. Moskova 

tunsi suurta helpotusta, sillä häntä ei olisi millään huvittanut lähteä kiertämään kissojen 

reitille. Moskova seisahtui risteykseen Tatjanan kanssa ja pudotti linnun suustaan. Hän 

kohotti katseensa naaraaseen ilme tutkivana ja tarkkailevana. Hän hymähti lievän 

huvittuneesti mustan kissan sanoille. 

"Samoin. Toivottavasti emme törmää näissä merkeissä ihan heti uudelleen", hän vastasi 

oikoen samalla huomaamattomasti kipeää tassuaan. Kiristysside oli saanut koko raajan 

tunnottomaksi ja pisteleväksi. 
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Kolli vastasi Tatjanan huomaamattomaan virneeseen ei-niin-huomaamattomalla 

silmäniskulla ja jäi sitten toviksi katselemaan tuon poistumista. Portilta kuuluva metakka 

sai hänet havahtumaan hereille ajatuksistaan. Hän ravisti päätään, noukki linnun takaisin 

suuhunsa ja lähti jolkottelemaan kohti Kotia. Askel oli ontuvampi kuin aikaisemmin ja ilme 

kasvoilla totisempi. 

 

//kiitsa pelistä !  
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Maailma edessämme on karu 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/2292/maailma-edess-mme-karu-off  

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Daisylandin portti 

Tilanne: Kaksi kissaa [C] ja [D] ovat lähdössä Vostokiin  

Pelaajat: Anonyymi3 ja Anonyymi4 

 

Anonyymi3: 

//Anonyymi4 ja [D]! Ajattelin, että päätetään sitten pelissä, mihin päin Vostokia hahmot 

lähtee. Oletetaan, että pelitapahtumat ei ole ihan nykyajassa, koska on jo aika pimeä ja 

varmaan kissat ei silloin olisi mihinkään menossa (ainakaan [C], heh).// 

 

Ilma oli hyytävä, ja taivaalla aavemaisesti kelmeilevä kuu oli ripausta vailla täysi. Vaikka 

hämärä ei ollut vielä kietonut kouraansa Daisylandin ylle, saattoi illan synkkyyden jo 

aavistaa. Hullunkuun aika oli taas kerran koittanut, ja monet tiineenä olevat nartut ja 

naaraat pyysivät ylempiä voimia säästämään pentunsa häpeältä ja turmiolta. 

Pakkasasteiden päätä huimaavista lukemista huolimatta lunta ei tupruttanut eikä viiltävä 

tuuli riepotellut maassa lojuvia roskia, joita ahkerat piirityöläiset siivosivat. Sen sijaan oli 

kuolemantyyntä, ja [C] saattoi kuulla lumen narskunnan käpäliensä alla. Harmaa, vanha 

kolli kulki sulavin askelin kohti porttia. Kaulassaan raidallinen kravatti ja pussi, mielensä 

värikkäämpi kuin mikään, mihin kolli saattoi katseensa kiinnittää. Pitkästä aikaa se tunsi 

olonsa levolliseksi, vaikkakin levollisuutta häiritsi tuleva matka. [C] hidasti askeliaan portin 

edessä, ja jäi hetkeksi seisomaan sille. Muurinvartijoita se tervehti ystävällisellä 

nyökkäyksellä, saaden vain muutamalta kohteliaan vastauksen. Koirat.  

 

[C] odotti, se uskoi jonkun olevan myös tänä samaisena päivänä, niin kuin kaikkina muinakin 

päivinä, olevan matkalla Vostokiin. Oli syynä sitten seikkailunjano, pakottava tarve tai jokin 

muu, odotti [C] seuraa, johon liittyä. Kenen tahansa onnenonkijan kanssa se ei tietenkään 

voisi lähteä tälle matkalle tutkimaan huvipuistoa ympäröivien sokkeloiden syövereitä, 

mutta se päätti olla kärsivällinen. Ellei tänään tärppäisi, se yrittäisi uudelleen huomenna.  

http://daisyland.boards.net/thread/2292/maailma-edess-mme-karu-off
http://daisyland.boards.net/user/116
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Anonyymi4: 

// Käy! Jestas miten vaikea tuottaa tekstiä tänään, sori laadusta. editedit: muuttelin vähän. 

Hullukuu on nyt tänäyönä tässä pelissä? Jossakin kuukalenterissa sanottiin että täysikuu oli 

eilen, mut voidaan mennä tällä! 

 

Hullukuu kävelee terävin jaloin [D]n selkärangalla ja huomauttaa miten seisovaa ilma on. Ei 

tuulta, vähemmän ääniä; aivan kuin maailma istuisi paikoillaan henkeään pidättäen ja 

odottaen luomakunnan rumimpien laahustavan hopeiseen valoon. Niin odottaa [D]kin, sillä 

hullukuu vetää kollia puoleensa kuin valo perhosia. Juuri ennen yön kauhuja Vostok on silti 

hiljaa ja tyhjillään, ja täten kaikkein tuottavinta hyödykkeiden hakijoiden puolesta. 

 

Täydessä työvarustuksessaan ruosteenvärinen kolli jolkottaa villivirran yli vievän sillan yli 

portteja kohti. Tassuja kihelmöi pakkasen lisäksi jännitys joka seuraa lojaalisti täysikuuta ja 

sen tuomaa vaaraa. Porteilla silmiin osuu tuttu hahmo, ja tämän varainhoitajaksi 

tunnistaessaan [D] kulmat kurtistuvat hieman. [C] on aina vaikuttanut, noh, ei-

riskinottajalta työnsä ja ikänsä vuoksi, joten tämän porteilla olo tuntuu jotenkin väärältä. 

Kuin koira kellotapulissa. Kolli hidastaa hieman vahtiaan ja selvittelee kurkkuaan, ja astuu 

sitten seuraan asiallinen hymy huulillaan. 

 

"Päivää, [C]. Oletteko, uh, kaupunkiin lähdössä?" [D] kysyy kaikella kunnioituksella, 

leukaansa kohteliaasti painaen; kolli tunnetaan tavoistaan ja keisarinnasuvun teitittelystä. 

Jokunen koira kulkee ohi, joku kehdaten jopa harpata [D]n yli saaden tämän luimistamaan 

tälle etäisen loukkaantuneena korviaan. Kasvoilla käväisevä näreys muuttuu heti takaisin 

hymyksi [D]n siirtäessä huomionsa taas [C]hen. 

 

Anonyymi3: 

[C] huomasi pian [D]n, joka saapui puhuttelemaan sitä kohteliain elein. [C] soi toiselle 

hymyn, sillä kohtelias terveyhdys lämmitti sen mieltä, ja myös siksi, että [D]tä se juuri 

tarvitsikin. "Päivää sinullekin, [D]. Aavistit oikein. Tahdon oppia tuntemaan Vostokin 
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turvalliset ja turvattomat reitit...ja muuta hyödyllistä. Ehkä voisit liittyä seuraani? Olethan 

asiantuntija, mitä Vostokiin tulee." 

 

Kohta joukko koiria lähestyi, ja ohitti kissat. Toinen keisarin taipuneista korvista värähti 

ärtyneesti koirien toimille, kun ne hyppäsivät [D]n ohi, kuin perheenjäsen olisi ollut roskaa. 

Vaikka kollin kasvot pysyivätkin peruslukemilla, kääntyi se koirajoukon puoleen. "Varokaa 

askelianne, koirat hyvät." [C] sanahti tyynesti, sanojensa rauhallisuuden ollessa tahallinen 

ärsyke koiralajille. Koirat mulkoilivat taakseen ja yksi aikoi selvästikin aloittaa tappelun, 

mutta viisaampi kahdesta viittoili toista lähtemään. Tällä kertaa Perheen suoja oli pysynyt 

[D]n ja [C]n turvana, mutta harmaa olisi ollut valmis toimimaan myös toisin. Koirat, ainakin 

suurin osa, olivat sen mielestä älykkyystasoltaan pentujen luokkaa, vaikkei [C] tätä 

osoittanutkaan käytöksessään ainakaan paljoa. Kun koiravaljakko oli tarpeeksi kaukana, 

kääntyi [C] taas [D]n puoleen. "Ikävää käytöstä tuollainen, mutta harvalta koiralta voi 

odottaa enempää. Älkäämme antako sen pilata mielialaamme." [C] totesi pyöräyttäen 

silmiään koirille ja hymähtäen. 

 

Anonyymi4: 

[D] ei voi estää rehellisen ihmetyksen nostamasta kulmiaan. Vostok ei ole paikka perheen 

avainhenkilöille, vaan korvattaville jalkasotureille, mutta [D] ei ykskaks keksi miten ilmaista 

asiaa loukkaamatta. Kolli tuntee pienen iskun egossaan [C]n sättiessä koiraa [D]n puolesta, 

mutta hymy nytkähtää taas huulille keisarin siirtäessä katseensa tämän puoleen. 

"Ei hätiä. Tosin, on turhaa yrittää opettaakseen kiviä kävelemään," [D] hymyilee 

hyväntuulisesti, ja palaa sitten [C]n aikaisempiin sanoihin. [D] oli suunnitellut 

venyttelevänsä tänään Vostok-reissuaan ääripäihin asti tutkiakseen Nälän 

heräämistä. Kissa on soolopelaaja, ja useimmin livahtaa alta pois ennen kuin kukaan ehtii 

pyytää tätä oppaakseen. Keisarinnasuku on silti eri asia, ja vaikka [D] taipuu kaksoissolmulle 

Perheen vuoksi, ei [C]n idea tunnu ollenkaan hyvältä. Kieli syyhyää päästä taivuttelemaan 

vanhempaa kollia jäämään muurien tälle puolen, mutta [D] ei usein päädy 

kyseenalaistamaan johtokuntaa. 

 

"Tietysti tulen kanssanne. Olen palveluksessanne." [D] käy päässään mahdollisimman 
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turvalliset reitit, sillä [C] on arvokkain lasti miesmuistiin. Jos tälle kävisi jotakin pojan 

vahtivuorolla.. Ei, niin ei tule käymään. [D]n aistit terästyvät kaksinkertaisiksi. 

Liikkeelle lähtiessään [D] kävelee puoli mittaa keisarin edellä ja hypähtää tottuneesti 

lipunmyyntikopin tiskille kaivaakseen kyljellä roikkuvasta laukustaan kaksi kiiltonsa 

menettänyttä polettia. Maksun suoritettuaan [D] hyppää suoraan Vostokin puolelle, ja 

pitän huolta lyhyestä välimatkasta [C]n kanssa, lähtee kulkemaan huvipuistoa ympäröivää 

katua kohti. 

 

"Onko teillä toiveita? Etsittekö jotakin? Kovin kauas ei meidän kannata tänään lähteä, sillä 

pimeä laskeutuu vaivihkaa ja yllättäen. Tämän kuun alla ei kannata jäädä ulos." 

 

Anonyymi3: 

/Anteeksi kesto ja vähän kökkö teksti. :,D/ 

 

[C] oli kovin tyyni teoissaan eikä sille tullut mieleenkään, että koirien sättiminen [D]n 

puolesta olisi voinut riipaista toisen miehuutta. Sen sijaan [C] saattoi aavistella, mitä mieltä 

nuori kolli oli [C]n suunnittelemasta retkestä. Kuitenkaan tälle ajatukselle se ei itsepäisesti 

hetkauttanut korvaansakaan, sillä tiesi osaavansa olla varovainen. Ei tämä suinkaan ollut 

ensimmäinen kerta Vostokissa. [D]n vitsi sai [C]n kehräämään ja nyökkäämään 

hyväksyvästi. "Olet aivan oikeassa."  

 

"Kiitos." Harmaa kolli sanoi saadessaan myöntävän vastauksen. Ja niin ne lähtivät liikkeelle, 

sillä tässä vaiheessa ei tarvinnut sanoa muuta. [D]n oli jo kiirehtinyt maksamaan 

ulospääsyn, ja saapuessaan Muureille huomasi [C], että myös sen puolesta oli maksettu. 

Kolli kurtisti kulmiaan mutta antoi katseensa silottua päästessään Vostokin puolelle ja [D]n 

kanssa samalle viivalle. Se ei tahtonut ainakaan tässä vaiheessa alkaa tunkemaan poletteja 

toisen kouraan, vaan päätti antaa kohteliaan eleen pysyä sellaisena.  

 

"Ymmärrän ja yhdyn mielipiteeseesi, ja varmasti ehdimmekin takaisin ennen kuin on liian 

pimeää. En tiedä oletko vielä kuullut siitä, että olen luopunut entisestä toimestani ja 

asettunut Keisarinnan Vasemmaksi tassuksi? Sen takia haluaisin tutustua paremmin 
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Vostokissa oleviin turvallisuusriskeihin. Ehkä osaisit näyttää minulle turvallisimpia reittejä 

ja kertoa riskeistä sen, minkä voit?" Kolli kertoi toiveensa ja syynkin niille. [C] tahtoi pelata 

varman päälle ja tutustua itsekin myös käytännössä näihin asioihin. Vaikkei siitä tulisikaan 

kentällä taistelijaa, voisi se kuitenkin olla valmistautunut kaikkeen. 

 

Anonyymi4: 

// Siirsin! 

 

  

http://daisyland.boards.net/thread/2301/ja-kadut-allamme-mustat-off
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Esiripun laskijat 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/1845/esiripun-laskijat-off/ 

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Teatteri Vostokissa 

Tilanne: Miliisi [F] ja entinen miliisi [X] kohtaavat Vostokissa 

Pelaajat: Anonyymi6, Anonyymi00 

 

Anonyymi6: 

Harvemmin Vostokin puoli kutsui [F]ää. Sen synkät kadut yrittivät piilottaa varjoissa 

piilevän kuoleman puskemalla maanpinnalle kauniita lehtiä ja niiden kukkia. Aurinkokin 

yritti parhaansa: sen säteet pinnistelivät päästäkseen sisälle Teatteriin. Mutta ikkunat ja 

niiden pölykerrokset taistelivat sen verran hyvin vastaan, että vain haalea valo antoi 

teatterisalille myöten. 

 

Sali, missä punaiset kankaat roikkuivat korkealta katosta, kehystäen esiintymislavan, oli 

vain yhden koiran valtaama tällä hetkellä. Miliisi oli kyllä varmistanut ränsistyneen salin ja 

sen penkit, ovetkin jopa, mutta paikan vaarallisuus ei saanut urosta huolestumaan. Se ei 

jaksanut kiinnittää huomioonsa ympäristöön, jonka ainut ääni oli jossain kaukana tippuva 

vesitippa.  

[F] istui toisella rivillä, punaisilla pehmeillä penkeillä. Kirkkaan ruskeat silmät tuijottivat 

hyvin eteen piirtyvää lavaa. Ajatus velloi. Olikohan joskus Daisylandinkin esiintymislava 

ollut tämänlainen, jykevä ja korkea, kutsuva. Tuntui, kuin kenenkään sanat eivät riittäisi 

salia täyttämään. 

Koiran suussa paloi juuri sytytetty tupakka. Korvat värähtelivät välillä puolelta toiselle, 

metsästäen laiskasti ääniä. Kauniista maisemasta huolimatta uroksen silmät olivat 

tylsistyneet. Ei, ei tylsistyneet. Tyhjät. [F] oli vältellyt ajattelemista liian pitkään, eikä se 

halunnut tehdä sitä nytkään, joten se oli vain tullut tänne saliin ostamaan lisäaikaa ikävistä 

ajatuksista. Hiljaisuutta, rauhaa, mitä ei Daisylandissa nyt keväällä liiemmin saanut. Ensiksi 

[F] oli yrittänyt piilottautua ajatuksiltaan juuri niihin – työhön, jonka melu huumasi korvat 

ja samalla turrutti ajatukset. Mutta jossain välissä, [F]n huomaamatta, tuo oli kääntynyt 

http://daisyland.boards.net/thread/1845/esiripun-laskijat-off/
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itseään vastaan ja yhtäkkiä [F] oli seissyt Iloisessa Koirassa käskyttämässä, mutta tajuten 

että ei halunnut olla siinä. Se oli ollut kova paikka Miliisille, joka tähtäsi nousujohteiseen 

uraan. Asiat olivat menneet niin kavalasti väärään suuntaan, eikä [F]stä ollut edes isälleen 

sitä myöntämään, neuvoa kysymään. Päällepäin kaikki oli niin kuin ennen: mustaturkki 

loisti fyysisillä ominaisuuksillaan ja työnsä kautta edesottamuksillaan. Jotain oli kuitenkin 

pielessä. 

 

[F] puhalsi hiljaa savua nenänsä kautta. Se poltteli kirsua ja sai koiran hetkeksi sulkemaan 

silmänsä. Hiljaisuus. Rauha. Kaikki tulisivat olemaan vielä hyvin. Ei Miliisihommia koira 

pelännyt, ei. Sen [F] tiesi, siitä se oli varma, että halusi tehdä niitä vielä tulevaisuudessakin. 

Mutta ajatukset, tai oikeastaan se mitä koira ei niistä ymmärtänyt, sai uroksen 

turhautumaan.  

Silmät avautuivat ja koira nojasi vahvemmin penkkiä vasten. Mustat karvat kietoutuivat 

selkänojan ylitse toiselle puolelle, samalla kun [F] laski toisen kyynärpäänsä selkänojan 

ylitse istuen rentona, polttaen tupakkaa. 

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

 

Anonyymi6: 

 

Pieni savu leijaili korkeaa kattoa kohti kuin harso. Se nousi pätkissä, aina seisahtuen siksi 

aikaa että koira veti savua sisäänsä puhaltaakseen sen ulos. Ajatukset alkoivat rauhoittua, 

aivan kuin myrskyävän veden pinta ottaisi tasaantuakseen vain aloittaakseen riehumisensa 

uudestaan. 

 

Lähestyvät askeleet saivat [F]n havahtumaan ja nousemaan penkistä ylös. Kuono kaarsi 

keskikäytävälle, jossa seisoi selvästi kovia kokenut ex-Miliisi. [F] nousi seisomaan, ottaen 

ryhdin, kuin vanhasta tottumuksesta. [F]n olemus oli yllättynyt, hämmentynyt ja sitten 

vetäytyvä. Korvat painuivat hieman luimuun ja katse vilkaisi [X]n perään. Ketään muuta ei 

tullut tai ollut läsnä. 

Uroksen sanat kaikuivat Teatterissa. 
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”…” 

[F]n henkäisi ja tukeutui siihen minkä osasi parhaiten. Koira otti jämäkän asennon siirtyen 

käytävälle ja loi pienen hymyn. 

”Olin työtehtävissä.” 

Sanoista puuttui jotain sille ominaista: se pehmeys, sulavuus ja omanlaisensa karisma. Nyt 

se kaikui kysymyksenä, hiukan jopa anteeksipyytävänä. Myöskään epäröivä pelko ei 

pukenut mustaa koiraa, joka tuijotti [X]ää tarkasti. Koira tumppasi tupakkansa viereiseen 

penkkiin, ennen kuin nosti katseensa. 

 

”Työtehtävissä Lintutalolla.” 

[F] totesi täsmentäen ja hiukan köhäisi kurkkuaan. Mitä sen pitäisi tehdä muka? [X] oli 

tiedetyn, ja turvallisen, ulospääsyn välissä. Koira vetäisi henkeä ja lipaisi huuliaan. Sitä 

hermostutti, mutta ei vielä liikaa, ei. Uros naurahti hieman teennäisesti ja lisäsi: 

”Ja olen ihan Miliisi. Ilman poika päätettä.” 

Oliko se soveliasta olla [X]n kanssa? Mitä… mitä jos [F] kävisi samalla tavalla kuin Rascalille? 

Että tuo… tuo yrittäisi jotain. Pää nytkähti hiukan sivulle, mutta askel ei noussut jotta uros 

olisi lähtenyt. Sitä pidätteli [X]n ja sen välinen orastava ystävyys. 

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

 

Anonyymi6: 

Teatteri oli laajuudessaan vaikuttava, olihan se ihmisten rakentama ihmisille itselleen. 

Koiran silmin tuo oli kokemus näin ränsistyneenäkin – ja silti, koko sali viimeistä nurkkaa 

myöten oli täytetty jännittyneellä, sähköistyneellä ilmapiirillä. [X]n sanat iskivät liian 

suoraan [F]ään jonka selkä suoristui jokaisen lauseen myötä. Koira tunsi kuin toinen olisi 

halunnut haastaa uroksen puhumalla suoraan. Mutta vaikka [X] oli menettänyt kulissinsa, 

ei [F] ollut sitä tehnyt. Eikä uros koskaan sitä tulisi menettämäänkään, vaan pehmeä hymy, 

polveilevat sanat ja hyväntuuliset sekä huolettomat lauseet kuuluisivat ainiaan 

mustaturkkiselle Miliisille. 

 

Tai ainakin [F] halusi uskotella niin itselleen. 
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” [X].” 

[F] aloitti, hiukan kovemmalla äänellä, tietämättä mitä vastata noin suoriin lauseisiin. Äh, 

sitä inhotti kun joku tuli kyselemään sen ajatusmaailmasta. 

”En mä susta usko niin [X]. Jos et ole tehnyt sitä ennenkään, tuskin teet nytkään.” 

Uros sanoi pienen hiljaisuuden jälkeen. Ne olivat vaikeita sanoja. Oikeastaan… Kyllä [F] tiesi 

mitä homofiilit tekivät, mutta jollakin tasolla uros ei ymmärtänyt miksi se oli huono juttu. 

Kaikki saivat tehdä mitä tahtoivat, mutta toisaalta [F] oli kasvatettu sitä ympäröivään 

kulttuuriin, johon homot eivät kuuluneet. Sen takia sanoissa oli vähän varauksellisuutta. 

Jos koira olisi ollut kuka tahansa muu, niin [F] olisi heilauttanut mustaa käpäläänsä niin että 

pitkät karvat heilahtaisivat, nauranut ja lähtenyt paikalta. Homofiilit olivat muodostumassa 

[F] päässä surulliseksi, rikollisille teille ajautuvaksi väkijoukoksi joiden kohtalo oli omaa 

vikaansa. Niitä tuskin pystyisi paimentamaan paremmille teille. 

 

Tosin, [X] oli kovasti heiluttamassa tätä ajatusta homofiileistä. Se aiheutti päänvaivaa, kun 

uros ei kuulunutkaan siihen muottiin. 

”Älä nyt höpötä.” 

[F] sanoi naurahtaen ja otti askeleita lähemmäs [X], jättäen kolmen penkkirivin välin 

kaksikon välille. Miksi koira ei uskoisi Rascalia? Rascal oli Miliisin johto, yksi [F]n elämän 

auktoriteeteista jotka olivat ohjanneet tämän elämää. 

”Minulla ei ole syytä epäillä Rascalia. Herra johtaja ei ole koskaan antanut minulle syytä 

epäilyksiin.” 

[F] ilmoitti, syyttämättä [X], pitäen äänensävyn huolettomana. Tilanne jäyti kuitenkin 

urosta enemmän kuin piti. 

Ehkä Miliisin olisi pitänyt olla paikalla. Ei kuulla tilannetta jälkikäteen joltakulta. Se oli 

kuulostanut naurettavalta – [X]kö homofiili? Hah. Mutta kun tavarat olivat hävinneet 

Tähystystornilta, se oli lopulta seljennyt [F]llekin että kyseessä ei ollut vain vitsi. Vielä koira 

kuitenkin toivoi, että kyseessä olisi vitsi, mutta joka sekunti jonka [F] vietti [X]n kanssa, 

tuntui siltä että leikinlasku oli kaukana. 
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[X]n ominaistuoksu sai muiston mieleen. Betoniblokeilta, missä kaksikko oli löytänyt omia 

aarteitaan. Muisto oli [F]lle hyvä. 

 

[ Nälkätunnus liittyy peliin ] 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

 

Anonyymi6: 

”En minä niinkään sanonut.” 

[F] tuhahti ja siristi hieman silmiään. Yrittikö [X] saada koiraa ansaan puheillaan? 

Huolimatta siitä että [F] ei ollut se välkyin ajattelija tai argumentoija, mutta se kyllä yritti 

keskustella, vaikkei siitä pitänytkään. 

 

Naksahdus sai saman reaktion aikaiseksi [F]ssä kuin [X]ssä. Pää nousi ja hengitys pysähtyi 

hetkeksi. Koiran kieli kävi kosteuttamassa kirsun, ja vaistomaisesti musta Miliisi alkoi 

haistella ympäristöään. [F]llä ei ollut hajuakaan mistä naksahdus oli kuulunut. 

[F] katsoi salia, katseen kääntyessä nopeasti takaisin [X]ään. Tuon sanoille uros nyökkäsi 

lyhyesti ja terävästi. Kaksikko oli puolimatkassa Teatteria. Ylöspäin oli turvallisempaa 

mennä, sillä ulospääsy oli siellä sekä matka oli helpompi turvata. Kuitenkin kaiku oli 

sekoittanut Nälkien olinpaikan. Entä jos se olisi tullut ovien yllä olevista 

ilmastointikanavista, ja samalla kun kaksikko pyrkisi ulos, niin Nälkä hyppäisi niskaan? Uros 

päästi väräjävän hengityksen huuliltaan ennen kuin päätöksen tehden musta koira otti [X]n 

suusta tupakan ja tumppasi sen nopeasti maahan, ennen kuin lähti varovasti rappusia ylös. 

[F] ei halunnut ottaa riskejä, että tupakan savu, valo tai haju saisi millään tasolla Nälät 

reagoimaan, olivat ne missä hyvänsä. 

 

Miliisi liikkui matalana penkkien viertä, katsoen jokaiselle penkkiriville sydän sykähtäen. 

 

[ Nälkätunnuksen vuoro ] 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 
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Anonyymi6: 

[F] oli tarkistanut ulospääsyn ennen kuin oli tullut Elokuvateatteriin. Malttamattomuus ja 

pieni välinpitämättömyys olivat maksaneet sen, että koirat olivat nyt Nälkien kanssa 

teatterissa. Koira tiesi pääsisäänkäynnin turvalliseksi. Sen lisäksi, teatterin pyöröovi oli 

jotain mikä suojelisi kaksikkoa hyvin. Parhaimmillaan se pysäyttäisi, vähintäänkin hidastaisi, 

Nälkiä jotka eivät ymmärtäneet ulko-oven mekanismia. Miliisi nyökkäsi [X]lle. 

”Pääasia että päästään lähtemään tästä salista pois. Lukitaan salin omat ovet ulkopuolelta 

ja sen jälkeen koko rakennuksen ulko-ovelle. Se on se pyöröovi.” 

Miliisi sanoi rauhallisesti, mutta tahti oli nopea ja matala. Katse kävi Nälissä, jotka olivat 

liikkumassa seinänviertä, salia ylöspäin.  

 

[F] katsoi [X]ään. Se mittaili hetken toista, viestittäen katseellaan että tästä selvittäisiin. Jos 

toinen olisi ollut narttu, niin [F] olisi voinut käyttää toista hidasteena, mutta nyt tässä olisi 

Miliisi ja… vanha työkaveri. He pitivät yhtä. 

Tärkeintä oli edetä portaikkoa ylöspäin, kohti salin perällä olevia ovia. Nopeammin kuin 

Nälät. [X] saisi paiskattua käytävän päässä olevan oven auki, jotta kaksikko pääsisi valtavaan 

eteiseen ja siitä pyöröoville. [F] itse tarkistaisi että Nälät pysyisivät kaukana. Sitten ovet 

voitaisiin lukita. 

”Avaa ovi. Mennään.” 

Uros henkäisi ja pinkaisi juoksuun. Musta turkki hulmusi kun koira liisi rappusia ylöspäin, 

kohti kulunutta punaista ovea, jossa oli kultainen kahva. 

 

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

 

Anonyymi6: 

 

Korvat kääntyilivät villisti, kun Nälät lähtivät rymisten kohti kaksikkoa. Tuolit hidastivat 

petoja, joten uroksien välimatka ovelle pieneni nopeammin kuin Nälkien ja koirien 

välimatka toisiinsa. Ruskea katse pysyi tiukasti ovessa, joka pamahti auki [X]:n voimasta. 

Äänen myötä koko tilanne tuntui hidastuvan. Sydämenlyönnit tuntuivat selkeinä, askeleet 



160 

 
nousivat ja laskivat tasaisesti ja [F] olemus oli tarkentunut kokonaan vain ulospääsyyn.  

 

Musta uros suhahti ovesta, ja jarrutti välittömästi liitoaan jotta voisi kääntyä. Jalat menivät 

ristiin [F]n vetäessä takajalkojen varassa piruetin ilmassa ja hypäten ovea vasten joka 

kolahti kiinni. Uros äyskäisi: 

”Ylhäällä on hakalukko, tuolla oven yläpuolella. Se hidastaa noita petoja jotta ehdimme.” 

Uros sanoi hengittäen nopeasti ja nojasi kaikin voimin ovea vasten. [X] oli [F]ää korkeampi 

ja se ylettäisi hakaseen helposti takajaloillaan seisten. 

 

Katse jo käväisi aulan toisella puolella siintävissä pyöröovissa. Koira metsästi katseellaan 

pieniäkin eleitä siitä, että sinne ilmestyisi varjoja jotka uhmaisivat auringon paistetta, joka 

tunkeutui sameasta pyöröoven lasista sisään. 

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

 

Anonyymi6: 

 

Ovi kolahti kiinni, sulkien Nälät sisäänsä. [F]n syke pysyi ylhäällä ja hengitys kiivaana. [X]n 

lausahdus sai koiran nielaisemaan ja nyökkäämään, lähtien pyöröovia kohti. Se oli kuitenkin 

se lemu, joka ensimmäiseksi sai koiran kiinni. Pupillit pienentyivät ja [F] kääntyi kohti [X]ää, 

jonka kimppuun oli käymässä paikalleen mädäntyvä irvihuuli.  

 

Ajatukset juoksivat sekunnin. Jos [X] olisi ollut se narttu, jonka olisi voinut vain jättää 

taakseen, niin uros olisi sen tehnyt. Niin oli opetettu. Mutta [X] oli Miliisi, tai siis… oli ollut. 

Eikä [F]lle ollut ehditty kertoa, miten toimia homofiilien kanssa. Ja vaikka olisikin, niin uros 

ei ollut varma, pystyisikö se toimimaan vanhaa ystäväänsä kohtaan niin kuin Daisyland 

kehotti. Ei ainakaan nyt. [F]n isän, [..], sanat kaikuivat päässä. [F] oli ansainnut nimensä 

koska se oli koulutettu toimimaan esimerkkinä, [F] halusi olla sankari, se oli kasvatettu 

siihen. Jokainen lihas joka värisi lihan alla alkoi vääntyä kohti Nälkää ja [X]ää, sen sijaan että 

Miliisi olisi lähtenyt kohti ovien turvaa. 

 

[F]n korvat painuivat luimuun. Sen mustaan turkkiin iski valo, samalla kun kuono nousi 
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irveeseen. Kulmat painuivat alas ja mustan koiran kurkusta nousi murina samalla kun se 

ponnisti itseään pienemmän Nälän kimppuun. Haju melkein sai uroksen oksentamaan, 

mutta siitä huolimatta koira yritti iskeä hampaansa Nälän kurkkuun samalla kun painoi 

petoa seinää vasten.  

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

[ Nälkätunnus palaa takaisin ] 

 

Anonyymi 6: 

Aluksi kaikki tuntui voitokkaalta. Mutta Nälän kanssa taisteleminen ei ollut samanlaista, 

mitä edes ärjyjen vihamielisten koirien, ei. Nälällä ja aggressiivisilla koirilla oli eri 

pyrkimykset, ja noihin pyrkimyksiin liittyen myös toimintakykyä olisi pystynyt jollakin 

tasolla ennakoimaan. Mutta kukaan ei ollut taistellut Nälkää vastaan, ei ainakaan [F] ollut 

kuullut moista, joten Nälän pyrkimykset eivät olleet tiedossa. Joten kun peto osui heti 

vastalauseeksi Miliisin omalle iskulle rinnan tietämille, uros tunsi polttavaa kipua. Samalla 

Nälän liha hajosi madoiksi suussa ja sai Miliisin irvistämään muristen.  

 

Lopulta Nälän takapää lamaantui ja se romahti, pistäen uroksen hyppäämään sivuun. Koira 

läähätti, samalla kun se peruutti pois [X]n ja Nälän luota ja oksensi suoraa lukittujen 

teatterisalien ovien eteen mausta ja hajusta. [F] vapisi, ja kun se sai kaottua viimeisetkin 

maunpalaset pois, se kiepsahti kohti pyöröovea.  

” [X], tule.” 

[F] kähisi, selvästi tuskastuneena. Nyt olisi heidän hetkensä paeta. Koira rynnisti pyöröovia 

vasten ja lasi kierähti hiljaa, päästäen [F]n pois kuolinloukusta. 

 

Ilma oli raitis, kuin isku vasten kasvoja ja sai [F]n tasaamaan hengästymistään. Samalla koira 

yritti sameiden lasien läpi nähdä, tuliko [X] Miliisin perässä.  

Haava rinnassa vuosi tahmeaa verta. Viimeksikin isku oli tullut [X]stä, nytkin [X] oli paikalla. 

[F]n mieli tummeni ja koiran ajatukset laukkasivat kehää noina muutamina sekunteina, 

mitä se odotti [X]ä. 
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[F] voisi kuolla. Haava oli hyvin vaarallinen Nälän aiheuttamana. Koira ei pystynyt edes 

katsomaan, mutta se tunsi, että kaulan ja rinnan välistä puuttui muutakin kuin karvatuppo. 

Lihaa, pala lihaa oli kadonnut, ja vielä hetken adrenaliini pitäisi kivun poissa. Myrskyävä 

viha, sekava pelko, mylläsi uroksen sisällä kun se otti muutaman askeleen eteen 

levottomana. 

 

[ Anonyymi00:n vuoro ] 

[ Nälkätunnus poistuu vuorollaan ] 

 

Anonyymi 6: 

”Ei.” 

[F] äyskähti välittömästi ja hengitti syvään. Se ei todellakaan haluaisi [X]ltä enää lainkaan 

apua. Se ei haluaisi nähdä [X]ää enää koskaan. Tunteet, jotka velloivat uroksen sisällä, 

syöksähtivät [X]ää kohti. Jännityksen laukeaminen tärinäksi, pelko Nälästä, viha siitä että 

rintaan sattui, pelko kuolemasta. Kaikki mylläytyivät palloksi uroksen mielessä ja [F] heitti 

vihaisen katseen [X]ään. 

”Me emme saa mennä yhdessä. En halua olla missään tekemisissä kanssasi.” 

Sanoista saattoi kuulla, kuinka viha oli keinotekoista [X]ää kohtaa, lähinnä pelon ja 

hämmennyksen aiheuttavaa, mutta yhtäkaikki voimakasta. 

 

”Minä en halua olla sinun seurassasi. Tämä on sinun syytäsi.” 

[F] sanoi huohottaen. Kuolavana kiipesi suupieltä pitkin, tarttuen mustaan partakarvaan. 

[F] näytti todellakin voimiaan menettäneeltä. 

”Mieluummin heitän henkeni.” 

Kääntyen päättäväisesti kohti katua, uros lähti kävelemään. Ontuminen oli vahvaa, mutta 

adrenaliini antaisi hetken etumatkan.  

Koira lähti suorittamaan pitkää matkaansa, nykien, hammasta purren, valmiina puremaan 

vanhaa ystäväänsä jos tuo yrittäisi seurata. 
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// [F] on out! Se menee tohtorille, ja tuo peli pelattiin etukäteen. Kiitoksia jännästä pelistä 

molemmille! 

 

[ Anonyymi00 päättää omalta osaltaan ]  
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You should’ve known not to mess with me, honey 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/1876/shouldve-mess-me-honey-off 

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Kummitusjuna 

Tilanne: Sarjamurhaaja [A] ja kopiosarjamurhaaja [Y] kohtaavat 

Pelaajat: Anonyymi1 ja Anonyymi01 

 

[ Anonyymi01 aloittaa pelin ] 

 

Anonyymi1: 

[A] kantoi yötä harteillaan kuin tähdistä kimaltelevaa viittaa. Kevään lämmittämä ilta oli 

tervetullut, mutta tähän pisteeseen päästyään ei Venäjän ilmasto enää toimittanut julman 

luonnonvalinnan töitä. Tästä alkoi taas ajanjakso jonka lämpöön syleltyinä selviytyisivät 

saastaisimmatkin pennut. Ensitalvena saataisiin taas niska limassa kyntää mitä keväällä 

kylvettiin, valittaa huonoista valinnoista jotka tehtiin kevään huumassa ja ulvoa kuorossa 

miten sukupolvi sukupolvelta kaivaa itselleen syvempää kuoppaa. Daisylais-olento oli 

itsekäs idiootti, sihisevä pesä käärmeitä joiden sekaan ei tassuaan kovin syvälle 

kannattanut upottaa jollei ollut valmis tallomaan jotakin alleen. 

 

Kevään kirkastama yö jäi taa mestaajan astuessa kummitusjunan syntiseen pimeyteen. 

Öljynmusta turkki heilahteli äänettömästi ja piirsi vahvojen lihasten ääriviivoja 

tummuuteen. Jäiset silmät tuijottivat kalpeina kolkkoa käytävää joka myötäili ajan 

ruostuttamia raiteita. Yö tuoksui mahdollisuuksilta ja kohtalolta. Ilmassa leijui synti ja sielun 

rappeus, rikkonaisia paloja ja hiiteen heitettyjä unelmia. Askelkaan ei kaikunut. 

Sametti kulki käytävässä ja puhui sanoja jotka saivat Harakan pysähtymään. Husky seisoi 

seinän vieressä kyyryssä kuin irvokas patsas ja kuunteli hiljaisuutta joka kutsui elämän 

kuluttamaa ruhoa luokseen. [A] tunnisti tuon rahisevan äänen ja hampaikkaan naurun. 

Tumma kirsu kurtistui hivenen kuin haistaessaan jotakin hapanta minkä kuka tahansa 

tahtoisi liiskata maan juureen. 

http://daisyland.boards.net/thread/1876/shouldve-mess-me-honey-off
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Vai [Y]-tyttönen, niin pikkuherra-Aaron tätä puhutteli. [Y], [nimekäs] suku, Muusankehdon 

omistautunut äiti. Toinen tummista suupielistä nytkähti hieman. [A] lähti seuraamaan. [Y] 

oli niinsanottu sanaton kollega, toinen kuonojen salpaaja. Narttu oli yksi niistä joihin [A] oli 

tahtonut tutustua pitemmän aikaa, ehkä puhua Muusankehdon ja Naakkatarhan 

mahdollisesta yhteistyöstä, mutta tähän asti kanssakäyminen oli ollut ohimenevää parin 

sanan pituista jutustelua Naakkatarhan tiskillä. Ehkä tällä hetkellä lähestyminen 

bisnesmielessä ei ollut otollisinta, mutta [A] tunsi ilmassa mahdollisuuksia ja outoa vetoa 

joka kihelmöi niskavilloja. Hiljaa ja hallitusti [A] seurasi seinänvierustaa ja veti itseensä 

kaksikon tuoksua. [Y] ja Aaron katosivat kulman taakse ja kulkivat tuttua rekvisiittavarastoa 

kohti. Jokin sai uroksen virnistämään itsekseen. Jotakin oli ilmassa, jotakin muuta kuin 

pitkästyttävää ja puhkikulutettua naimatouhua. Aivan kuin joku olisi heittänyt 

lihakimpaleen koiralauman ulottuville. 

 

[ Anonyymi01 aloittaa pelin ] 

 

Anonyymi1: 

Tämän yön pariskunta oli nyt painunut rekvisiittavarastoon, ja kuokkiva häävieras oli jäänyt 

oven taa kuulostelemaan korva hellästi seinää vasten kääntyneenä. 

Seksuaalikäyttäytyminen ei ollut koskaan ollut [A]n kiinnostuslistalla vaikka Daisylandin 

miehistö koostuikin suurilta osin epätoivoisista puntinrynkyttäjistä. Moinen puuha oli 

lähinnä pitkästyttävää. 

Jopa hetken [A] saattoi epäillä itseään ja vaistojaan, ja hieman pettyneenä kyseenalaisti 

käsitystään kaksikon puuhista. Oliko se sittenkin vain kuvitellut sen hetkellisen 

näläntunteen joka leijui ilmassa? Tutun känniääliön hiljenevä, mutta vieläkin irstas hengitys 

rahisi oven takana ja sai [A]n miettimään perääntymistä. Sillä ei ollut kiinnostusta urkkia 

kenenkään halujen tyydytystä, ja koko ajatus sai koiran jopa hieman puistattumaan. Uros 

piti päätään matalana ja kuunteli vielä hetken. 

 

Älä kiusaa mua näin [Y]-kultaseni. 
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[A]n kuononpäällinen kurtistui, mutta koira ei liikkunut mihinkään. 

 

Minä teen olosi pian oikein hyväksi. 

 

Mestaajan kuulo terävöityi. Vimma heräsi taas sen sisällä. Mustat huulet vetäytyivät 

pitkään virneeseen jonka alta hampaat välkkyivät kuin öljytty telaketju. Se kuuli nartun 

äänestä sen, mitä muut eivät. Uros nuolaisi hymyileviä huuliaan ja tuijotti silmät pyöreinä 

lattiaa kun kuuli sanat jotka iskivät naulan arkkuun. 

 

Nautippa tästä, kusipää. 

 

Kaulanikamat raksahtivat ja [A] miltein näki edessään suonien ja valtimoiden tykytyksen 

ennekuin ne repesivät ja maalasivat maailman. Aaronin koriseva huuto liimasi huskyn 

likemmäs suljettua ovea. Sekalainen tyytyväisyyden tunne valtasi tämän kun juopon ääni 

katosi henkitorven revetessä. [Y]. [Y]. 

[A]n täytyi pysähtyä hetkeksi vetämään henkeä voidakseen pitää huolen selustan 

tyhjyydestä. Kukaan ei liikkunut lähellä, eikä edes Naakkatarhan puheensorina tai jukeboksi 

yltänyt tänne asti. [A] kuuli vain lämpimän nesteen hiljaa leviävän lattialla. Aikailematta 

uros nousi vetääkseen oven kahvaa, ja astui sitten kutsumatta huoneeseen sisään. 

 

Kynttilöin valaistu huone oli idyllinen. Ihmisen luurangot roikkuivat seinällä koukuissaan, 

nurkassa oli puusta veistetty kummitus. Lämmin valaistus piirsi ääriviivoja [Y]n ja tämän 

uhrin kehoihin. Raudan haju tunki tervetulleena keuhkoihin. 

"Ah," [A] huokaisi hiljaa, kuin kevyen yllättyneenä [Y]n ja lattialla repaleiksi revityn 

jäämistön läsnäolosta. Jäiset silmät lipuivat ensin Aaronin revityn kurkun yli, mittaili 

verilätäkön kokoa ja nousivat sitten nartun omaan, punaroiskeisen kaavun alta pilkistävään 

silmäpariin. [Y] oli aina ollut koira, jolla mahtoi olla monet kasvot aivan kuten [A]lla. Vaikka 

narttu oli aina ollut uroksen silmissä jokseenkin kiinnostava, nyt tämän tiedonjano paloi. 

Mikä motivoi [Y] moisiin veritöihin? Huone jo kieli siitä, että tämä oli selvästi suunnitellut 

tekoaan ja tahtoi maustaa sitä tunnelmalla. Normaali verenhimoinen rakkikoira tappoi 
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uhrinsa Vostokin sivukujille, virtsasi päälle ja jatkoi matkaansa. [Y] ei, eikä [A] 

myöskään. Mestaajan hymy oli julma.  

 

"Täällähän on läheinen tunnelma," uros sanoi sametinpehmeästi, ja katsettaan [Y]stä 

siirtämättä sulki oven takanaan. Kynttilöiden valossa lepattavassa huoneessa löi taas kaksi 

hyvin mustaa sydäntä. 

 

[ Anonyymi01 aloittaa pelin ] 

 

Anonyymi1: 

Muusankehdon seireeni ei hätkähtänyt uudesta seuralaisestaan. Kiinnostus kutkutti [A]n 

mieltä, ja silmät toiseen porautuneena tämä lähti kulkemaan seinän viertä. Kynttilän liekit 

lepattivat ja seurasivat [A]n kiireettömästi kulkevaa kehoa ilmavirran pyyhkäistessä 

lempeästi ohi. [Y] matala nauru sai uroksen suomaan täyden huomionsa narttuun, vaikka 

siniset silmät tutkivatkin hengetöntä ruhoa. 

"Soit herra-Aaronille silti imartelevan loppuhenkäyksen," [A] sanoi pehmeästi ja jäi 

seisomaan [Y] vastapäätä, verilammikko jääden näiden välille. Uros katsoi alaviistoon 

toisen kullasta kimmeltäviä silmiä syvä kiinnostus tanssien omissaan. Miten.. idyllinen tapa 

tutustua tähän henkilöön. Varsin miellyttävä. Uros ei ollut koskaan tavannut ketään joka 

muistuttaisi näin itseään. Nartun kepeä suhtautuminen kuolemanhuoneeseen 

kuokkimiseen huvitti Harakkaa. 

 

"Minä haistoin ilmassa taideteoksen," tumma koira vastasi suu hillityssä hymyssä. "Kylmän 

ja kihelmöivän. Enhän voinut vain kävellä ohi ja jättää jonkun taitavaa itseilmaisua 

huomiotta." Kuin muistaakseen ilmaantumisensa syyn, [A] kumarsi päätään ja tarkasteli 

[Y]n repivää haavaa. Työ oli sotkuista ja vihan, verenhimon ajamaa. Siinä ei ollut kauneutta 

eikä sommittelua, vaan se oli sotku tukahtuneita tunteita ja feraalista julmuutta joka oli 

päässyt hetkeksi valloilleen. Hienostumaton, mutta mahdollisesti hyvin tyydyttävä tappo. 

[Y] ei ollut leikitellyt lelunsa pelolla eikä pallotellut tämän tunteilla; Aaron oli tuntenut 

kauhua vain harmillisen pienen hetken. Verilammikko alkoi hiljalleen hyytyä. 

"Olet ajattelevainen, [Y]. Mutaisen ojan sijaan juoppo-parka sai kuolla himo ihollaan ja 
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haaveita tielleen saattaen," [A] puhui siirrettyään taas pistävän katseensa narttuun. Sen 

sanat saivat vanhuksen raa'an kuoleman kuulostamaan armolliselta teolta, vaikka Mestaaja 

tiesi hyvin ettei moinen voinut olla [Y]n tarkoitus. [A] vain koetti tassullaan jäätä, katsoi 

millaisen äänen se päästäisi. [Y]n silmiin katsominen tuntui koti-ikävältä sellaiseen 

paikkaan, jota ei ollut koskaan ollutkaan. 

 

[ Anonyymi01 aloittaa pelin ] 

 

Anonyymi1: 

[Y] söi syötin ja käänsi suomunsa näkyviin. Tumma narttu virnisti ja vahvisti [A]n oletukset 

oikeiksi. Seireeni oli oman oikeutensa sadistinen elonkorjaaja vailla armontajua ja 

omantunnontuskia. Armo ei kuulunut pelisääntöihin, mutta se oli pelilaudalle silti 

vahingossa lipsahtanut. [A]n edessä saattoi seisoa kunnianhimoinen amatööri. 

 

"Aikomukseni ei tietenkään ollut kritisoida," [A] naurahti kepeästi, kuin näiden välillä ei 

ruumista olisikaan. Sen katse oli ahnas [Y]n riisuessa päänsä kaavusta, mutta ei ollenkaan 

samalla tavalla kuin voisi kuvitella. Mestaaja imi itseensä tietoa, sillä [Y] oli kaikkea muuta 

kuin avoin kirja. "Mitä nyt yritän selvittää päämäärääsi ja sitä, mitä työlläsi tahdot viestittää. 

Sitä sisintä tarkoitusta." 

Nikamat kirskuivat ja iän kuluttamat luut rouskuivat toisiaan vasten. Se oli kuin musiikkia 

kynttilöiden valaisemassa huoneessa, jossa kaksi syntistä tuijottivat toisiaan sieluihin 

saakka ja imivät toisiinsa sitä yhtäläisyyttä joka ei koskaan ollut kävellyt vastaan. [A] upposi 

kultaisiin silmiin kaikilla muilla tavoilla kuin romanttisella, ja piti toisen katsetta omissaan 

yhtälailla. Sielun mustaa sympatiaa. 

"Nälkä on kuin sattuma. Vaarallinen ja armoton, muttei paha. Mielestäni mikään tiedoton 

ei voi olla paha. Nälkä syö ja raatelee, mutta ajatteleeko se sitä?" [A] puheli pehmeästi. "Me 

olemme pahoja, koko Daisyland. Meillä on tunteet ja me suunnittelemme toistemme 

päänmenoksi mitä julmempia asioita. Liikuttelemme pelilautamme nappuloita 

ajattelematta yksilöitä." 

 

Tumma pää kallistui miltein ilkikurisesti ilotalokeisarinnan astuessa verisen ruumiin yli. 
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Narttu oli Daisylandia korkeammalla, ja niin oli [A]kin. Vähäisemmät tekijät olivat 

ruohonjuuritasolla niitä korsia, joita suuremmat söivät. Mestaajataren viitta söi verta 

jäljessään ja veti sitä läpi puisen lattian. [A] seisoi paikallaan hievahtamatta tumman neidon 

kuroessa välimatkan umpeen. Uros veti henkeensä toisen verentahmimaa tuoksua. 

 

Miltä se tuntuu? 

 

[A]n ilme ei värähtänytkään, mutta jokin nytkähti sen tajunnassa. Outo tunne, silti 

tervetullut. [Y] kyseli kysymyksiä, joita kukaan ei ollut vielä kysynyt. Se astui samalle 

lattialankulle [A]n kanssa pelkäämättä alta lahoamisen mahdollisuutta. [Y] toi itsensä [A]n 

eteen kuin palvelija kuninkaansa varjoon. Uroksen silmistä paistoi vaarallinen, 

mukaansatenhoava hulluus ja kylmät liekit mitä narttu ruokki. 

 

"Se on kuin maailman kaunein asia ulottuvillasi. Voima suonissasi ja täyttävin ruoka 

nälkiintyneessä suussasi," [A] vastasi, silmät kaventuen mutta silti toista katseellaan 

syöden. "Näe mielessäsi se katse mikä uhrisi kasvoille vääristyy tajutessaan kuoleman 

olevan sekunttien päässä. Mieti, miltä tuntuu kun se katse leikkii allasi tuntikausia, vääristyy 

vääristymistään ja ohittaa kaikki rajat. Voit nähdä rajan taakse ja sammuttaa hetkeksi 

loputtoman nälän." [A]n ääni oli nyt hiljainen. Sanat oli tarkoitettu vain neidolle edessään, 

ainoalle joka ne tässä syntisessä maassa ansaitsisi. Hetki oli heidän. 

 

"Haluatko sinä nähdä mitä minun silmäni näkevät?" 

 

[ Anonyymi01n vuoro ] 

 

Anonyymi1: 

Pimeyden valtaamassa huoneessa kaksi sieluiltaan rikkonaista tuijotti syvälle toisiinsa, 

antoi hetken venyä ja hiljaisuuden puhua. [A] tunsi olonsa rehellisen imarrelluksi [Y]n 

raottaessa huuliaan ja pyöritellessään uroksen tarjoamia mielikuvia päänsä sisällä. Vaikka 

nartun korvat olivat ulkoisesti arpiset ja revityt, oli tämä ensimmäinen joka 

oikeasti kuuli mitä mestaaja puhui. Tämä erotti sanomattomat sanat lauseiden välistä ja 
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osasi nähdä yksityiskohtaisesti maalauksen mitä [A] tälle maalasi. Kaiken tämän lisäksi se 

vielä janosi lisää sitä, mitä [A] voisi tälle tarjota. 

 

Tahdon nähdä silmilläsi kaiken sen, mitä omani eivät näe. 

 

[A] veti suloisen lämmintä, kuoleman katkuista ilmaa keuhkoihinsa ja antoi itsensä velloa 

uudenlaisen kumppanuuden mukana tuomassa tunteessa. Uroksen huulet eivät olleet 

enää piirtyneet hymyyn, sillä maski oli vedetty sivuun. Ajan ja tietoisuuden kuluttamat 

kasvot olivat kiviset ja julmat, niistä ei häilynyt myötätunto eikä laupeus. [A] sai 

ensimmäistä kertaa laskostaa jäisen katseensa epätäydelliseen peilikuvaansa joka ei 

kavahtaisi sitä mitä maskin takaa löytyi. 

Katse häilymättä [A] nojautui eteenpäin ja säälimättä puhkaisi [Y]n henkilökohtaisen 

kuplan. Se toi kuononsa toisen ohimolle ja tunsi miten nartun tumma turkki kosketti 

omaansa juuri ja juuri. Lämmin uloshengitys hyväili suojatonta korvakäytävää kun [A] toi 

varjonsa sinne missä [Y] oli heikoin. 

 

"Minä palaan hakemaan sinut," tumma ääni sanoi ja katkaisi ajan kulun. Aivan pienen, 

syntisen intiimin hetken kuluttua [A] vetäytyi kauemmas ja loi yön viimeisen katseen työnsä 

havittelijaan. Enempää sanoja ei tarvittu, sillä sanoma oli selvä. [A] tulisi takaisin 

korjaamaan omansa kun aika oli oikea, ja veisi tämän syvemmälle niihin varjoihin joita useat 

eivät sielustaan tunnistaneet. Yön mustin lintu kääntyi ja kiersi viilenneen verilammikon 

koskematta toisen taideteokseen. [A] jätti huoneen tahrattomaksi omista jäljistään ja soi 

[Y]le täydet oikeudet ja kunnian työhönsä, jonka laatu tulisi taatusti muuttumaan 

seuraavien kuukausien myötä. 

 

[A] oli löytänyt omansa. 

 

[ Anonyymi01 päättää pelin ] 
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Miksi hitossa palaisit nyt? 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/2331/miks-hitossa-palasit-nyt  

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Portti 

Tilanne: Susia Portilla, tapahtumapeli 

Pelaajat: SilverCeleb (Aatos), Tintti (Ikar, Dimitri), Kaaosteoria (Mikhail, Váler/Valentine), 

Jane (Karabas, Red), WasabiVallabi (Volga/Madame), Anonyymi4 [D], Anonyymi3 [C ja G], 

Anonyymi2 [H], Anonyymi6 [F, I], Anonyymi02 [Z], Susitunnukset01-05 

 

SilverCeleb: 

//Offlinea löyhästi ilman pelivuoroja, ainakin näin alkuun. Nyt ollaan jännän äärellä eli 

tulkaa mukaan! 

 

Ilta oli pitkällä ja valo haalistui haalistumistaan. Ilma oli kostea ja harmaa, hetkenä minä 

hyvänsä saattoi alkaa sataa. Aatos istui sateen uhasta huolimatta porttivahdin kopin 

vierellä avoimen taivaan alla ja katseli harvakseltaan kohti kaupunkia. Pääkatu edessä oli 

tyhjä, ja hyvä niin sillä Aatoksen laskujen mukaan jokainen portista päivän aikana ulos 

lähtenyt kissa ja koira oli jo palannut takaisin muurien suojaan.  

 

Enää ei ollut jäljellä tuntiakaan, ennen kuin huvipuiston metallinen ristikkoportti liukuisi 

kiinni ja päättäisi Aatoksen vahtivuoron tältä päivältä. Hullukuun jälkeiset päivät olivat 

usein juuri ne, jolloin Aatoksella oli eniten töitä: daisylaiset lähtivät herkemmin kaupunkiin 

myös omilla asioillaan. Töiden runsaus ei tosin urosta haitannut, päinvastoin. Tyhjät ja 

tylsät tunnit (kuten tämän illan viimeinen) ilman seuraa tuntuivat poikkeuksetta 

raskaammilta. 

 

Tyhjään ja tylsään tuli kuitenkin siinä samassa muutos. Jokin liikahti poikkikadulla talojen 

välissä, ja Aatoksen huomio kiinnittyi siihen välittömästi. Oliko hän laskenut väärin, vai oliko 

joku kissa taas livahtanut muurin yli? Mutta ei, talojen välistä pujahtanut hahmo oli aivan 

http://daisyland.boards.net/thread/2331/miks-hitossa-palasit-nyt?page=3
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liian suuri ollakseen kissa, tai ehkä edes koira. Raskas tunne vatsassaan Aatos tuijotti 

näkemäänsä. Oliko mahdollista, että kyseessä oli susi? 

 

[Susitunnukset liittyvät peliin] 

 

SilverCeleb: 

Hahmo katoaa sumeaan säähän ennen kuin Aatos ehtii varmistua olennon lajista. Jospa se 

nyt vain pysyisi poissa, vielä ainakin tunnin. Tästä piti silti ilmoittaa Dimitrille. Edes epäily 

siitä, että sudet saapuivat nykyisellään jo näköetäisyydelle portista, oli huolestuttava. 

 

"Sinä siinä! Juuri sinä", Aatos huudahti ohikulkevalle koiralle. "Kuuntele tarkasti ja tee niin 

kuin sanon, Daisylandin yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia. Etsit Dimitrin, 

Päällikön, käsiisi ja ilmoitat hänelle minun eli Aatoksen epäilevän susihavaintoa porttien 

välittömässä läheisyydessä. Menet nyt heti etkä puhu tästä kenellekään muulle sanaakaan. 

Saat myöhemmin palkkion jos kuulen sinun hoitaneen tämän oikein." 

 

Nuori uros nyökkäsi silmät suurina ja lähti saman tien puolijuoksua kohti motellia. Aatos 

itse asettui seisomaan keskelle portin muodostamaa aukkoa ja jäi tarkkailemaan 

ympäristöä Vostokin suunnalla. Jännitys sai aistit äärimmilleen ja pian talojen välistä 

ilmestyi ensin yksi, sitten useampi hahmo. Nälkä ei liikkunut noin, eikä suurempi joukko 

kaupunkiin pyrkijöitä olisi voinut jäädä Aatokselta huomaamatta. Ne olivat susia. 

 

Pelko muljahti uudelleen vatsassa ja etäisesti Aatos muisti edellisen kohtaamisensa suden 

kanssa. Silloin he olivat vain juosseet pakoon, turvaan huvipuiston muurien suojaan. Nyt 

samanlaista ylellisyyttä ei ollut tarjolla. Aatos oli Portinvartija, eikä tällaista tehtävää voinut 

jättää kesken kun se muuttui hankalammaksi. Ja hankalaksi tilanne oli tosiaan 

muuttumassa, Aatos tajusi kun sudet lähestyivät määrätietoisesti. Voihan vittu. 

Irroittamatta katsettaan Aatos kohotti äänensä terävään, varoittavaan haukuntaan. Hän 

tarvitsi apuvoimia nyt, tai mieluiten eilen. 

 

Anonyymi4: 
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Niskassa juoksee tusina kylmää jalkaa jotka saavat ihon leveän nahkapannan alla 

kutisemaan. Koleassa ilmassa on jotakin outoa, ja tunteja aivojen perukoilla rapistellut outo 

jännitys alkaa nyt kärjistymään. Vieläkin työvarustuksensa verhoamana [D] huomaa 

pysähtyneensä aikaa sitten paikoilleen vasta porteilta kajahtavan haukun kuullessaan. Siltä 

suunnalta tämä oli juuri tullut ja Karusellin kohdalle päätynyt, sillä [D] on aina viimisten 

joukossa palaamassa takaisin turvalliseen kaupunkiin. Niinkuin valo kutsuu hyönteisiä 

luokseen, kutsuu portinvartijan varoitus ja ilmassa vellova jännitys [D]tä, ja vaistojensa 

orjana ruosteturkki luikkii varjona tien vierustaa takaisin portteja kohti. 

 

[D] näkee ennenkuin haistaa. Ohi juokseva koira, sitten porteilta tuttu Aatos muuri 

kehyksinään. Vostokin puolella nousee rivi tummia kehoja jotka lähettävät kissan sydämen 

kurkkuun pamppailemaan. Adrenaliini syöksyy suoniin, ja aavistuksen täristen kolli piirtyy 

pian Aatoksen vierelle katsettaan susijoukosta siirtämättä. 

 

"Neljä sutta, Aatos. Ainakin neljä," se sanoo hiljaa. [D] ei ole koskaan ollut kovin perillä 

koirien hämäränäöstä, eikä tahdo luottaa henkeään liikkuville tekijöille. Susien aikomukset 

nostavat ainakin viisi kysymysmerkkiä, ja [D] pelkää kuolevansa tiedonnälkään. 

 

Etäisesti kolli tiedostaa tarpeen infota Keisarinnaa heti paikalla, mutta addiktoiva jännitys 

on juurtanut kissan tassut paikoilleen; kävelisipä joku Perheen kissa ohi ottamaan tehtävän 

tämän harteilta.. Samantien [D] kiroaa itsensä edes hetkeksi toivovansa jonkun omistaan 

näin lähelle vaaraa. 

 

[Susitunnuksen peliviesti] 

 

Tintti: 

//Meiksikin tulee Ikarilla nyt ja todennäköisesti Dimmellä pikkasen myöhemmin// 

 

Ikar 

 

Aivan tavallinen päivä Daisylandissa, tavallinen partiokävely. Vaikka Ikarin asemapaikka 
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olikin tähystystornissa, hänkin joutui joskus jalkautumaan alas tavalliseen partiointiin 

kujalla. Myöhemmin saattaisi uros katua - monestakin eri syystä - että ei ollut ollut 

tähystystornissa tarkkailemassa. 

Kun varoittava haukahdus kajahti portilta, Miliisin jokainen aisti jännittyi ja koira jähmettyi 

hetkeksi. Katse löysi äänen lähteen - Aatos - ja katse etsi sitä, mitä Aatos katsoi. Mutta se 

jokin oli muurin toisella puolella. Nuoren miliisin sydäntä kylmäsi. 

 

Ikar pinkaisi juoksuun, tassut nielivät asfalttia hänen allaan eikä aikaakaan kuin uros oli jo 

Aatoksen luona - jonka toisella puolella seisoi kissa. Miliisi katsoi porteista ulos tielle, jota 

pitkin heitä kohti asteli turhankin määrätietoisesti ja varmasti koiramaisia otuksia. Ei tosin 

nälkiä, vaan susia. 

Pieneksi hetkeksi Ikar jäätyi pelosta, vaikka ei tulisi koskaan sitä ääneen myöntämään. Hyvä 

että hän oli nälkiäkään nähnyt ja tuossa häntä kohti asteli ehkä vielä vaarallisimpia otuksia. 

 

Onneksi jäätyminen oli hyvin nopea. Ikar tiesi mitä tehdä. Radiopuhelin särähti kun Miliisi 

antoi viestin: 

"Kaikki kykenevät Miliisit portille. Vähintään neljä sutta lähestymässä portteja. Toistan: 

Kaikki kykenevät Miliisit portille, vähintään neljä sutta lähestymässä portteja." 

 

// Ja varmuuden vuoksi tagays kaikille miliisipelaajille: [..] // 

 

[ Susitunnuksen peliviesti ] 

 

Anonyymi3: 

[G] oli liikkeellä portin lähistöllä. Se oli käynyt Iloisessa, kun kerrankin Lintutalossa oli ollut 

hiljaista, mutta rynnännyt ulos Iloisesta heti kuullessaan jotain outoa tapahtuvan. Harmaa, 

jättimäinen miliisi marssi ylipitkät kynnet asfalttia viistäen kohti porttia. Lihaksikas vartalo 

näkyi selvästi lyhyen, hilseilevän ja karhean turkin seasta. Kaulassaan [G]llä oli tuttuun 

tapaan miliisin musta huivi, ja sen alta pilkotti ristikoru. Sen tyhjien silmien katse mittaili 

vastaantulijoiden järkyttyneitä ilmeitä. Suupieli nykäisi pari kertaa ärtymyksen merkiksi, ja 

[G] nuolaisi niiltä kuolan pois. Se haisi pistävien hajuvesien ja mädän ruoan sekoitukselta. 
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Sarvimaiset korvat sojottivat kohti taivaita ja värähtivät miliisin kuullessa radiopuhelimesta 

tutun äänen, joka sai uroksen näkemään punaista. Se sylkäisi maahan limaklimpin, ja kiristi 

tahtiaan. Perhanan Ikar. Susien kanssa vastakkain joutuminen ei sitä millään lailla 

hätkäyttänyt, sen ainoa ajatus oli, että se joutuisi taas auttamaan sitä kakaraa. "Tulossa." 

[G] vastasi radiopuhelimeen selvittämättä, kuka oli. Ehkäpä Ikar tunnistaisi vihamielisen 

äänen.  

 

[G] hidasti askeleitaan nähdessään nuoremman miliisin ja muut paikallaolijat. Sen melkein 

valkeat silmät nauliintuivat hetkeksi neljään suteen, kunnes se lähti ryhdikkäänä kohti 

Aatosta. "Sinä. Kuinka pitkään vielä, että portit menevät kiinni?" [G] kysyi matalalla, 

karhealla äänellä pärskähtäen. Miliisi ei ollut koskaan joutunut sellaista ajattelemaan, eihän 

Vostokiin meneminen ollut sitä koskaan pahemmin kiehtonut. Mutta juuri nyt oli tärkeää 

tietää, kuinka pitkään niiden pitäisi pitää sudet loitolla. [G]n mulkoilevasta katseesta olisi 

joku sen tunteva saattanut arvata, että sen hullun vaistot huusivat juoksemaan susien 

keskuuteen ja nujertamaan ne silkalla voimalla. [G] katseli hetken susipirujen lähestymistä, 

ja kaivoi sitten miliisin huivistaan esiin....toisen miliisin huivin, sen vanhemman. Sitten se 

kaivoi esiin sytkärin, jonka oli jokin aikaa sitten ostanut. Alkanut polttamaan. "Sytytä tämä, 

kisu. " [G] käski [D]tä, heittäen sytkärin sille ja roikottaen vanhaa huiviaan ilmassa. "Ehkä 

se hidastaa niitä, kunnes [F] tulee." 

 

[C] 

[C] kulki takaisin kohti Kellotapulia elokuvateatterista. Se oli pitänyt pienen lepotauon 

kaiken sen taistelutuntien välissä, mitä Viimeisen vartion taistelijoiden kouluttaja oli sille 

antanut. Vastaantulijoiden hätääntyneet ilmeet olivat saaneet sen valitsemaan polun 

lähempänä muuria. Sen oli tarkistettava, mikä on vikana. Harmaa keisari kiristi askeliaan ja 

antoi katseensa pyyhkiä tarkkaavaisesti yli hämmentyneiden kasvojen ja tumman taivaan. 

Kaulassa roikkui tuttuun tapaan harmaaraidallinen kvaratti, joka lepatti villisti rajun tuulen 

mukana. [C] huomasi Porteilla joukon miliisejä, Aatoksen ja.. [D]n! Hälytyskellot alkoivat 

soimaan sen päässä. "[D]! Mitä on tekeillä?" [C] huudahti jo kaukaa porteilla olevalle 

kissalle, joka katseli jonnekin Vostokiin.  
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Anonyymi4: 

[D] kuulee takaa askelia kauan ennen kuin ne astuvat riviin omiensa kanssa, mutta kissa ei 

pelkää Daisylandin puolelta nousevia kasvoja. Aatoksen viereen asettuu miliisi Ikar, joka 

toimii moitteettomasti vaaratilanteessa. Miliisit ovat tulossa, mutta aikovatko sudet pistää 

näiden rivit kumoon jo ennen lisävoiman tuloa? 

[D]n turkki on pörrössä ja selkä aavistuksen notkolla. Katse ei jätä lähestyvää joukkoa, jonka 

keskinäinentuntematon elekieli on samalla pelottavaa että kiehtovaa. [D] on Vostokissa 

tutkinut suden liikkeitä lintuperspektiivistä, ja olettaa tunnistavansa joitakin pieniä liikkeitä. 

Kollin tietojen mukaan sudet eivät itse ole koskaan huomanneet [D]n seuraavan näitä 

kattojen päältä. 

Riviin astuu jättimäinen [G], jonka maine ei ole kissojenkaan keskuudessa mieluinen. 

Tämän kuolaiset huulet ja pienet silmät kielivät typeryydestä, joten sytkärin ja käskyn 

saadessaan on [D]kin yllättynyt. Idea on hyvä; tuskin metsän asukit ovat tottuneita 

näkemään tulta muuna kuin uhkana, jos sitäkään. [D] kurtistaa kuonoaan hivenen, ärtynyt 

käskyttelystä, mutta tänä yönä ne kaikki ovat yhtä puolta, Daisylandin asukkaita. Sytkäri 

pyörähtää helposti pienissä tassuissa, ja liekki pärskähtää eloon. [G]n kannattelema huivi 

saa kipinää ja alkaa hiljalleen syöpyä tulella, ja sinä hetkenä portin puolustajat loimuvat 

oranssissa värissä. 

Porttien sisäpuolella kajahtaa [D]n oma nimi, ja aistit terävinä kolli käännähtää ja löytää 

katseellaan Perheen vasemman tassun, [C]n. Ajoitus on täydellinen, ja vaikka [D] taistelee 

vastaan tarvetta kuroa pois välimatka ja lähettää [C] heti takaisin kellotapuliin kertomaan 

Perheelle tilanteesta, pysyy ruosteturkki koirien rivissä. 

"Sudet lähestyvät porttia! Koti täytyy sulkea, Perheen täytyy tietää tästä heti," [D] vastaa 

ääni tiukkana mutta kuuluvana; [D] ei käske ylempiään, mutta tilanteen vakavuus varmasti 

kertoo [C]lle heti mitä pitää tehdä. Sinertävä katse pysyy Keisarissa melkein anoen, 

vaikkakin muut vaistot kallistuvat Vostokin suuntaan. Vaikka vaara kulkee lähemmäs, 

valahtaa pala Perheen velvoitteiden taakkaa [D]n hartioilta. 

 

SilverCeleb: 

Ensimmäinen Aatoksen kutsuun vastaaja oli [D]. Kissa asettuu Aatoksen viereen seisomaan 

ja Aatos nyökkää lyhyesti tämän huomiolle susien määrästä. Pian seuraan liittyivät myös 
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Ikar ja [G]. Rintaa puristava ahdistus lientyi aivan aavistuksen, enää Aatos ei ollut ainoa asia 

Daisylandin ja susilauman välillä. Sitten seuraan liittyi toinenkin kissa, jota Aatos katsahti 

hieman epäilevästi. 

 

"Jokainen, joka ei ole valmis laittamaan omaa elämäänsä peliin ja menettämään sitä, 

poistukoot Porteilta välittömästi", Aatos ilmoitti omiinkin korviinsa epäluonnollisen 

tunteettomalta kuullostavalla äänellä, tarkoittaen sanansa lähinnä kissoille. Aatos ei estä 

[G]tä ja [D]tä sytyttämästä huivia liekkeihin, vaikka mielei tekisi. Hän on yhtäkkiä todella 

tietoinen siitä, että läsnä on joukko henkilöitä, jotka parhaanakaan päivänä eivät vedä 

köydestä samaan suuntaan, ja joista kukaan ei ole selkeästi arvoasteikossa ylimpänä. 

Susien edessä heidän täytyisi kuitenkin näyttäytyä yhtenäisenä rintamana. 

 

"Jos nuo sudet tahtovat Porteista sisään voimakeinoin, meillä ei ole mitään keinoa 

pysäyttää niitä ennen kuin saamme kunnon apuvoimat paikalle. Joten, en tiedä onko 

provosointi oikea tapa hoitaa tätä. Tarvitsemme nyt yhden puhujan, sillä meillä ei ole varaa 

näyttää sisäisiä erimielisyyksiä. Voin edustaa Daisylandia kunnes duuma saapuu paikalle, 

ellei joku muu astu eteenpäin tässä ja heti." 

 

Kaaosteoria: 

//Uhkaan Mikhailin ja tulevan hahmoni Válerin (Valentinen) henkeä liittymällä peliin. Hui 

 

Tänään oli ollut normaali päivä. Mikhail oli lähtenyt aamulla piirityöhön, tehnyt työnsä ja 

päivän päätteeksi saanut palkkansa. Se ei ollu kummoinen tavaranhankkijana, mutta 

kuitenkin tarpeeksi paljon elättääkseen itsensä. Vapaa-ajalla hän olikin sitten harjoitellut 

hieman soittamista ja tavalliseen dramaattiseen tapaansa soittanut sitä valon viimeisinä 

minuutteina, kunnes sulosointu pysähtyi ja Mikhail muuttui Kaaokseksi. Tällä kertaa 

muutosta oli todistamassa hänen ystävänsä Váleri, se sama koira joka pelasti hänet 

yliannostukselta noin vuosi sitten. Jos edes sitäkään. Valentinen mielestä muutos oli 

kiehtova, vaikka hieman pelottavakin. Olihan hän yliherkkä kaikelle. 

 

Muutoksen jälkeen Kaaoksen piti lähteä toisen kanssa Iloiseen yhdelle kupposelle, kunnes 
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heidän edessään Miliisi [G] juoksi tuhatta ja sataa kohti Daisyn portteja. 

"Mitäköhän hänelle tuli?" Kaaos kysyi hilpeästi ja katsoi toista. Hän näytti hyvin 

pelokkaalta, olihan tämä pahoinpidellyt hänet vain puolisen vuotta sitten. Asia kuitenkin 

kiinnosti Kaaosta niin, että hän nappasi Valentinen korvaan ja työnsi häntä pienen matkaa 

siihen suuntaan mihin Miliisi oli juossut. Vastahakoisesti toinenkin lähti viimein juoksuun ja 

parivaljakko juoksivat kohti porttia. 

 

Ei siinä kauaa mennyt kun populaa alkoi porteilla näkyä. Kaaoksen laskujen mukaan siellä 

oli ainakin viisi Daisylaista ja porttien ulkopuolella jotakin muuta... Susia! Uros hengähti 

hieman pelokkaana ja epäluuloisena. Hän katsoi seuralaistaan ja huomasi tämän 

kauhunkalpeat kasvot. Hän oli varmasti huomannut saman mitä hänkin. Molemmat 

pääsivät porteille ja asettuivat Daisysta porteille nähden vasemmalle, koira- ja kissarivin 

jatkoksi. Tummanpuhuvaa urosta ei ole koskaan pelottanut näin paljoa, mutta hän yritti 

niellä pelkonsa ja pysyä paikoillaan, päättäväinen katse eteenpäin suunnattuna. Jos tästä 

syttyisi nyt sota, oli hän ainakin siinä mukana. 

 

Tintti: 

// Ja tuunpas vielä Dimitrillä nyt kun aikaa on kulunu sen verran, että se tuntuu loogiselta 

haha :D // 

 

Dimitri hölkkäsi eteenpäin musta häntä viirinä perässään. Koiran askel oli matkaa voittava 

ja varma, korvat nappasivat ääniä sieltä täältä. Muiden jutustelu varmensi koko ajan, että 

portilla todella tapahtui jotakin. Päällikkö pelkäsi, että susihavainto oli aito ja sudet olivat 

pian heidän porteillaan. Häntä syytettäisiin vielä tästä, hänelle sanottaisiin, että muurilla 

pitäisi olla ympärivuorokautinen valvonta. Mutta samaa hän voisi sanoa Miliiseistä, eikö 

heidän Tähystystornistaan näkynyt muurienkin ylitse. 

 

No, joka tapauksessa Päällikön ajatukset olivat jo tulevaisuudessa: miten estää tällaiset 

jatkossa? Oli kuitenkin palattava jälleen hetkeen. Katse käväisi pikaisesti vierellä 

hökkäävässä Karabaksessa. Toinen oli suurikokoinen ja tuosta olisi varmasti vastusta susille, 

mutta hänen luotto muurinmartijansa oli naaras. Karabas saattaisi saada portilla sanallista 
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löylytystä, mutta Dimitri uskoisi vaikka henkensä tuon koiran tassuihin. Luotettava ja fiksu, 

sitä toinen oli. 

 

Pian he saapuivat portille, jossa näkyi jo koiria. Dimitriä huojensi tieto siitä, että paikalla oli 

jo kaksi Miliisiä: Ikar ja [G]. Pari kissaa pitäisi ehkä ajaa pois tai ainakin tähystystehtäviin - 

muuhun niistä ei ollut. Ja tietenkin paikalla oli aina uskollinen Aatos, hyvä. 

Jokainen, joka ei ole valmis laittamaan omaa elämäänsä peliin ja menettämään sitä, 

poistukoot Porteilta välittömästi. 

Dimitri kuuli juuri sopivasti Aatoksen sanat. Hyvä, uros oli ottanut jo tilanteen haltuunsa. 

Jos nuo sudet tahtovat Porteista sisään voimakeinoin, meillä ei ole mitään keinoa pysäyttää 

niitä ennen kuin saamme kunnon apuvoimat paikalle. Joten, en tiedä onko provosointi 

oikea tapa hoitaa tätä. Tarvitsemme nyt yhden puhujan, sillä meillä ei ole varaa näyttää 

sisäisiä erimielisyyksiä. Voin edustaa Daisylandia kunnes duuma saapuu paikalle, ellei joku 

muu astu eteenpäin tässä ja heti. 

 

"Siihen ei ole tarvetta. Minä hoidan puhumisen ellei Duuma ehdi paikalle." 

Dimitri haukahti samaan aikaan kuin saapui. Duumalle kukaan tuskin oli vienyt viestiä, joten 

koiran katse kävi väkijoukkoa.  

"Aatos, raportti." 

He ehtisivät vaihtaa juuri ja juuri muutaman sanan, ennenkuin sudet olisivat 

kuuloetäisyydellä. Mustasta uroskoirasta, jolla oli valkoinen kuvio otsassaan, tuskin olisi 

yksinään vastusta sudelle, mutta siihen oli luotettava. Sensijaan tuon vieressä oleva naaras 

tulisi olemaan vain tiellä. 

 

"Hei, sinä naaras, mikä on nimesi?" 

Dimitri antoi pienen hetken toiselle aikaa vastata ennenkuin jatkoi. 

"Vie viesti Duumalle, että portilla on susia. Sano että Päällikkö Dimitri on siellä johtamassa 

tilannetta. Pyydä joku heistä kuitenkin mitä pikaisimmin paikalle." 

Päällikköä syletti, ettei hän ollut kutsunut Duumaa jo aikaisemmin, mutta olisi törkeää 

kutsua heitä paikalle ilman todellista vaaraa. 
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Dimitri saattoi vihdoin kääntää koko katseensa kaupunkiin ja Daisyladia kohti nousevalle 

mäelle. Päällikkö ei sitä myöntäisi, mutta häntäkin pelotti, vaikka se ei näkynyt ulospäin. 

Tämä olisi hänen ensimmäinen kohtaamisensa susien kanssa. 

Uros astui muun joukon eteen, häntä ylempänä kuin selkälinja ja pää ryhdikkäästi pystyssä. 

Hän ei ollut johtaja, mutta susien ei tarvinnut tietää sitä. 

 

// Kaaosteoria oletan että tuo NPC Valentine on naaras nimen perusteella? Jos ei, niin 

leikitään että Dimitri sanoi uros :D // 

 

Jane: 

Ratsuväki karauttaa paikalle ja Karabas, melkein kuin susi itsekin, yhtä iso ja harmaa ja 

karvainen, seuraa Dimitriä rauhallisin liikkein. Dimitri ottaa homman haltuun heti: käskee 

Duumaa paikalle, asettuu etunenään kaikkien eteen. Karabas seuraa sinnekin, jää Dimitrin 

takaoikealle isona ja vahvana ja rauhallisena, vain silmät liikkuvat valppaina ja terävinä ja 

Karabasilla on tunne, että tämä johtaa johonkin isompaan. Jostain syvältä kumpuaa 

alkukantainen vietti, käsky turvata ja suojella heikompia, ja Karabas on valmis, valmis 

ottamaan vastaan sen mitä portista saattaa sisään tulla. Antaa tulla vain. 

 

Kaaosteoria: 

// Tintti , itseasiassa Valentine on kuin onkin uros, mutta melko narttumainen sellainen :D 

(homoooooo) 

 

Paikalle oli vierinyt jo lisää porukkaa, muun muassa päällikkö Dimitri ja hänen seurassaan 

oleva Karabas. Mikhail oli täysin varma siitä, että narttu ainakin pystyisi taistelemaan 

yksinään sutta vastaan. Olihan hän melko suurikokoinen, jos totta puhutaan.  

"O-olen Valentine", uros yritti saada joitain sanoja suustaan. Pian päällikkö käskyttikin 

uroksen hakemaan viemään Duumalle kiireistä viestiä. Hänkin oli varmasti huomannut jo 

Valentinen hätää kärsivän ilmeen ja tärinän. Jos ei säälistä, niin muiden turvallisuuden 

vuoksi hänet lähetettiin pois sotatantereelta. Uros nyökkäsi päällikölle ja lähti etsimään 

http://daisyland.boards.net/user/117
http://daisyland.boards.net/user/13
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Duumaa. Mikhail jäi sinne muiden luokse, kuin muuriksi odottamaan seuraavia käskyjä ja 

susien hyökkäystä. 

 

Sillä välin Valentine juoksi niin kovaa kuin jaloistaan pääsi. Vinttikoiraperimänsä puolesta 

hän pääsikin hyvin nopeasti Duuman puheille, Motellille jossa asustivat [H] sekä [K]. Urosta 

pelotti heidän puheilleen meno aivan äärettömästi, mutta ei kuitenkaan uskaltanut enään 

perääntyä. 

Valentine joutui kyselemään hieman muilta, mistä heidät voisi tavoittaa kun hän ei itse ole 

koskaan ollut Motellin sisätiloissa. Ensin hän kävi kellarikerroksessa, jossa [H] sitten olikin. 

Tuo vaaleahko uroskoira näytti melko lempeältä tapaukselta, jolle hän uskalsikin kertoa 

asiansa. 

"Di-dimitriltä viesti. Portilla on susia. Hän kaipaa jotakuta Duumasta paikalle. Vi-vien viestin 

muille", Valentinen puhe katkeili pahasti. Hän kuitenkin jatkoi matkaansa samalla mitalla 

myös kolmoskerrokseen [K]lle ja pikimmiten myös Kummitusjunalle, jossa Volga asusti. Se 

oli vielä pelottavampi paikka kuin Motelli, mutta hän selvisi siitä ehjin nahoin. Ainakin nyt. 

Uros katseli pihalle ja tarkkaili, ketkä Duumasta olivat lähteneet matkaan kohti porttia. 

Vasta sitten hän uskaltaisi mennä sinne itse takaisin. 

 

// Duuman jäsenet [H] (Anonyymi2), [K] (Anonyymi6) ja [..]n sijainen Volga (Wasabivallabi) 

voisivat liittyä peliin, tai edes yksi heistä. 

 

Jane: 

// teen lyhyen esiintymisen Redillä : D 

Red Strelnikov, herrasmies parasta laatuaan, rööki suupielessä ja aarteet taskuja 

syyhyttelemässä - sankari palaamassa kotiin. Tai ei niinkään sankari, vaan pölyinen 

nuhjuinen onnenonkija viinalta haisten ja silmät pälyilevinä, mutta pyörivä ratas 

yhteiskunnan hampaissa joka tapauksessa. 

Niin, Red on palaamassa kotiin, mutta mitä tämä on? Hässäkkää porteilla? Punapää 

pysähtyy nytkähtäen, tuulenvire tuo hajua joka ei ole vain koirien ja kissojen, vaan jonkin 

villimmän, ja Red tekee nopean päätelmän joka saa sen kääntymään kannoillaan. Susia. 

Mieluummin hän viettää yönsä Vostokissa kuin kokeilee onneaan susien kanssa. 

http://daisyland.boards.net/user/1
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Anonyymi2: 

[H] 

Kellariluukun - omistajansa arvoon nähden sekaisen ja epäsiistin - ovelle saapuu 

varoittamatta kuriiri, mukanaan viesti portilta. Duuman kunnianarvoisa jäsen tulee 

kuulemaan kansalaista tämän kiirellisessä asiassa. [H]n kulmat kohoavat huolestuneina, 

muuten olemus on virallisen jähmeä. Se kiittää Valentinea, joka pian jättää [H]n ja kiirehtii 

kertomaan [K]lle, ehkä jopa Volgalle, samat tiedot mitkä [H] on vastaanottanut.  

 

Tarvitaan hetken ajatustauko, [H]n vetää oven kiinni Valentinen lähdettyä. Mutta avaa sen 

välittömästi uudestaan, tassuttelee käytävälle. Sen on tehtävä tämä oikein.  

 

Motellin aulassa [H] pystähtyy ja käännähtää katsomaan portaisiin. Katse hakee 

vaistonvaraisesti [K]ta, mutta [H] lähti liikkeelle melkein heti Valentinen jälkeen, eikä [K]ta 

vielä näy. [H] tuntee tällaisissa tilanteissa suurta riippuvuutta mentoristaan ja tietää, että 

parasta olisikin odottaa vanhemman neuvoja, antaa tämän ohjeistaa. [H] on kuitenkin liian 

hermostunut seisoakseen edes puolta minuuttia, joten se pyrähtää viileään ulkoilmaan ja 

pistää juoksuksi. 

 

Mikään ei ole valmistanut virkamiesammattiin astunutta [H]tä tällaiseen. Lapsuuden 

haaveissaan [H] on miliisi, kovanaamainen lain puolustaja joka pistää isotkin korstot 

ojennukseen pelottomasti. Nyt se huomaa olevansa vain honteloksi ajautunut rakki joka 

pitää yllä korruptoitunutta valtakoneistoa, tuntematta työstään ylpeyttä sen enempää kuin 

omantunnontuskiakaan.  

Arki on harmaata. Siihen ei kuulu tämän kokoluokan ongelmia, ja kokemattomuus lepattaa 

rintakehän tienoilla kuin yöperhonen.  

 

Porteille saapuu ilmeisen epäröivä, epävarmuutensa epätyypilliseen kovuuteen peittävä 

pelokas koira. Duuman vaikutusvalta on tällä ajan hetkellä kaukana [H]n ajatuksista 

itsetuntoa nostattamasta, vaikka koirat ja kissat väistävät sitä ja katsovat varoen, niin kuin 

tärkeitä henkilöitä on tapana katsoa.  
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"Dimitri." 

[H] puhuu matalin, hiljaisin soinnuin, pysytellen hieman Päälliköstä sivuun ja taakse, ryhti 

mahdollisimman jämäkkänä, mutta matalana. Sanat juuttuvat kurkkuun ja susien tullessa 

esiin sakean hämärästä Vostokista, nytkähtää häntä lyhyeksi hetkeksi myötäilemään 

takajalkoja ja kasvoilla värähtää orpo ilme. Eikä [H]sta taida olla puhujaksi. 

 

Annonyymi4: 

[D] pitää [C]tä silmällä niin kauan kuin tämä pysyy paikalla. Ympärille asettuu toinen 

toisensa jälkeen koiria ja [D] tiedostaa kyllä olevansa rivien ainoa kissa, muttei näe siinä 

ongelmaa. Koko ei takaa voittoa, mikä Daisylandissa tuntuu olevan yleinen käsitys, ja [D] 

tietää pääsevänsä turvaan nopeimmin koko sakista jos tahtoo. Jääpiikki muistuttaa 

olemassaolostaan tämän jännittynyttä jalkaa vasten. Kaikkein eniten se tahtoo kuulla, mitä 

susilla on sanottavaa jos mitään. 

 

Joten Aatoksen mainitessa hengen vaarantamisen ja ylimääräisten perääntymisen, [D] 

pysyy paikallaan muiden varjossa häntä pörröisellä notkolla, silmät tulen valossa kiiluen. 

Jollei muuta, ei Portin porukka varmasti visuaalisesti näytä täysin heiteltävältä 

kaikenkarvaisista turkeista ja korkeuseroista huolimatta. 

 

Anonyymi6: 

//Tuon [F]n sitten kun se on saanut kuittauksen toisessa pelissä, tuon [I]n ensimmäisenä 

seuraamaan tilannetta toisesta pelistä suoraan tähän. [K] myös tulee hieman myöhemmin. 

 

Pieni liekki Portilla. Se oli ennemminkin tähti jossain kaukaisuudessa, mutta se näkyi 

levottoman joukon takaa. Kissa näki, kuinka joku koira lähti juoksemaan Motellille. Jännitys 

hiipi rintakehään, sai sydämen pamppailemaan ja korvat kääntyilemään. [I]n askel oli 

kevyttä, ja se hiipi, yrittäen päästä huomaamatta johonkin mistä nähdä tilanne. Se ei 

halunnut muuta kuin tietää, mitä tapahtuu, ja se lähtisi sitten. 

 

Susia. Silmät laajenivat hetkeksi, ja naaras pysähtyi Muurin varjoon. Jälleen kerran 

varovaisuus ja uteliaisuus kävivät tappelua keskenään, ja jälleen kerran uteliaisuus voitti 
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kiistan. Kissatyttö nosti nopeuttaan ja yritti vältellä huomatuksi tulemista. [I] huomasi [D]n, 

joka oli joskus ollut Orpo. Ainakin näin oli sanottu. Kissa yritti hiipiä huomaamattomasti 

toisen takaa. 

 

[Susitunnuksen peliviesti] 

[Susitunnuksen peliviesti] 

 

SilverCeleb: 

Lisää väkeä. Aatos katsahtaa kahta uutta koiraa alta kulmain. Eivätkö nuo kuulleet, mitä 

hän sanoi äsken? Että jokainen oli vaarassa menettää kaiken tai vielä enemmän? Aatos ei 

kuitenkaan estä kaksikkoa liittymästä rivin jatkoksi. 

Sitten. Dimitri. Aatoksen tekee mieli itkeä onnesta. Äkkiä kaikki on paljon paremmin, koska 

Aatos ei ole pettänyt ystävänsä luottamusta, on tehnyt kaiken mitä pyydettiin ja Dimitri oli 

siinä. Aatos on helpottunut, eikä pelkästään siksi, että vastuu tilanteen kulusta on siirtynyt 

jonkun muun harteille. 

"Neljä sutta lähestyy, joista yhden tai mahdollisesti viidennen näin hetki sitten 

tiedustelevan yksin. Muuten ei huomioitavaa, Porttien sulkeutumiseen nelisenkymmentä 

minuuttia", Aatos raportoi tunnontarkasti, kun Dimitri asettuu joukon eteen Karabas 

jäljessään. Juoksija lähtee hakemaan duumaa. [H] saapuu paikalle lähes välittömästi. 

Sitten saapuvat sudet, joita vastassa on daisylaisten vastaanottokomitea. Etummaisena 

Dimitri, hänen takanaan löyhässä rivissä yksi kissa ja kuusi koiraa. Rivin vasemmassa 

laidassa seisoo ensin Mikhail, sitten Ikar, tämän vieressä [G] ja seuraavana Aatos itse. 

Aatoksesta oikealle ovat asettautuneet [D], Karabas ja [H]. 

Johtava susi puhuttelee suoraan Dimitriä, ja Aatoksen täytyy keskittyä pitääkseen matalan 

murinan vatsassaan ja hampaat piilossa. Siinä hetkessä Aatos tietää, että uhraisi ilomielin 

oman itsensä jos vain voisi pitää Dimitrin turvassa. Ja Daisylandin, mutta se ei ole juuri nyt 

niin tärkeää. Aatos on luvanut auttaa Dimitriä, hän on ottanut vastaan työtehtävän ja 

samalla paikan toisen uroksen alaisena. Tärkeää on, että Aatos on portinvartija ja portit 

ovat uhattuina. Nyt oli aika ansaita oma asemansa ja täyttää ystävälle annettu lupaus. 

//yritin pistää tämmöstä vähän kokoavaa settiä tonne mun viestiin, lukekaa ja 

huomauttakaa jos hahmonne on jossain muualla/tekee jotain muuta/puuttuu 
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kuvauksesta!! Päätin rivin seisomajärjestyksen ihan päästäni, pelivuoroihin toki 

pohjautuen, siitäkin saa nillittää. 

 

Tintti: 

Dimitri tunsi sydämen sykkeensä aivan liian selkeästi rinnassaan. Koira kuuli veren 

kohisevan korvissaan ja tunsi hengityksensä vapisevan jokaisella uloshenkäisyllä. Päällikkö 

oli ennenkin katsonut kuolemaa silmästä silmään, hän oli ennenkin huijannut kuoleman 

väistämään. Hän oli ollut tuolla kaduilla, missä hänen alaisensa joka päivä pistivät henkensä 

alttiiksi. Siitä huolimatta Dimitri oli kauhuissaan. Sudet olivat jotakin, mitä hän ei ollut 

koskaan aikaisemmin nähnyt. Yhtä vaarallisia kuin Nälät, mutta yhtä älykkäitä kuin koirat. 

Kuolemalle ei saanut näyttää pelkoa. Niinpä Päällikkö seisoi susien edessä ryhdikkäänä, pää 

ylväästi koholla ja häntä dominoivasti korkealla. Hän oli se johtaja jonka Daisyland tarvitsi 

tänään, sillä [H] oli jäänyt taakse omasta tahdostaan ja muuta Duumaa ei näkynyt. Heidän 

täytyi näyttää yhdeltä riviltä susien edessä.  

Sudet saapuivat, niiden johtaja puhui ja Dimitri otti vielä yhden askeleen eteenpäin. Uros 

porasi katseensa suoraan Harmaan silmiin eikä värähtänytkään vaikka suden silmissä asui 

villi kuolema. 

"Taidat olla susien johtaja." 

Dimitri vastasi takaisin ilmeettömänä. 

"Minä olen Daisylandin Päällikkö." 

Hän ei valehdellut sanallakaan, vaikka susille Päällikkö saattaisi merkitä jotakin muuta kuin 

ylintä johtoa. 

"Ja sinä ja muut kaltaisesi olette liian lähellä meidän reviiriä. Pyydän teitä ystävällisesti 

poistumaan." 

 

//Ainii Ikar. Ikar on rivissä ellei toisin todeta ettei tästä viestistä tuu liian pitkä ja liian vaikea 

seurata. 

 

Kaaosteoria: 
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Mikhail oli vilkuillut taakseen levottomasti, odottaen ystävänsä Valentinen saapumista. 

Tämä oli yksi niistä harvoista kerroista, kun hän oikein odotti Duuman tuloa paikalle. Sillä 

nyt oli sen aika, jos milloinkaan. 

Susilauma lähestyi porttia. Aatos oli ilmoittanut porttien sulkeutumiseen menevän vielä 

monia kymmeniä minuutteja. "´Se on monta minuuttia liikaa", uros ajatteli hieman 

kiihtyneenä, mutta ajatukset kuitenkin selkeinä ja olemus ryhdikkäänä. 

"Ikar, saako portteja suljettua itse?", Mikhail kuiskasi vierellään olevalle uroskoiralle. 

Miliisinä hän varmasti tietäisi enemmän asioista kuin hän itse. Uroksella oli sellainen ajatus, 

että jos portit voitaisiin sulkea jo ennen kuin sudet olisivat Daisyssa, voitaisiin vahingoilta 

säästyä. 

 

Ei siinä kauaa kestänyt kun sudet jo olivat porteilla. Yksi susista, ilmeisesti lauman johtaja, 

käski päällikön puhua. Muiden keskuudessa oli täysin hiljaista, vain kiihtyneet hengitykset 

kuuluivat. 

Mikhail nyökkäili Dimitrin sanoihin, kuin ollakseen samaa mieltä. Sudet, sama kuin 

Nälkäkin, olivat vaarallisia ja heidän pitäisi pitää itsensä hyvin kaukana niistä. Tällä tavalla 

se ei oikein käy. 

 

[Susitunnuksen peliviesti] 

 

Jane: 

Kaikki kissat ja koirat yhdessä rivissä, kerrankin yhtenäisinä ja yksimielisinä. Karabas on 

niiden mukana, vain viistot silmät paljastaa sen valppauden, muutoin olemus on tyyni, 

rikkumaton. Sitä ei kiinnosta kuin sudet, mikään muu ei ole uhkaa. Susia on muutama, 

ainakin yksi niistä murisee ja paljastelee hampaitaan ja siihen Karabas luo hetkeksi erityisen 

kylmän katseen. Muriskoon. 

 

Sitten yksi susista puhuu, sen silmissä käy vähän kuin tunnistamisen ilme. Sekään ei 

oikeastaan kiinnosta Karabasia, joka seisoo paikallaan kuin patsas, liikkumatta ja 

rauhallisena. 
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[Anonyymi02 peliviesti] 

 

Anonyymi3: 

//Gasp, en ole ehtinyt vastailla ja menen nytkin viikoksi ulkomaille, joten [G] on taustalla 

ellei jotain miliisejä koskevaa satu!//  

 

[C] värähti kuullessaan, että sen katseen ulottumattomissa mutta silti liian lähellä, oli 

joukko susia. "Lähetä uteliaat Perheen kissat takaisin Kotiin, uskon sinun pärjäävän?" Kolli 

totesi [D]lle, ennen kuin lähti kiitämään kohti Kellotapulia aikeinaan varoittaa kaikkia ja 

pitää huolta, että pääovet olivat suljetut.  

 

[G] sen sijaan mulkaisi Dimitriä. "Eivät ne keskustele." [G] murahti, mutta antoi Aatoksen 

tehdä, mitä lystäsi. Miten tyhmää olikaan luulla, että sudet todellakin suostuisivat rauhaan. 

Huivi paloi palamistaan, mutta muut urokset yrittivät kovasti varata paikan neuvottelijana. 

[G]tä ei ollenkaan kiinnostanut nöyristellä susien edessä. Se näki paljon järkevämmäksi 

vaikkapa heittää kissa Porttien ulkopuolelle johdattamaan nälkäiset pedot pois. Se vilkuili 

siinä sivusta, kuinka muut yrittivät saada keskustelua aikaan susien kanssa. 

 

Anonyymi4: 

Lähestyvän [Z]n järkälemäinen olemus saa [D]n vilkaisemaan taakseen sivusilmällä, ja 

kauhukseen tämä näkee vilahduksen tutuhkoa hopeaa turkkia. [I], perheen nuori kissa 

ravaa taka-alalla yrittäen pysytellä piilossa. [D]n sydän räjähtää huolesta, ja tämä avaa 

suunsa käskeäkseen tämän pois samantien, mutta sudet ovat jo liian lähellä. Kolli yrittää 

vaivoin tavoittaa [I]n katseen ja ääneti tavata tälle "Kotiin". 

 

Sen jälkeen [D]n on pakko vetää huomionsa itse vaaraan. Sudet päätyvät viimein miltein 

loimujen tavoitettavaksi, ja susinaaraan metsäiset sanat juurtavat kissan maahan. Sitä 

pelottaa ja ihastuttaa, ja tämä pysyttelee rivissä kuunnellen ensimmäistä kertaa 

elämässään susien ja koirien sananvaihtoa lihakset jännittyneinä ja valmiina toimimaan. 

Dipolomatia ei selvästi ollut susien metodi, mutta rehellisesti kissaa kiinnostaa vain kuulla 

mitä nämä päästivät suustaan ennen kuin nämä alkaisivat riehua. 
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[Susitunnuksen peliviesti] 

 

Jane: 

Susien johtaja ei osoita perääntymisen merkkejä. Itse asiassa se liikkuu eteenpäin, 

ja Karabas liikahtaa eteenpäin eleettömästi, siirtyy Dimitrin viereen. Silmien katse kiinnittyy 

lähestyvään suteen tiiviinä, terävänä, olemus on itsevarma ja rauhallinen. Karabaksella ei 

ole tarvetta uhkailla, sen ei tarvitse alentua sellaiseen pullisteluun. 

 

Tämän pienen liikahduksen viesti on kuitenkin selkeä: häivy tai kuolet. Karabas on valmis 

tappeluun, jos sudet osoittavat hyökkäämisen merkkejä. Maailma hidastuu, kaikki tuntuu 

terävänä ja selkeänä. Ympärillä olevat miliisit. Tuuli Karabaksen turkissa. Susien villi ja 

metsäinen tuoksu. 

 

WasabiVallabi: 

Tuuli tuntui kylmältä ja harmaan taivaan kirkkaus särki silmiä, vaikka päivä oli jo kääntynyt 

kohti iltaa. Volga oli veikannut, että ulkomaailmassa olisi ollut aamu. Salukinsukuisen turkki 

oli kiilloton ja eloton, ainoan silmän katse tumma, kirsu ja huulet halkeilleet sekä kuivat. 

Ylle puettu turkiskauluksinen tummanpunainen shaali tai nartun käyttämä raskas hajuvesi 

eivät peittäneet hänen fyysistä huonovointisuuttaan lainkaan onnistuneesti, vaikka 

rutisevista nivelistä huolimatta hän kantoi itseään ryhdikkäästi ja omanarvontuntevasti. 

 

Lonkat paukahdellen narttu kiihdytti askeliaan ja seisahtui vasta kun näki portille. Siellä oli 

jos jonkinlaista Daisylandin isäntää paikalla. Volga nyrpisti inhoten nenäänsä ja mietti, 

voisiko nuo kaikki saada jotenkin listittyä kerralla tuohon paikkaan. Vasta sitten hän 

huomasi sudet, jotka hänen näkökulmastaan katsottuna olivat jääneet porttia peittävän 

koirarivistön taakse piiloon. Iho tuntui kiristyvän takaraivossa ja niskassa ja äkkiä koko 

kehoa kylmäsi enemmän kuin minään talvipakkasina. 

[H] oli jo paikalla ja hoitaisi varmasti Duuman tehtävät ilman [K]takin. Volga lähti varovasti 

kulkemaan kohti portille kerääntynyttä joukkoa ja saikin liikkeisiinsä yllättävää arvokkuutta 

sekä sulavuutta näin tehdessään. Madame ei kuitenkaan liittynyt joukon jatkoksi, vaan 
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nousi vähin äänin portin vieressä olevia portaita pitkin muurille. Narttu loikkasi selkä 

rusahtaen muurin leveälle kivikaiteelle ja jäi siihen istumaan ja seuraamaan portin 

tapahtumia. Hän otti tupakka-askin tassuihinsa, ravisteli sieltä kuluneen sytkärin ja sytytti 

yhden savukkeen. Tassut eivät enää tärisseet laisinkaan ja katse oli terävöitynyt. 

 

[Anonyymi02 peliviesti] 

 

Anonyymi6: 

[I] 

 

[I]n sydän hakkasi tuhatta ja sataa. Tassut liikkuivat hitaasti, kuljettaen kissaa varovaisesti 

väkijoukon takana. Jalkojen välistä kissa näki metsän villit. 

Nuo olivat niitä, jotka olivat tappaneet äidin. 

Ajatus ei kunnolla iskeytynyt tajuntaan. Samalla [D]n katse osui [I]hin, siinä oli jotain 

vetoavaa ja samaan aikaan käskevää. [I] naukaisi hiljaa vastaukseksi. 

 

Vaisto, joka huusi kuolemanpelkoa, sai kissan kääntymään. Se lähti hiljaa hiipien, mutta 

välimatkan pidentyessä askeleet taittuivat juoksuksi. Kissa katosi Portilta kohti Varikkoa. 

 

----- 

 

[F] 

 

Uros rymisti läpi puiston. Sen askel oli pitkä ja lennokas, musta karva nuoli kehon muotoja. 

Silmissä oli päättäväinen tuike. Tiet saivat kaartua ja orastava kevätnurmikko muuttui 

lentäviksi paakuiksi kun kirkkaat kynnet repivät siitä vauhtia. 

 

Kevyesti huohottava uros näki Portille kerääntyneen väen. Sen kulmat kurtistuivat, ja se 

näki Madame Nautinnon kiipeävän Muurille. Metsän tuoksu kertoi susien läsnäolosta 

ennen kuin [F] sai eläimet silmiinsä. Se hidasti laukkaansa kävelyksi ja teki hitaasti itselleen 

tietä väkijoukon läpi. Daisylandin silmäätekevä oli paikalla. [K]ta ei näkynyt, mutta sana 
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varmasti oli kiirinyt jo vanhan ukon korviin. Dimitri näytti ottaneen tilanteen haltuun, sillä 

yksi susista, epäilemättä johtohenkilöstöä, puhutteli Päällikköä suoraan. [F] katsoi 

ympärilleen. Tilanne oli virittynyt ja räjähdysherkkä. Se huomasi Miliisinsä, joista vanha 

kunnon [Z] vaikutti hyvinkin räjähdysherkältä. [F] yritti luoda muutaman metrin päässä 

olevaan [Z]aan katsekontaktia, jotta saisi tyynnyteltyä toveriaan. Se ei halunnut vetää 

urosta pois tilanteesta, sillä muuten Dimitri jäisi vaille kunnon suojaa, sillä Karabas oli 

naaras. Vaikka vakuuttavan kokoinen ja oloinen, mutta naaras silti. Mutta jos tilanne 

syttyisi, mieluummin Dimitri kuin [Z]. 

 

[F] siirtyi Ikarin viereen oikealle puolelle, ja puhui hyvin matalalla äänellä, jäljitellen 

väkijoukosta silloin tällöin kuuluvaa supinaa. 

”Arvon Rouva Duuma on Muurilla. Käy hakemassa hänet alas ja aja tiehensä, tämä ei ole 

narttujen paikka.” 

[F] antoi tiukan käskyn. 

 

EDIT: laitoin [F]n oikealle puolelle. 

 

Kaaosteoria: 

- VÁLERI NOVROGOD - 

Valentine katseli kauempana portilla käyvää susien, koirien ja kissojen äänetöntä, katseilla 

käytävää valtataistelua. [H] oli liittynyt portilla käyviin tapahtumiin, tai sinne hän ainakin oli 

juossut. Hetken päästä myös Volga lähti samaan suuntaan. Valentine oli tehnyt tehtävänsä. 

Uros ei kuitenkaan tiennyt mitä hän seuraavaksi olisi tehnyt. Hänen ainoa ystävänsä oli 

portilla susien luona, vain metrien päässä varmasta kuolemasta. Hän joutuisi tekemään 

pikaisen päätöksen, joko olla ystävänsä rinnalla jos sudet hyökkäisivät ja hän kuolisi 

takuuvarmasti tai sitten lähteä kiirevilkkaa pakoon pelastaen oman henkensä. Mutta 

silloinkin hän saattaisi kuolla mitä varmemmin. Vinttikoira ei kuitenkaan päässyt mihinkään 

tulokseen, vaan luhistui siihen paikkaan missä hän oli, lähelle Kummitusjunaa. 

 

- MIKHAIL YOLKIN - 
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Susien johtaja oli kävelemässä heitä kohden. Muutama koira otti itsekin askeleen 

eteenpäin, ryhtiään samalla nostaen ja yrittäen näyttää suuremmalta ja uhkaavammalta. 

Uros teki niin itsekin, vaikka tiesi näyttävänsä silti kasalta luuta. 

Koiria alkoi tulla paikalle lisää, joka lisäsi tummaturkkisen rohkeutta ja itsevarmuutta. Heitä 

olisi enemmän, vaikkakin hieman luisevampaa sorttia. Olisi hänellä silti jalat, joilla juosta 

karkuun niin nopeasti kuin mahdollista, jos tarve vaatii. 

[F] tuli Ikarin vierelle antamaan käskyn. Mikhail ei sitä kuunnellut, vaan keskittyi hänen 

edessä olevaan meininkiin, samalla vilkuillen edelleen hieman taakseen. 

// Anonyymi6, kummalle puolelle Ikaria [F] tuli? Mikhail istuu Ikarin vasemmalla puolella, 

rivin päässä. 

 

Tintti: 

// DIMMEH \\ 

Mitä sudet oikein haluavat? Ja missä viipyi Duuma? 

Dimitri ei voi muuta miettiä, kun susien johtajanaaras naulitsi hänet katseellaan. Jotakin 

alkukantaista nousi tumman koiran sisältä, tieto siitä, että nyt ei saanut luhistua. Jokin 

kertoi urokselle, että hänen tuli seistä paikallaan värähtämättä. Pelotta. 

Se ei kuitenkaan ollut mahdollista, Dimitri ei ollut mikään peloton sankari joka kykeni 

täydellisesti pitämään pokkansa. Susien johtaja lähestyi, koiran olemus värähti, mutta 

häntä ja pää pysyivät itsepintaisesti ylhänä. Hän ei saisi menettää kasvojaan uhan edessä. 

Pelko hiipi mielessä, runteli sisuksia ja kaikki rohkea yritys oli miltei turhaa. 

Karabas liikahti viereen ja naaraan ele oli kultaakin kalliimpi. Suuren naaraan uskollisuus 

valoi itseluottamusta Dimitriin. Uroksen hiuksenhienosti rapissut itseluottamus palasi 

väkevämpänä kuin aikaisemmin. Ja Päällikkö otti johtajasuden vastaan ilmekään 

värähtämättä. Musta koira seisoi naaras suden edessä ylevänä, tuon katsetta väistämättä. 

"Viimeinen mahdollisuus. Poistukaa." 

Dimitri sanoi. Tästä tulisi rähinä, se tuntui varmemmalta kuin mikään muu, mutta 

viimeiseen asti hän toimisi kuten kuuluisi toimia. Mikä heidät erottaisi noista metsien 

epäsivistyneistä sudenkuvatuksista, jos he kävisivät sokeana vihastana kimppuun? 

 

\\ IKAR // 
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Miliisi tuijotti susia lamaantuneena pelosta ja ihastuksesta. Ollappa noin vahva, suuri ja 

kunnioitettu. [F]n vierelle ilmestyminen herätti uroksen jostakin transsista, mutta toisen 

Miliisin sanat eivät olleet lainkaan miellyttävät. Hänenkö pitäisi ruveta pelastelemaan 

jotakin Duumaa juuri kun toiminta oli alkamassa? Hänenkö pitäisi jättää paikkansa ja auttaa 

jotakin helvetin huumeparonitarta? 

[F] aliarvioi hänet, Ikar päätti totella, mutta viha leimahti Miliisijohtajaa kohtaan. Tässä olisi 

ollut hänen näytön paikkansa ja tuo käskytti hänet pois. 

"Selvä." 

Uros sanoi neutraalilla äänellä ja lähti suorittamaan tehtäväänsä. Ikar kapusi muurille ja 

katsoi tupakkaa polttelevaa Madamea. 

"Rouva Duuma. Tämä ei ole oikea paikka sinulle. [F] tahtoo sinun poistuvan turvalliseen 

paikkaan." 

Ottakoot arvon [F]n retale syyt niskoihinsa mikäli koki tärkeäksi pelastaa tuon niljakkeen. 

 

WasabiVallabi: 

Ilmapiiri portilla oli paksua ja väreilevää. Ei menisi enää kauaakaan, kun tuo hiuksenhieno 

tilannetta ylläpitävä lanka katkeaisi ja helvetti pääsisi valloilleen. Volga tunsi olevansa tuon 

kaiken yläpuolella tarkkaillessaan tapahtumia muurin korkeuksista. Jos tilanne muuttuisi 

uhkaavaksi, hän voisi aina paeta paikalta. Narttu karisti tupakkansa alhaalla jähmeänä 

seisovien susien ja daisylaisten niskaan, mutta hienoinen tuulenvire vei tuhkat mennessään 

ennen kuin ne osuivat maalitauluunsa.  

[F] kumartui vierellään seisovan Ikarin puoleen ja sanoi tuolle jotain, minkä seurauksena 

nuorempi Miliisi lähti nihkeästi valumaan kohti Volgaa. Joko Duuman sijaisen läsnäoloa 

kaivattiin alhaalla, hänet haluttiin pois paikalta tai häneltä tultaisiin kysymään neuvoja. 

Jokainen Volgan mieleen tullut vaihtoehto tuntui yhtä vastenmieliseltä. 

Ikarin kohotessa portaita Dimitri lausui viimeisen varoituksensa susien johtajalle. Volga 

joutui kuitenkin kiinnittämään haluttomana huomionsa vierelleen nousseeseen Ikariin. 

Duuman sijaisen leuka nousi ylväästi pystyyn, kun Ikar pyysi häntä siirtymään muualle [F] 

käskystä. 

"Voisiko niiden niskaan kaataa jotain täältä ylhäältä?" Volga kysyi urokselta sivuuttaen 

Ikarin sanat tyystin. Verilöylystä selviäisi vain häviäjiä. Madame ei halunnut uskoa, että 
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sudet olisivat tulleet portille vain tapellakseen. Jos asiat kääntyisivät niiden näkökulmasta 

huonoon suuntaan, ne voisivat aina paeta takaisin kaupunkiin. Rakit ja kissat taas 

joutuisivat peruuttamaan muurien sisäpuolelle, joka pahimmassa tapauksessa muuttuisi 

surmanloukuksi.  

Taaskaan nartulla ei ollut mukana kelloa. Hänellä ei ollut hajuakaan siitä, koska portit 

sulkeutuisivat. 

 

[Susitunnuksen peliviesti] 

 

Anonyymi3: 

/Ajattelin että voisi myös omalta osalta viedä peliä eteenpäin ja vielähän tässä on susilla 

aikaa hyökätä jos haluavat. Ilmoitelkaa jos teillä oli joku muu suunnitelma siihen, milloin 

Portit alkavat sulkeutua niin korjaan rooliani! / 

 

Portille kertyi yhä enemmän väkeä, kissoja ja koiria. [G] ei kiinnittänyt huomiota niihin, ei 

edes Madameen, joka asteli joukkion ohi nousten muurille katselemaan tapahtumia. 

Radiopuhelin särisi taas tällä kertaa [F]n äänen kuuluessa siitä. 'Toistan. Välittömästi. 

Vahvat, luotettavat uroskoirat. ' [G] kurtisti kulmiaan ja yritti ravistella radiopuhelintaan, 

mutta [F] oli jo lopettanut. Jätin harmaansinisten, usvaisten silmien katse kohosi 

läpitunkevasti ja vihamielisesti susijoukkoon. Sen olemus oli provosoiva, sillä mikään ei 

viitannut pelkoon: [G] näki vain epämääräisen joukkion muukalaisia, jotka uhkasivat sen 

aluetta. Dimitrin ja susien johtajan käydessä niukkaa keskustelua nytkähtelivät [G]n kuolaa 

valuvat suupielet pariin kertaan kärsimättömästi. Eteen astuneen suden julistaessa 

tahtonsa murahti [G] epäuskoisesti ja nytkähti aavistuksen eteenpäin suu irveessä. Se ei 

ymmärtänyt paljoa suden kielestä tai sanoista, mutta tiesi, että ne yrittivät häätää 

daisylandilaiset. "Palatkaa. Teidän metsään! " [G] karjahti ottaen pari askelta eteenpäin 

samalla, kun Portit alkoivat hitaasti narisemaan sulkeutumisen merkiksi. Harmaaturkkinen 

pysähtyi. Porttien sulkeutuminen kuitenkin kestäisi hetken, ja sen aikana sudet saattaisivat 

yhä rynniä taistoon daisylaisia vastaan. Tulkaa, tulkaa! 

 

[Peli on kesken] 
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Carry on my wayward son. There’ll peace when you are done 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/1918/carry-wayward-son-peace-when 

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Vostok 

Tilanne: Daisyläiset (Lavanda/Vanda/Riesa, [J] ja [B]) ovat tutkimassa Vostokia susien 

tullessa paikalle 

Pelaajat: Tintti, Anonyymi2, Anonyymi6 

 

Tintti: 

// Susi tänne syömään (ainakin) Riesa! Anonyymi6 saapukoot jossakin kohdassa (ei ihan 

ensimmäisten viestien aikana) ja Anonyymi2 tulkoot aivan loppupulella [B]n kanssa 

näkemään delaava Riesa // 

 

Daisylandin hälinä oli jäänyt kauas kauas taa. Lavanda oli kulkenut jo hyvän matkaa aina 

kauemmaksi ja kauemmaksi muurista. Naaraskissa kaipasi tänään enemmän omaa aikaa, 

kuin koskaan ennen. Elämän paineet painoivat raskaina nuoren kissan harteita, univelkaa 

oli kertynyt tajuttomat määrät ja tekemättömät työt vain kasaantuivat. Siitä huolimatta 

huivikaula oli jättänyt kaiken taakseen ja paennut vastuitaan. Sellainen hän oli ollut aina, 

kun paine kasvoi liian suureksi, oli reaktio pakeneminen. Täällä kissa tunsi vihdoin voivansa 

hengittää, voivansa vapautua kaikista huolistaan. Mitä kauemmas Daisyland oli jäänyt, sitä 

keveimmiltä askeleet olivat tuntuneet. 

 

Lavanda oli enemmän rikki kuin koko pienen elämänsä aikana oli koskaan ollut. Vaikka hän 

yritti rakastaa pentujaan, yritti opetella elämään niiden kanssa ja tahtoi heille vain parasta, 

tuntui ettei se riittänyt. Vanda rakasti pienokaisiaan, mutta he olivat vieneet häneltä 

kaiken. Hyviä hetkiä tuli ja meni, mutta mikään ei poistanut menetyksen tuskaa. Hän oli 

menettänyt vapautsensa, sen ainoan asian jota oli koko elämänsä kaivannut. Hän oli 

menettänyt sen juuri kun oli saanut sen. Vanda ei olisi vapaa, ennenkuin pennut olisivat 

muutaman vuoden ikäisiä. Ja silloin olisi liian mylhöista alottaa enää elämistä. 

Pennut Skaratskan kanssa oli ollut Lavandan elämän pahin virhe. Hän ei todellakaan oppisi 

http://daisyland.boards.net/thread/1918/carry-wayward-son-peace-when
http://daisyland.boards.net/user/99
http://daisyland.boards.net/user/7
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rakastamaan tai edes pitämään Skarasta. Kolli oli olemassaolollaan vain muistutus kaikesta 

siitä, mitä naaras olisi ilman pentujaan saanut. 

 

Nyt Lavanda oli niin kaukana turvallisesta Kodistaan, että haistoi jo metsän. Kartano kohosi 

vierellä uljaana, mutta sisälle ei naaras menisi. Hän tahtoi olla ulkona, tuntea luonnon. Hän 

ei tahtonut nähdäkään mitään, mitä ihmiset olivat rakentaneet. Toki kissa oli kuullut 

varoituksen susista, mutta Vandasta moinen oli silkkaa puppua. Eivät sudet kaupunkiin 

tulleet, eivät olleet koskaan tulleetkaan. Aikaisempi susihavainto oli silkkaa tuuria, joku 

metsän kuravarvas oli vain tunkenut nenänsä hetkeksi kaupungin tuoksuihin. 

 

Siksipä oli Lavanda lähtenytkin yksin, vaikka ohjeistus sanoi muuta. Kuuliaisesti kissa oli 

maksanut poelttinsa Päällikölle ja lompsinut tiehensä. Suoraa tietä kohti Kartanoa, sillä 

tässä osassa Vostokia naaras ei ollut milloinkaan käynyt. 

Kartanon pihassa naaras antoi vihdoin periksi, antoi kyyneleiden tulla. Lavanda ei ollut 

iktenyt moneen kuukauteen, mutta nyt se kaikki oli laskettava pois, että hän jaksaisi taas 

huomenna. 

 

[Susitunnus liittyy peliin] 

 

Tintti: 

Lavanda piti silmänsä puoliksi suljettuina ja tuijotti tassujensa väliin. Kyyneleet tipahtelivat 

nenänpäältä maahan ja kastelivat pikkuhiljaa harmaata asfalttia. Nuoren kissan ajatuksissa 

ei liikkunut juuri mitään. Naaras vain itki kaikkea mille voikaan itkeä. Hän kyynelehti sille, 

että oli menettänyt emonsa nuorena eikä tuo ollut nyt tukemassa. Myös sille, ettei hänellä 

ollut kunnollisia kissaystäviä, joiden kanssa jakaa nämä huolet ja murheet. Myös sille, ettei 

siskon kanssa välit olleet niin hyvät, että tuolle voisi kertoa kaiken. Eikä Vanda ollut koskaan 

siskoonsa luottanut. Birmansukuinen itki myös pentujensa takia, itsensä takia ja koko 

maailman takia. Kaikille olisi vain helpompi, jos hän ei olisi sotkemassa noiden elämiä. 

 

Lavanda säpsähti ja loikkasi neljälle jalalle, kun joku sanahti kysymyksen. Itkuiset ja 

pelästyneet kasvot kääntyivät ääntä kohden. 
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Pelko iski moukarin lailla naaraaseen. Tuo ei ollut koira. Tuo oli ehkä susi. Puhui karkeasti 

murtaen, haisi metsälle ja oli valtava. 

"Minä en ole pentu." 

Vanda sähähti etsien katseellaan jotakin, minne kiivetä. Susien sanottiin olevan vaarallisia. 

 

[Susitunnus vastaa] 

 

Tintti: 

// Anonyymi6lla voisi olla varmaankin hyvä hetki ilmestyä ennen suden seuraavaa vuoroa 

:3 // 

 

Pelko koversi Lavandan sydänalaa. Suden hymy vaikutti olevan täysin irrallinen tilanteesta 

ja toisen kasvoista. Hymy vaikutti enemmän uhkaukselta, kuin ystävälliseltä osoitukselta. 

Samaan aikaan kun susi irveitään hänelle lahjoitteli, kissa etsi pakoreittiä. Lähimmälle 

puulle oli ikävän paljon matkaa, ja se oli ainut, mihin hän voisi kiivetä. Kartanon seinää 

pitkin pääsisi ylöspäin terävillä kynsillä melko varmasti, mutta se oli riskialtista. Lavanda ei 

uskonut osaavansa kivietä niin hyvin. 

 

Kissan silmät siristyivät, kun susi yhä pennutteli häntä. Suuttumus kupli jo sisällä, mutta 

itsesuojeluvaisto käski olla välittämättä pennuttelusta. 

"Minun tekemiseni ei kuulu sinulle, rakki." 

Kissa vastasi terävähti, katuen haukkumistaan miltei heti. Toinen kävisi pian kimppuun ja 

sitten keneläkään ei ollut kivaa. Paitsi ehkä susilla, jotka häntä mitä ilmiselvimmin yrittivät 

saartaa. 

Eihän hän kuolisi tänään? Eihän. 

"Sano viestisi, minä vien sen." 

Jos vain pääsen hengissä pois. Jälleen kissan katse hapuili pakoreittejä. 

 

Anonyymi6: 

// Täältä tullaan. 
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Juorukellojen kalkattamisesta oli harvoin hyötyä. Tai hyvä on, useammin kuin [J] halusi 

myöntää, sillä se ei halunnut identifioida itseään juoruilijoiden kanssa vehkeilijäksi, se oli 

enemmänkin velipojan tehtävä. Tällä kertaa juorut olivat liikkuneet nopeasti: Perheen kissa 

oli uhmannut pyyntöä olla poistumatta Daisylandista. Eikä kuka tahansa, vaan Perheen 

naaras, emo. 

Oli ollut sanomattakin selvää että [J] lähtisi perään. Se oli lopettanut sen hetkiset puuhansa 

ja lähtenyt pikapikaa kissojen poistumistien kautta Vostokiin. 

Ajatuksissa oli siintänyt kysymys, miksi naaras lähti. Mikä Vostokissa olisi voinut olla niin 

tärkeää, että piti uhmata Perheen käskyä? 

 

Jäljittäminen oli Viimeisen Vartion jäsenelle luontaista. Lavandan jäljet olivat sikäli tuoreita 

että [J] oli helppo niitä seurata. Ne johdattivat hieman kiemurrellen, mutta sangen 

päättäväisesti kohti Kartanoa.  

 

Vanhempaa kissaa jo hengästytti. [J] pysähtyi aina välillä katon harjalle tarkistamaan 

lähimaaston, mutta talot alkoivat kadota näkyvistä mitä lähemmäs Kartanoa tultiin. Se 

pakotti Viimeisen Vartion johtajan maahan, ottamaan kevyitä juoksuaskeleita 

tienreunassa. Kynsiä ei kissalla ollut esillä, vaan se liikkui ääneti ja Vostokin varjoja 

kunnioittaen. 

Askel hidastui ja [J] oli lähellä metsänreunaa. Kolli haistoi Perheen kissan etäisesti, mutta 

myös jotain muuta. Korvat kääntyilivät ja [J]n katse muuttui tuimemmaksi. Lähellä ei ollut 

puita, johon kiivetä, vaan nurmi rehotti ja pakotti kissan lopulta poikkeamaan tieltä kohti 

tuoksuja. 

 

Villit sanat ja Lavandan ääni sai [J]n juoksemaan. Katse, ja melkein myös askel, pysähtyi kun 

kolli näki elämänsä ensimmäistä kertaa suden. 

Se oli valtava, jopa naaraaksi. Hampaat, villi olemus sai kissan korvat painumaan luimuun 

ja pupillit kapenemaan viiruiksi. 

”Lavanda.” 

[J] äyskähti ja tuli kaksikon luokse hengästyneenä, mutta selvästi valmistautuneena suteen. 
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[J] nosti hieman leukaansa, ja puolittainen häntä nytkähteli silloin tällöin. Vartion johtaja 

tuli tietoisemmaksi koko erosta, kun kissa nosti katseensa suteen. 

 

”Ole hyvä ja poistu. Kukaan meistä tuskin tahtoo ongelmia.” 

[J] sanoi rauhallisesti, mutta tiukasti. Viikset värisivät ja kolli seisoi Lavandan vieressä, 

katsomatta kuitenkaan naaraaseen, vaan huomionsa selvästi ohjattuna suteen. 

 

[Susitunnus vastaa] 

 

Tintti: 

Lavandan kaikki huomio oli kiinnitetty suteen, joten kissa ei havainnut lajitoverin 

lähestymistä. Pelko jäyti sisintä, mutta ikäisekseen melko kokenut Vostokinkävijä osasi 

hallita pelkojaan. [J]n ilmestyessä yllättäen paikalle, Lavanda säpsähti hieman taaemmas. 

Naaraan sinisissä silmissä alkoi näkyä jo pakokauhua. Hän oli kerran miltei hukkunut uima-

altaaseen ja jälleen kerran kissa leikki hippaa kuoleman kanssa. Kaikki oli liikaa 

huivikaulalle, ja tuo päätti yrittää pakenemista. 

 

Ehkä susi oli huomannut sen, ehkä ei, mutta Vanda ehti liikahtaa vain askeleen, kun susi oli 

varjojen sulavuudella hyökännyt hänen kimppuunsa. Kissan suusta karkasi pelästynyt 

kiljaisu, kun metsien peto iski hänen tassuaan. Kivusta vääntyen naaras joutui maahan 

makaamaan. 

Vandan kyljet kohoilivat kauhusta ja tuo yritti riuhtoa itseään irti suden otteesta. [J]n 

puheen parret menivät täysin ohi ja kauhuissaan naaras iski kyntensä suden tassuun, upotti 

neulantetävät pikku raateluvälineensä tuon varpaisiin. 

 

Hyytävää kauhua tuntien Lavanda vilkaisi Vartioon kuuluvaa kissaa. 

 

Anonyymi6: 

Susi ei selvästikään halunnut olla yhteistyökykyinen. [J]n suupielet kapenivat viivaksi, ja 

pian kuononselkä painui ryttyyn kun kissa sähähti. 

Kynnet tulivat esiin ja [J] tähtäsi kohti Suden silmiä. 
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Se ei voinut jättää Lavandaa. Sääntö numero yksi Vartiossa oli, että turvaa Perheenjäsen. 

Lavanda ei pystynyt liikkumaan, sillä tuo harmaa peto piti kissaa aloillaan. Muuten kolli olisi 

käskenyt kissan juoksemaan turvaan välittömästi. Matka olisi pitkä, sillä lähialueella ei 

tosiaankaan ollut puita tai mitään minne kiivetä ja jos susi olisi yhtä nopea kuin jotkut 

koirista, niin kissoilla voisi tulla tukalaa. 

Selkäkarvat olivat nousseet pystyyn ja kissa hyppäsi suden kaulan tietämille, 

tarkoituksenaan purra sutta kaulasta ja potkia pitkillä takajalankynsillä kaula auki. 

 

[Susitunnus vastaa] 

 

Tintti: 

// Anonyymi2 voi saapua näkemään asioita [B]lä! Otin nyt valtuudet ohjata NPC susia ton 

tapon suhteen. 

 

Kipu säteili tassusta aina takaraivoon saakka. Lavandan oli vaikeaa pysyä tajuissaan. Luu 

valitti suden painon alla, eikä tassuun pureutuneet kynnet suinkaan vähentäneet kipua. 

Kissan silmissä nousi ja laski sahalaita kuvio, naaras oli varma, että antaisi pian ylen. [J] 

kuitenkin päätti tehdä jotakin typerää, mutta Vandan kannalta ihanaa, kolli loikkasi suteen 

kiinni, jolloin naaraskissa pääsi irti otteesta. 

 

Lavanda pinkaisi juoksuun. Tassu ei suostunut ottamaan vastaan painoa, joten 

kolmijalkaisuus hidasti juoksua rutkasti. Kissan olisi kiivettävä lähimpään korkeaan 

paikkaan ja äkkiä, mutta lähin puu oli aivan liian kaukana. 

Montaa loikkaa ei ehtinyt huivikaula ottaa, kun joku tarttui häntä hännästä ja nykäisi 

taakse. Hento, selkärangassa tuntuva paukaus kertoi hännän nivelten rikkoutuneen. 

Naaraan suusta karkasi pitkä, kivulias ja valittava maukaisu. 

Seuraava isku katkaisi huudon lyhyeen. Suden tassu iski vasten Vandan kylkeä ja lennätti 

tuon hieman sivummalle. 

 

Kipu huusi joka solussa. Lavanda tuijotti loppuaan suoraan silmiin. Kaksi sutta lähestyi 

http://daisyland.boards.net/user/6
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petomaisesti virnistellen ja toisilleen murahdellen. Pistävänkeltaiset silmät porautuivat 

Vandan sinisiin. Pelko lamaannutti birmansukuisen totaalisesti, pelon ohessa. Sudet 

saartoivat hänet ja toinen niistä tarttui Lavandaa päästä, kuin hän olisi pikkupentu. Susi 

nosti kissan kevyesti ilmaan ja ravisti. Naaras ei ehtinyt tuntea yhtään mitään, kun loppu 

tuli. Ei elämä vilissyt silmien edessä, vain pelko ja kipu olivat seurana. 

Rusauksen saattelemana Lavandan filmi pätkäisi. 

 

Susi heitti naaraskissan sivuun kuin märän tiskirätin. Vanda iskeytyi vasten rakennuksen 

seinää ja jäi makaamaan liikkumatta outoon asentoon, niska aivan väärään suuntaan 

taittuneena. 

 

//Kiitosta siis minun osaltani! 

 

Anonyymi2: 

Asiat olivat päällisin puolin tasaantuneet. [..] oli ja pysyi kuivilla ja oli palannut Korjaamolle, 

Lavanda autteli satunnaisesti ja nyt on sentään kesä. Silti paljon oli vielä vaakalaudalla. 

Korjaamon maine oli kärsinyt osansa huonoista ajoista ja yritys kärsi sekä resurssien että 

asiakkaiden pulasta. Kumpikin oli hoidettavissa, mutta ne vaativat joko rahaa tai kovaa 

työtä - ja rahanpuutteessa vaihtoehdot olivat vähissä. Vostokiin [B] oli siis ajautunut 

paiskomaan töitä. 

 

Ei sillä, [B] ei valittanut. Työ piti vanhuksen pystyssä ja se oli tyytyväinen siihen, että 

Korjaamolle oli sentään nähtävissä tulevaisuus, vaikka se vaatisikin pitkiä työpäiviä ja 

uurastamista. Lisäksi uros nautti vuosi vuodelta enemmän Vostokin rauhasta.  

 

Daisylandia lähimmät liikkeet kumisivat jo tyhjyyttään, joten [B] oli ajautunut kauas metsän 

liepeille Ruokasektorille. Se kuljeskeli lähinnä rakennusten takapihoilla etsien takaovia 

varastotiloihin. Työhönsä keskittyneen oranssiturkin keskeytti kuitenkin pikaiseen tahtiin 

etenevä kissa, [B]llekin tuttu. Uros tarkkaili harmaata kollia sivummalta, tullen kenties 

huomatuksi, mutta jääden vaille huomiota. [B] puikahti kohtalaisen sulavasti pihamaalta 

Kartanolle johtavalle tielle ja jäi hetkeksi seuraamaan kuinka kissa hävisi mutkan taa. 
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Paimensukuinen uskoi tietävänsä, mitä Vartion kissa teki näin lähellä metsää - 

viimeisimpien huhujen ja Perheen varoituksen valossa. Helvetti, jotain oli tekeillä, jotain, 

josta koirienkin olisi kenties parempi tietää vaikka kissat ylpeyttään haluaisivatkin pitää 

asiat omana tietonaan. Niinpä [B] lähti hölkkäämään kohti kartanoa. 

 

[B] saavutti pian kartanon, mutta hidasti jo rakennuksen noustessa vasta kaukana edessä. 

Sen jälkeen uroa piti matalampaa profiilia ja linkkasi tien sivussa, pajukon suojassa niin 

huomaamattomana kuin oranssin väriselle koiralle mahdollista. Se oli hyvin tietoinen siitä, 

että tuuli oli tästä suunnasta lähestyttäessä epäedullinen, mutta haistoi silti itsekin jonkun 

vieraan, villin ja voimakkaan hajun. Epäilys kasvoi koiran sisällä - se vaihtoi rivakkaan 

juoksuun välittämättä siitä, tuliko nähdyksi, sillä se oli varmasti jo huomattu - ja räjähti pian 

valtaisaksi järkytykseksi. Kaukana edessä oli selvästi susia, joista kaksi oli täydessä 

juoksussa ja saavuttivat pian kissan, josta tekivät lopun muutamalla repäisyllä. [B] pysähtyi 

ennen kuin kykeni erottamaan liikaa yksityiskohtia, sen itsesuojeluvaisto käski paeta 

paikalta ja pian. Yhden suden luona oli kuitenkin vielä käynnissä tilanne ja [B] ei pystynyt 

liikkumaan. Se oli lähempänä shokkia kuin oli ollut vuosiin edes Nälän kohdatessaan. Silti 

se sysäsi pelon jonnekin syvälle tavoittamattomiin ja valmistautui kohtaamaan tulevan. 

 

Anonyymi6: 

Ylivoima oli naurettava. Ei [J]lle tehnyt mitenkään vaikeaa ymmärtää se. Mutta kollilla oli 

etu. Kuolemanpelko sai sen taistelemaan henkihieveriin asti. Kynnet eivät tarttuneet 

kunnolla suden kaulaan, sillä turkki oli liian syvä.  

Viha pulppusi Perheen puolesta. Ajatukset jylläsivät eteenpäin valtavana aaltona, kissa 

sähisi ja murisi lyhyt häntä pörheänä. Suden ravistelu oli odotettavissa: samaa käytöstä 

mitä koirilla. Kissan kynnet pusertuivat suteen kiinni. Vartion johtaja keräsi itsensä, 

suostumatta katsomaan ruumiiseen jonka se tiesi odottavan. [J] oli epäonnistunut Perheen 

suojelemisessa. 

 

Kissa tarttui hampaillaan, pedon hyppiessä, suden korvaan samalla kun heilahti kohti 

taivasta ja iski kyntensä kuonon tietämille. Siellä turkki oli lyhyempää, ja sai kissan kynnet 

pureutumaan ihoon vihdoinkin halutulla tavalla. 
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[J] nosti katseensa ja hetkeksi aika tuntui pysähtyvän. Suden silmien ja [J]n silmien välillä 

oli ehkä kymmenen senttiä ja se matka oli helppo kiriä vihaisella katseella. 

Kolli nosti käpälänsä ja iski kohti suden oikeaa silmää niin nopeasti ja raivolla kuin pystyi, 

tietäen tämän olevan viimeinen ja ainut isku mitä Vartiolainen pystyisi tekemään. 

 

[J] tunsi osuvansa johonkin, mutta ei ollut varma, osuiko kolli silmään mihin oli 

tähdännytkin. [J] sai muuta ajateltavaa: kolli tunsi, kuinka suden leuat aukenivat 

hidastetusti ja ottivat kissan takaruumiin puristukseen. [J] naukaisi ja iski kyntensä leukaan, 

mutta ote heltisi pian. 

Kuolema olisi voinut tulla kivuliaammallakin tavalla. Mutta kissalle, jonka selkäranka 

katkaistaan yhdellä puraisulla ja nopea tiedottomuus seuraa perässä, se ei ollut lainkaan 

niin kivulias mitä voisi luulla.  

 

Toivottavasti Vartio pitäisi Perheestä huolen. Sen oli pakko. 

 

Kollin tajuton, eloton ruumis liukui suden hampaista nurmikolle. Ei ollut mitään millä suden 

leikkiä, paitsi kissavanhuksen harmaa keho vailla elämää. Veri valui solkenaan 

takaruumiista nurmelle, kastellen maanpinnat ja siitä nousevat leinikit. 

 

//[J] meni myös. Koin että jos susi puraisee yhdellä puraisulla takaruumiin tohjoksi niin ei 

ole mitään tehtävissä. Kiitoksia pelistä! Oli jännittävä! Nostan maljan [J]n ja Lavandan 

muistolle. 

 

[Susitunnus reagoi ja poistuu] 

 

Anonyymi2: 

Oli kuin [B]n sisuksiin olisi isketty kivi, joka pakotti sitä maata kohti, toi sapen maun suuhun 

ja puristi ilman keuhkoista. Uros pysyi paikoillaan kuin naulittuna, se näki [J]n heittelehtivän 

räsynuken tavoin suden otteessa, kunnes paiskattiin elottomana nurmelle. Lopulta se 

kohtasi suden villin katseen ja karkean huudahduksen. [B]n korvat käännähtivät taaksepäin 

ja aika tuntui pitkittyvän suden astellessa lähemmäs ja lähemmäs heinittyneen pihan läpi. 
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[B] otti askeleen ja toisenkin taaksepäin, laski asentoaan ja otti perääntyvän aseman, mutta 

suden olemuksessa oli jotain vaativaa, joka sai [B]n taas pysähtymään. Lopulta se tuijotti 

petoa silmästä silmään ja peitti pelkonsa kivisten kasvojen taakse. Silmissä leimahti kauhun 

sijaan uhma ja viha siitä, mitä koira oli juuri todistanut, hampaat vilahtivat varoittavasti. 

Mutta suojamuuri jota [B] ympärilleen rakensi sortui sillä hetkellä, kun toinenkin kuolleista 

kissoista heitettiin pehmeän mätkähdyksen saattelemana tämän eteen. 

 

[B]hen sattui luita ja ytimiä myöten. Lavanda, mutta ei kuitenkaan se Lavanda, jonka [B] 

tunsi. Tämä oli rikottu, vääristyneeseen asentoon taipunut ja liikkumaton. Veri värjäsi jo 

vaaleaa turkkia punaansa sotkien karvan siitä, mihin Vandaa oli purtu. Syvä ahdistus kuristi 

[B]ia. 

 

...ette enää omista tätä kaupunkia... 

Sanat tavoittivat [B]n vain vaivoin, eikä se ehtinyt kuin katsahtaa sutta ennen kuin tuo 

kääntyi. Tyhjä. [B]n katse, samoin kuin mieli, kumisi onttouttaan. Susien hävitessä 

harmaiksi, sumeiksi hahmoiksi kartanon pihalla [B] käänsi tummat silmänsä Vartion 

johtajaan ja sitten Lavandaan. [J]n kuolema oli karvas tappio, mutta Vanda oli 

henkilökohtainen menetys. [B] tunsi viiltävää surua ja antoi sen hetkeksi vallata itsensä, 

asteli ruumiin luo ja painoi otsansa tuon otsaa vasten, välittämättä vääntyneestä niskasta. 

Suupieli värähteli ja silmäluomet painautuivat tiukasti kiinni, mutta nostaessaan päänsä 

[B]n silmät olivat kuivat. Se katsoi Vandaa säälien ja surren, mutta väsyneenä, ja jätti 

hyvästinsä hyvälle ystävälleen, niin kuin niin monesti aikaisemminkin. Pehmein ottein [B] 

irrotti huivin ja korvakorun jo kuolonkankeasta ruumiista.  

 

Nämä kaksi kissaa ansaitsivat kunniallisen lopun vääryyttä tehneestä kuolemastaan 

huolimatta. [B] teki velvollisuutensa haudankaivajana ja pian myös sanansaattajana. 

 

"[J]." 

"Jää hyvästi, Lavanda. Tavataan seuraavassa elämässä." 
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[B]n ääni oli käheä. Hauta oli marjapensaiden suojassa, rauhaisalla ja varjoisalla paikalla, 

suojassa uteliailta. Mutta edessä kartano kohosi uhkaavampana ja synkempänä kuin 

koskaan, ja taivas oli tummanharmaa. 

 

/ sinne menivät;; Kiitoksia! 
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Lasten huvit 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/2265/lasten-huvit-off  

viitattu 9.4.2017 

 

Paikka: Lintutalo 

Tilanne: Pennut (Volya, Sylvia, [L]) jäivät kiinni miliiseille (Ikar ja [G]) huumausaineiden 

käytöstä ja joutuivat kuulusteltavaksi 

Pelaajat: Jane, Kaamoksensusi, Anonyymi2 ja Anonyymi3 

 

Anonyymi3: 

/Jane, Anonyymi2, Kaamoksensusi / 

 

Oli kylmä. Hengityskin huurusi, ja oli selvää, ettei tämä ollut mikään Motelli. Vangit 

varmastikin kirosivat Lintutalon reistailevaa lämmitystä, mutta [G] ei siitä välittänyt. 

Harmaa miliisi istui eräässä tilavassa häkissä, karulla betonilattialla. Tanskandogin selän 

taakse jäi häkin ovi, ja edessään sillä oli kolme pentua. Niille oli suotu ruokaa ja vettä, sekä 

huopa. Mutta lempeää kohtelua ne turhaan odottivat, sen kolmikko varmasti tiesi jo. Sillä 

[G], myönnettäköön, oli paiskinut niitä jo aiemmin ympäriinsä, työn vuoksi tietenkin. Nyt, 

saman päivän myöhempinä tunteina, se oli kuitenkin toisinlaisissa hommissa. 

 

"No niin. Kertokaa minulle kaikki, niin pääsette nopeammin pois. Mistä saitte kamanne?" 

[G] ärähti toinen suupieli ylhäällä, sinivalkeiden silmiensä eloton katse Volyassa, [L]ssä ja 

Sylviassa.  

 

Kaamoksensusi: 

Volya melkein hytisi. Kylmyys hiipi luihin ja ytimiin, betonilattia puri ikävästi tassuja, mutta 

kaikken ikävintä koko tilanteessa oli tuo edessäistuva suuri koira, joka pelotti Volyaa tosi 

paljon. Sen pää oli laskettu alaspäin, kyljessä olevaa haavaa yhä kivisti ja turkki haavan 

ympäriltä oli veritahrainen, kuivunut tupoiksi.  

Se olisi halunnut vain käpertyä [L]n ja Sylvian viereen ja unohtaa kaiken ikävän, mitä oli 

tapahtunut.  

http://daisyland.boards.net/thread/2265/lasten-huvit-off
http://daisyland.boards.net/user/43
http://daisyland.boards.net/user/6
http://daisyland.boards.net/user/19
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Mutta ei. Päätä särki ja olo oli huono. Volya halusi kotiin. Ei se halunnut olla täällä. Pää tutui 

vetävän vinoon ja se pahensi oloa ja Volyaa ärsytti. [G]n kysymys meni aivan täysin 

pystykorvaisten korvien ohi - äänen se oli kuullut ja pää nytkähtänyt ylöspäin ja melkein 

'täh' oli paennut penikan kidasta. Ei kuitenkaan. 

 

Anonyymi2: 

Sisuksia poltteli yhä nuorelle koiralle vieraalla tavalla niin, ettei [L] tuntenut ympärille 

tiivistyvää kylmyyttä. Sen olemus oli jotenkin ontto, turtunut ja vetäytyvä. Läähättävä suu 

oli nyt tiukasti kiinni ja ilme vakava, häntä karannut koipien väliin. [L] tunsi olonsa loppuun 

kulutetuksi, yön tapahtumat painoivat raskaina hartioilla. 

Kesti aikansa ennen kuin kuulustelijan urahdus tavoitti [L]n, sai nartun tajuamaan että 

kysymys oli oikeastaan osoitettu sille. Se keräsi hetken sumeita ajatuksiaan ja soi [G]lle 

ilmeettömän katseen. Ilkeä ja vaativanoloinen Miliisi ei herättänyt pienintäkään 

kunnioitusta, mutta tuon julmuus sai [L]n korvat nytkähtämään hermostuneesti 

taaksepäin.  

Se pelkäsi tätä suurta koiraa ja juuri nyt se halusi vain selvitä tästä mahdollisimman vähällä. 

"Joltain diilarilta patsaspuistossa." 

 

Jane: 

// no niiiiin sain vihdoin itteni henkiin ja hereille, sori kesto! : D 

Sydän tykyttää tuhatta ja sataa, läpättää kuin pienellä linnulla, Sylvia haukkoo henkeäänkin 

vähän. Turkki pörrössä, silmät seisoo päässä ja pupillit lautasina tuijottaa tyhjyyteen. 

Sylvia... on jossain ihan muualla, hyvä kun edes hengittää. Ei katsokaan [G]hen, joka sanoo 

jotain, mikä menee ihan ohi, piiloutuu vain valkoisen ripsiverhon taakse ja toivoo olevansa 

ihan pieni ja näkymätön. Ehkä vähän vilkaisee [L]ään, ehkä vähän Volyaan. 

[L] sanoo jotain jostain diileristä patsaspuistossa. Sekin menee Sylvialta vähän ohi, 

kuulostaa ihan puuroiselta ja tahmealta ja sumealta, ja Sylvia itsekin tuntee istuvansa 

jossain tahmeassa ja inhottavassa, joka oikeasti on sellin lattia. Häntä inhottaa ja 

vilunväreet kiipeävät selkää ja Sylvia pakottaa itsensä rauhoittumaan ja hengittämään. 

Kaikki on ihan hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Ei hätää. Hän ei ole yksin, siinä on [L] ja siinä on 

Volya. Kaikki on ihan hyvin. 
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Anonyymi3: 

[G] mulkoili Volyaa, joka ei näyttänyt yhtään kiinnittävän huomiota sen sanoihin. Miten sen 

tekikään mieli pakottaa väkisin toinen kuuntelemaan ja vastaamaan, mutta kaikeksi 

onneksi niin se ei saanut tehdä ja [L] päätti toimia viisaasti ja vastata. Miliisi keskitti siis 

huomionsa tähän penikkaan, joka vaikutti tietävän asiasta eniten.  

"Selvä. Sanoiko nimensä? Entä kuka suositteli tätä diileriä, vai tarjosiko hän itse? Kissa vai 

koira? Kuvaile hänen ulkonäköään, kaikki mitä muistat. Muistakaa, että hän on syynä 

tilanteeseenne. Muuten kenenkään ei olisi tarvinnut loukkaantua. Puhu." [G] pommitti 

kysymyksiä, eikä sitä ollenkaan kiinnostanut pentujen huono kunto ja pelonhaju, joka levisi 

ympäristöön. Itse asiassa se ei ollut varma, ärsyttivätkö itsesäälissä ja shokissa olevat 

pennut sitä enemmän, kuin uhmakas [L]. Kuitenkaan sillä ei ollut väliä, tärkeintä oli saada 

kiinni se diileri. 

 

Kaamoksensusi: 

[G]n julmanlainen mulkoilu jäi Volyalta täysin huomaamatta. Se ei ihan keskittynyt tähän 

hetkeen, tai jos keskitti, niin ainakin viiveellä. [L]n ääni kuului ja Volyasta tuntui pahalta: 

sisko on heistä se rohkea, se varma ja nyt sisko joutui ongelmiin. Volya halusi tukea [L]ää, 

mutta ei tiennyt, miten. Siispä se tyytyi katsomaan lattiaa ja varpaitaan, välttäen 

massiivisen, pelottavan Miliisin katsetta parhaansa mukaan. Volya nielaisi ja yritti 

kuunnella ja ymmärtää, mitä puhuttiin.  

[G]n kysymyshyökkäys oli pelottava ja hämmentävä ja sekoitti sekarotuista pentua vielä 

lisää. Sen korvat painuivat entistä enemmän luimuun ja nuori koira yritti näyttää niin 

pieneltä kuin vain suinkin mahdollista. Vaikka [G] ei (toistaiseksi) käynytkään fyysisesti 

kiinni, hurja sanavyöry tuntui hukuttavan vaalean uroksen.  

'Muistakaa, että hän on syynä tilanteeseenne', sanoi [G]. Mutta ei ollut, huomasi Volya 

ajattelevansa. [G] ja se toinenhan olivat syynä orpopentujen tilanteeseen. Ne olisivat vain 

halunneet pitää vähän hauskaa, niin, ja miliisit olivat rynnineet paikalle ja käyneet 

kimppuun ja raahanneet ne tänne. Vaisto kuitenkin sanoi, että Volyan kannattaisi ehkä 

pitää suunsa kiinni.  
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Se kohotti katseensa [L]ään, odottaen siskon vastaavan. Volya ei syyttänyt [L]ää, ei 

tietenkään. Siskohan oli vain halunnut että niillä olisi kivaa. Volyakin halusi, että niillä olisi 

kivaa. 

 

Anonyymi2: 

Kokemus ei ole vielä varoittanut [L]ää alamaailmasta, ei toden teolla. Se tummaturkkinen 

koira patsaspuistossa oli vaikuttanut harmittomalta, vähän sekavalta ehkä, ja siksi juuri niin 

syyntakeettomalta. Pentukoiran korvia kuumotteli kun se tiesi, että se hankki aineet ihan 

itse uteliaisuuttaan, eikä tummakuono toiminut kuin välittäjänä. Se diileri oli ollut 

ystävällinenkin. 

Mutta sitä [G] ei haluaisi kuulla, eikä [L] ollut kuin lapsi vasta, ei se osannut katsoa kovin 

kauas tulevaisuuteen. 

"Tumma koira. Uros. Sillä oli kuonossa valkosta", [L]n katse väisteli aikansa miliisiherraa, 

kunnes se vilkaisi nopeasti noita kuolleita silmiä. Sanat tuntuivat juuttuvan kurkkuun, jota 

kuivasi niin että [L] olisi tehnyt mitä tahansa vesikupillisesta. Mutta vielä oli jaksettava. 

"Siinä on kaikki mitä mä osaan kertoo." 

[L]n uhmakkuus alkoi palaa loppuun, sitä vain väsytti kamalasti ja janotti sitäkin enemmän. 

Vatsanpohjassa oli sisältä päin syövyttävä tunne, eikä tyttö tiennyt voisiko pidättää itseään 

antamasta ylen jos olo kääntyisi enää yhtään jyrkempään laskuun. Se näytti viimein 

luovuttavan, hartiat luisuivat kasaan ja pää painui kohti maata. Vain pelko siitä, että [G] 

tekisi vielä jotain hullua, sai [L]n suupielet tiukaksi, vastahakoiseksi viivaksi.  

"Madame. Me puhuttiin jostain Madamesta kun se diilaaja yritti suostutella mut ottamaan 

nää. Meidän piti vaan... piti saada hetken breikki tästä kaikesta", vaalean tytön silmissä oli 

lasittunut katse, kun ne tuijottivat kylmän betonin läpi suoraan tyhjyyteen. Miten ne 

selviäisivät tästä, miten ne ikinä voisivat saada anteeksi Lesovikilta ja Natashalta?  

[L] kääntyi yllättäen suoraan kohti [G] ja ponnisti seisomaan. Sen silmät olivat kostuneet, 

niissä oli jotenkin epätoivoinen sävy. Kaiken sen alla viha muuttui katkeriksi kyyneliksi, joita 

[L] ei jaksanut enää edes yrittää karistaa silmäkulmistaan. 

"Ette te voi rankaista meitä tästä, ei me edes tiedetty mitä otettiin! Ei se meidän vika oo jos 

Alamaailma pelaa teille liian kovilla panoksilla ja teidän pitää ettiä jotain alaikäisiä 

pomoteltavaksi ja pieksettäviksi!"  
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Harkintakyky sumeni ja oli kuin [L] olisi unohtanut kaiken mikä oli jo saanut sen 

nöyrtymään. Paljastetut hampaat napsahtivat ilmassa [G]n edessä ennen kuin tyttö edes 

tajusi mitä teki. 

 

Jane: 

// sori kesto ja megalyhyt viesti!  

[G] on tosi uhkaava ja Sylvia väittelee sen katsetta ja väittelee sen koko olemusta, ja Volya 

on ihan samoilla kannoilla. 

[L] on ainoa joka puhuu ja lopulta siltäkin menee hermo, sellaista väsynyttä epätoivoista 

mustaa leukojen louskutusta. Sylvia kohottaa katsettaan ihan vähän ja luo [L]ään surullisen 

katseen, ja [G]henkin anteeksipyytävän ja melkein anelevan katseen, että älä nyt tee minun 

siskolleni mitään, ole kiltti... 

 

Anonyymi3: 

/Huuh löysinpäs hyvän hetken vastata! Ja hui, [L]hän kävi uhmakkaaksi. xD/ 

 

Olemukseltaan varjomainen, pitkine korvineen pirullinenkin koira porasi katseensa syvälle 

[L]ään. Pentujen pelko haisi voimakkaana ilmassa, sekoittuneena väsymykseen, vereen ja 

puhuvan pennun tapauksessa jopa uhmakkuuteen. Nuorten vankien surkea tila ei [G]tä 

liikuttanut, itsepä olivat oman kuoppansa kaivaneet, eikä [G] aikonut kohdella pentuja 

yhtään muita hellemmin.  

 

[L] kuvaili koiran väriä ja mainitsi Madamen, mikä sai [G]n murahtamaan syvästi. 

"Tietenkin." Joku Madamen alaisista oli selvästi epätoivoinen polettien saamiseksi, kun oli 

ottanut kohteekseen kokemattomat pennut. "Oikein hyvä." [G] totesi omissa ajatuksissaan 

laimeasti [L]lle, jonka viimeiset sanat kyllä kantautuivat miliisin korviin, mutteivät 

herättäneet säälivää reaktiota. "Kertoiko hän mitään tietoa siitä, mistä voisitte toisen 

kerran hakea samaa tavaraa? Mainitsiko mitään erikoista?" [G] yritti vielä hiillostaa, vaikka 

olikin jo saanut tietoonsa tärkeimmän.  

 

Uroksen sai valppaaksi [L]n yllättävä liikehdintä. [G] kurtisti kulmiaan paheksuvasti. Vasta 
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nartun loukatessa miliisejä välähti raivo [G]n kasvoilla ja se päästi syvän murinan 

kurkustaan. Karmealta löyhkäävä kita avautui paljastaen vahvan hammasrivistön, joka 

hetkessä kolahti yhteen haastaen pikkutytön omat hampaat aivan muutaman millimetrin 

päässä pennusta. [G] tuijotti syvälle silmiin uhmakasta koiraa. "Sinun olisi parasta matkia 

sisaruksiasi ja tukkia suusi, kun sinulta ei kysytä mitään. Tuntuuko epäreilulta? Unohditko, 

että oli aivan omaa syytäsi kun hyökkäsit miliisin kimppuun? Luuletko että noilla pennun 

kasvoillasi saat jonkinlaista erityiskohtelua, HÄH?! Parasta unohtaa sellainen, sillä tässä 

maailmassa se ei mene niin." Uros pärski halveksuen. "Eikä teitä mistään olla rankaistu. 

Teiltä kysellään kysymyksiä, että saisimme kiinni juuri ne, jotka ovat teille kamaa antaneet. 

Ja miksi? Että se ei aiheuttaisi tällaisia tilanteita. Koska jos vielä jatkatte, niin joudutte 

varmasti vankilaan...ellette ensin kuole ottamiinne huumeisiin." [G] jatkoi saarnausta. 

"Taidat kovastikin pitää Alamaailmasta kun sitä niin kovasti puolustat, hmm? Ehkäpä 

meidän pitäisi käydä pienellä tarkistuskäynnillä Lesovikin luona." [G] totesi virnistäen 

julmasti ja vetäytyi taas suoraksi. Tällä kertaa se oli onnistunut pysymään ruodussa, mutta 

miten vähän sanallinen hyökkäys sitä tyydyttikään.  

 

"Hoitajanne tulevat ottamaan teidät huostaan. Selittäkääpä niille puuhanne." [G] totesi, ja 

kääntyi lähteäkseen.  

 

Kaamoksensusi: 

[L]n liike kylmäsi Volyan sydäntä.  

"[L], älä..", vaaleaturkkinen pyysi hiljaa. Ne pääsisivät helpoimmalla, mikäli ne pitäisivät 

suunsa kiinni ja tekisivät mitä Miliisi käski. [L] puhui totuuden, mutta Milisit eivät halunneet 

totuutta.  

[G]n murina ja paljastetut hampaat säikäyttivät Volyan ja se melkein vetäytyi taaksepäin. 

Volya pysyi kuitenkin paikallaan - osittain pelosta - ja piti kauhistuneen katseeensa [G]ssä. 

Saarna takoi tärykalvoja ja korvat liimaantuivat tiukasti vasten niskaa.  

"Ei", Volya älähti (ja yllätti itsensäkin) suuren Miliisin puhuessa tarkastuskäynnistä Lesovikin 

luo. Se kampesi itsekin jaloilleen, välitämättä kylkeä vihlaisevasta kivusta.  
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"Lesovikilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa", orpopentu halusi puolustaa 

isähahmoaan. Ja olla [L]n tukena. Volyan 'äni ei ollut vakuuttava, vaan pieni ja heikko. 

Kauhistuneena se odotti reaktiota sanomisiinsa. 

[G] kääntyi ja Volyan sydän tuntui pysähtyvän. Tässäkö tämä oli? 

 

Anonyymi2: 

[L] ei vastannut enää yhteenkään kysymykseen. Jokin napsahti ja sai sen tekemään 

typerästi, heti tajutessaan sen tyttö kauhistui. [G]n valtava suu louskahti suoraan sen 

edessä salaman ja ukkosen jyrähdyksen lailla nostattaen pikkukoiran turkin sähköisesti 

pystyyn. [L] vetäytyi niin taakse kuin paikoilleen kangistuneet jalat joustivat, pää painui 

lattiaa kohti korvat niskaan taittuen. Se värisi [G]n puheista peloissaan ja Miliisin vetäessä 

Lesovikin uhkauksiinsa [L] tunsi ilman pakenevan keuhkoista, muuttuvansa pieneksi 

tottelevaiseksi pennuksi. Kiillottomat silmät kohosivat anoen ylös [G]hen ja hermostunut 

kieli lipaisi nenänkärkeä. Koska Volya piti vastarintaa Lesovikin puolesta [L] pysyi vihdoinkin 

hiljaa, eikä enää toistamiseen kohdannut [G]n katsetta. 

 

Se oli takuuvarmasti pilannut kaiken. 

 

// se siitä.. nopeasta etenemisestä haha... ei mut sori junnaaminen ja jos lopetellaan 

suunnilleen tähän? Kiitti pelistä! 
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Usvan kätköissä 

URL: http://daisyland.boards.net/thread/1327/usvan-tk-iss-on-off  

viitattu: 9.4.2017 

 

Paikka: Vostokissa 

Tilanne: Koirat tutkivat Vostokia ja kohtaavat Nälkäkoiran 

Pelaajat: Jane, Anonyymi5, Nälkätunnus 

 

Anonyymi5: 

//Vapaa peli! [N] seikkailee Vostokissa ja kuka tahansa saa hypätä kelkkaan mukaan c: 2-3 

pelaajaa olisi jees!// 

Aamun kalpeat ensisäteet tunkeutuivat usvamassan lävitse maalaten Vostokin katuja. 

Lähestyvän talven saattoi aistia koleasta ilmasta ja yön kylmettämästä asfaltista. Kadut 

olivat harmaita ja elottomia, täynnä paksua sumua, joka verhosi hylätyt kaupat ja ankeat 

pikkukujat. Missään ei kuulunut rasahdustakaan, mikään ei liikahtanut. Jos joku olisi seissyt 

keskellä katua ja katsellut kortteleita, olisi voinut luulla uponneensa mustavalkovalokuvan 

sisään. 

Kohta usvan seasta alkoi kuulua heikkoa ääntä. Raps raps raps, koirankynnet rapsahtelivat 

kovaa maata vasten. Tasaisen harkitut askeleet olivat täynnä valppautta. Pian ääni lakkasi 

kulkijan pysähtyessä kuuntelemaan ympäristöään, mutta sitten kävely alkoi taas. 

Colliemaisen koiran hahmo erottui sumeana usvameressä ja hiljainen askellus siivitti tuon 

varovaista kulkua. 

[N] vilkaisi etujalkaansa tarkistaakseen, että violetti kangaskappale oli varmasti sidottu 

hyvin. Olisi inhottavaa hukata piirityöhuivi tällaisessa sumussa: sitä tuskin löytyisi tällaisella 

säällä ja hukattu vaate tarkoittaisi kaksi menetettyä polettia. Eikä sellaiseen ollut varaa 

tulevaa talvea varten valmistautuessa. Narttu vilkuili säännöllisesti ympärilleen ja pysähtyi 

välillä kuuntelemaan, mutta vaikutti olevan ainoa elävä sielu tällä kadulla. 

Tummat silmät tähyilivät sumuverhon lävitse yrittäen erottaa rakennuksia toisistaan. 

Suureen markettiin oli turha mennä: se oli kaluttu tyhjäksi jo aikaa sitten. Narttu halusi 

tutkia sen sijaan jotain pienempiä ruokakauppoja, joista löytyisi hyvällä lykyllä vielä jotain 

syömäkelpoista, mutta kaupunkiin laskeutunut usva hankaloitti asioita. [N] oli lähtenyt 

http://daisyland.boards.net/thread/1327/usvan-tk-iss-on-off
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liikkeelle heti porttien avautuessa aikeenaan kerätä mahdollisimman paljon ruokaa, mutta 

nyt hänestä tuntui toivottomalta. Nuori koira aikoi kuitenkin tehdä parhaansa - hän ei 

todellakaan ollut kulkenut tänne saakka vain todetakseen, että olipas sumuinen sää. 

Collieverinen tassutteli korttelinviertä pitkin aistit valppaina lymyilevien Nälkäkoirien 

varalta. Hän nuuhki tarkkaan jokaisen ohittamansa liikkeen ovea, mutta kosteassa ilmassa 

ei erottunut minkäänlaisia ruuasta kertovia tuoksuja - niin kuin yleensäkään. Kauppoja 

tuntui olevan paljon ja [N]n oli vaikea päättää, mistä hän aloittaisi etsinnät. Lopulta hän 

kääntyi päämäärättömästi jonkin lasioven luokse ja yritti katsella sisätiloja samean ikkunan 

lävitse. Katonreunaan ripustettu ruostunut kyltti kertoi liikkeen olevan itämainen 

ruokatarvikekauppa, mutta eihän koira osannut ymmärtää sellaista. Pari nykäystä kahvasta 

kertoi, ettei ovi ollut auki - ei tietenkään - joten [N] kaarsi liikettä reunustavalle kujalle ja 

sitä kautta takapihalle. Pienen kiviaidan rajaamalla pihalla oli hajonneiden pahvilaatikoiden 

palasia, roskia, pari kaatunutta puutarhatuolia ja... rautatikkaat! Ne olivat pystyssä seinää 

vasten ja niiden yläpäästä saattoi kurkottaa pieneen ikkunaan, jonka lasi oli rikkoutunut. 

[N] nuuski kiireesti roskia mahdollisten löytöjen varalta, ennen kuin kääntyi kohti tikkaita. 

 

Jane: 

Pilvet ovat tipahtaneet taivaista, painautuneet vasten kylmää maata, ne laahaavat ja 

liikkuvat kuin raskas huntu ja valuvat pitkin paljaiden koristepuiden oksia. Ilman tuntu on 

kylmä ja nihkeä, kuin alkutalvi olisi kuumeillut. Väsynyt aurinko paistaa sisukkaasti mutta 

turhaan paksun usvan läpi - myöhemmin aurinko voisi paistaa. 

Niin toivoo suurikokoinen koira - se on vinttikoira, pitkäjalkainen ja hoikka - jolkottaessaan 

joustavaa käyntiään, kalpeankultaiseksi sirpiksi kohonnut häntä keinahdellen pehmeästi. 

Niin toivoo al-Kadar, jonka kalpeankeltaiset silmät hakevat riistaa ja Nälkää, toinen pelastaa 

ja toinen on kuolemaksi. Hänellä on ollut tänään hieman onnea: hän on saanut kiinni 

rusakon, kesän jäljiltä lihaisan ja pörröisen, se oli huutanut kimeästi ja säälittävästi 

viimeisenä hetkenään. Siinä hetkessä all-Kadar tarvitsi rusakkoa enemmän kuin rusakko 

henkeään, ja hän oli piilottanut sen niin huolella, ettei kukaan varmasti löytäisi sitä. Hän 

hakisi sen myöhemmin. Hän muistelee rusakkoa hieman huolissaan, hän ei halua pettää 

Fjodor Romanovia, joka tarvitsee ruokaa pitoihinsa. 
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Ääni palauttaa al-Kadarin tähän maailmaan, tähän usvaiseen ja harmaaseen talviaamuun, 

raps raps raps, pää kohoaa, pupillit laajenevat ja yrittävät lävistää raskaan harmauden. 

Kaksi vaihtoehtoa käy nopeasti mielessä, toinen niistä on Nälkä, mutta sen mahdollisuus 

kaikkoaa nopeasti - naksuntaa ei kuulu, al-Kadarin harteet rentoutuvat hieman ja hän 

kiihdyttää vauhtiaan hieman, venyttää askeleitaan. Hämärä hahmo alkaa erottua usvasta 

ja vinttikoira hidastaa, mustat kasvot terävinä ja valppaina, hahmo liikkuu, kokeilee ovea ja 

hakee. Kiertää sivukujalle, haistelee ja hakee lisää. 

Al-Kadar astelee hiljaisin askelin lähemmän, pää korkealla, hän erottaa koiran hahmon 

selvemmin: siniturkkinen, ruskeamerkkinen, tummat läiskät rikkovat kuvioita. Katse 

värähtää tikapuihin, ja al-Kadar rikkoo hiljaisuuden: 

"Meinaatteko päästä noita pitkin ylös?" 

Ääni on vaimea, viileä vailla epäkohteliaisuutta, ja al-Kadar toivoo Nälän poissaoloa. 

 

Anonyymi5: 

[N] aisti uroksen läsnäolon alitajuisesti ennen kuin todella havahtui tuon kuljusta syntyviin 

ääniin. Vinttikoiramaisen hahmon astuessa esiin pienikokoisempi collieverinen oli jo 

kääntynyt tulijaan päin varautuneesti katsellen. Jos uros hyökkäisi, [N] voisi antaa tuon tulla 

peremmälle takapihaan ja väistää sitten. Tietenkään hän ei päihittäisi vinttikoiran verta 

juoksussa, mutta notkeuden ja ketteryyden avulla voisi mutkitella pakosalle katujen 

lomaan. Tietenkin siis, jos vaaraa ylipäätään oli - mutta daisylandilainen ankarissa 

olosuhteissa karttunut nuori narttu ei pitänyt koskaan itsestäänselvänä, että vain Nälkä oli 

ainoa vihollinen. 

"Onks siinä jotai ongelmaa?" epäluulon sävyttämä terävä ääni vastasi. [N] katseli tummin 

silmin tulijaa arvioiden tuota päästä varpaisiin, valmiina huomaamaan vähäisetkin merkit 

hyökkäävyydestä. "Ja millä asialla sä olet?" 

Vastasi uros tai ei, narttu suuntasi askeleensa metallitikkaille, pitäen kuitenkin jatkuvasti 

silmällä vierasta koiraa. Hän seisahtui tikkaiden juurelle ja painoi etutassullaan kokeilevasti 

alinta askelmaa. Rautaiset jalat olivat uponneet maahan villiintyneeseen kasvustoon, mikä 

oli vain hyvä: tikkaat eivät kaatuisi niin helposti. Kirjoturkki vilkaisi jälleen uroksen suuntaan 

epäilevästi. [N] ei viitsisi tunkeutua kauppaan sisään vieraan läsnäolijan edessä; siinä voisi 
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käydä todella huonosti, jos toinen päättäisi estää ulospääsyn tai tulla perässä antamaan 

kuonoon. 

 

Jane: 

Kirjava koira kääntyy al-Kadaria kohti, ääni on terävä ja epäluuloinen ja vinttikoiran 

kasvoille hiipii mieto ärtymys. "En tainnut sanoa niin", al-Kadarin ääni kylmenee vielä 

asteen ja jää sille tasolle, silmissä myllertää kiivaus ja kuumaverinen temperamentti, 

"pohdin vain tekniikkaanne moisessa suorituksessa." Vaaleat silmät katselevat mustista 

kasvoista, al-Kadar oikaisee korkeasäkäisen ryhtinsä. 

Hetken ajan al-Kadar harkitsee miliisin käyttämistä vastauksessaan, mutta jättää ajatuksen 

sikseen. "Omalla asiallani", al-Kadar vastaa kysymykseen ilmeettömällä ja 

mitäänsanomattomalla äänensävyllä - asia kun ei varsinaisesti kenellekään kuulunut. 

Hänen kirjava toverinsa sen sijaan on selvästi hermostunut, ääni on terävä, katse kohti 

korkeaa vinttikoiraa. "Te lienette piirin asialla", al-Kadar katsahtaa kevyesti violettia huivia 

- piirin asialla hänkin usein on. Ei tosin tänään. 

Keltaiset silmät kirjavaturkkiseen nuoreen narttuun naulittuina al-Kadar istuutuu 

patsasmaisen ryhdikkäänä, ärtymyksen rinnalla nyt hieman huvittuneena. On varsinainen 

taidonnäyte koiralta kiivetä tikapuita pitkin - al-Kadar jättää moisen kissoille - ja hän jää 

katsomaan esitystä enemmän kuin vain mielellään. "Älkää toki antako minun häiritä", hän 

lisää vielä, ääni jää latteaksi ja kylmäksi. 

 

Anonyymi5: 

Jos [N] oli ärsyyntynyt tulijasta, tunne oli nähtävästi molemminpuolinen. Ja miksi uros 

oikein teititteli? Koska [N] oli narttu? Kirjoturkkisen koiran mielessä alkoi kiehua hiljalleen, 

mutta tuo pyrki keskittymään vain tehtäväänsä. 

Vai että omalla asialla? Sen kummempaa vastausta [N] ei ollut oikeastaan odottanutkaan. 

Etujalkaan sidottu huivi kertoi melko hyvin nartun olevan piiritöissä, mikä oli varsin 

tavallinen näky Vostokin kaduilla, joten uroksella tuskin tuli mieleen kyseenalaistaa [N]n 

toimia. Pian tuo esittikin asian ääneen. 

"Mmh", narttu tyytyi ynähtämään myöntävästi tarkastellen nyt uudelleen tikkaita. Koira 

kääntyi tutkimaan takapihaa uudelleen - edelleen urosta vilkuillen - ja nappasi lopulta 
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muutaman rähjäisen muovipussin hampaisiinsa. Uros oli istuutunut alas kuin 

elokuvateatterissa ja [N]n teki mieli ärähtää tuolle painua matkoihinsa, mutta narttu ei 

halunnut antaa toiselle sitä tyydytystä, että tuon käytös olisi saanut nuoremman 

suutahtamaan kunnolla. Ei nyt, kun oli parempaakin tekemistä. 

"Aha", [N] murahti äänellä, joka ei suinkaan ollut vakuuttunut. "Ja sun ei muuten tarvi 

teititellä." Kapea kuono rypistyi hetkeksi tummien silmien kohdatessa toisen katseen, 

ennen kuin narttu jatkoi taas touhujaan. 

Collieverinen tassutteli tikkaille ja lähti kapuamaan niitä ylös. Metalliset rakenteet natisivat 

hieman, mutta tuntuivat kannattavan hyvin. Loppujen lopuksi pudotusta oli vain pari 

metriä, joten [N] ei loukkaantuisi pahasti, vaikka yhtäkkiä sattuisikin tippumaan alas. Hän 

katseli tutkivasti ikkunaa ja kurotti kaulansa sirpaloituneeseen aukkoon. Ei ollut mitään 

mieltä mennä sisään, ellei siellä ollut oikeasti jotain hakemisen arvoista. Pystyssä oleva 

korva oli kääntynyt valppaasti toisen läsnäolijan suuntaan tummien silmien tuijottaessa 

hämärään huoneeseen. Puisilla hyllyillä oli joitakin kääröjä ja nurkassa näkyi myös puisia 

laatikoita - niiden avulla [N] voisi päästä takaisin ulos. Ehkäpä paikasta löytyisi jotain 

kiintoisaa. 

Narttu laski hyvin varovasti muovipussit sirpaloituneen ikkunan alakehykselle ja taputteli 

kuonollaan pussin suojaksi, jottei vahingoittaisi itseään lasinsiruihin. Tummat silmät 

kääntyivät jälleen kohti vinttikoiramaista urosta, mutta nyt niissä näkyi jo selkeää vihaa. 

"Mitä sä oikeesti venaat siinä? Jos meinaat osingoille niin voit painua muualle." Hampaat 

erottuivat välähtäen huulten raosta ja häntä oli uhmakkaasti pystyssä, kun [N] tuijotti 

läpitunkevasti uroksen vaaleisiin silmiin. 

 

Jane: 

Koirat ärsyyntyvät toisiinsa, al-Kadar näkee sen, vaistoaa kirjavasta toveristaan lyövät 

ärtymyksen aallot, se on kuin nousevaa vuorovettä jossa hän nostelee tassujaan, jotta ne 

eivät kastuisi. Paitsi että eipäs nostelekaan - al-Kadarin oma ärtymys tulee virtauksena 

kirjavaturkkista vastaan. Siitäkin huolimatta, että hänen vastahakoinen toverinsa yrittää 

selvästi hillitä itsensä. 

"Kiitos", al-Kadarin ääni on kaikkea muuta kuin kiitollinen. Tuolla kakaralla ei selvästikään 

ole minkäänlaisia käytöstapoja - teitittelyn luulisi kuuluvan jokaisen koiran ja kissan 
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peruskohteliaisuuteen. Eipä nähtävästi kuulu, al-Kadar ajattelee nihkeästi, lähes 

pitkästyneeseen sävyyn, rypistelee kuonoaankin, mokoma piski. Al-Kadar mittailee seinää 

katseellaan: parin metrin korkeudessa oleva ikkuna ei tämän kokoiselle koiralle matka eikä 

mikään. Hän on tosin varsin varma siitä, että tuo kiukkuinen kirjoturkki ei päästäisi al-

Kadaria samoille apajille. 

"Mitä minä osingoilla tekisin - en minä tee piirille työtä", al-Kadar naurahtaa pehmeän 

pilkalliseen sävyyn, näkee kirjavan hampaiden välähtävän, kuonon kurtistuvan. "Ehkä 

istunkin tässä vain odottamassa, että Nälkä repii sinut kappaleiksi, kun jäät alas loukkuun." 

Jäisi viimeiseksi kerraksi kun irvistelet minulle, törkyturpa - kuuntelen kun huudat, ja minä 

katson pois päin. 

 

Anonyymi5: 

[N] tuhahti epäluuloisesti, mutta uros vaikutti olevan tosissaan - se ei kuitenkaan pyyhkinyt 

nartun varovaisuutta tiehensä. Viime aikoina hän oli päässyt näkemään erityistä narttujen 

halventamista omakohtaisin kokemuksin, joten hän oli vieläkin vastahakoisempi olemaan 

missään tekemisissä urosten kanssa kuin yleensä. Onneksi kirjoturkki oli selvinnyt 

muutamalla naarmulla, mutta se oli oiva muistutus siitä, miten narttuja kohdeltiin 

Daisylandissa. 

"Siinäpähä", [N] tyytyi murahtamaan lähes kyllästyneellä äänellä ja kurkisti ikkunasta sisään 

uudelleen. Narttu osasi olla varovainen, eihän hän muuten olisi tässä. Ja uros saattoi jopa 

houkutella Nälkää kookkaampana koirana, mikäli syntyisi takaa-ajotilanne katuja pitkin, 

mutta ei kannattanut laskea sen varaan. Sisätiloissa [N] olisi omillaan: nopealla silmäyksellä 

ikkuna näytti liian pieneltä vinttikoiraveriselle. 

Lopulta collieverinen kurottautui ikkunaan ja kömpi sen reunan ylitse takajalkojen ottaessa 

kynnet rapisten tukea ulkoseinästä. [N] tunsi sivu- ja yläkarmien lasinsirpaleiden hipovan 

vaatteitaan, mutta ikkuna oli tarpeeksi suuri, ettei narttu raapinut itseään mihinkään. 

Takajalat pysähtyivät ikkunan reunan lähelle etutassujen ottaessa tukea sisäseinästä ja [N] 

jäi häilymään ikkunan reunalle hetkeksi, jotta saattaisi silmäillä nopeasti sisätiloja. Narttu 

ehti vilkaista huoneen nopeasti läpi - puulaatikot, hyllyt, raollaan oleva ovi kaupan puolelle, 

roskia - ennen kuin joutui laskeutumaan painopisteen kallistuessa eturuumiin mukana 

eteenpäin. 



219 

 
Thum, käpälät löivät puulattiaan nostattaen pölyä ilmaan [N]n laskeutuessa alas. Narttu ei 

edes jäänyt kuuntelemaan ympäristöään, vaan syöksyi heti ensitöikseen puulaatikoiden 

luokse ja alkoi työntää kehollaan niitä kohti ikkunaa. Valppaat silmät vilkuilivat samalla 

ovelle, tulisiko sieltä ketään tai mitään. Laatikot olivat hivenen painavia, mutta reipas koira 

sai ne pian aloilleen ja kurottautui sysäämään pinon päällimmäisen laatikon lattialle. 

Thummm, raskas laatikko jysähti lattiaan ja kaikui kammottavasti hiljaisessa tilassa. 

Collieverinen hypähti kaatamansa laatikon kautta pinon päälle ja pysähtyi sydän tykyttäen 

kyyryyn. Nyt narttu saattoi pysähtyä kuuntelemaan ympäristöään, kun pakoreitti oli valmis. 

Mitäköhän uros ulkopuolella puuhasi? 

 

Jane: 

Al-Kadar istuu ja katsoo kirjoturkkista toveriaan tiiviisti, vaaleat silmät erottuvat mustaa 

vasten selkeästi, korostaa niiden pieniä liikkeitä, toveri kiipeää, kynnet rapisee seinää 

vasten. Sitten kirjavan häntä katoaa ikkunasta sisään, al-Kadar kohottautuu seisomaan: hän 

astelee seinän luokse, ja suurikokoisena koirana hänen ei tarvitse kuin kiivetä pari puolaa 

ylöspäin, kun hän saa jo aseteltua etutassunsa karmille, lasinsiruja varoen. 

Alhaalla on hämärää, mutta kaikkialla on hämärää - sisällä, ulkona, taloissa, kaduilla. Al-

Kadar seuraa välinpitämättömän huvittuneena pienempänsä touhuja, arvostelee 

mielessään. Hän ei ikinä menisi mihinkään, mistä poispääsy on pelkän pienen ikkunan 

varassa. Kumeasti jytisten laatikko tömähtää lattialle, kirjavaturkkinen toveri jähmettyy 

paikoilleen. Al-Kadar ei voi vastustaa kiusausta, vaan naksauttaa kieltään - se ei kuulosta 

Nälältä, se kuulostaa moittivalta, mutta al-Kadar on varma, että jos hän itse olisi alhaalla 

hän säikähtäisi mitä tahansa naksahdusta. 

// vähän tyngäksi jäi, hupsista 

 

Anonyymi5: 

//Sitä sattuu, pääasia että yrittää c:// 

[N] säpsähti kuullessaan äänen, muttei siksi, että olisi luullut sitä Näläksi. Varuillaan ollut 

koira oli täynnä jännittynyttä eneriaa ja pieninkin rasahdus sai tuon valpastumaan. Narttu 

toimi selkäytimeen uponneen vaiston hallitsemana, ennen kuin otti tietoisen 

katsekontaktin urokseen: koira painautui kyyryksi jalat varautuneina kuin vieterit, valmiina 



220 

 
syöksymään mihin suuntaan tarvitsisikaan. Tummat silmät katsoivat toisen vaaleisiin 

salamoiden ja nyt leuka avautui kunnon murinaan hampaiden erottuessa hämärästä. [N] 

olisi taatusti näykkäissyt urosta, ellei hänellä olisi ollut parempaakin tekemistä. 

"Voi vittujen kevät mikä homo, luuleeko tuo että..." [N]n mutisi, kuitenkin tarpeeksi kovaa 

toisen kuultavaksi, laskeutuessaan varovasti laatikolta alas ja tassutellessaan kauemmaksi. 

Collieverinen pysähtyi ovelle ja kuulosteli hetken, ennen kuin työnsi oven auki. Nartusta 

saattoi nähdä, että tuo oli valmiina toimintaan, mutta pystyssä oleva korva käännähti välillä 

suurieleisesti uroksen suuntaan: [N] ei todellakaan antanut toisen enää yllättää itseään. 

Puodissa oli kuolemanhiljaista. 

"Onko kusipää kotona?", [N] haukahti ilmaan ja peruutti ripeästi pois. Kun oven raosta ei 

kantautunut Nälän hurjistunutta ärinää tai kynsien rapsetta, narttu asteli kokonaan sisään. 

Hän nosti vielä häntänsä pystyyn ylpeästi ja kääntyi viime tingassa irvistämään viimeisen 

murahduksen vinttikoiraveriselle, ennen kuin katosi tuon näkyvistä. 

Ikävä kyllä kauppa näytti olevan melko läpikaluttu. Tiskillä ollut kassa oli lyöty lattialle 

palasiksi, tuolit oli kaadettu etsintöjen jäljiltä ja hyllyt olivat typötyhjät. Narttu tassutteli 

nopeasti nurkasta nurkkaan, muttei huomannut mitään erityistä: ei Nälän mentäviä 

aukkoja, ei ruokapakkauksia, ei mitään. Jonkun pöydän alle oli vierinyt yksinäinen patteri, 

jonka [N] sujautti taskuunsa. Se ei kävisi ruuanetsijälle saaliista, mutta voisi olla hyödyksi 

koiralle itselleen. Pian narttu huomasi aiempien tutkijoiden käyttämän sisäänpääsyreitin: 

pieni tuuletusikkuna kaupan etuosassa oli lyöty saranoiltaan. Nähtävästi paikan oli käynyt 

penkomassa kissa tai useampi sellainen. 

[N] tassutteli takaisin perähuoneeseen, penkoi toisesta taskustaan esiin ehjän taitellun 

muovipussin ja ravisteli sen reippaasti auki. Sitten hän kurottautui takajalkojensa varaan 

kohti hyllyjä ja tiputteli etukäpälillään sieltä kääröjä lattialle. Narttu laskeutui takaisin 

neljälle käpälälleen ja sulloi kääröt pussiinsa - hän voisi tutkia niiden sisällön myöhemmin. 

Kirjava koira vilkaisi ikkunaan, oliko uros vielä katselemassa. Jos ei ollut, narttu kiipeäisi 

tyynen rauhallisesti ikkunalle ja katsoisi viistosti kauempaa, oliko vieras vielä tikkailla. 

Mutta jos tuttu musta pärstä ei ollut häipynyt ikkunasta, narttu paljastaisi hampaansa ja 

kysyisi, eikö tuolla ollut parempaa tekemistä kuin kytätä tuntemattomien puuhailuja. 

 

Jane: 
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Hänen toverinsa reaktio on hyvinkin ennakoitavissa: jähmettyminen, alas painautuminen, 

al-Kadar saattaa nähdä ruskeiden silmien välähtelevän uhkaa kohti, pupillien laajenevan 

läpäisemään hämärä huone. Al-Kadar hymähtää tympeän kuuloisesti kuullessaan 

kirjoturkkisen toverinsa sanat. Nartun eleet vetävät hänen kasvoilleen ripauksen inhoa 

lähentelevää halveksuntaa, keltaiset silmät katsovat tiiviisti kirjavaa koiraa, se värähtää 

hetken ajan kasvoilla, selkeänä, kadoten kuitenkin pian. 

Niin katoaa kirjavakin pian, häviää nurkan taakse, pois al-Kadarin näköpiiristä. Hän vetää 

tassunsa karmilta ja kääntyy sulavasti, hypähtää alas - onhan se kohteliasta päästää narttu 

pois talosta. Al-Kadar vilkaisee kadulle, varmuuden vuoksi: sumu roikkuu yhä raskaana, se 

ei ole koirien touhuillessa hälventynyt laisinkaan. Keltaiset silmät siristyvät, yrittävät nähdä 

usvan läpi, tavoittaa mahdollisia hahmoja, koiria, kissoja, Nälkiä. Pahin painajainen olisi 

törmätä Nälkään sumussa, joutua hetkessä sen hampaisiin, sumun tukehduttaessa 

avunhuudot. Jäljelle jäisi vain verta ja karvoja. 

Al-Kadar pudistaa päätään hieman. Hän ei näe mitään, ja siispä hän kääntää katseensa kohti 

ikkunaa ja istuutuu niin, että näkee niin kadulle kuin ikkunallekin. Al-Kadar ei varmastikaan 

tee viisaasti ärsyttäessään kirjavaa tyttöä, mutta hän on pitkästynyt - eikä mikään piristä 

päivää pienen sanaharkan tavoin. 

 

Anonyymi5: 

Onneksi ärsyttävä vinttikoiran hahmo oli kadonnut ikkunalta. Narttu sitoi pussin löyhälle 

solmulle ja nousi sitten kurkistamaan ikkunasta ulos. Tummamaskinen hahmo ei ollut 

lähtenyt sen kauemmaksi, mutta ainakin tuo oli väistänyt: tuohtunut collieverinen olisi 

antanut näykkäysten puhua puolestaan, jos uros ei olisi ymmärtänyt siirtyä pois tieltä. [N] 

empi hetken kuljettaen katsettaan tikkaissa, mutta olisi ollut melko riskialtista yrittää 

peruuttaa niille, ellei sitten olisi silmiä selässä. Niinpä narttu keräsi rohkeutensa ja 

tiputtautui ikkunalta suoraan maahan. Vaimean tömähdyksen saattelemana kirjava hahmo 

laskeutui pusseineen päivineen ruoholle käpälilleen ja kaatui vauhdista kierähdyksen 

kautta toiselle sivulleen. Vaikka meno näytti rymyämiseltä, siinä oli tarkoituksellisuuden 

tuntu: oli turvallisempaa saada pari mustelmaa kylkiin kuin iskeä paino käpälille ja ehkä 

nyrjäyttää nilkka. 
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Narttu kohottautui saman tien käpälilleen ja ravisteli kosteat ruohonkorret ja roskat pois 

turkistaan ja vaatteistaan. Käärö tai pari saattoi litistyä tiputtautumisen aikana, mutta eipä 

se juuri haitannut: huvipuiston asukkaat eivät juuri nirsoilleet ruuan ulkonäöstä, kunhan se 

oli syömäkelpoista. [N] vilkaisi nopeasti tummanpuhuvin katsein toista läsnäolijaa, ennen 

kuin istuutui alas, tiputti pussin etujalkojensa väliin ja työnsi kapean kuononsa huivinsa 

uumeniin. Pian tuo veti sirosti hampaillaan esiin nahkanyöriin sidotun taskukellon ja piteli 

sitä toisella etukäpälällään aloillaan katsellessaan viisareita. Hiljaisen hymähdyksen, tai 

ehkä tuhahduksen, jälkeen narttu sulloi kellon takaisin huivinsa uumeniin piilotaskun 

suojiin ja tarttui taas hampaillaan muovikassiin. Koira seisahtui aloilleen katse suunnattuna 

enemmänkin uroksen läpi kuin tuohon itseensä ja korvat kääntyilivät yrittäessään siepata 

mahdollisia poikkeavuuksia äänimaailmassa. Paikka oli kuitenkin edelleen yhtä hiljainen 

kuin [N]n saapuessa tänne: tuntui kuin aika olisi pysähtynyt, vaikka kello kertoikin muuta. 

 

[Nälkätunnus liittyy peliin] 

 

Jane: 

Pian hänen kirjava toverinsa ilmestyy ikkunaan ja hyppää alas, tömähtää vaimeasti ja 

kierähtää sitten takaisin jaloilleen. Al-Kadarin silmissä välähtää kapea-alainen 

huvittuneisuus - narttu ei kuitenkaan tule ärisemään hänelle, huvittuneisuus katoaa ja al-

Kadar katselee kirjavaa koiraa kohteliaan välinpitämättömästi. Ruskeat silmät vilkaisevat 

suurikokoiseen vinttikoiraan, joka hymähtää hieman. 

"Älä huoli, en aio yrittää viedä sinulta mitään", al-Kadarin ääni ei ole vakuutteleva eikä 

rohkaiseva, häntä ei todella kiinnosta kirjavan tuomat aarteet. Al-Kadar voi olla 

välinpitämätön, äkkipikainen, pilkallinen, vaikka mitä - mutta varas hän ei ole, ei ikinä. 

Jokainen kantaa omat taakkansa, eikä hänellä ole mitään intoa lisätä muiden vaikeuksia. 

Katse käväisee kellossa, sen pienen tiksahdukset kuuluvat hiljaisuudessa, sitten hiljenevät. 

"Kello on hyödyllinen väline tähän aikaan vuodesta", se ei ole kehu, vaan oikeastaan 

toteamus. Olisi synkkä kohtalo jäädä porttien taakse aivan viime minuuteilla. 

"Emme ole tainneet esittäytyä?", al-Kadar jatkaa toteavalla äänensävyllä - siihen kiipeää 

aavistus etäistä kohteliaisuutta -, kasvoilla värähtää uteliaisuus. Hän ei ole aivan varma 

kirjavan toverinsa suhtautumisesta moiseen uteluun, kohteliaisuuksilla ei näytä olevan 
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paljoa tilaa kirjavaturkkisen tytön mielessä. "Ruslan al-Kadar", hän toteaa nyökäten, 

viitaten selvästi itseensä. 

Vinttikoiran silkkikarvaiset korvat nytkähtävät taaksepäin, sieltä kuuluu pärskähdys, 

turahdus, niskan lyhyt turkki nousee hieman pystyyn. Ääni ei tuntunut tulevan kovinkaan 

läheltä, niin al-Kadar arvelisi, mutta ei voinut olla asiasta täysin varma: raskas usva voi 

vaimentaa ääniä yllättävän paljon. Eikä se sitä paitsi välttämättä ole Nälkä, al-Kadar 

kurtistaa kulmiaan ajatukselle. Keltaiset silmät vilkaisevat kirjavaa toveria huolestuneina. 

Al-Kadar istuu sivukadulla niin, että hän ei näe eikä häntä voida nähdä kovinkaan pitkältä - 

niin sumun kuin sivukujan seinien tarjoaman suojan takia. Se on hyvä ja huono - heitä ei 

nähdä, mutta hekään eivät näe. Al-Kadar kohottaa luista takamustaan hieman, valmiina 

liikkumaan. 

 

Anonyymi5: 

[N] ei vaikuttanut ottavan uroksen sanoja kuuleville korvilleen. Niin moni taisi valehtelun 

taidon Daisylandissa, ettei narttu halunnut uskoa enää keneenkään. Yksi huomion 

herpaantuminen saattoi maksaa poletit, ruuan, nahan, hengen. [N]n tutkittua kelloaan uros 

totesi jälleen jotain, mutta narttu ei edelleenkään osoittanut kiinnostusta keskustelun 

aloittamiseen. Hän ei ollut kovin innostunut vaihtamaan sanoja vinttikoiraverisen kanssa. 

Yhtäkkiä uros näytti koettavan hieroa tuttavuutta. [N] kohdisti hetkeksi katseensa tuohon 

kulmat hieman kurtussa, ihmetellen tätä tuulensuuntaa. Ruslan al-Kadar. Turhan 

monimutkainen nimi [N]n mielestä, mutta makunsa kullakin. 

"Linkkari", narttu esittäytyi kohta luontevasti työnimellään. Sitten jokin kiinnitti hänen 

huomionsa ja hän katsoi tummanaamaisen koiran ohitse. 

Ääni oli kaikin puolin epämiellyttävä. Se ei ehkä ollut Nälkä, mutta kaikki poikkeavat äänet 

tällaisessa sumussa saivat [N]n karvat nousemaan varautuneesti. Vaikkei siellä olisi Nälkä, 

siellä olisi tuskin ystäväkään: [N]llä kun ei ollut sellaisia. Kuka tahansa vieras oli otettava 

potentiaalisena vihollisena, ennen kuin tuo toisin todisti, ja sittenkin oli oltava varovainen. 

[N] vilkaisi ohimennen al-Kadariin, ennen kuin laski hyvin hitaasti ja varovasti 

muovipussinsa maahan. Kapea kuono sujahti pussin sisään ja noukki pari kääröä, jotka koira 

sulloi liiviensä taskuihin. Narttu oli joutunut pakenemaan joskus Nälän tieltä ja menettänyt 

saaliinsa siinä sivussa, joten hän oli oppinut kantapään kautta kätkemään edes jotain 
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vaatteisiinsa: jos äänen aiheuttaja todella oli Nälkä, [N] oli erityisen haluton kantamaan 

äänekkäästi rapisevaa muovipussia mukanaan. Nyt narttu jähmettyi kuuntelemaan 

ympäristöä ja vilkaisi varoittavasti al-Kadariin, ettei tuo pelleilisi kuten aiemmin - tosin, uros 

oli selvästi tajunnut tilanteen vakavuuden. 

 

[Nälkätunnus vastaa] 

 

Jane: 

Eipä näytä kirjava olevan juttutuulella - huomautukset ja toteamukset eivät saa 

vastakaikua, joten al-Kadar näkee parhaaksi luovuttaa ja istua aloillaan ryhdikkäänä ja 

hiljaisena. Hän suorastaan hämmästyy hieman, kun kirjava kertoo kuin kertookin - Al-Kadar 

suo itsensä Linkkariksi esitelleelle koiralle kohteliaan hymynhäiveen. Nimi ei ole järin tuttu, 

se herättää vain jotain etäisiä muistikuvia. Al-Kadar on varma, että Linkkarin oikea nimi ei 

ole Linkkari, mutta se ei häiritse häntä: monilla koirilla ja kissoilla on kutsumanimiä, itse 

otettuja tai muilta ansaittuja. 

Pian esittäytymisten jälkeen kuuluukin ääni, josta aikaisemmin jo mainittu on: pärskähdys, 

joka sai al-Kadarin korvat nytkähtämään, joka saa myös Linkkarin valpastumaan ja 

noukkimaan muovipussista tavaroita turvaan. Sen aiheuttaman pienen rapinan turvin Al-

Kadar nousee hyvin hitaasti ja hyvin hiljaa ja peruuttaa pää alas laskettuna - mikään 

kumartelu tai kyyristely ei tee hänestä niin pientä, etteikö Nälkä häntä saaliiksi tajuaisi, 

mutta pelkkä vaisto saa hänet liikkumaan hiljaa. Vinttikoiran rakenne tuo hänelle keveiden 

ja pehmeiden liikkeiden edun, joka uupuu monilta hänen kokoluokkansa koirilta. Hän 

pakittaa katse tiukasti pääkadulle päin, lähemmäs Linkkaria ja ikkunaa. Kuuluu 

naksahduksia, al-Kadar tajuaa, vilkaisee Linkkaria ja katsoo sitten taas aktua. 

Sitten näkyy musta, rupinen kuononpää ja kimppu valkoisia viiksikarvoja, jotka värisevät 

naksahduksista. Kuononpäätä seuraa musta pää, tavallistakin revitympi ja riepotellumpi 

Nälkä kääntyy kujalle. Heidän kujalleen. Al-Kadar jähmettyy, lihakset värisevät ja 

jännittyvät, keltaisten silmien katse siirtyy taas Linkkariin, tarkistaa Nälän, siirtyy 

merkitsevästi ikkunaan, sitten taas Nälkään. Heillä saattaisi juuri ja juuri olla aikaa, jos Nälkä 

vain suinkin ontuu tarpeeksi. 
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Anonyymi5: 

Kun selkäpiitä karmivat naksahtelut alkoivat kuulua takapihalle vievältä kadulta, [N] värähti 

pelosta ja inhosta. Korvat painuivat luimuun iljettävän hajun levitessä ilmaan ja narttu 

hillitsi halun yökkäillä - vain pystyynkuollut raato saattoi haista noin pahalle. Pian musta 

koiraeläimen irvikuva ilmestyi sumusta esiin kaikessa rumuudessaan. Se oli Nälkä. [N]n 

pelosta laajentuneet silmät tuijottivat kiinteästi painajaismaista olentoa, mutta nartun 

olemuksessa ei ollut jähmettävää kauhua, vain palavaa tahtoa säilyä hengissä. Narttu 

pysytteli aloillaan kuin patsas, aistit äärimmilleen herkistettyinä. 

Kun uroksen selvästi erottuvat silmät alkoivat liikkua nopeasti edestakaisin, [N] avasi 

ymmällään silmiään osoittakseen huomanneensa toisen eleet. Vinttikoiraverisen 

vilkaistessa ikkunaan kirjava koira rypisti kieltäytyvästi kulmiaan. Hänen mielestään oli 

parasta vain pysytellä aloillaan ja tarkkailla, lähtisikö Nälkä matkoihinsa vai tarjoutuisiko 

tilaisuus paeta tuon ohitse. Yksikin virheliike - tikkaissa kompurointi, Nälän 

äkkiarvaamattomuus, mitä tahansa - voisi johtaa hengen menettämiseen. Sitä paitsi, [N] oli 

käynyt jo sisällä ja todennut, ettei sieltä ollut helppoa reittiä ulos. Eikä al-Kadar edes 

välttämättä mahtuisi ikkunasta tarpeeksi ajoissa, ennen kuin kivusta piittaamaton Nälkä 

syöksyisi heidän kimppuunsa. Narttu ei ollut kuitenkaan huolissaan niinkään uroksesta, 

vaan enemmän omasta nahastaan: jos Nälkä rynnisi pakenevan uroksen perään, [N] 

saattaisi päätyä tahtomattaan tulilinjalle. Mutta kaikki tämä oli vain ajatusrypästä 

collieverisen pään sisällä ja hän saattoi vain tuijottaa urokseen kieltävästi, toivoen, että tuo 

tajusi merkin. Sitten tummat silmät kääntyivät taas tarkkailemaan Nälän liikkeitä. 

 

[Nälkätunnus vastaa] 

 

Jane: 

Al-Kadarin keltaiset silmät katsovat jälleen Linkkaria, joka näyttää hyvinkin kieltävältä. 

Vinttikoira kurtistaa kulmiaan hieman, mutta päättää olla tekemättä mitään hätiköityä. 

Ehkä Nälän ohi voisi vain paeta... jos se ei tulisi suoraan kohti. Vaaleat silmät siirtyvät jälleen 

Nälkään, joka on silminnähden hermostunut: laiha musta olento vapisee ja päästää 

naksahduksia, väräyttelee valkoisia viiksiään - jos olento ei olisi ollut niin kertakaikkisen 

kuvottava, al-Kadar olisi melkein säälinyt sitä. 
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Säälimisen sijaan al-Kadar on täynnä kylmää rauhallisuutta, joka edeltää jokaista tällaista 

hetkeä, jokaista elämän ja kuoleman kysymystä. Hän seisoo paikallaan pää riipuksissa, 

vaaleat silmät loistavat määrätietoisuutta ja selviytymisviettiä, kaikkia niitä primitiivisiä 

tunteita joita koirassa, tuossa suden jalostetussa jälkeläisessä, vielä on. Yhtäkään selkeää 

ajatusta hänessä ei enää ole. 

Eikä al-Kadar liiku, hän raaskii tuskin hengittää. Hän toivoo olevansa niin kapea, että Nälkä 

jättää hänet huomiotta, mutta ei todella usko siihen. Hän toivoo Nälän menevän pois, 

kääntyvän sinne mistä tulikin, mutta ei oikeastaan usko siihenkään. Nälän mielenliikkeet 

eivät ole uskomisesta eivätkä toivomisesta kiinni - Al-Kadar tietää kokemuksesta ja odottaa 

vain seuraavaa liikettä. Toivominen ja uskominen ovat typerien, hyväuskoisten koirien 

asioita - niillä ei selviydytä. 

 

Anonyymi5: 

Al-Kadar tuntui onneksi huomaavan [N]n eleiden taakse kätkeytyvät sanat eikä liikahtanut 

sijoiltaan. Nälkä asteli tutkivasti peremmälle takapihaan ja näytti nahan verhoamalta 

luurangolta, joka oli hypännyt pari kertaa alas katolta. Vaaleat viikset erottuivat värisevinä 

mustanpuhuvaa karvatonta ihoa vasten ja hetkeksi [N] kohtasi toisen näkemättömän 

tyhjän katseen, ennen kuin peto pyörähti iskemään voimalla hampaansa muuriin. Jos 

nartun ei olisi tarvinnut jännittää henkensä edestä, hän olisi ollut todennäköisesti 

kiinnostunut, mitä tuon ruman pääkopan sisällä juuri nyt liikkui. Collieverinen ei kuitenkaan 

kyennyt samaistumaan Nälkään siinä missä kukaan muukaan itsesuojeluvaistoa omaava 

koira, vaan tuijotti kiinteästi olentoa kuin käskien katseellaan tuota häipymään. Nälkä olisi 

tietenkin juuri niin pitkään takapihalla kuin halusi: se toimisi omien päätöstensä mukaisesti, 

ellei huomaisi uusia ärsykkeitä. 

 

Kun naksuttelu alkoi jälleen, narttu terästäytyi pitämään huolen, ettei liikahtaisi 

senttiäkään. Hän ei oikein ymmärtänyt, minkä perusteella naksunta oli suoraan yhteydessä 

ympäristön havainnoimiseen, mutta hän tiesi kaksi asiaa: ettei silloin pitäisi liikkua, ja ettei 

Nälkä ollut vielä havainnut saalista. Kirjavan koiran kurkkua kuivasi, kun tuo odotti lähes 

levollisen näköisenä, mitä Nälkä tekisi. Onneksi tietoiset suojeluvaistot tekivät tehtävänsä 
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ja hallitsivat impulsiivisia sellaisia: ilman niitä koira olisi saattanut jo juosta hulluna rääkyen 

pakoon mustaa petoa. 

 

[Nälkätunnus vastaa ja poistuu] 

 

Jane: 

Al-Kadarin hengitys on pinnallista ja tehotonta, näkökenttä tuntuu kaventuneen 

putkimaiseksi, kattaen vain ja ainoastaan Nälän. Keltaiset silmät laajenneina hän katselee 

vain ja ainoastaan Nälkää, joka pyörii, sokeat silmät suurina, viikset tutisten. Naks, naks, 

naks, Nälkä kääntyy takaisin, ja naks, naks, naks, se katoaa nurkan taakse. 

Menee vielä hetki ennen kuin al-Kadar uskaltaa hengittää. Nälän naksutus ei enää kuulu ja 

hän huokaisee syvään, pienet mustat pisteet kulkevat silmissä kun lihasjännitys laukeaa ja 

hapetus paranee. Al-Kadar on tyytyväinen siihen, että Linkkari ei käyttäytynyt kuin, hmm, 

vaikkapa Malibu, jonka hermojen al-Kadar ei uskoisi kestävän tällaista kohtaamista. 

"Se liippasi läheltä", al-Kadar sanoo enemmän itselleen kuin Linkkarille, katse suunnattuna 

yhä siihen mihin Nälän valkoviiksinen, ruma pää ilmestyi aivan hetki sitten. Se hetki oli 

tuntunut ikuisuudelta. 

// kiitos Nälälle! :--) 

 

Anonyymi5: 

//Kiitos Nälälle kun pistäydyit! c:// 

Viimein iljettävä eläin alkoi suunnata takaisin pääkadulle. Tuon kantama tukahduttava 

lemu leijaili vielä hetken seisovassa ilmassa, ennen kuin alkoi haalistua sumun sekaan. 

Collieverisen tarkat korvat värähtelivät tuon kuulostellessa etääntyvää naksutusta, joka 

häipyi lopulta kuulumattomiin. Kesti kuitenkin vielä hetken, ennen kuin narttu uskalsi 

liikahtaa. 

Kirjavaturkkinen koira laski pussinsa maahan ja teki yökkäysrefleksin, vaikkei 

oksentanutkaan mitään. [N] tajusi pidätelleensä huomaamattaan hengitystään ja huohotti 

nyt vaimeasti kieli suupielestä roikkuen. Pälyilevä katse vilkuili vielä kadulle vievän nurkan 

suuntaan ja ympärille, ennen kuin koira alkoi tyyntyä. Jalat tärisivät hieman jännityksen 

purkautuessa viimein, muttei ollut mitenkään toimintakyvytön. Narttu ei ollut mitenkään 
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erityisen järkyttynyt Nälästä, mutta jokainen järkevä olento pelkäsi mustia olentoja: 

jokainen kohtaaminen Nälän kanssa oli kuin juttuhetki Kuoleman kanssa, jonka saattoi vain 

toivoa päättyvän hyvin. 

"Mmh", myöntävä äännähdys vastasi al-Kadarin sanoihin. Äskeinen oli ollut tehokas 

muistutus siitä, ettei daisylandilaisten vihollisten olisi pitänyt olla muurien sisä- vaan 

ulkopuolella. "Varmaa kantsis painella nopeesti takas - muitaki Nälkiä voi venailla täs 

sumussa..." [N]n ääni oli selkeä, mutta hiljainen: ei ollut mitään varmuutta, etteikö muita 

Nälkäkoiria olisi saattanut seurata edellisen perässä. Siro kuono kohotti muovipussin 

jälleen ylös ja tummat silmät vilkaisivat urokseen. Narttu näytti empivän hetken, ennen 

kuin ehdotti, ei mitenkään ystävällisesti vaan pelkkänä toteamuksena: "Läheks messii?" 

 

Jane: 

Linkkarin yökkäys saa al-Kadarin keltaisissa silmissä aikaan häivähdyksen paheksuntaa, joka 

katoaa yhtä nopeasti kuin mitä oli tullutkin: Nälän tuoman mädän löyhkän jäljiltä 

pahoinvointi oli aivan ymmärrettävää, ja loppujen lopuksi vinttikoira on tyytyväinen siihen, 

että hänen toverinsa ei ole mikään narttumainen kikatteleva tyhjäpää. 

Al-Kadar nyökkää Linkkarin sanoille. Nälkiä saattaa olla enemmänkin. Eikä vain saata: al-

Kadar on varsin varma siitä, että niitä vaeltaa enemmänkin, nyt kun usva ei ole vielä 

laskeutunut, kun ei ole vielä liian kirkasta niille. Vielä ei ollut niiden aika ryömiä viemäreiden 

varjoihin, odottaa jälleen seuraavaa hämärää. 

 

Vinttikoira näkee Linkkarin empivän hetken, kuulee sitten toverinsa kutsuvan hänet 

seuraansa. "Jos se vain sinulle sopii", al-Kadar hyväksyy tarjouksen. Kaksi silmäparia näkee 

kuitenkin enemmän kuin yksi - jopa sumuisilla kaduilla - eikä al-Kadar arvele hetkeäkään 

Linkkarin tarjoavan seuraansa pelkästä seurankipeydestä tai hyväsydämisyydestä. 

 

Anonyymi5: 

//Krääh, en muistanut että oli miun vuoro, sori!// 

[N] nyökkäsi ilmeettömästi, ei niin helpottuneena kuin ärtyneenäkään. Hän kiepautti 

muovipussin kääröksi ja nappasi käärön tiukasti hampaisiinsa. Se rapisi vähän, muttei niin 

kuuluvasti kuin pussin roikkuessa vapaana. Tummat silmät katsoivat al-Kadariin, ennen kuin 
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narttu lähti tassuttelemaan nopein mutta harkituin askelin pois takapihalta. Kirjava hahmo 

pysähtyi kuuntelemaan hetkeksi usvaisen kadun suulle, ennen kuin asteli pidemmälle. 

Nälän lähdettyä kadun hiljaisuus tuntui entistäkin pahaenteisemmältä. 

Nuori koira vilkaisi vain ohimennen taakseen, ennen kuin lähti liikkeelle. Vinttikoira kyllä 

pysyisi mukana pitkine jalkoineen, eikä [N] muutenkaan huolehtinut toisen perässä 

pysymisestä. Uros saavutti toisen koiran todennäköisesti hyvin pian, ellei jäänyt 

puuhastelemaan jotain ylimääräistä. [N] ei ollut yleensäkään puheliainta sorttia, mutta nyt 

hän vältteli puhumista myös kuullakseen ympäristönsä paremmin. Sumun peittämä katu 

oli petollinen ja saattoi kätkeä mitä tahansa. Tummat silmät pälyilivät ympärille mitään 

erottamatta ja korvat liikahtelivat kynsien rapsahdellessa asfalttia vasten. 

Samassa jostain kuului rapsahtelua ja narttu pysähtyi kuin seinään. Valpas katse oli 

suuntautunut harmaaseen sumupuuroon ja yritti erottaa äänen lähteen heikoin tuloksin. 

Korvat olivat suuntautuneet aivan eteen ja kapea kuononpäällys rypistyi hieman. Hetken 

päästä nuori koira kääntyi katsomaan al-Kadaria tulkitsemattomin kasvoin, kun sumusta 

ilmestyi hahmo. Se oli nälkiintynyt jäniksenrääpäle. 

"Oho", [N] ehti vain murahtaa pussia vasten, kun harmahtava eläin jähmettyi kauhusta 

nähdessään kaksi koiraa ja kääntyi käpälät tömisten ympäri juostakseen pakoon. [N], jolla 

oli jo yllin kyllin ruokaa kantaakseen, ei piitannut saaliseläimestä, mutta hän vilkaisi 

kiinnostuneesti vinttikoiraan. Lähtisikö tuo jahtiin? 

 

Jane: 

// pahoittelen supermegahyperpitkää jumitusta! :< 

Al-Kadar vastaa Linkkarin katseeseen terävänä ja vaaleana, sitten Linkkari ja hiljaa rapiseva 

muovipussi lähtevät liikkeelle. Korkeasäkäinen vinttikoira pitkine raajoineen seuraa 

perässä, ei liian lähellä eikä liian kaukana. Nyt myös al-Kadar on hiljaa: usva vaimentaa 

kaikki äänet. Hän ei halua sitä. Hän haluaa kuulla kaiken ja nähdä kaiken - ennen kuin 

kukaan kuulee tai näkee heitä. Nyt on hiljaista. Vain kynsien napsutus. Muovipussin rahina. 

Kuuluu rapinaa, ulkopuolista rapinaa, al-Kadar nytkähtää omituisesti ja keltaisten silmien 

katse jähmettyy. Sitten ilmestyy jänis. Ei Nälkä, vaan jänis. Al-Kadar tuntee syvää helpotusta 

aivan häviävän pienen hetken ajan, sitten vaistomainen reaktio kytkeytyy päälle, ottaa 

ylivallan ja al-Kadar ottaa valtavan pitkän loikan. 
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Sinne menee jänö, ja perään menee vinttikoira, katoaa sumuun. Al-Kadar pitää tiiviin 

näköyhteyden jäniksessä, joka mennä viipottaa henkensä edestä. Metsästäjän onneksi 

saalis on kuitenkin pieni ja laiha, ja metsästäjä on hyväkuntoinen ja nopea. Jahti ei 

kestäkään kauaa, vaan nopeasti al-Kadar kietoo pitkät leukansa jäniksen selkään, kaataa 

sen, jänis päästää pienen parkaisun ja tukehtuu kun hampaat lävistävät henkitorven. 

Al-Kadar jää odottamaan toveriaan - jos nyt hän ilmestyy enää usvan seasta. Hän ei 

pahemmin välitä: hänellä on nyt ruokaa. Hän kyllä löytäisi kotiin yksinkin. 

 

Anonyymi5: 

//Samoin, venähti D: 

[N] seurasi tummalla katseellaan, kuinka vinttikoiran solakka hahmo syöksyi saaliin perään 

usvan sekaan. Muutama käpälänlyönti asfalttia vasten, ja koira oli kadonnut näkyvistä. 

Äänet hukkuvat pian ilmaa täyttävään sumuun kuin uros ei olisi ollutkaan hetki sitten 

nuoren nartun lähellä. Collieverinen kuulosteli hetken ajan korvat kääntyillen, muttei 

nähnyt mitään syytä jäädä odottamaan al-Kadaria. Ei hän oikein edes kaivannut tuota 

seurakseen, vaikka olikin tarjoutunut matkakumppaniksi takaisin Daisylandiin. 

Kynnet hiljaa rapsahdellen narttu lähti taas liikkeelle ja kaarsi nyt sivukujan kautta toiselle 

isommalle kadulle. Hän ei voinut sanoa juuri nauttineensa al-Kadarin seurasta ja tunsi 

olonsa vapaammaksi saadessaan tassutella taas omin nokkinensa eteenpäin. Pieni 

kettumainen hymy kohosi huulille nuoren koiran jatkaessa kohti Daisylandia itsevarmuus 

rinnassa sykkien. Hän oli oman elämänsä herra eikä tarvinnut muita. 

//Sopiiko jos päätellään peli tähän? c:// 

 

Jane: 

// joo, tähän on hyvä lopetella (: Kiitos pelistä! 

Al-Kadar seisoo hetken aloillaan, kyljet kohoilevat, sisäänhengitys paljastaa selkeäpiirteiset 

kylkiluut, uloshengitys kadottaa ne taas. On kuitenkin hiljaista, Linkkaria ei näy eikä kuulu, 

ja al-Kadar päästää miedosti halveksuvan tuhahduksen. Tehkööt pikkulikka mitä lystää. 

Vinttikoira poimii jäniksen pitkien leukojensa väliin varoen, hän ei halua tehdä siihen 

ylimääräisiä reikiä, ja lähtee kiertämään takaisin kohti Daisylandia.  
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Liite 4: Muu viitattu aineisto foorumilta 

 

 

Tapahtumapaneeli 

URL: < http://daisyland.boards.net/page/tapahtumapaneeli > 

 

Tälle sivulle on kerätty kaikki Daisylandin merkittävät tapahtumat.  

Tiedotuksia klikkaamalla saat auki lyhyen tiivistelmän kyseisen tapahtuman pääkohdista ja 

lopputulemasta.  

Tiedotuksissa voi olla päällekkäisyyksiä, jos samasta tapahtumasta on kerrottu sekä 

kissojen että koirien näkökulmat.  

 

Tapahtumapaneelissa ei ole listattuna kaikkia Daisylandin uutisia. Laajemman 

uutistarjonnan löydät peli-ilmoituksista. Otathan huomioon, että Daisylandissa myös 

juoruilla on paljon painoarvoa.  

Tapahtumapaneeli päivitetty 20.9.2015. 

 

Sivujuoni: sudet 

Kylmä talvi on ajanut metsien sudet etsimään ravintoa Vostokista. Sudet toimivat peleissä 

samalla tavalla kuin pelaajien ohjaamat Nälkätunnukset.  

Susia tulee varoa, sillä ne ovat osoittaneet silmitöntä agressiivisuutta daisylaisia kohtaan. 

Susien viesti kissoille ja koirille on ollut, että "kaupunki ei enää ole teidän".  

24.4. Keisarinna antoi Perheelle varoituksen Vostokissa nähdystä sudesta.  

13.7. Susien nähtiin tappavan Perheeseen kuuluvan Lavandan ja Viimeisen Vartion johtajan 

Vincentin.  

Susihavaintoja on tehty ympäri Vostokia. Sudet voivat ilmestyä kaikkiin kaupungissa 

pelattaviin peleihin ehdottomia pelejä lukuunottamatta. 

 

[ Lista tutkimuksen kannalta epäoleellisista tapahtumista ]  

http://daisyland.boards.net/page/tapahtumapaneeli
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Homofiilien seuranta 

URL: < http://daisyland.boards.net/thread/1020/homofiilien-seuranta > 

 

Kaikkia erilaisien mieltymyksien omaavia, homofiileja, pyydetään ilmoittuvaksi Miliisille tai 

Duumalle kahden Hullukuun mennessä, viimeistään 9.9. Tämä siksi, jotta voitaisiin seurata 

tutkittavien toimia ja poistaa valitukset sekä epäilyt joita on homofiilien toimista seurannut. 

Näitä toimia ovat olleet muun muassa 

- Ryöstely 

- Tappeluihin osallistuminen 

- Päihdyttäviin aineisiin sekaantuminen sekä 

- Homofilia-mielteiden levittäminen ja niihin kannustaminen 

 

Näistä toimista tulee tuomita sakkoon jonka määrä on 5 polettia, ja rikoksien jatkuessa 

vankeusrangaistus on mahdollinen.  

Jos homo eli homofiili jättää ilmoittautumasta, voidaan tämän omaisuus takavarikoida ja 

rikoksen tekijä joutuu suorittamaan vankeusrangaistuksen.  

 

Kun ilmoittautumisaika on kulunut umpeen, voivat muut Daisylandin kunnolliset asukit 

ilmoittaa Miliisille tai Duumalle homofiileistä, jotka eivät ole itse ilmoittautuneet. Koko 

piilottelevan homofiilin omaisuus siirtyy palkkioksi ilmoituksen tekijälle. Myös kissa voi 

tehdä ilmoituksen. 

Myös kaikenlaiset epäilyt on hyvä tuoda julki. 

 

Säädös laadittu Duuman toimesta. 

 

Peleissä 

Miten tämä tulee vaikuttamaan homohahmojen elämään: 

- Jos hahmosi ei ole ilmoittautunut, täytyy elää hilliten ja piilossa, taipumuksensa 

salaten. 

- Ilmoittautuneita vahditaan ja elämä vaikeutuu 

- Väkivallan uhka on suuri 

http://daisyland.boards.net/thread/1020/homofiilien-seuranta
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- Homojen syrjintä lisääntyy suuresti peleissä 

 

Homohahmo voi ilmoittautua Miliisin tai Duuman hahmoille suoraan peleissä, tai sitten 

sovitusti off-gamena ilman varsinaista pelattua peliä. Teitpä kummin päin tahansa, ilmoita 

homohahmosi tähän topiciin, jotta hänet voidaan listata. Kerro vastauksessasi 

ilmoittautuvan hahmon nimi sekä lyhyesti siitä, ilmoittautuuko hän vapaaehtoisesti, onko 

asia tullut ilmi esimerkiksi vangitsemisen yhteydessä, vai onko kenties joku bustannut 

hänet. 

 

Jos hahmo päätetään käräyttää, tulee tämä peli pelata käräyttäjän ja käräytettävän 

hahmon kesken. Tämä siksi, että tieto käräytyksestä ja toimeenpiteestä varmasti tavoittaa 

osapuolet. Homo-hahmoon liittyvistä epäilyistä ynnä muista voi pelata vapaasti muiden 

hahmojen kanssa, mutta varsinainen käräytys tapahtuu niin että käräyttäjä ja käräytettävä 

käyvät jonkinlaisen pelin keskenään. 
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Nälkätunnus ja nälkä Vostok-peleissä 

URL: < http://daisyland.boards.net/thread/167/lk-tunnus-ja-vostok-peleiss > 

 

Daisylandissa on käytössä erillisiä käyttäjätunnuksia, Nälkätunnuksia. Nälkätunnuksilla 

pelaa vaihteleva ja nimetön joukko Daisyn pelaajia. Tunnuksilla peluutetaan kaupungissa 

liikkuvia Nälkäkoiria. 

Nälkätunnus voi ilmestyä mihin tahansa Vostokissa pelattavaan peliin ilman varoitusta tai 

ilmoitusta, ellei peliä olla merkitty ehdottomaksi [e]. Nälkätunnus noudattaa pelissä pelin 

yleisiä sääntöjä, kuten pelivuoroa. Nälkä ei myöskään autohittaa tai munchaa. 

 

Nälkätunnus ei voi tappaa muiden pelaajien hahmoja ilman, että hahmo olisi saanut 

tilaisuutta paeta, väistää tai muuten puolustautua. Pelaajan tulee kuitenkin ottaa 

huomioon Nälän kyvyt ja ominaisuudet. Nälkä pyrkii peleissä lähes poikkeuksetta syömään 

kohteensa, joten sen ilmestymiseen peliin pitää suhtautua suhteellisen vakavasti. Jos 

hahmosi tekee tällaisessa pelissä huolimattomia liikkeitä, kuten ajaa itsensä umpikujaan tai 

muuhun pinteeseen, voi hahmosi pahimmassa tapauksessa heittää henkensä. Erityisen 

riskialttiita ovat toki myös ne pelit, joissa jo ennen Nälän ilmestymistä ovat hahmot ajaneet 

itsensä esimerkiksi ahtaisiin häkkivarastoihin tai pimeisiin kellareihin. 

 

Nälkätunnus voi samassa pelissä peluuttaa useampaakin Nälkäkoiraa. Mitä riskialttiimmalla 

alueella ja vaarallisempaan vuoden/vuorokaudenaikaan hahmosi kaupungissa liikkuu, sitä 

todennäköisempää on myös Nälän ilmestyminen peliin. Myös Nälän lukumäärä voi kasvaa 

tällaisissa paikoissa. 

Vaarallisia paikkoja ovat Helvetti, Röörien läheisyydet sekä pimeät, tutkimattomat kellarit 

ympäri Vostokia. 

Vuorokaudenajoista vaarallisin on yö, sekä ilta- ja aamuhämärät. Lisäksi poikkeuksellisen 

pilviset ja pimeät päivät voivat lisätä riskejä. 

Talvi on vuodenajoista pimein ja näin ollen vaarallisin. 

 

http://daisyland.boards.net/thread/167/lk-tunnus-ja-vostok-peleiss
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Hullukuuna kaupungissa liikkuvat hahmot ovat poikkeuksellisen suuressa vaarassa. 

Hullukuuna pelattavaan peliin Nälkätunnus ilmestyy lähes poikkeuksetta, ja Nälkä 

runsaslukuisena.  

 

Kun Nälkätunnus poistuu pelistä, ilmoittaa hän siitä selvästi viimeisen peliviestinsä offissa, 

esimerkiksi //Nälkätunnus poistuu pelistä//. Näin pelin varsinaiset pelaajat voivat selvästi 

jatkaa peliään ilman Nälkätunnusta. Itse Nälkä voi vielä tämän jälkeen jäädä peliin 

varsinaisten pelaajien ohjailtavaksi. 

 

NPC-Nälät peleissä 

NPC-Nälkäkoiria voi vapaasti käyttää peleissä. Jos NPC-Nälät ovat pelissä suuressa osassa, 

kannattaa peli kuitenkin merkitä ehdottomaksi, sillä tällaisiin peleihin Nälkätunnuksen on 

vaikea tulla mukaan. Jos useampi kuin yksi pelaaja ohjailee samassa pelissä yhtä tai 

useampia Nälkiä, muuttuu peli turhan sekavaksi. 

Jos Nälkätunnus on pelissäsi toivottu ja sen haluttaisiin liittyvän mukaan, kannattaa 

varsinaisten Nälkäkoirien käyttämistä pelissä välttää. Erilaisia rasahduksia ja naksutusta voi 

kyllä kuulua. 

 

Nälkätunnus ei saa ottaa pelattavakseen sellaista Nälkäkoiraa, joka on jo aikaisemmin 

mainittu meneillään olevassa pelissä. Nälkätunnus luo joka kerta peliin uuden Nälän. 

 

Nälkäpelien uudelleenpelaus 

Jos peli, jossa Nälkätunnus on ollut mukana, ei mielestäsi ole kulkenut haluamaasi suuntaan 

ja/tai lopputulos ei miellytä, voit anoa kyseisen pelin uudelleenpelausta. Tällaisiin 

tilanteisiin voidaan päätyä, jos esimerkiksi pelaat hahmosi epähuomiossa umpikujaan tai 

muuhun tilanteeseen, josta ei ole enää ulospääsyä. Pelihahmon vakava loukkaantuminen 

tai jopa kuolema voi olla pätevä syy uudelleenpelaamiselle.  

Myös Nälkätunnuksen huolimaton tai epäreilu pelaaminen voi johtaa 

uudelleenpelaukseen. 
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Uudelleenpelaus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien peliin osallistuneiden pelaajien 

peliviestit poistetaan tiettyyn viestiin asti, jolloin poistettujen viestien tapahtumat voi 

pelata uudelleen.  

 

Jos haluat uudelleenpelauksen, laita viestiä ongelmanratkaisuun. Sisällytä viestiisi linkki 

peliin, lyhyt kuvaus pelin tapahtumista pääpiirteittäin sekä kohta, johon asti haluat 

peliviestit poistettavan. Kerro myös syy sille, miksi haluat uudelleenpelauksen. 

 

Ennen uudelleenpelauksen pyytämistä sinun tulee kysyä asiasta myös muilta kyseisessä 

pelissä mukana olleilta varsinaisten hahmojen pelaajilta. 

 

Kuka Nälkätunnuksella pelaa? 

Nälällä pelaavat sekä ylläpito että halukkaat pelaajat. Jokainen Nälällä pelaava pelaaja luo 

itselleen ylimääräisen Nälkätunnuksen. 

 

Pelissä ei ilmoiteta, että kuka pelaajista pelaa Nälällä missäkin pelissä - Nälän varsinainen 

pelaaja pysyy siis anonyyminä muille jäsenille. 

 

Myös pelaajien on mahdollista päästä pelaamaan Nälkätunnuksella. Jotta voisit pelata 

Nälällä, tulee sinulla olla foorumilla vähintään 40 viestiä. Sen jälkeen voit täyttää alla olevan 

kyselyn ja lähettää sen Wasabille. Kyselyn läpäistyäsi saat ohjeet oman Nälkätunnuksesi 

luomiseen sekä pääsyn Nälkäpelaajille tarkoitetulle boardille. 

 

Nälkäkysely 

1. Miten Nälkää vastaan pystyy puolustautumaan parhaiten? 

2. Kuvaile omin sanoin, kuinka aistit ja kuun vaiheet vaikuttavat Nälkäkoiran liikkeisiin ja 

eleisiin. 

3. Pelaa kuvaileva esimerkkirooli yhdellä Nälällä seuraavassa tilanteessa: 

"Talvi-illan hämärtyessä joukko Nälkäkoiria kipuaa ylös Betoniblokin kerrostalojen 

kellareista." 
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Kirjoita roolisi seuraamalla Nälkäkoiran etenemistä ja saaliin etsimistä. Roolissa ei ole pakko 

esiintyä kissoja tai koiria, mutta Nälän tulee reagoida roolissa saaliin aiheuttamiin/saalista 

muistuttaviin ärsykkeisiin, kuten ympäristöstä kuuluvaan rapinaan tai kolinaan. 
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Juorut 

URL: < http://daisyland.boards.net/thread/11/juorut > 

 
Onko hahmosi nähnyt tai kuullut jotain sellaista, jonka hän haluaa leviävän? Vai onko oma 
hahmosi ollut osallisena jossain sellaisessa, minkä joku asiaankuulumaton hölösuu on 
ehkä päässyt todistamaan? Pistä juoru kiertämään! 
 
Juorut vaikuttavat niiden sisällöstä riippuen kohteisiinsa. Usein juorut ovat sävyltään 
negatiivisia ja jopa mustamaalaavia, ja tämän myötä muiden käsitys hahmostasi muuttuu. 
Kovin ikävä juoru voi pahimmillaan aiheuttaa maineen tahriintumisen, vaikeuttaa 
työnsaantia ja johtaa näkyvään syrjintään. Vastavuoroisesti positiivisilla juoruilla on 
päinvastainen vaikutus. 
 
Jos oma hahmosi joutuu juorun kohteeksi, ota se huomioon peleissä sekä muokkaa 
mahdollisesti hahmosi maineosiota sen esittelyssä.  
Uusien pelien alkaessa on hyvä käydä vilkaisemassa juoruosio läpi, josko vastapelaajan 
hahmosta olisi ollut jonkinlaisia juoruja liikkeellä. 
 
Pelaajia kehotetaan selailemaan myös muiden pelejä ja mahdollisesti laittamaan alulle 
sellaisiakin juoruja, jotka eivät liity millään lailla pelaajan omiin hahmoihin/peleihin.  
Suurin osa Daisylandin peleistä tapahtuvat sellaisilla paikoilla, joilla hyvin todennäköisesti 
voi samaan aikaan liikkua muitakin daisylaisia. Jos jokin peli sijoittuu tällaiselle alueelle 
(esimerkiksi Iloisen Koiran Kahvila), voi kuka tahansa aloittaa juorun liittyen tällaisen pelin 
tapahtumiin. Näissä tilanteissa on kuitenkin hyvä kysyä ensin juorulle varmistus pelin 
pelaajilta, mutta tämä ei ole pakollista. Peli tulee kuitenkin lukea sen verran tarkasti että 
on varmaa, etteivät hahmot esimerkiksi kuiskaa tai ettei pelissä ole selvästi mainittu, ettei 
silminnäkijöitä ole. Tällaisesta tilanteesta ei juorua voi aloittaa.  
Jos juoru on sisällöltään selvästi hyvin negatiivinen ja haitallinen, on juorun aloittajan 
hyvä olla tiedossa (ellet sitten itse ole aloittamassa omaa hahmoasi koskevaa juorua). 
 
 
Juoruiksi voi ilmoittaa seuraavankaltaisia asioita: 
 
1. Hahmosi on kuullut suoraan tai välikäden kautta jonkin mielenkiintoisen asian, joka 
koskee jotain muuta hahmoa. (esim. "Pauka on raskaana Vikulle!") 
2. Hahmosi on nähnyt sivusta tai ollut osallisena jossain mielenkiintoisessa tapahtumassa. 
3. Joku ulkopuolinen NPC on nähnyt tai kuullut omasta tai muiden hahmoista jotain 
juoruilun aihetta.  
 
 
 
Lähetä juorusi ylläpidolle yksityisviestillä. Tiivistelmät juoruista löytyvät sivupalkista, 
kokonaisuudessaan kaikki juorut ovat tässä topicissa. 

http://daisyland.boards.net/thread/11/juorut
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Juorun ohessa tulee mainita juorun aloittaja, eli hahmosi nimi tai NPC. Kerro myös siitä, 
tietävätkö muut juorun kuulijat kyseisen huhun aloittajan, vai kiertääkö juoru 
nimettömänä (tämä silloin, kun aloittajana on oma hahmosi). 
Juorussa tulee lisäksi ilmoittaa, että kulkeeko se sekä kissojen että koirien keskuudessa, 
vai pelkästään jompien kumpien joukossa. Jos juorun on ilmoitettu liikkuvan vain 
esimerkiksi kissojen keskuudessa, voi koira kuulla kyseisen juorun ainoastaan suoraan 
pelissä joltakulta kissalta. 
 

Hauskaa juoruilua! 
 
 

 
 

4.1.2016 
"Sudet teki sen. Ees pitkän linjan Kaartilainen, Sasha, ei päässyt pakoon. Kuollut ja - no, ei 
kuopattu, ruumis löyty revittynä Tavarasektorilta. Kuka enää uskaltaa mennä Vostokiin?" 

 
Juorun aloittaja: NPC 

Juorun kuulijat: Kissat ja koirat 
 
 

11.11.2015 
"Ette usko mitä nyt on tapahtunu! Miliisi hakkasi ja uhkaili Orpokodin pentuja, kolme isoa 

urosta kolmea lasta vastaan! Se oli se Ikar - melkein pentu vielä itsekin, mut taitaa olla 
sitäkin suuremmat luulot itestään - ja Rääkki, tiiätte varmasti sen hirviön. Miliisi on 

vajoomassa entistä alemmas, sanonpahan vaan." 
 

Juorun aloittaja: Breya (anonyyminä) 
Juorun kuulijat: Kissat ja koirat 

 
 

11.11.2015 
"Olette varmaankin kuulleet sen juorun, että minun vahtimanani 

jotkut Orpokodissa asuvista pennuista olisivat ottaneet huumeita. Tämä ei pidä millään 
lailla paikkansa. Huumeet eivät ole kuuluneet yli vuoteen millään lailla elämääni. Orpokoti 
ei myöskään ole rahapulassa, saatikka sitten velkaa kenelekään Alamaailmassa. Kyseinen 

juoru on täysin perätön." 
 

Juorun aloittaja: Natasha (yrityksensä avajaisissa) 
Juorun kuulijat: Koirat 

 
 

28.10.2015 
"Olimme juuri tulossa huoneeseemme kun huomasimme oven olevan auki! Ja mitä sieltä 
löytyikään, ällöttävä pieni varas hipelöimässä polettejamme, Motellissa! Onneksi miliisien 
uusi johtaja Fjodor saapui sopivasti paikalle ja pelasti tilanteen. Todella hienoa toimintaa, 

miliisin oli jo aikakin uudistua. Varas sai ansionsa mukaan ja joutui kärsimään 
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rangaistuksensa Lintutalossa, kiitos Fjodorin." 

 
Juorun aloittaja: Ischa 
Juorun kuulijat: Koirat 

 
 

28.10.2015 
"Arvatkaa mitä! Tiiättekö Natashan joka on pyörittääs sitä orpokotia? Nii just se narttu on 
vastuussa ihan vitunmoisesta sotkusta. Arvaa kuule mä sain tietää et sen vahtimana jotku 

pennut on ottanu huumeit! Ja siis orpokoti on hirveissä veloissa ku se oli lupaillu jolleki 
pennulle rahaa ja se pentu oli sit menny ostaan joltain Madame Nautinnon diileriltä 

kamaa velaks. Pistää kyllä miettii, et millaselle nartulle ne pennut on uskottu. Ties vaik se 
olis joku huora tai käyttäis iteki kamaa!" 

 
Juorun aloittaja: Ludvig (anonyyminä) 

Juorun kuulijat: Koirat 
 
 

15.10.2015 
"Mä olin tossa Iloisessa yks ilta. Siellä oli tää entisen Pankkiirin tytär Ischa. Kai te tiiätte jo, 

et Ischan isä on piirityössä? Kauankohan toi hienohelma asuu vielä motellilla, ennenku 
joutuu kadulle kun sillä ei oo varaa maksaa siit asunnosta. Onnee sit neitokaiselle, kun 

pääsee siivoo paskaa siivouspiirissä, Vostokissa tollanen kermaperse kuolis sekunneis. Ha. 
Oikein sille." 

 
Juorun aloittaja: natasha (anonyyminä) 

Juorun kuulijat: Koirat 
 

[ Vanhemmat juorut ] 
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Liite 5: Daisylandin pääsivut 

 

Daisylandin pääsivut saatavilla alkuperäisessä ulkoasussaan tutkijalta. 

 

D/etusivu.html 

Olet päätynyt kurkistamaan Daisyland - Kuka pelkää pimeää? -nimisen roolipelin sivuille. 

Nuuski rauhassa nurkkia, mutta varo, ettet jää illalla porttien ulkopuolelle - Muurien takana 

pimeydessä odottaa kyltymätön Nälkä...  

 

Daisyland on nykyaikaan sijoittuva kissoilla ja koirilla pelattava tekstipohjainen roolipeli, 

jonka pelialustana on foorumi. Pelin tapahtumapaikkana toimii piskuinen hylätty kaupunki 

Venäjällä, Vostok, sekä sen keskellä kohoava huvipuisto Daisyland, josta kaupungin 

nykyiset nelijalkaiset asukkaat ovat tehneet kotinsa. Kissat ja koirat elävät Daisylandissa 

rinnakkain omina yhteisöinään omanlaisine tapoineen ja käytäntöineen. Kahdella erillisellä 

joukkiolla on kuitenkin yhteinen painajainen: vääristynyt ja taantunut 

hermomyrkkytestauksen aikaansaama ahnas peto, Nälkä.  

 

Mitä Daisyland tarjoaa? 

Ensinnäkin tekstiä on paljon. Jos et pidä tarkasti kuvailluista pelialueista, pitkistä info-

osuuksista ja laajojen tekstipätkien lukemisesta, ei Daisyland sovi sinulle. Daisyn maailma 

on laaja, ja kaiken sisällön lopullinen ymmärtäminen voi vaatia useammankin lukukerran. 

Daisy ei siis ole pelinä yksinkertaisimmasta päästä, joten kärsivällisyyttä vaaditaan.  

 

Aikaisempi roolipelikokemus on eduksi. Myös aloittelijat ovat toki tervetulleita, mutta 

roolipelauksen alkeet joutuu tällöin kaivelemaan muualta. Ylläpito ja pelaajat kyllä varmasti 

neuvovat mielellään, jos vain apua kysytään. (:  

 

Daisylandista on pyritty luomaan mahdollisimman monipuolinen ja -ulotteinen 

foorumiroolipeli, joka tarjoaa monia eri mahdollisuuksia monenlaisille hahmoille. Pelissä ei 
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ole yksinkertaisen alkuasettelun lisäksi varsinaista pääjuonta, vaan jokainen pelaaja voi itse 

luoda oman hahmonsa tarinan. Sivujuonien ja erilaisten ryhmien tekeminen on 

mahdollista, jos peliin kaipaa enemmän yhteistä jännitystä ja toimintaa.  

Pehmoisista kissoista ja pörröisistä koirista huolimatta peli on Nälän ja ympäristön 

rajoitteiden vuoksi teemaltaan synkkä, ja tätä teemaa pyritään myös pitämään yllä. Tästä 

syystä pelin ikäraja on K-15, eikä poikkeuksia tehdä.  

Mukaan liittyvän pelaajan tulee myös ottaa huomioon, että foorumilla on 

erillisiä Nälkätunnuksia, jotka peluuttavat Nälkää Vostokiin sijoittuvissa peleissä.  

 

Pähkinänkuoressa: Daisyland on laaja roolipeli, joka tarjoaa pelaajalle ja hänen 

hahmoilleen paljon liikkumatilaa ja mahdollisuuksia. Pelin synkkä teema kannattaa ottaa 

liittymistä harkitessa huomioon, eikä Daisy tästä syystä sovi nuorimmille.  

 

Uudet pelaajat ovat aina lämpimästi tervetulleita mukaan Daisylandiin! Kaikenlaisissa 

pulmatilanteissa voit ottaa yhteyttä ylläpitoon, autan ja selvennän mielelläni Daisyyn 

liittyvissä asioissa. [:  

   Wasabivallabi  

HUOM. 

Suurinta osaa pelin päivityksistä ei ilmoiteta pääsivustolla. Jos haluat saada paremman 

kuvan Daisyn tämänhetkisestä tilanteesta ja viimeisimmistä uutisista, ota 

suunnaksi foorumi. 

 

Pari sanaa selaimista 

Daisyland ei ole Internet Explorerin kaveri. Viimeistään mukaan liittyessäsi ota käyttöön 

jokin toinen selain, sillä foorumi ei muuten toimi kunnolla. Niin pääsivusto kuin foorumikin 

toimivat parhaiten Chromella. Myös Firefox on testattu. 

 

 

http://daisyland.boards.net/board/97/lk-board
http://daisyland.boards.net/
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D/ymparisto.html 

 

Daisyland sijoittuu samannimiseen huvipuistoon ja sitä ympäröivään kaupunkiin, Vostokiin. 

Vostok on ollut aikoinaan piskuinen kaupunkipahanen kaukana muusta asutuksesta. 

Nykyisin koirat ja kissat hallitsevat Daisylandia, mutta kaupungin kuninkuus on Nälällä. 

Sähkö ja vesi 

Vostokin kaupungissa eivät sähköt enää toimi, sillä sähkönjakelu itse kaupunkiin on jo aikaa 

sitten katkaistu. Sama koskee myös vesijohtoverkostoa.  

Toisin on kuitenkin Daisylandin laita. Huvipuiston omistajaa Ivanov Harrisonia ei ole 

koskaan julistettu kuolleeksi hänen katoamisestaan huolimatta, ja yhä vieläkin 

Daisylandissa toimivat sähköt ja vesi hänen laskuunsa.  

 

Asukkaat-osiosta löydät lisää tietoa sähkön hyödyntämisestä.  

 

Luonnonolot Vostokissa 

Ilmasto Vostokissa on mantereinen ja ankara. Talvi on kylmä ja runsasluminen: 

pahimmillaan lämpötila saattaa tippua -35 °C. Kesä on viileä, ja heinäkuun keskilämpötila 

jää vain kuuteentoista lämpöasteeseen. Sadetta saadaan vuodessa keskimäärin saman 

verran kuin Suomessa. Vostok sijaitsee taiga- eli havumetsävyöhykkeellä. Alueen puusto 

koostuu lähinnä erilaisista mänty-, kuusi-, koivu- ja pajulajeista. 

 

 

D/ymparisto/historia.html 

 
1900-luvun taite: Vostokin lähikylät tyhjenevät 
1947: Säilyketehdas perustetaan 
1985: Keskustan puukirkko tuhoutuu tulipalossa - Ivanov K. Harrison ostaa kirkon tontin 
1988: Daisyland valmistuu. Vostokin mahdollisesti ohittanut rautatiehanke jäädytetään. 
Huvipuisto jää tuottamaan tappiota. 
1993: Säilyketehdas ajetaan alas tuottamattomuuden vuoksi. 
1993-1997: Vostok autioituu ihmisistä. Ivanov Harrison katoaa. 
1998: Venäläinen “lääkefirma” Mosennika aloittaa testaamaan hermomyrkkyä Vostokin 
kulkukoiriin. 
1999: Yksi testatuista koirista, Slava, pääsee pakenemaan. Testaaminen lopetetaan ja 
Mosennika poistuu kaupungista. 
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Vostok oli yksi maatalouteen keskittyneistä omavaraisista kylistä Komin tasavallan 
koillisosassa Venäjällä. 1900-luvulle tultaessa kaupunkeihin suuntautuva muuttovirta vei 
väkeä Vostokista ja ympäröivistä kylistä. Yksi toisensa jälkeen kylät autioituivat, ja 
viimeiseksi jäljelle jäi piskuinen Vostok. Vostok ei kuitenkaan kuihtunut, vaikka sen kohtalo 
näyttikin sinetöidyltä. Vuonna 1947 kylään perustettu säilyketehdas tarjosi työpaikkoja niin 
paljon, että Vostokiin muutti ihmisiä myös kauempaa työn perässä. Kylän profiili rupesi 
hiljalleen muuttumaan, kun vanhojen puukortteleiden lomaan rakennettiin betonisia 
elementtikerrostaloja. Näin Vostok kaupungistui.  
 
Vuonna 1985 Vostokin uudempi, keskustassa sijainnut puukirkko paloi, ja jäljelle jäi vain 
kirkon kivinen kellotapuli. Tapauksesta uutisoitiin, sillä palossa oli tuhoutunut merkittäviä 
taidehistoriallisia aarteita. Uutisen huomasi eräs englantilaisia sukujuuria omannut 
pörssimoguli Ivanov K. Harrison, joka työskenteli tuolloin suuren rautatiehankkeen parissa. 
Suunnitteilla oli uusi nopeampi rautatieyhteys, joka tulisi kulkemaan Moskovasta Uralin läpi 
itään. Harrison huomasi, että uutisessa mainittu Vostok sijaitsi tulevan rautatien reitillä. 
Hanketta ei oltu vielä julkistettu, joten vostoklaiset eivät tajunneet palaneen kirkon jäljiltä 
tyhjäksi jääneen tontin arvoa, kun Harrison osti sen kaupungilta pilkkahintaan. Jos Vostokin 
imago saisi jonkinlaisen matkailuarvon, voitaisiin kaupungin kohdalle rakentaa 
rautatieasema Harrisonin voitoksi. Ivanov Harrison otti lainaa Venäjän mafiaan kytköksissä 
olleelta kaukaiselta sukulaiseltaan ja rakennutti rahoilla ostamalleen tontille huvipuiston. 
Harrison nimesi huvipuiston uskollisen borzoinsa Daisyn mukaan Daisylandiksi.  
 
Oli vuosi 1988, ja Daisyland oli valmis. Rautatiehanke oli venynyt venymistään, ja lopulta se 
päätettiin jäädyttää rahoitusongelmien vuoksi. Tämä oli Harrisonille kova paikka, sillä 
tappiota tuottavan huvipuiston lisäksi hänellä oli niskassaan jatkuvasti korkoa kasvava ja 
luottotiedot pilaava velkataakka. Vuonna 1993 säilyketehdas ajettiin tuottamattomana 
alas, ja tämän myötä kaupunki viimein kohtasi viivästyneen kuolemansa, kun se autioitui 
muutamissa vuosissa. Ivanov K. Harrison katosi hämärissä olosuhteissa, ja hänen 
kohtalonsa on yhä epäselvä, mutta vahvat epäilyt osoittavat velkojaan karhunneen 
Venäjän mafian suuntaan.  
 
Vuonna 1998 venäläinen ‘’lääkefirma’’ Mosennika päätti testata salaisesti kehitysvaiheessa 
olevaa hermomyrkkyä ihmisistä tyhjään Vostokiin jääneisiin villiintyneisiin kulkukoiriin. 
Mosennika toi kaupungin kupeeseen laboratorioparakkeja pidempää koejaksoa varten. 
Kokeet aloitettiin kiinni otetuilla muutamilla koirilla. Kokeen ollessa jo pitkällä yksi 
testatuista eläimistä pääsi pakenemaan kaupunkiin. Etsinnöistä huolimatta kadonnutta 
koiraa ei löydetty, ja sen oletettiin menehtyneen. Kokeen ensimmäinen vaihe saatettiin 
loppuun, ja koska tulos ei ollut ollut toivotunlainen, testaamista ei enää jatkettu. Vuonna 
1999 Mosennika lopetti eloonjääneet koe-eläimet, pakkasi tavaransa ja poistui Vostokista.  
 
Hylätyn ja unohdetun Vostokin kulkukoirien ja -kissojen elämä jatkui aluksi entisellään 
Mosennikan lopetettua eläinten ahdistelun. Pian tutkijoiden lähdön jälkeen koiria ja kissoja 
rupesi kuitenkin taas katoamaan. Kaduilta alkoi löytyä verijälkiä ja lopulta kadonneiden 
raadeltuja ruumiita. Väkivaltaiset, yöaikaan tapahtuvat selittämättömät tapot herättivät 
kauhua nelijalkaisissa. Vähitellen Vostokin asukkaiden keskuudessa rupesi kiertämään 
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huhuja tummista, vääristyneistä hahmosta, joiden oltiin nähty piilottelevan varjoissa. 
Näiden kerrottiin repivän kappaleiksi kaiken, mihin ne pääsivät käsiksi.  
 
Osa kissoista oli siirtynyt asumaan valaistuun huvipuistoon muuten pimenneen kaupungin 
keskellä heti ihmisten lähdön jälkeen. Epämääräisten kuolemien johdosta loputkin kissoista 
muuttivat turvalliselta vaikuttavan Daisylandin muurien sisäpuolelle. Koirat eivät halunneet 
pienentää elinpiiriään, vaan pysyivät uhmakkaasti kaupungin kaduilla nimettömästä 
vaarasta huolimatta.  
 
Yksi tutkijoiden sieppaamista koirista, Slava-niminen narttu, oli ollut Vostokin asukkien 
keskuudessa tunnettu hahmo. Slavan ajateltiin kuolleen muiden kaapattujen tavoin, mutta 
eräänä yönä tämän nähtiinkin ryömivän esiin eräästä kellarista likaisen ja sairaan 
näköisenä, muuttuneena. Slava ei enää ollut oma itsensä - hänestä oli tullut kammottava 
hirviö.  
 
Koirat ymmärsivät viimein, etteivät he olleet turvassa kaupungissa, jonka pimeissä 
loukoissa pesi tällaisia olentoja. Daisylandia turvapaikkanaan pitäneet kissat jakoivat 
kotinsa koirien kanssa. Kissat olivat tehneet taustatutkimusta kaupunkia piinaavista 
tappajista ja tulleet siihen tulokseen, että Vostokia hallitsi nyt nopeasti lisääntyvien, 
pimeydessä liikkuvien, sokeiden ja mieleltään tyhjien koirien lauma, joka söi tieltään kaiken 
elävän. Tätä kammottavaa ja hallitsematonta joukkoa ryhdyttiin kutsumaan Näläksi.  
 
Ajan kuluessa Nälkä on kasvanut räjähdysmäisesti ja tehnyt pesänsä pysyvästi kaupungin 
viemäreihin ja rakennusten pimeisiin pohjakerroksiin. Daisylandin asukkaat on saarrettu 
huvipuiston suojaavan valokehän sisään lopullisen tuntuisesti. Eläinjoukon arkea hallitsee 
jatkuva epätietoisuus huomisesta, ja ainoa pysyvä asia elämässä on alati läsnä oleva Nälkä.  
 

 

D/ymparisto/daisyland.html 

Vostokin keskellä matalalla kukkulalla kohoava huvipuisto on nimetty sen rakennuttajan 

edesmenneen koiran mukaan Daisylandiksi. Daisyland tuotti tappiota koko lyhyen 

elinkaarensa ajan, ja huvipuisto alkoikin rappeutumaan jo ennen Vostokin hiljentymistä. 

Aika ja vuodenajat ovat kohdelleet laitteita ja rakennuksia kaltoin - asfaltti halkeilee, 

sammal peittää kivetyksiä, betonipinnat lohkeilevat ja rauta ruostuu. Kasvit ovat karanneet 

istutuksistaan, heinä kasvaa korkeana ja rehottavana. 

 Tästä huolimatta Daisyland on yhä täynnä elämää, tosin hyvin erilaisessa muodossa kuin 

aikoinaan. Kaupungin koirat ja kissat ovat löytäneet huvipuistosta turvapaikan Nälkää 

vastaan. Toisin kuin alhaalla kaupungissa, ylhäällä Daisylandissa toimii yhä vesi ja sähkö. 

Pääportti on ajastettu sulkeutumaan kesäisin kello 06.00-22.00, talvisin kello 11.00-17.00.  
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Siellä täällä istutusten lähettyvillä on hanoja, joista voi vapaasti käydä juomassa. Kovalla 

pakkasella hanat jäätyvät helposti. Tällöin juomaveden joutuu sulattamaan lumesta, ellei 

sitten käy juomassa esimerkiksi jonkun rakennuksen vessassa.  

 

Huvipuiston pelialueiden kuvausten lukeminen ei ole välttämättömyys, vaikka olisitkin 

liittymisaikeissa. Kunhan luet kuvauksen siinä vaiheessa, kun pelaat jollain alueella. 

Pelialueiden kuvauksissakin on tosin paljon pelin kannalta tärkeää nippelitietoa, josta voi 

olla hyötyä esimerkiksi hahmonluonnissa.  

 

 

[Linkit alueisiin] 

 

Kadut ja kujat 

 

Tämä pelialue käsittää kaikki Daisylandissa risteilevät kadut ja kujat. Pääportilta 

Esityslavalle kulkevaa asfaltoitua tietä kutsutaan Väyläksi, ja se on huvipuiston teistä levein 

sekä hyväkuntoisin. Ulkomuurin kanssa samansuuntaisesti koko Daisylandin kiertävä katu 

taas on nimeltään Kehäkatu. Myös Kehäkatu on asfaltoitu, mutta routa on kohdellut tien 

pintaa rajummin kuin Väylällä, ja siihen on halkeillut syviä railoja. Kaikkia muita huvipuiston 

katuja ja kujia kutstutaan Poikkikujiksi. Poikkikujista suurimmat on päällystetty kiveyksellä, 

kun taas pienimmät ovat vain hiekkapohjaisia polkuja.  

 

Alue käsittää myös kaikki sellaiset piha-alueet, jotka eivät kuulu selkeästi muihin 

pelialueisiin. 

 

Muuri ja portti 

 

http://maatuska.net/kuvat/karttadaisyland1.jpg
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Daisylandia kiertää joka puolelta kolmen metrin korkuinen paksu kivimuuri. Muurin päälle 

pääsee kolmesta kohdasta kivisiä rappusia pitkin - Portin kummaltakin puolelta ja Varikolta. 

Päiväsaikaan kuka tahansa saa oleskella Muurilla, mutta öisin sinne ei ole asiaa kuin 

Muurinvartijoilla ja erityisluvan saaneilla. Muurin leveät kivikaiteet ovat vain hieman alle 

metrin korkuiset, ja keskikokoinen koira hyppääkin kaiteelle vaivattomasti.  

 

Matelijatalon vieressä olevan puurykelmän paikkeilla kasvaa Muurin kummallakin puolen 

niin lähellä mäntypuut, että kissa pystyy tätä kautta poistumaan Daisylandista ja palaamaan 

sinne. Koirat eivät tästä pidä, joten aika-ajoin he tehostavat myös päivisin vartiointia näillä 

paikkeilla estäen kissojen omatoimisen kulun huvipuiston ja kaupungin välillä.  

 

Pääportti on ajastettu sulkeutumaan kesäisin kello 06:00-22:00, talvisin kello 11:00-

17:00. Portin vieressä Daisylandin Muurien sisäpuolella on pieni koppi, jossa Päällikkö ottaa 

vastaan Piirien ulkopuolisilta koirilta ja kissoilta maksun kaupunkiin menemisestä. Maksu 

on yksi poletti. 

 

Esityslava 

 

Keskellä huvipuistoa kohoaa puinen Esityslava, jonka reunojen laudat on maalattu puna-

kelta-raidallisiksi. Lava on avonainen etelään päin, muilla laidoilla kohoavat seinät 

kannattelevat lahoa kattoa. Paikoin lahonneelle Esityslavalle pääsee nousemaan 

lounaiskulmassa olevia rappusia pitkin.  

Lavan edessä on rikkaruohojen täplittämä hiekkakenttä, jolla makaavat sekalaiset 

muovituolirivistöt. Esityslavan takana taas on männyntaimien rikkoma lehmusmetsikkö, 

jonka pohjalla risteilevät varvuista umpeen kasvaneet polut.  

 

Esityslavalla järjestetään lähes kaikki Daisylandin koirien viralliset tapahtumat vaaleista 

kirpputoreihin. Muina aikoina Esityslavan seutu on useimmiten autio. 
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Aurinkoravintola 

Päätien varrella oleva Aurinkoravintola 

on yksikerroksinen, valoisa puurakennus. 

Sen katolla kohoaa suuri puinen aurinko. 

Ravintolan ruokavarat on tyhjennetty jo 

aikaa sitten, mutta esimerkiksi 

keittiötilan vesihanat toimivat vielä. Myös valot saa päälle katkaisijasta. Ravintolassa on 

keittiö, ruokasali ja yksi vessa. Tilat ovat yhä melko siistissä kunnossa, sillä paikka on niin 

lähellä Teatterilavaa. Ravintolan länsipuolella on pieni kaarevan muotoinen aidattu terassi 

ja pöytäryhmiä. Erilaiset ryhmät pitävät Aurinkoravintolaa usein kokoontumistilanaan. 

Talvisin Aurinkoravintola tarjoaa mukavan yösijan. 

 

 

Karuselli 

 

Väylän varrella on Daisylandin pieni karuselli. Sen sisäkattoon on maalattu helmiäisvärein 

romanttisoituja maisemakuvia. Karusellissa pyörii useita mustia ja valkoisia muovihevosta, 

joista kolme vetää perässään punaisia kahdenistuttavia vaunuja. Karusellin saa pyörimään 

kitisevästi ja soittamaan musiikkia yhdellä poletilla. Öisin laitteen mekaaniset seinät 

sulkeutuvat automaattisesti. Yhden seinän alanurkassa on kolo, josta pääsee tällöin 

karusellin sisään.  

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/aurinkoravintola.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/karuselli2.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/karuselli3.jpg
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Kesäaikaan karuselli on viileä ja suojaisa nukkumapaikka. Talvisin laitteen sisällä tulee 

seinistä huolimatta vilu. 

 

 

Villivirta 

 

Villivirraksi kutsuttu vesirata mutkittelee 

Daisylandin lounaislaidalla Patsaspuiston 

ympärillä. Kaksi metriä leveässä ja 

puolitoista metriä syvässä uomassa 

virtaa yhä vesi, ja huvipuiston vesialtaista vesi onkin tässä altaassa puhtainta ja kirkkainta. 

Virtaus pitää uoman yleensä sulana talvisinkin, tai jos sen pinnalle muodostuu jääkerros, 

jää se melko ohueksi ja kestämättömäksi.  

 

Virtauksessa lipuu kuusi suurta kumista donitsia, joiden keskellä on punainen lattiana 

toimiva muovipohja ja reunoja kiertää samasta materiaalista valmistettu penkki. Donitsit 

kulkevat virrassa tasaista vauhtia, eikä niiden nopeuteen pysty vaikuttamaan. Ne ovat niin 

leveitä, ettei donitsin mustan kumipinnan ja uoman laidan väliin jää kuin kymmenisen 

senttiä tilaa molemmin puolin.  

 

Veden pinnan korkeus vaihtelee kesäisin. Jos sadetta ei ole saatu moneen päivään, voi pinta 

vajota sen verran alas, että jopa isolla koiralla on vaikeuksia nousta ylös uomasta. Myös 

virtaus on sen verran kova, että vain voimakas vesikoira pystyy uimaan vastavirtaan. 

Hukkumisilta ei olla säästytty. Joskus on myös sattunut onnettomuuksia, joissa epäonninen 

nelijalkainen on kiilautunut kahden donitsin väliin ja puristunut hengiltä. 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/villivirta.jpg
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Patsaspuisto 

 

Villivirran keskellä kasvavaa puistoa kutsutaan Patsaspuistoksi. Rehevässä ja 

viidakoituneessa puistossa kasvaa pääosin tammia ja lehmuksia, mutta viime vuosien 

aikana sinne tänne on alkanut ilmaantumaan myös kuusien ja mäntyjen taimia. Saniaiset ja 

sananjalat ovat karanneet kukkapenkeistään ja rikkaruoho peittää kivettyjä polkuja. 

  

Nimensä puisto on saanut sinne sijoitetuista lasikuidusta valmistetuista 

dinosauruspatsaista. Patsaiden maali on pahoin lohkeillut ja pinnan kiille jo aikaa sitten 

kadonnut. Puistosta löytyvät lähes aidon kokoisena t-rex, triceratops, diplodocus ja 

stegosaurus. Ensimmäisenä mainittu on puiston suurin patsas, mutta myös ajan hammas 

on kalunnut sitä armottomimmin - t-rexin toinen jalka on katkennut, minkä seurauksena 

koko patsas on kaatunut. Katkenneen jalan kohdalta pääsee pieni koira tai kissa ryömimään 

onton patsaan sisään. 

 

 

Joutsenlampi 

 

Kehäkadun sisäpuolella Esityslavan ja 

Peilisalin välissä sijaitsee Joutsenlampi ja 

pieni jäätelö- sekä hattarakioski. Alue on 

laatoitettu punertavilla laatoilla, joita 

sammal jo monin paikoin verhoaa. Lampi on hieman yli metrin syvyinen, ja se kerää 

tehokkaasti sadevettä eikä näin ollen kuivu koskaan. Vesi on kuitenkin erittäin 

ummehtunutta ja pohjasta täysin vihreää.  

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/dinopuisto2.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/dinopuisto1.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/joutsenlampi.jpg
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Lammessa lipuu seitsemän joutsenen muotoista surullista muovipolkuvenettä, joista kolme 

on jo vajonnut pohjaan. Osalta myös puuttuu erinäisiä ruumiinosia, kuten päitä ja pyrstöjä. 

Suurikokoinen koira pystyy polkemaan veneillä.  

 

Laatoituksella lepää eri kuntoisia valkoiseksi maalattuja takorautaisia pöytäryhmiä, osa 

vielä pystyssä ja osa kumollaan. Laatoitettua aluetta reunustavat korkeat ja pöhöttyneet 

syreenipensaat, jotka nuokkuvat joka suuntaan kuin nukahtamaisillaan.  

 

Talvisin lampi jäätyy, ja lumen alta pistävät vain esiin joutsenten päät. Kioskin ovet ovat 

lukossa, mutta kissa pystyy loikkaamaan palvelutiskille ja ujuttautumaan kaikista 

oikeanpuolimmaisimman suljetun luukun repsottavan kulman alta sisälle. Valot ja lämmitys 

toimivat, mutta jälkimmäinen ei kovinkaan tehokkaasti. 

 

Peilisali 

 

Daisylandin länsipuolella Polkulammen vieressä oleva Peilisali ei ole erityisen suosittu 

ajanviettopaikka. Peilisaliin vie kaksi ovea joista toinen aukeaa sisään, toinen ulos päin. 

Rakennuksen sisällä kulkee pimeä peililabyrintti. Katto ja lattia on maalattu mustiksi, ja 

joskus lattiassa on ollut selkeät teipeillä tehdyt nuolet, jotka kertovat seikkailijalle oikean 

suunnan. Nyt suurin osa nuolista on repeytynyt irti, minkä lisäksi jotkut pahantekijät ovat 

tehneet muita hämätäkseen myös vääriin suuntiin osoittavia nuolia.  

 

Katossa on pieniä sinisiä valoja, jotka saavat aikaan mystisen tunnelman. Seinät on peitetty 

kauttaaltaan peileillä. Paikoitellen peilit ovat särkyneet ja nyt terävät sirpaleet peittävät 

lattian.  

Hyvin harva osaa Peilisalin sokkelot ulkoa. Moni on eksynyt labyrintteihin tuntikausiksi. 

Talvisin Peilisali on lämmitetty, eikä siellä tarvitse pelätä ruuhkaa ja tungosta. 

 

Kellotapuli - Perheen Koti 
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Vanha kellotapuli on aikoinaan kunnostettu, sähköistetty ja lämpöeristetty 

ympärivuotiseksi matkailukohteeksi. Nykyisin nelikerroksinen näyttävä puurakennus toimii 

Perheeseen kuuluvien kissojen kotina. Tarkemman kuvauksen Kodista löydät kissojen 

tiedoista. 

 

Iloisen Koiran Kahvila 

 

Iloisen Koiran Kahvila on Duuman rahoittama teekahvila, joka sijaitsee länsimuurin vieressä 

puiden takana. Kahvilan edessä on pieni katettu puuterassi pöytineen ja tuoleineen. 

Asiakkaiden tilat ovat kahvilan sisällä vaatimattomat, ja niitä käytetään vain talvisin.  

 

Mystisesti niin tee kuin kahvikin on usein lopussa. Useimmat kuitenkin tietävät, että tiskin 

alta myydään pääasiassa vettä vahvempaa. Julkisesti puhutaan, ettei Duuma ole tietoinen 

tukevansa tällaista toimintaa.  

 

Annosten hinnat vaihtelevat niin saatavuuden, vahvuuden kuin asiakkaan varallisuudenkin 

mukaan. Yleisesti ottaen Iloisen Koiran Kahvilassa asioiminen on melko kallista. Kissa joutuu 

aina pulittamaan enemmän kuin koira. Puljua pitävät pystyssä koiraveljekset Tim ja Tom.  

 

Kahvilasta käytetään usein puheessa lyhennettä 'Iloinen', siis ''Mennäänkö Iloiseen?'' 

 

Pelihalli 

 

Pelihalli on matala betonirakennus, jossa ei ole ikkunoita. Sisältä tilat ovat tummat, mutta 

niin seinissä kuin katossakin on sinivioletteja valoja.  

 

Huone on pitkänomainen ja pelikoneet on sijoitettu seinien viereen. Osa koneista on 

uhkapelejä - hedelmäpelejä, pokeripelejä ja pajatso - ja osa sellaisia, joista ei voi voittaa 

rahaa - flipperit (aiheina Las Vegas ja Dracula), Pac-Man, Space Invaders sekä kolme 

ratillista autopeliä. Jokainen peli käynnistyy yhdellä poletilla.  

http://maatuska.net/daisy/asukkaat/kissat.html
http://maatuska.net/daisy/asukkaat/kissat.html
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Keskellä hallia on yksi biljardipöytä ja yksi ilmakiekko. Jälkimmäinen toimii 10 minuuttia 

yhdellä poletilla. Lisäksi halliin on raahattu matala pyöreä pöytä, jonka ääressä pelataan 

noppaa, korttia ja dominoa - polettipanoksella.  

 

Pelihalliin on tuotu paljon erikokoisia ja -näköisiä jakkaroita, joita saa vapaasti siirrellä 

pelikoneelta toiselle. Pelihallin perällä on jukeboksi, joka toimii peliautomaattien tapaan 

poleteilla. 

 

Vaikka Pelihallissa saakin viettää koko yön peliautomaattien äärellä, on siellä nukkuminen 

etenkin talvisin kielletty. Miliisi ei tosin valvo tätä kieltoa niin hanakasti, sillä Pelihallissa on 

usein suuri ja äänekäs joukko muita pelureita puolustamassa uuvahtanutta toveriaan. 

 

Uimala 

 

Huvipuiston länsilaidalla Muurin vieressä on syvästä päästä neliskulmainen ja matalasta 

päästä pyöreä uima-allas. Altaan vesi kiertää vielä, mutta heikosti. Vesi on yhä 

juomakelpoista ja huomattavasti levättömämpää kuin polkulammessa, muttei yhtä 

puhdasta kuin Koskiseikkailussa. Vettä on yhä altaassa n. kolmasosa alkuperäisestä 

määrästä. Altaan pohjoispuolella on keltainen, kiemurainen liukumäki, joka laskee 

matalaan päähän. Veden puutteesta johtuen pudotus voi olla kivulias varsinkin suurelle 

koiralle. Eteläpuolella taas on hyppytorni, jossa on ponnahduslauta yhdessä metrissä ja 

hyppytasanne kolmessa. Torniin pääsee jyrkkiä puurappusia pitkin. 

  

Koko allasalue on laatoitettu, mutta lika ja sammal ovat muuttaneet valkoiset laatat 

ruskeanvihreiksi. Heti Uimalaan saavuttaessa oikealle puolelle jäävät heikosti lämmitetyt 

pukukopit, miehille ja naisille omansa. Muurin vieressä altaan takana on sotkuinen varasto, 

josta löytyy kaikenlaista roinaa uimapatjoista ja rantapalloista auringonottotuoleihin ja 

pihakalusteisiin. 

 

Pomppulinna 
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Kehäkadun varrella olevan suuren puna-kelta-raidallisen Pomppulinnan ilmansyöttö ja 

virtajohde toimivat yhä. Värien haalistumista sekä kynsien aiheuttamia naarmuja lukuun 

ottamatta linna onkin vielä hyvässä kunnossa. Pomppulinnan kumipinta on niin vahvaa ja 

paksua, että edes kissan kynsi ei sitä puhkaise. Linnassa on korkeat ilmatäytteiset laidat ja 

paksu kangaskatto.  

 

Sen lisäksi, että Pomppulinna tarjoaa paljon hupia sekä koirille että kissoille, toimii se 

kesäisin mukavana yöpymispaikkana. Talvisin Pomppulinna kovettuu ja jäätyy muotoonsa. 

 

Delfinaario 

 

Delfinaario sijaitsee Muurin vierellä aivan Daisylandin pohjoispuolella. Suuressa harmaassa 

betonikuutiossa on ikkunoita ainoastaan katonrajassa. Julkisivun siniset delfiinimosaiikit 

ovat rapistuneet ja halkeilleet.  

 

Delfinaarion suuret sisätilat ovat hämyisät ja pölyiset. Pienestä vastaanottoaulasta pääsee 

työntekijöiden vaatehuoneeseen sekä päähalliin. Hallin itäpuolella kohoaa kivinen 

katsomo. Istumatasot on päällystetty harmaantuneilla laudoilla. Länsipuolen seinustalla on 

ovi välinevarastoon, josta löytyy renkaita, palloja ja muuta rekvisiittaa. Katsomon ja 

varastohuoneen välissä salia hallitsee delfiinien viisi metriä syvä allas, jossa on noin kahden 

metrin verran vettä pohjalla. Altaaseen putoavan on mahdotonta päästä ylös omin avuin, 

jos ylipäätään selviää pudotuksesta hengissä. Altaan limaisessa vedessä lipuu myös kahden 

delfiinin muumioituneet ruhot. Etenkin helteillä haju on kamala.  

 

Delfinaario on Daisylandin rakennuksista ainoa, jossa sähköt eivät toimi enää kunnolla. 

Valot syttyvät ainoastaan altaan pohjaan, eikä liman alta kajastava kalsea valo yllä 

valaisemaan suurta hallia. Myöskään lämmitys ei enää pelaa täydellä teholla, mutta vaikka 

altaan vesi jäätyy ja hengitys huuruaa, on sisällä hallissa silti lämpimämpää kuin ulkona 

pakkasessa. 
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Matelijatalo 

 

Matelijatalo on matala, ikkunaton kivirakennus Delfinaarion itäpuolella. Rakennus on 

ulkoapäin hyvin vaatimattoman näköinen. Pääovesta sisään astuttaessa ensimmäisenä 

tulee vastaan valkoiseksi maalattu suhteellisen tilava aula, johon suuret ikkunat antavat 

valoa. Aulassa on vastaanottotiskin lisäksi naulakot ja WC-tilat.  

 

Aulaa lukuun ottamatta Matelijatalo on ikkunaton. Ilmanvaihto toimii yhä pitäen sisätilojen 

ilman jatkuvasti matelijoille sopivan lämpimänä ja kosteana. Rakennuksen sisällä 

kiemurtelee mutkainen, hämyisä reitti läpi matelijanäyttelyn. Käytävät ovat kapeita ja 

tunkkaisia. Katto ja lattia on maalattu mustiksi, seinät on verhoiltu mustalla, pölyyntyneellä 

sametilla. Seiniin on upotettu pieniä ja suuria terraarioita, joissa erilaisten otusten 

luurangot homehtuvat sijoillaan. Myös muutamassa akvaariossa on vielä limaista vettä ja 

eksoottisten kalojen raatoja. Pieniin huoltohuoneisiin johtavia ovia on upotettu sinne tänne 

mustiin seiniin.  

 

Lähes kaikkien terraarioiden lämpölamput toimivat yhä, ja nämä polttimot ovatkin muuten 

pimeiden käytävien ainoa valonlähde. Huoltohuoneisiin saa päälle kirkkaat 

loisteputkivalot.  

Matelijatalo on talvisin erittäin suosittu yöpymis- ja ajanviettopaikka. Jos kaikille riittää 

tilaa, myös kissoja suvaitaan tavallista paremmin. 

 

Kotieläinpuisto 

 

Kotieläinpuisto sijaitsee Varikon länsipuolella. Pinta-alaltaan se on suunnilleen Varikon 

kokoinen. Kotieläinpuistossa kiertää hiekkainen kävelyreitti, jonka varrella on erikokoisia 

eläinten aitauksia. Eläimet on jo vuosia sitten syöty, ja suurimpien eläimien kalutut luut 

lojuvat yhä sijoillaan. Eläinpuistossa on ollut maatilan eläimiä kanoista lampaisiin ja 

hevosiin. 

 

Lintutalo - Vankila 
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Kotieläinpuiston koilliskulmassa on pieni lintutalo. Rakennuksen valot rätisevät eikä 

lämmitys toimi talvisin kunnolla. Talossa on sisällä viisi suurta pyöreän muotoista, 

halkaisijaltaan n. 1,5-2m leveää häkkiä. Näihin häkkeihin Miliisi lukitsee huonosti 

käyttäytyviä koiria. Lintutalo siis toimii koirien vankilana. Ulkopuolisilla ei ole Lintutaloon 

asiaa, ja Miliisi vartioikin rakennusta etenkin silloin, kun häkeissä on vankeja. Kaikki irtain 

on viety häkeistä pois, ja jäljellä on enää betonilattia. Kun rettelöitsijä on lukittu häkkiin, 

tulisi häkkiin viedä myös ruoka- ja vesiastiat sekä talvisin huopa lämmikkeeksi, mutta 

etenkin jälkimmäinen jää usein ilman lahjuksia tapahtumatta.  

 

Vain harvoin Miliisi uskaltaa lukita Perheeseen kuuluvia kissoja vankilaansa, sillä Keisarinna 

tulistuu tällaisista teoista suuresti. 

 

 

Kahvikupit 

 

Kahvikupit on Kotieläinpuiston ja 

Planetaarion välissä sijaitseva laite, jota 

etenkin koirat käyttävät kesäisin 

nukkuma- ja ajanviettopaikkana. Laitetta 

peittää nuhjuinen vahakangas ja tukipilareiden virkaa toimittavat ruostuneet rautatolpat. 

Keskellä laitetta on suuri keltainen kannu ja sen ympärillä on kahvikuppeja, jotka toimivat 

laitteen vaunuina. Yhdellä poletilla kupit alkavat kitisten kiertämään kannua ja ne pyörivät 

myös hitaasti oman akselinsa ympäri. 

 

 

Varikko 

 

Varikko on Daisylandin koilliskulmassa 

oleva suuri huolto- ja lastausalue. 

Varikon piha ja työntekijöiden 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/kahvikupit.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/motelli.jpg
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parkkipaikka on asfaltoitu. Parkkipaikan länsipuolella on lastausrakennus ja -laituri. 

Rakennus on lähinnä tilava betonihalli, jossa on huollettu laitteistoa ja säilytetty 

ylimääräistä tavaraa. Muutamaa rikkinäistä laitteen osaa mukaan ottamatta tila on tyhjä ja 

talvisin varsin kolea. Siellä säilytetään myynnissä olevia tavaroita ja ruokia sekä perällä 

olevassa lukollisessa toimistohuoneessa myös Pankkiirin poletteja. Auktoriteetin jäsenillä 

on avaimet halliin, ja yleensä rakennus on lukittu. Päivisin myyntiin menevät tavarat 

laitetaan lastauslaiturin puolelle esille. Jos on kovasti pakkasta, saatetaan päivän myynti 

järjestää sisällä hallissa. Lastauslaiturille pääsee kivisiä portaita pitkin. Varikon eteläpuolella 

on toinen varastorakennus, joka on täynnä erilaista romua. Varastorakennusta ei juurikaan 

käytetä.  

 

Varikon parkkipaikalla on useampia sijoilleen ruostuvia autonrämiä - kuusi henkilöautoa ja 

kolme pakettiautoa sekä yksi rekka. Toisinaan sellaiset koirat, jotka ovat Auktoriteetin 

kanssa hyvissä väleissä, asuvat näissä autoissa.  

 

Kissojen kulku Varikolle on sallittu, sillä myös he voivat ostaa laiturilta tavaraa. Kissojen 

oleilua alueella valvotaan kuitenkin tarkemmin. 

 

Motelli 

 

Varikon länsipuolella on suuri yksinkertainen kolmikerroksinen rakennus, joka on aikoinaan 

toiminut työntekijöiden asumuksena. Ovesta sisään tultaessa törmää ensimmäisenä 

valoisaan oleskelutilaan, jossa on viihtyisiä sohvaryhmiä ja pölyisiä huonekasveja.  

 

Motellissa on kaksikymmentä pientä asuinhuonetta, joita pystyy vuokraamaan Huoltajalta. 

Auktoriteettipiirin kaikki jäsenet asuvat pääsääntöisesti Motellissa, Miliisin kanssa on 

toisinaan poikkeuksia. Motellin kellarikerroksessa on sauna-, suihku- ja pyykkitilat. 

Kolmannen kerroksen huoneissa on pienet parvekkeet. 

 

Planetaario 
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Planetaario on kupukattoinen, ikkunaton tummansiniseksi maalattu betonirakennus 

lähellä Varikkoa. Pienen aulan lisäksi rakennuksessa on vain yksi suuri pyöreänmallinen 

huone. Huoneet erottaa toisistaan raskas verho. Planetaarion sisäseinä ja puulattia on 

maalattu mustiksi. Seinää kiertää kaikkialla kaksi riviä nyhjääntyneellä sametilla verhoiltuja 

pehmeitä istuimia. Keskellä muuten tyhjää tilaa on suuri kattoon suunnattu projektori, 

jonka saa käyntiin yhdellä poletilla. Projektori heijastaa koveraan kattoon muuttuvia 

tähtikuvioita ja planeettoja. Oven vieressä on pieni automaatti, josta saa toisella poletilla 

päälle särisevää venäjänkielistä selostusta, tai vaihtoehtoisesti tunnelmallista musiikkia.  

 

Etenkin talvisin Planetaario on suosittu nukkumapaikka, jolloin projektorin ympärille 

tuodaan paljon peitteitä ja tyynyjä. Miliisi tekee kuitenkin usein ratsioita Planetaarioon ja 

häätää herkästi siellä oleilevat saadakseen tilan omaan käyttöönsä. 

 

 

Vuoristorata 

 

Varikon viereen rakennettu Vuoristorata 

on Daisylandin laitteista ainoa, joka ei 

enää toimi. Kun poletin pistää aukkoon, 

laitteen kaiuttimista kyllä kuuluu 

rätisevää musiikkia, mutta muuta ei tapahdu. Vuoristoradan puinen runko on lahonnut ja 

lohkeillut. Yksi radan punasinisistä viiden vaunun vaunuketjuista on vielä lähtökuopissaan 

starttiruudussa, toinen on jumittunut radan ylimpään kohtaan korkealle tasanteelle ja 

kolmas on siirretty laitteen takana kasvavaan pensaikkoon kuolemaan.  

Vuoristoradalla on yleensä hiljaista, mutta etenkin talvisin vaunujen jalkatilat toimivat 

erinomaisina asuinsijoina keskikokoisille ja sitä pienemmille koirille sekä kissoille. Vaunuun 

asumaan asettuva koira joutuu kuitenkin todennäköisesti puolustamaan asumustaan 

kynsin ja hampain, sillä vaunut ovat hyvin haluttuja nukkumapaikkoja.  

 

Korkealla radan varrella jököttävä vaunuketju taas toimii läpi vuoden Orpojen kissojen 

kotina, sillä radan jyrkkyyden vuoksi koira ei sinne pääse. 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/vuoristorata.jpg
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Leikkipuisto 

 

Leikkipuisto sijaitsee Törmailyautojen 

vieressä. Leikkipuiston hiekkakenttää 

reunustaa korkea aita. Keskellä puistoa 

on tehokas keltaista valoa antava 

lyhtypylväs.  

Leikkipuistoon kuuluvat rengaskeinut, kiikkulauta ja pienille lapsille tarkoitettu junarata. 

Hiekka-alueen ylle on rakennettu suuri kiipeilyteline, johon kuuluu mm. kolme liukumäkeä, 

narutikkaita, puolapuita ja tankoja. Kiipeilytelineessä on lisäksi neljä jyrkkäreunaisella 

katolla varustettua majaa. Kiipeilyteline oli liian vaarallinen lapsille, minkä vuoksi se 

pidettiin pitkään suljettuna ja kaikki alimmat askelmat ja puolat poistettiin. Tämän takia 

vain kissat pääsevät kapuamaan telineeseen puisia tukitolppia pitkin, ja etenkin kesäisin 

Orvot kissat viihtyvät siellä hyvin. 

 

Törmäilyautot 

Törmäilyautot sijaitsee Esityslavan koillispuolella. Törmäilyautokaukalon katos on paksua 

punaista vahakangasta. Katon ulko- ja sisäreunoja kiertävät keltaiset lamput. Sinisiä, 

punaisia ja keltaisia vaunuja on radalla yhteensä kymmenen, joista kolme epäkunnossa 

olevaa on työnnetty laitoihin kiinni. Vaunuissa on numerot yhdestä kymmeneen.  

 

Virran saa päälle yhdellä poletilla. Törmäilyautoradan ollessa käynnissä nauhuri soittaa 

musiikkia. Myös sisäkaton valot vilkkuvat. Törmäilyautot on yksi käytetyimmistä 

huvipuistolaitteista, ja usein paikalle keräännytään suuremmallakin joukolla. Vaunut eivät 

kulje kovin lujaa, mutta yhteentörmäys saattaa silti antaa kunnon tärskyn. Vain suurimmat 

koirat yltävät itse kaasupolkimelle, muut joutuvat palkkaamaan jalkatilaan apurin poljinta 

painelemaan. 

 

Kummitusjuna 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/leikkikentta.jpg
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Törmäilyautoja vastapäätä huvipuiston itälaidalle rakennettu Kummitusjuna on betoninen, 

ikkunaton ja ulkoapäin mustaksi maalattu. Rakennus on kaksikerroksinen, ja junan reitti 

kiemurtelee ahtaissa käytävissä ja huoneissa kummankin kerroksen mitalta. Pimeät, 

mustaksi maalatut sisätilat on valaistu paikoin punaisella, paikoin sinisellä himmeällä 

valolla. Rekvisiittana toimivat luurangot, viikatemiehet, kummitukset ja muut hirvitykset. 

Käytävissä soi jatkuvasti uhkaava urkumusiikki, mutta kun poletin syöttää 

polettiautomaattiin, alkavat laitteen tehosteet toimimaan. Katosta suhahtelee kylmää 

ilmaa niskaan, luurangot kalisevat, viikatteet heiluvat. Yhdellä poletilla lähtee liikkeelle yksi 

musta vaunu, joka kiertää radan viidessätoista minuutissa.  

 

Kummitusjunassa on siellä täällä naamioituja varasto- ja huoltohuoneita joita on vaikea 

löytää, ellei niiden sijaintia tiedä. Ovet eivät avaudu kahvoista, vaan huomaamattomista 

napeista. Tavallisen pulliaisen on erittäin vaarallista astua Kummitusjunaan, sillä siellä 

asustaa Daisylandin koirien alamaailman ylimystö. Jo pienestä pitäen vähänkään 

äidinvaistoa tuntevat emot varoittelevat pentujaan astumasta kummitusjunaan.  

 

Sama pätee myös kissoihin - Kummitusjunassa asuvat kelmit ja roistot eivät halua 

ulkopuolisia pesäpaikkaansa.  

 

Jos alamaailmaan kuuluva hahmosi asuu Kummitusjunassa, on hänen huoneelleen 

mahdollista luoda oma sub-board foorumille. 

 

 

Maailmanpyörä 

 

Kolmikymmenmetrinen maailmanpyörä 

kohoaa huvipuiston itämuurin vierellä 

luoden Daisylandille sen tunnistettavan 

siluettinsa. Maailmanpyörän rakenteet 

ovat ruosteisen punaiset, katokselliset korit keltaiset. Yhdellä poletilla Maailmanpyörä 

pyörii suunnilleen kolmekymmentä minuuttia. Jokainen kori pysähtyy hetkeksi 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/maailmanpyora.jpg
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korkeimpaan kohtaan. Jos kyydissä oleva ei tajua poistua laitteesta kun oma vaunu kiertää 

starttiruudun ohi, jää hän loukkuun yläilmoihin.  

 

Maailmanpyörä on ollut jo pitkään Daisylandin kuhertelevaisten kohtaamispaikka. 

Korkealle nouseva kori on huvipuiston ainoita paikkoja jossa voi olla varma siitä, ettei tule 

häirityksi. Maailmanpyörän pyöriessä kaiuttimista kuuluu rauhallista musiikkia.  

 

Myös alamaailma saattaa pitää kokouksiaan Maailmanpyörässä. 

 

Laivaravintola 

 

Laivan muotoinen ulkoapäin siniruskea ravintola on Elokuvateatterin ja Teatterilavan 

välissä. Ravintolaa kiertää noin metrin syvyinen erittäin limainen vallihauta, jonka yli 

pääsee kahden sillan kautta.  

Hämärästi valaistut ruokailutilat, keittiö ja vessa sijaitsevat laivan kajuutassa. Ruokailusali 

on sisustettu merimiestyyliin ankkureilla, pienoislaivoilla, puusta veistetyillä kaloilla ja 

muulla teemaan sopivalla rekvisiitalla. Pöydät ovat pyöreitä ja tuolin virkaa toimittavat 

pienet tynnyrit. Kierreportaita pitkin pääsee laivan kannelle, jossa on terassi. Kannella 

ilmasto on kohdellut puisia pöytiä ja tuoleja rankemmalla kädellä, ja lähes kaikki on 

hajoamispisteessä. Joka nurkassa levä ja sammal ovat alkaneet valtaamaan alaa. 

 

Elokuvateatteri 

 

Daisylandin itälaidalla Kehäkadun varrella sijaitseva Elokuvateatteri on hyvin suosittu 

ajanvietto- ja yöpymispaikka. Korkean, kuutiomaisen betonirakennuksen ulkopinnan 

maalaaminen ei koskaan ehtinyt valmistumaan, minkä vuoksi se on osin kuluneen harmaa, 

osin rapistuneen tummanpunainen.  

Elokuvateatterissa on pieni, loisteputkivaloilla valaistu aula naulakkoineen ja vessoineen. 

Saliin ei ole ovea, vaan oviaukon edessä roikkuu raskas, musta verho. Elokuvasalin 

katsomon tuolit on verhoiltu tummanpunaisella, nyhjääntyneellä samettijäljitelmällä. 

Teatterin valkokangas on osin repeytynyt, ja yhä vieläkin joka päivä seitsemän aikaan sille 
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heijastuu venäläinen Mowgli-elokuva. Jokainen Daisylainen onkin nähnyt kyseisen 

elokuvan ainakin kerran (puhetta eläimet eivät kuitenkaan ymmärrä). 

Projektorihuoneeseen pääsee aulan kautta ahdasta rappukäytävää pitkin. Elokuvan 

äänenvoimakkuutta pystyy säätämään, mutta muut asetukset ovat koirien ja kissojen 

ulottumattomissa.  

 

Elokuvateatterissa on jatkuvasti melko hämärää ja elokuvan alkaessa kaikki muut valot 

sammuvat kokonaan. Kesäisin salin ilma voi käydä tunkkaiseksi, mutta talvisin teatteri 

täyttää hyvin nirsonkin nelijalkaisen vaatimukset. Elokuvateatterissa nähdääkin etenkin 

talvisin paljon koiria ja kissoja - tällöin tilanahtaus aiheuttaa kränää ja eripuraa tasaisin 

väliajoin. 

 

 

Kojukuja 

 

Kojukuja käsittää asfaltoidun pihan, sen 

keskellä kasvavan suuren lehmuksen, ja 

asfalttia ympäröivät peli- ja myyntikojut. 

Kojut ovat värikkäitä ja iloisesti valaistuja, 

yleensä kaksikerroksisia. Yläkerroissa on ollut joko pieniä lahjatavarapuoteja tai kojujen 

varastoja.  

 

Kojukujan rakennuksissa toimii heikko lämmitys. Lisäksi syötävien tuotteiden myyntiin 

tarkoitettuihin rakennuksiin tulee juokseva vesi pieniin takahuonekeittiöihin. Kojukujan 

rakennuksissa yövytään etenkin talvisin, mutta jotkut ovat saaneet vallattua talojen sisältä 

nurkkauksen itselleen ympärivuotiseen käyttöön. Kojukujan rakennuksissa tapahtuu myös 

paljon koirien Auktoriteetin silmissä laitonta tavaran ja ruuan kauppaa. 

 

Tähystystorni 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1IARXm5shpY
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/kojukuja.jpg
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Tähystystorni on 80 metriä korkea pyöreäseinäinen rakennus. Rakennuksen huipulle 

pääsee kitisevällä hissillä, eikä kerroksia ole varsinaisesti kuin yksi - ylin kerros. Ylimmässä 

kerroksessa on toiminut kahvila. Keskellä pyöreää huonetta on hissi ja kahvilapiste, muualla 

tilassa on pöytä- ja sohvaryhmiä. Jokaiseen suuntaan aukeavat laajat ikkunat. Kissa pystyy 

vaivattomasti hyppäämään ikkunoita reunustavalle kaiteelle. Monia tuoleja on hilattu 

ikkunoiden ääreen, jotta myös pienemmät koirat pystyvät katselemaan avautuvia 

maisemia.  

 

Tähystystorni on avoin kaikille, mutta Miliisi häätää siellä oleilevat kissat mielellään ulos 

rakennuksesta. Miliisi pitää myös usein Tähystystornissa vahtia Daisylandissa tapahtuvien 

rikosten varalta, sillä sieltä näkee moneen Daisylandin osaan. Tähystystornissa olevalla 

Miliisillä on radiopuhelin, jolla hän ottaa tarvittaessa yhteyttä muihin työtovereihinsa 

havaitessaan ongelmia. 

 

 

D/ymparisto/vostok.html 

 

Vostok-niminen pieni ja takapajuinen kaupunki sijaitsee Komin alueella Venäjän Euroopan 

puoleisen alueen itäosissa. Kaupunki on ollut vielä 1900-luvun alussa osa suurempaa 

kylärykelmää, joista Vostok autioitui viimeisenä, vuonna 1999. Vostokiin johtavan tien 

asfaltointi on jo aikaa sitten kulunut ja halkeillut, eikä se ole enää ajokuntoinen. Tiheä 

havumetsä ympäröi kaupunkia joka puolelta. Joka vuosi puuraja hiipii lähemmäs vallaten 

tilaa talojen pihoilta ja teiltä. Hitaasti kaupunkia rapauttaa ajan ja sääolosuhteiden lisäksi 

luonto, joka nyt valtaa omaansa takaisin. 

Vostok on tyypillisen venäläinen vanhoine puu- ja ankeine betonirakennuksineen. 

Daisylandia ympäröivät kaupunginosat on nimetty sektoreiksi, ja numerollisen 

sektorinimen lisäksi jokaiselle alueelle on annettu myös kuvailevampi nimi. Muut 

kaupunginosat on nimetty sen mukaan, millainen profiili niillä on kissojen ja koirien 

silmissä.  

Vostokin alla risteilee laaja ja sokkeloinen viemäriverkosto, jossa Nälkä pesii. Näihin 

tunneleihin ei Daisylandin asukkailla ole mitään asiaa. Viemäriverkostosta johtaa 
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maanpinnalle neljä huoltoluukkua, Rööriä, joiden kautta Nälkä kulkee. Näiden Röörien 

lähettyvillä tulee daisylaisen olla entistäkin varovaisempi. Joka puolella kaupungissa on 

katutasossa myös tavallisia viemäriaukkoja, joissa on viemärikannet päällä. Näistä aukoista 

kantautuu ympäri vuorokauden maanpinnalle levottomia Nälkäkoirien ääniä.  

 

Vostokin aluekuvausten lukeminen ei ole välttämätöntä liittymisen kannalta, mutta erittäin 

suositeltavaa. Pelialueista löytyy pelkän alueen kuvailun lisäksi hyödyllistä infoa ja 

nippelitietoa. 

 

[ Linkit kuvauksiin ] 

 

 

I Sektori - Vodkasektori 

 

Ensimmäinen sektori sijaitsee melko lailla Vostokin keskellä. Vodkasektorin rakennukset 

ovat pääosin kaksi- tai kolmikerroksisia. Alakerroissa on liiketiloja, ylemmissä kerroksissa 

asuinhuoneistoja. Vodkasektorilla ei ole ruoka- tai tavarakauppoja, mutta sen sijaan 

http://maatuska.net/kuvat/karttavostok1.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/keilahalli.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/baari.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/baari2.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/vodkasektori.jpg
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Vostokin yöelämä on keskittynyt suurilta osin sinne. Mutkittelevien, kivettyjen katujen 

varsilla on useita nuhjuisia baareja ja pubeja. 

 

Keilahalli 

 

Vodkasektorin lounaiskulmassa on neliratainen keilahalli, jonka yhteydessä on toiminut 

epämääräinen klubin tapainen tanssibaari. Keilaratojen alla kulkee ahtaita keilapalloille 

tarkoitettuja hihnastoja, joihin pieni koira tai kissa mahtuu. Myös luiseva Nälkä saattaa 

ahtautua näihin tunneleihin.  

 

Keilahallilta on löydetty paljon huumeita. Huumediilerit ovat myös toisinaan pitäneet 

varastojaan tai kokouksia Keilahallilla. 

 

 

II Sektori - Mustasektori 

 

Pelkistetyissä, yksinkertaisissa 

rakennuksissa on yhdestä kolmeen 

kerrosta. Mustasektori on keskittynyt 

http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/kirkko.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/hautausmaa1.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/mustasektori.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/mustasektori3.jpg
http://maatuska.net/kuvat/aluekuvat/mustasektori2.jpg
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lähinnä autokorjaamoihin ja konehuoltoon - tilavista varastotiloista ja halleista löytyy jos 

jonkinnäköistä roinaa ja rompetta ruostuneista kulkuneuvoista työkaluihin ja 

käyttötavaroihin. Asuintiloja ei Mustasektorilla ole.  

 

Mustasektori on saanut nimensä siitä, että yksi neljästä viemäriverkostoon johtavista 

Rööreistä sijaitsee siellä. 

 

Kirkko 

 

Sektorin ulkolaidalla sijaitsee Vostokin vanha ja pieni kivikirkko. Kirkkoa ympäröivä 

hautausmaa on aikaa sitten rehevöitynyt epämääräiseksi pöheiköksi, josta hautakivet 

pilkistävät. Etenkin koirat ovat satunnaisesti harrastaneet haudanryöstelyä korujen ja 

muiden arvotavaroiden toivossa. Myös kirkko kätkee sisäänsä aarteita. 

 

III Sektori - Ruokasektori 

 

Pääasiallisesti kaksikerroksisten 

betonitalojen alakerroissa on liiketiloja, 

yläkerrat toimivat asuintiloina. 
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Ruokasektorilla sijaitsee useita pieniä erikoiselintarvikeliikkeitä teepuodeista 

lihakauppoihin. Etenkin lähimpänä Daisylandia sijaitsevat kaupat ovat jo tyhjillään, mutta 

kaupungin laidalta löytyvistä puodeista voi etsivä vielä löytää etsimänsä. 

 

Lavkamarket 

 

Sektorilla on Vostokin toisiksi suurin ruokakauppa, Lavkamarket. Pitkät käytävät ja korkeat 

hyllyrivit ovat pölyisiä ja tyhjiä. Lavkamarketin kauppatiloista ei enää ruokaa löydy, mutta 

kellarikerroksien varastotiloissa on runsaasti purkamattomia lasteja ja pakkauksia. Näissä 

kellareissa Nälkä lymyää mielellään, joten riskit ovat suuret. 

 

Kartano 

 

Lähes kaupungin ulkopuolella kohoaa Daisylandin perustajan Ivanov Harrisonin 

mauttoman pröystäilevä kartano. Kartano on pahoin rapistunut ja aikaa nähnyt. Pihapiiri 

rehottaa pensaista ja puiden taimista. Kartano on yhä siinä kunnossa, johon se jäi 

Harrisonin kadottua - mitään tavaroita ei ole viety tai huoneita töhritty.  

Rakennus on pullollaan mitä erilaisempia aarteita, mutta etenkin koirat välttävät paikkaa, 

sillä kartanon homeisen kosteassa kellarissa suuressa lasitankissa lepää Harrisonin 

edesmennyt koira Daisy formaldehydiliuoksessa. Daisyn ruumis on pahoin pöhöttynyt ja 

epämukavaan asentoon vääntynyt. Lisäksi se on upotettu tankkiin hyvin huolimattomasti, 

sillä eläinparka on asettunut irvokkaasti tankin laitaan niin, että sen pullottava toinen silmä, 

poski ja turvonnut kieli ovat painautuneet lasia vasten.  

 

Sanotaan, että Daisyn haamu jää vainoamaan jokaista koiraa, joka astuu jalallaan 

kartanoon. 

  

IV Sektori - Tavarasektori 

 

Pohjoisin sektori on nimeltään Tavarasektori, sillä sen liiketiloissa on lähinnä joihinkin 

käyttötavaroihin keskittyneitä pikku puoteja posliiniliikkeistä kellokauppoihin. Liiketilat 
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ovat pieniä ja ne saattavat olla osittain maan alla. Ylemmät kerrokset ovat joko asuin- tai 

toimistotiloja. Daisylandin lähimmistä kaupoista on jo kaavittu kermat päältä, mutta 

kauempana sijaitsevista puodeista ja varastoista löytyy vielä paljon hyödyllistä tavaraa. 

Tavarasektorilla on myös useita pieniä kyläkauppoja, mutta ruokatarpeet on 

todennäköisesti jo koluttu läpi. Tavarasektorin uloimmassa osassa on puisia omakotitaloja, 

joiden maali lohkeilee, katot ruostuvat ja pihat rehottavat. Omakotitaloja ei ole tutkittu 

paljoa, sillä monessa niistä on kellareita. 

 

Uimahalli 

Tavarasektorilla sijaitsee Vostokin uimahalli. Uimahallissa on kaksi allaspuolta. 

Pienemmällä allaspuolella on suurten ikkunoiden edessä muovisia aurinkotuoleja. Allas on 

kokonaan kuivunut ja se loivenee matalaan päähänsä niin paljon, että pieni koirakin pääsee 

tätä kautta altaasta pois. Suuremman allaspuolen altaassa on vielä runsaasti vihertävää 

vettä, ja limaiset kasvit kasvavat altaan pohjassa. Altaaseen pudonnut nelijalkainen ei pääse 

sieltä pois omin avuin. 

 

Satunnaisesti jotkut daisylaiset ovat onnistuneet harhauttamaan Nälän tippumaan 

altaaseen. Uimataidottomat Nälkäkoirat ovat hukkuneet nopeasti, ja jo useita tummia 

ruumita häämöttää altaan pohjassa. Talvisin altaan vesi jäätyy.  

 

Kellarikerroksesta löytyy kunto- ja jumppasali sekä saunatilat, mutta näistä tiloista löytyy 

myös Nälkä. 
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V Sektori - Asuinsektori 

 

Asuinsektorilla ei juurikaan ole liikkeitä tai yrityksiä paria toimistoa lukuun ottamatta, vaan 

nimensä mukaisesti sektorilla on lähinnä asuinrakennuksia. Lähempänä Daisylandia on 
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paljon puisia omakotitaloja, joiden kunto vastaa Tavarasektorin puutalojen tilaa. 

Ulommalta laidalta taas löytyy tiiliseinäisiä rivitaloja.  

 

Osa taloista on hyvin pieniä ja jo lähes luhistuneita, kun taas toiset ovat jopa 

kolmikerroksisia tukevarakenteisia paritaloja. Metsittyneitä pihoja rajaa usein piikkilanka-

aita. Suuressa osassa Asuinsektorin taloista on kellareita ja muita pimeitä huoneita, joissa 

hyvin suurella todennäköisyydellä törmää Nälkään. Moniin taloihin on jätetty irtaimiston 

lisäksi kaikenlaista pikkutavaraa. Myös ruokaa saattaa löytyä. 

 

Koulu 

 

Asuinsektorin keskellä on Vostokin koulu. Kolmikerroksinen betonirakennus on hyvin 

pelkistetyn näköinen. Sorapihalla on lahonneet keinut ja rikkaruohojen valtaama 

hiekkalaatikko sekä kulunut jalkapallokenttä. Osa koulun luokista on kokonaan tyhjillään, 

mutta pääsääntöisesti irtaimisto on yhä niillä sijoillaan, mille se on jätetty.  

Koulusta löytyy myös voimistelu- sekä liikuntasali. Liikuntasalin lattia on lahonnut ja 

vajonnut hurjan näköiseksi. Myös kissan voi olla vaikea kulkea tikkuja ja törröttäviä nauloja 

täynnä olevassa lauta-aallokossa. Lattian joihinkin kohtiin on muodostunut jopa niin syviä 

koloja ja halkeamia, että Nälkäkoira pystyy niissä väijymään. 

 

VI Sektori - Arvosektori 

 

Vostokin kauneudenhoitoyritykset ovat keskittyneet Arvosektorille. Arvosektorilla ei 

juurikaan ole asuintiloja, vaan sekä ylä- että alakerroissa on liikkeitä ja yrityksiä. 

Arvosektorilta löytää paljon kampaamoita, salonkeja ja hieromoita. Lisäksi alueella on 

vaatetusalan erikoisliikkeitä, kuten hattu- ja kenkäkauppoja. Arvosektorin liikkeitä ei 

juurikaan ole käyty läpi, joten niistä voi löytyä paljon kaikkea käyttökelpoista tavaraa. 

Ruokaa sektorilta ei löydy.  

 

Arvosektorin itälaidalla sijaitsee yksi neljästä Rööristä. 
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Hotelli 

 

Arvosektorin länsilaidalla on Vostokin ainoa hotelli, jonka Ivanov Harrison on aikoinaan 

rakennuttanut. Hotellissa on kolme kerrosta ja yhteensä 300 huonetta (1. krs. 1-100, 2. krs. 

101-200, 3. krs. 201-300). Yksinkertaiset huoneet on sisustettu vaaleilla väreillä. Tummat 

hotellin käytävät ovat tunkkaisia ja sokkeloisia, eikä joissain hotellin osissa olla käyty 

vuosiin. Pölyiseen maahan jäävät tassunjäljet paljastavat seikkailijoiden reitit. Alimmassa 

kerroksessa on lisäksi ruokasali ja suuri keittiö. Kellarikerroksessa on runsaasti varastotiloja, 

sekä Nälkä.  

 

Suurin osa hotellin huoneista on lukossa, eikä niissä ole koskaan käynyt kukaan 

nelijalkainen. Auki olevat huoneet on pengottu jo aikaa sitten. Hotellin aulassa 

vastaanottotiskin takana seinällä riippuu kolme taulua, joissa on avaimia lukossa oleviin 

huoneisiin. Koira ei kuitenkaan pysty kiipeämään taulujen alla olevalle työtasolle. Kissa taas 

ei yksinään yletä avaamaan hotellihuoneiden ovia. 

 

Ydinkaupunki 

Ydinkaupunki on lyhyesti ilmaistuna Vostokin keskusta, jota päätie halkoo. Keskusaukiolla 

on kuivunut suihkulähde, jonka keskellä olevalla korokkeella seisoo muinainen 

sammaloitunut venäjän pikkuaatelinen. Keskusaukion ympärillä sijaitsevat puolikaaren 

muotoiset rakennukset, joihin Vostokin hallintotilat keskittyvät. Ympärillä on muita tärkeitä 

rakennuksia, kuten esimerkiksi pankki ja verovirasto. Rakennusten tilat ovat säilyneet 

hyväkuntoisina, sillä daisylaiset eivät juurikaan hyödy niistä löytyvästä irtaimistosta. 

 

Teatteri 

Aivan keskustassa on suuri ja vanha teatteri. Teatterin aula ja käytävät ovat hämyisiä. 

Lattiaa peittää viininpunainen kokolattiamatto. Itse teatterisali on hyvin suuri ja 

koristeellinen, autioituneena myös kolkko ja vetoisa. Esityslavan takana on monia pieniä 

käytäviä ja pukuhuoneita näyttelijöille. Pimeässä kellarikerroksessa on rekvisiittavarastoja 

ja pitkiä käytäviä. 
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Sairaala 

Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on vastaanottopisteitä sekä tutkimus- ja 

hoitohuoneita. Ylin kerros koostuu lähinnä sairas-, varasto- ja toimistohuoneista. Sairaalan 

kellaritiloissa on paljon lääke- ja välinevarastoja. Kellarissa sijaitsee myös ruumishuone, 

jonka kaapeissa mätänee muutama ihmisruumis. Kammottava haju on levinnyt myös 

muualle pimeisiin kellareihin. 

  

Kekseliäs daisylainen voi saada aikaan tuottavan bisneksen sairaalasta löytyvien 

lääkeaineiden ja erilaisten tarvikkeiden avulla, mutta suurin osa ei löydä sairaalasta mitään 

lakanaa hyödyllisempää. Kellarissa mielellään lymyilevä Nälkä vaikeuttaa huomattavasti 

tavaroiden hakemista sairaalasta. 

 

Ostoskeskus 

Puiston itäpuolella on suuri kolmikerroksinen ostoskeskus. Ostoskeskuksessa on useita 

erilaisia liiketiloja vaate- ja sisustuskaupoista elektroniikkaliikkeisiin. Suurimpia 

ostoskeskuksen sisällä olevia liikkeitä ovat mm. sänkyjä, pöytiä ja sohvia myyvä 

sisustustavarakauppa sekä Vostokin suurin ruokakauppa. Ostoskeskuksen takana on tilavat 

 

Alakaupunki 

 

Alakaupunki on ollut aikoinaan niin sanottua vanhaa Vostokia. Alueen rakennuskanta ei 

juurikaan ole muuttunut niiltä ajoilta, kun tehdasta tai Daisylandia ei vielä ollut. Talot ovat 

vanhoja ja yksinkertaisia puurakennuksia, betonia ja kiveä on käytetty vain vähän 

rakennusmateriaalina. Kerroksia on pääsääntöisesti kaksi tai kolme. Ylemmissä kerroksissa 

on nuhjuisia toimistoja ja ahtaita asuintiloja. Katutason tiloissa on liikkeitä, yrityksiä ja 

puoteja. Alakaupungista on löytynyt monien eri alojen osaajia, kuten suutareita, räätäleitä, 

kehystämöjä, teurastamoita ja seppiä. Alakaupungin kaikkia kauppojakaan ei ole käyty läpi, 

sillä alue sijaitsee niin kaukana Daisylandista. Myös monia pieniä ruokakauppoja on yhä 

tutkimatta.  

 

Alakaupungin laidalla on yksi neljästä viemäriverkostoon johtavista Rööreistä. 
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Museo 

 

Alakaupungin pohjoisosasta löytyy Vostokin museo. Museorakennus on ollut alunperin 

hieno ja mahtipontinen kunnantalo, kunnes se siirtyi uusiin tiloihin. Alakaupungin 

yksinkertaisten pikkutalojen rinnalla museo näyttää kivijättiläiseltä.  

 

Suuret, marmorilattiaiset käytävät johtavat eri museosaleihin. Museoon on jäänyt kaksi 

näyttelyä - venäläinen koti ja venäläinen maalaustaide. Venäläinen koti -näyttelyä varten 

näyttelytiloja on sisustettu ylellisen venäläisittäin, ja tiloista löytyy monia tyypillisiä 

käyttötavaroita ja esineitä. Maalaustaiteen puolella raskaat sermit luovat tiloista sokkeloita 

ja toinen toistaan upeammat maalaukset seuraavat toisiaan. Museon kellarikerroksessa on 

suuria varastotiloja, ylimmässä kolmannessa kerroksessa toimistotiloja. 

 

Kirjasto 

 

Museon vieressä on kaksikerroksinen kirjasto, jonka suuria sisätiloja halkovat korkeat 

kirjahyllyt. Kirjastossa on valoisia lukusaleja ja ahtaita varastohuoneita. Sisätilat ovat 

siivottomassa kunnossa - kirjoja on heitelty sikin sokin lattialle ja hyllyjä on kaadettu. 

 

Puisto 

 

Alakaupungissa on Vostokin puisto, josta aikoinaan on pidetty erittäin hyvää huolta. Suuret 

sypressit ovat varjostaneet kivettyjä polkuja, sammakot kurnuttaneet lammessa ja kukat 

loistaneet kukkapenkeissä. Nyt saniaiset ja sananjalat muodostavat tiheän maton puiston 

pohjalle, ja siellä täällä mäntyjen ja kuusten taimet puskevat läpi tästä alustasta. Lampi on 

rehevöitynyt, ja muratti peittää pientä huvimajaa.  

 

Puistossa törmää harvoin Nälkään, sillä ne eivät liiku mielellään ulkona tai avoimilla 

paikoilla. 
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Vanha tyttökoulu 

 

Vostokin ulkolaidalla sijaitsee kaupungin vanha ylpeys, aikoinaan menestynyt tyttökoulu. 

Vanha ja suunnattoman suuri kivirakennus muistuttaa enemmän linnaa kuin koulua. 1800-

luvulla tyttöjä tuli kouluun kaukaakin, mutta jo ennen 1900-lukua koulun toiminta oli 

pääasiassa loppunut. Huoneet on sisustettu mahtipontisesti. Puurakenteet ovat lahoja ja 

aikaa nähneitä. Käytävät, salit ja rapukot seuraavat sokkelomaisesti toisiaan, ja paikkaa 

tuntematon nelijalkainen saattaa helposti eksyä.  

 

Pihapiirissä ja kellarikerroksissa on ruoka- ja tarvikevarastoja. Pölyisellä ja suurella ullakolla 

on paljon hylättyä tavaraa. Koulun yhteydessä on suuri liikuntasali. 

 

 

Betoniblokki 

 

Betoniblokiksi kutsuttu ankea 

kerrostaloalue sijaitsee Vostokin laidalla 

lähellä vanhaa säilyketehdasta. 

Betonisia, 5-9 kerroksisia 

elementtikerrostaloja on alueella useita, ja kerrosten määrän lisäksi niissä ei juuri muita 

eroja ole. Ikkunat ovat pieniä, betoniset parvekkeet ahtaita. Rakennusten ovet ovat 

raskaita, mutta lähes jokaisen oven alin lasi-ikkuna on rikottu, joten tutkimusmatkailija 

pääsee vaivattomasti sisälle. Kapeat ja jyrkät rappukäytävät ovat pölyisiä ja pimeitä. Osa 

asunnoista on lukossa, mutta suurimpaan osaan pääsee sisälle, jos vain uskaltautuu näin 

kauas Daisylandista. Läheskään kaikkia huoneistoja ei ole käyty läpi, eikä pölyisessä 
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lattiassa näy paljoa jalanjälkiä. Asuntojen koko vaihtelee paljon, mutta pääosa niistä on 

varsin pieniä. Sisustus on suurimmaksi osaksi yksinkertaista ja korutonta.  

 

Rappukäytävät johtavat lopulta ahtaisiin ikkunattomiin ullakkokerroksiin, jotka ovat täynnä 

puhallusvillaa, ilmastointiputkia ja varastotilaa. Joidenkin kerrostalojen katoillekin pääsee, 

mutta sieltä ei etsivä löydä käyttötavaraa tai ruokaa. 

  

Kerrostalojen kellarikerroksissa on suunnaton määrä häkkivarastoja sekä pesu- ja 

pyykkitilat. Nälkä pesiytyy mielellään näihin kellareihin, ja koska kuhunkin johtaa vain yksi 

ovi, joutuu seikkailija helposti ansaan. 

 

 

Helvetti 

Helvetti on Vladivostokin eteläisin daisylaisten määrittelemä kaupunginosa. Alue on hyvin 

pieni ja ränsistynyt. Kaksi- ja kolmikerroksiset puutalot ovat toimineet erilaisina liike- ja 

asuintiloina, eikä niissä olla ihmisten lähdön jälkeen käyty. Suurin osa rakennuksista on 

lahonnut jo maahan asti, ja loput ovat enemmän tai vähemmän vinksallaan. Puutalojen 

keskeltä tunnistaa helposti Röörin. Helvetissä on kaikista alueista tiiviimmin Nälkäkoiria, 

sillä Helvetin alapuolella kulkevat laajimmat viemäriverkostot. Nälkäkoirat sulloutuvat tätä 

Rööriä ympäröivien rakennusten kellareihin ja nurkkiin.  

Helvettiin astuva koira tai kissa kohtaa todennäköisimmin loppunsa, jos pistää kuononsa 

sisään yhteenkään Nälkäkoiria päivisinkin kuhisevaan rakennukseen. 

 

Tutkimusparakit 
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Mosennikan jälkeensäjättämät tutkimusparakit ovat yhä sijoillaan Vostokin laidalla 

metsänreunassa. Parakit ovat harmaita ja yksikerroksisia, pienissä ikkunoissa on kalterit. 

Alueen sorapohja on aikaa sitten täplittynyt rikkaruohoista ja heinistä. Kuiva sammal on 

värjännyt parakkien seinät likaisen läikikkäiksi.  

 

Harva uskaltautuu tälle alueelle, jossa paha on saanut alkunsa. Parakeiden sisällä on 

tutkijoiden pieniä yöpymis- ja oleskelutiloja sekä tutkimushuoneita. Suurin osa kalustosta 

ja laitteista on viety pois. Osassa parakeista on pidetty tutkittavia eläimiä. Kylmät 

metallihäkit löytyvät laitimmaisista parakeista, ja joissain on yhä kovan kohtalon 

kokeneiden koirien luurankoja. 

. 

 

Säilyketehdas 

 

Säilyketehdas sijaitsee Vladivostokin 

laitamilla Betoniblokin ja Helvetin 

takana. Se on suuri ja kuutiomainen 

rakennus, jossa on useita erillisiä siipiä. 

Tehtaan valtavan suuri päähalli sijaitsee keskellä rakennusta. Hallissa on säilykkeiden 
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pakkaamisesta vastannut koneisto, johon sisältyvät esimerkiksi pinnoiteainesammiot, 

liukuhihnastot sekä säilykepurkkeja taivuttaneet masiinat. Hallista johtaa rappusia ja 

käytäviä toimistotiloihin ja varastoihin. Näitä tiloja on kolmessa kerroksessa. Joiltain 

ylemmissä kerroksissa sijaitsevilta käytäviltä avautuu näkymä päähalliin, ja pudotuksen 

estää vain ruostunut rautakaide.  

 

Tehdasrakennuksen muissa siivissä on pienempiä halleja ja tiloja. Ikkunoita on vähän, ja ne 

ovat pieniä.  

 

Säilyketehtaan pääovi on lukossa, mutta sisälle pääsee kellarin rikkoutuneesta ikkunasta. 

Nälkä pesii usein tehtaan alla ahtaissa käytävissä. Turvallisempi reitti tehtaaseen on kiivetä 

rakennuksen takana olevia huoltokierreportaita pitkin ylös kolmanteen kerrokseen asti, 

jossa ovi on jäänyt lukitsematta.  

 

Säilyketehtaan pihapiirissä on kolme varastomakasiinia. Makasiineissa on sisällä 

kaikenlaista romua rikkoutuneista koneiston osista koneiden varaosiin. Tehtaan sulkemisen 

jälkeen sen pihaa alettiin käyttämään suuremman tavaran kaatopaikkana. Jopa kauempana 

asuneet veivät hajonneet autonsa ja rikkinäiset kalusteensa Säilyketehtaan pihaan. 

Lukuisten autonromujen ja muun jätteen seassa lepää myös suurempaa tavaraa: ruostunut 

kaksikerroksinen linja-auto, kolme rekkaa ja pieni kalastusalus. 

 

 

D/ymparisto/uhat.html 

 

Vuosien 1998-1999 välisenä aikana suoritettu geenitestaaminen sai aikaan vääristyneen 
koirapopulaation, jota kutsutaan yleisesti Näläksi. Nälkäkoirat ovat ehdottomasti 
Daisylandissa elävien kissojen ja koirien suurin uhka, mutta se ei jää ainoaksi. Myös moni 
muu asia tekee jokapäiväisestä selviämisestä kamppailua. 
 
Pakkanen 
Talvipakkaset voivat kivuta kylmimmillään neljäänkymmeneenkin pakkasasteeseen. 
Etenkin lyhytkarvaiselle, aliravitulle tai huonokuntoiselle kissalle tai koiralle jokainen 
vastaantuleva talvi voi jäädä viimeiseksi. Pakkasen lisäksi daisylaisia koettelevat rankat 
lumipyryt ja korkeat kinokset. 
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Sairaudet 
Sairaudet leviävät nopeasti tiiviisti elävän populaation sisällä. Tarttumista helpottaa ruuan 
puutteesta ja laadusta johtuva huono vastustuskyky. Etenkin talvella jo pelkkä yskä voi äityä 
tappavaksi. Sairaalta vaikuttavia kanssaeläviä kannattaakin välttää. 
 
Loiseläimet ja hyönteiset 
Punkit ja kirput ovat tuttu riesa daisylaisille, eikä täysin loisetonta kissaa tai koiraa olekaan. 
Pääasiassa näistä otuksista ei ole haittaa, mutta pahimmillaan ne voivat levittää tauteja. 
Kesäisin hyttyset ja paarmat piinaavat sankoin joukoin Daisylandin asukkaita. 
 
Muut eläimet 
Petolinnut 
Komin autiomailla tavataan useita kotkalajeja. Niistä vaarallisin oni kuningasmerikotkia, 
jonka siipien kärkiväli voi olla parhaimmillaan 2,5 metriä. Tämän kokoinen kotka pystyy 
käymään keskikokoista suuremmankin koiran kimppuun. Kissa tai kissan kokoinen koira on 
kuningasmerikotkalle helppo saalis. Jos näkee kotkan siluetin kaartelemassa taivaalla, 
kannattaa etenkin pienikokoisen daisylaisen hakeutua suojaan. On raportoitu tapauksia, 
joissa kuningasmerikotka vie asukkaita Daisylandin muurien sisäpuoleltakin. 
 
Käärmeet 
Etenkin lämpiminä päivinä Vostokissa voi törmätä monenlaisiin käärmeisiin, joista suurin 
osa ei pysty aiheuttamaan ilkeän puremahaavan lisäksi muuta vahinkoa. Käärmeiden 
joukosta löytyy kuitenkin myös tappavan myrkyllisiä lajeja. Näistä yleisimpiä ovat kyy ja 
arokyy. Arokyy on hieman tavallista kyytä pienempi ja väritykseltään rusehtava. Sen myrkky 
ei tapa keskikokoista ja hyväkuntoista koiraa, mutta pienempi koira tai kissa 
todennäköisesti menehtyy puremaan. Suomessakin tavattavan kyyn purema taas voi olla 
hengenvaarallisen suurempikokoisellekin koiralle. 
 
Karhut 
Karhu ei mielellään tule ihmisasutuksen lähelle, ei edes vuosia hylättynä olleeseen 
Vostokiin. Joskus satunnaisesti kontio voi kuitenkin harhautua Vostokin rajalle. Karhu ei 
hyökkää kissan tai koiran kimppuun, ellei se ole nälkäinen tai koe oloaan uhatuksi. Jos 
karhulla tosin on pentuja, se voi suojella näitä hyvinkin hyökkäävästi. Kissa tai koira ei voi 
tässä tilanteessa muuta kuin paeta. Karhu voi tappaa daisylaisen yhdellä tassujen iskulla. 
 
Sudet 
Vostokia ympäröivä koskematon ja sankka kuusimetsä on susien reviiriä. Sudet eivät tule 
kaupunkiin daisylaisten alueelle, eivätkä ne itsekään siedä tunkeilijoita omalla alueellaan. 
Susi pyrkii aina tappamaan reviirilleen tulleen kissan tai koiran.  
 
Susi puhuu osittain samaa kieltä kuin kissat ja koirat, mutta sen murre on kulmikas, 
vanhahtava ja vaikeasti ymmärrettävä. Daisylaiset pitävät susia yksinkertaisina, 
karkeatapaisina ja alkukantaisina raakalaisina, joita joutuu väistämään säilyttääkseen oman 
henkensä. Susi on huomattavasti vahvaakin koiraa voimakkaampi, minkä lisäksi se on 
tottunut väkivaltaisuuksiin ja taisteluihin. Susia tapaa harvoin Vostokin läheisyydessä, ja 
daisylaisen tulee kunnioittaa heidän elinaluettaan, jotta näin olisi myös jatkossa.  
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D/asukkaat.html 

Vostokin keskellä kohoavan Daisylandin muurien sisäpuolella asuu entisten 

ihmisasukkaiden lemmikeistä polveutuva kissa- ja koirajoukko. Yleisesti ottaen näiden 

kahden ryhmän välit ovat kylmäkiskoiset ja etäiset, mutta koska elintila ei riitä suuriin 

reviireihin ja hajurakoihin, on keskinäisen yhteiselon yksinkertaisesti pakko luonnistua. Niin 

elintavat, suhteet kuin käytännötkin poikkeavat kissojen ja koirien välillä huomattavasti.  

 

Kissat pitävät koiria likaisina ja karkeatapaisina jätteiden tonkijoina, jotka selvittävät 

lukuisat ongelmansa väkivallalla ja viinalla. Koirien yleiskäsitys kissoista taas on teetä 

lipittävä ja keskenään salaisuuksiaan supatteleva sisäpiiri, jonka jäsenet pitävät itseään 

turhan suuressa arvossa. Välillä varsin näkyvästäkin vihanpidosta huolimatta eri lajien 

välillä on on myös lämpimiä ystävyys- ja joskus jopa rakkaussuhteita. Jälkimmäisiä tosin 

katsotaan hyvin karsaasti niin kissojen kuin koirien puolesta.  

 

Kissoilla on Daisylandin sisällä oma reviirinsä, Koti, jonne koirilla ei ole mitään asiaa. Koirien 

johtoporras ja rikkaimmisto asuu Motellissa Sviiteissä, mutta muuten koirat ovat 

levittäytyneet asustelemaan ympäri Daisylandia. 

 

Esineiden hyötykäyttö 

Daisylandiin ja sitä ympäröivään Vostokin kaupunkiin on ihmisten jäljiltä jäänyt suunnaton 

määrä tavaraa laidasta laitaan. Vuosien aikana daisylaiset ovat oppineet tehokkaasti 

hyödyntämään kaikkea saatavilla olevaa roinaa radiopuhelimista ja taskulampuista aina 

shampoohon ja aurinkolaseihin. Koira tai kissa, joka ei kanna mukanaan mitään ihmisten 

rompetta, on harvinainen näky. Etenkin koiran mukana kulkee usein koko omaisuus 

käsittäen niin pientä ja turhaa tilpehööriä kuin myös mukavuutta lisääviä kapistuksia kuten 

makuualustoja, noppia ja vaatekappaleita.  
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Materia on yksi tapa ilmaista statusta. Mitä monipuolisemmin ja erikoisemmin tavaroita 

osaa käyttää ja yhdistellä, sitä enemmän myös herättää huomiota - niin hyvässä kuin 

pahassakin.  

 

Kissa on käpälistään näppärämpi kuin koira, ja näin ollen pystyy käyttämään hyödykseen 

erilaisia esineitä ja tavaroita paremmin. Kissa suorittaa usein koiran puolesta erilaisten 

tavaroiden huoltoa, kuten pattereiden ja polttimoiden vaihtamista. Myös purkkien ja 

pakkauksien aukominen sujuu kissalta kätevämmin.  

 

Kaupungissa vierailevalle kello on tärkeä kapistus, jotta osaa palata ajoissa takaisin 

Daisylandiin. 

 

Sähkön hyödyntäminen 

Sähköt toimivat yhä Daisylandissa, mutta eivät kaupungissa. Vaihtelevanpituisia 

sähkökatkoksia sattuu varsin usein.  

 

Sähköä hyödynnetään Daisylandissa jokapäiväisessä arjessa. Tästä yksinkertaisin muoto 

ovat rakennusten valot ja lämmitys. Sitä mukaa kun kattovalojen polttimot palavat, 

tuodaan usein huoneisiin ja asumuksiin pistokkeeseen sopivia pöytä- ja jalkalamppuja. 

Myös kaikenlaiset muut pistorasiasta virtansa saavat hyödylliset laitteet ovat varsin yleisiä.  

Kissat käyttävät talvisin etenkin Aurinkoravintolan hellaa ruuan sulattamiseen, sillä kissan 

leuat eivät ole tarpeeksi vahvat kunnolla jäätyneen ruuan pureskeluun. 

 

Tulen hyödyntäminen 

Tuli on daisylaisille elementtinä pelottava ja vaikeasti hallittava. Läheskään kaikki eivät osaa 

tulta sytyttää, ja vaikka osaisivatkin, käytetään tulta vain harvoin.  

 

Yleisin tulen käyttömuoto on tupakan tai muun vastaavan sytyttäminen. Tähän koira 

tarvitsee usein kissan näppärien käpälien apua. Talvisin huonommissa oloissa elävät 

daisylaiset käyttävät tulta myös lämmön ja valon vuoksi. Nuotioiden tekemisessä on 

kuitenkin aina riskinsä, ja Miliisi saattaakin sammuttaa mielestään turhan suureksi 
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kasvaneita kokkoja turvallisuusriskiin vedoten. Jos nuotion sattuu pistämään pystyyn 

johonkin rakennukseen jossa palohälyttimet vielä toimivat, voi Miliisin korviin kantautuva 

hälyttimen ulina johtaa jopa vankilatuomioon. 

 

Puhuttu kieli 

Koirat ja kissat puhuvat kaikkialla maailmassa samaa yleiskieltä. Näin siis vaikkapa 

venäläiset, suomalaiset ja kiinalaiset kissat ja koirat ymmärtävät toisiaan ongelmitta.  

 

Pelissä hahmo ei tunne muiden kuin suomenkielisten sanojen merkitystä. Vaikka hahmon 

nimi olisikin Falcon, ei hän tiedä sen tarkoittavan haukkaa englanniksi. 

 

 

D/asukkaat/kissat.html 

 

Daisylandissa asuvaa sekalaista koirajoukkoa harvalukuisempi ja tiiviimpi kissayhteisö 

asettui asumaan huvipuistoon ennen koiria, mutta vuosien varrella he ovat joutuneet 

tinkimään elintilastaan.  

 

Rodut 

 

Kissoissa rotukirjo ei näy samanlaisena kuin koirissa, eikä sillä ole samassa mittakaavassa 

vaikutuksia kissan luonteeseen tai ominaisuuksiin. Aivan äärirotuja ei kuitenkaan 

Daisylandissa esiinny, sillä esimerkiksi karvaton kissa ei pärjäisi Vostokin talven yli. 

 

Perhe ja tasa-arvo 

 

Kissat kutsuvat joukkoaan Perheeksi, vaikka läheskään kaikki sen jäsenet eivät olekaan 

sukua keskenään. Sana Perhe onkin tässä yhteydessä enemmänkin synonyymi laumalle. 

Perheen ydinajatuksia ovat muista huolehtiminen, tasavertaisuus ja jakaminen. Perhe 

suojelee kiivaasti omiaan ja pitää huolta heikommista. Perheellä on myös kääntöpuolensa 
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- jos kissa erotetaan rikkomusten takia Perheestä, eli hänestä tulee niin sanotusti Orpo, 

kääntyy tämä koko yhteisö häntä vastaan.  

 

Kissojen keskuudessa vallitsee voimakas matriarkaalisuus, mikä näkyy etenkin 

Keisarinnasuvussa. Myös johtajasuvun ulkopuolella naaraalla on hienoinen etu kolliin 

nähtynä. Myös ikää arvostetaan, ja vanhempien kissojen viisautta kunnioitetaan.  

 

Perheeseen kuuluvan kissan elämä on pääsääntöisesti vakaampi ja turvatumpi kuin 

tavallisen koiran. Pidettynä perheenjäsenenä kissa voi luottaa aina siihen, että pahan 

paikan tullen hänellä on luja kissajoukko turvanaan. Epävakaat elinolosuhteet ovat 

kuitenkin saaneet aikaan sen, että myös Perheen sisällä kytee alinomaa levottomuus ja 

epätietoisuus tulevasta. Kaikki ei myöskään ole aina niin puhdasta ja pyytteetöntä kuin 

miltä näyttää, vaan Perheenkin sisällä tapahtuu vehkeilyä ja juonittelua.  

 

Orpo kissa poikkeaa tästä normista. Orvolla ei ole Perheen suojaa turvanaan, ja hän joutuu 

elämään pääsääntöisesti omillaan. 

 

Orpo 

 

Kissa voi tulla Perheen hylkäämäksi, jos hän rikkoo Perhettä tai Keisarinnasukua vastaan. 

Tällaisia rikoksia voivat olla esimerkiksi väkivalta tai varkaudet. Orpoja halveksitaan ja 

syrjitään, ja heidän seuraansa pyritään myös usein karttamaan. Joskus harvoissa 

tapauksissa Orpo voi päästä takaisin Perheeseen jos hän onnistuu osoittamaan olevansa 

luottamuksen arvoinen.  

 

Orvon kissan jälkeläiset ovat syntyessään Orpoja. Kun Orvon pennut tulevat kolmen 

kuukauden ikään, kysyy joku Perhettä edustava Keisarinnasuvun jäsen pennulta, haluaako 

tämä tulla Perheen adoptoimaksi. Jos vastaus on kieltävä, pysyy pentu Orpona. Jos taas 

myöntävä, tulee hänestä täysivaltainen Perheenjäsen. Adoptoidun pennun välit tämän 

Orpoihin vanhempiin viilenevät, sillä hänen uuden Perheensä tulee olla etusijalla. Orvon 
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pennun vanhemmat saattavat usuttaa jälkeläistään valitsemaan Perheen, sillä tämä takaa 

hänelle lähes varmasti paremman tulevaisuuden.  

 

Orpo voi myös halutessaan viedä itse pentunsa Perheen adoptoimaksi. Tällaisia 

"dumppauksia" tapahtuu usein, sillä jälkeläisistä huolehtiminen on yksin elävälle kissalle 

raskasta. 

 

Keisarinnasuku 

 

Kissojen joukkoa johtaa alunperin Daisylandiin sirkuskissoiksi ostetuista 

kolmesta venäjänsinisestä polveutuva suku, joka tunnetaan yleisesti Keisarinnasukuna. 

Suku on pysynyt elinvoimaisena, vaikka sen koko onkin vaihdellut vuosien varrella.  

Kissat ovat hyvin matriarkaalisia, ja tämä näkyy myös Keisarinnasuvun rakenteessa ja 

perimysjärjestyksessä. Ainoastaan itse Keisarinnan synnyttämät kollit lasketaan kuuluvaksi 

sukuun, ja heitä nimitetään Keisareiksi. Keisarin naaraspuoliset jälkeläiset kuuluvat 

Keisarinnasukuun, kollit eivät. Kun Keisarinna vaihtuu, pysyvät hänen jälkeläistensä arvot.  

Muiden suvun naaraiden synnyttämät kollit eivät kuulu sukuun, eikä heidän 

verenperintönsä vaikuta millään tavalla heidän asemaansa Perheessä.  

 

Perheen pää on aina Keisarinnasuvun naaraspuolinen jäsen. Keisarinna hallitsee niin 

pitkään, kuin hän itse kokee olevansa kykenevä hoitamaan virkaansa, tai jos enemmistö 

Perheestä haluaa Keisarinnan vaihtuvan. Keisarinna valitsee itse itselleen seuraajan 

sukunsa sisältä. Jos taas edellinen Keisarinna on menehtynyt, ennen kuin hän on ehtinyt 

kertomaan suvulle seuraajaansa, siirtyy hänen lähin naaraspuolinen sukulaisensa johtajaksi 

(siskot, tyttäret, tyttärentyttäret). Keisarinnan mahdollista puolisoa kutsutaan 

yksinkertaisesti Keisarinnan puolisoksi. Hän on Keisareita alempana, eikä hänen asemansa 

ole kovinkaan varma, sillä yksiavioisuutta ei pidetä normina tai tavoitteena. Keisarinnan 

puoliso siis usein vaihtuu tiuhaan, ja joskus heitä voi olla jopa useampia samaan aikaan.  

 

Keisarinna ei pysty mielivaltaisesti komentelemaan ja määräilemään Perheen jäseniä, vaan 

hänen tehtävänsä on auttaa, jakaa neuvoja ja ratkoa Perheenjäsenten ongelmia. 
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Keisarinnaa pidetään viisaana, lämminsydämisenä ja hyvänä kissana, jonka puoleen voi 

kääntyä asiassa kuin asiassa. Hän ajaa aina omiensa puolta, ja ottaa ensimmäisenä 

huomioon Perheen hyvinvoinnin. Vaikkei Keisarinna käskekään, hänen sanaansa yleensä 

totellaan, sillä hän ei pyydä mitään ilkeyttään tai omahyväisyyttään, vaan ajattelee Perheen 

parasta.  

 

Ei ole kiellettyä kyseenalaistaa Keisarinnan päätöksiä, mutta jos joku Perheenjäsen asettuu 

Keisarinnan tielle poikkiteloin pelkästään laiskuuttaan, typeryyttään tai itsekkyyttään, ei 

tällaista katsota hyvällä.  

 

Koirat eivät välttämättä arvosta ja kunnioita Keisarinnaa, mutta heidänkään ei kannata 

nousta häntä vastaan. Moni kissa on valmis kostamaan Keisarinnansa puolesta, jos joku 

räksyttävä kuolaturpa on aiheuttanut hänelle vääryyttä.  

 

Keisarinnasuvun muita naaraita kutsutaan Prinsessoiksi, mutta tätä nimikettä käytetään 

vain, kun tarkoituksena on olla erittäin kohtelias. Prinsessa ei varsinaisesti ole muita 

Perheenjäseniä ylempänä, eikä hän pysty vetoamaan sukulinjaansa tai titteliinsä 

saadakseen tahtonsa läpi. Keisarinnasukuun kuuluminen tuo kuitenkin tullessaan vastuuta 

ja odotuksia, sillä myös Prinsessojen oletetaan olevan pyytteettömiä ja avuliaita Perhettä 

kohtaan. Keisarinnasukuun kuuluvan kissan toilailut joutuvat aina huonompaan valoon, ja 

tällaiset teot ovat myös häpeäksi suvulle.  

 

Keisarinnasukua vastaan tapahtuneet rikokset nousevat myös helpommin esille, ja näissä 

tilanteissa Prinsessa voi olla varma siitä, että hänen kunniaansa on puolustamassa koko 

Keisarinnasuku.  

Kuten Prinsessoilla, ei myöskään Keisareilla tuo suvun nimi mukanaan parempaa asemaa 

yhteisössä. Keisareiden oletetaan suojelevan Perhettä ja sukuaan. Heiltä odotetaan 

rohkeutta, voimakkuutta ja lojaaliutta Perhettä kohtaan.  

 

 

Keisarinnasukuun kuuluvaa ei voi häätää Perheestä. Tämän myötä Keisarinnasuvun 
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jäsenenä oleminen on vapaampaa, sillä tällöin ei tarvitse varoa tekemisiään samassa 

mittakaavassa kuin muiden perheenjäsenten. Jos kuitenkin näyttää siltä, että 

Keisarinnasuvun Prinsessa tai Keisari uhkaa liata koko suvun nimen, saatetaan hänet 

hiljaisesti hävittää eli tappaa.  

 

 

Keisarinnasuku kautta aikain 

 

Perheensisäiset arvot 

 

Useilla Keisarinnasuvun jäsenillä on omat yksilökohtaisesti valitut tehtävänsä, joita he 

hoitavat. Lisäksi Keisarinnalla on apunaan Oikea ja Vasen tassu. Vasen tassu vastaa 

Perheen turvallisuuteen liittyvistä asioista, ja Oikea tassu taas toimii Keisarinnan 

neuvonantajana. Yleensä vain Keisarinnasuvun jäsen voi toimia näissä viroissa.  

 

Etenkin Oikean tassun asemassa on nähty vuosien varrella enemmän naaraita kuin kolleja. 

Myös kollin on mahdollista päästä nousemaan näihin asemiin, mutta usein kyseinen kissa 

on tällöin samaan aikaan myös Keisarinnan puoliso.  

 

Vasen tassu vastaa Perheen turvallisuudesta. Hän pitää huolen siitä, että Perhettä 

vartioidaan kellon ympäri, ja että vartiointitehtävissä olevat kissat ovat osaavia ja 

luotettavia. Vasemman tassun tehtäviin kuuluu vartioiden värvääminen ja mahdollinen 

kouluttaminen, turvallisen ilmapiirin ylläpitäminen ja Perheen kissoista huolehtiminen. 

Vasen tassu voi myös järjestää turvattuja kaupunkikäyntejä Vostokiin niille kissoille, jotka 

eivät uskalla yksin poistua Muurien ulkopuolelle.  

 

Vasemman tassun tulee olla tietoinen kaikista turvallisuusriskeistä. Hänen tulee tuntea 

erityisen kissavihaiset koirat ja katkeroituneet Orvot. Vasemmalta tassulta vaaditaan 

ehdotonta uskollisuutta, suoraselkäisyyttä ja jämäkkyyttä.  

 

Oikea tassu on Keisarinnan luotetuin neuvonantaja, ystävä ja tukija sekä usein myös hyvin 

http://daisyland.boards.net/threads/recent/422
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läheinen sukulainen, esimerkiksi tytär tai sisko. Oikea tassu osallistuu Keisarinnan kanssa 

tärkeisiin tapaamisiin ja pohtii ratkaisuja Perheeseen liittyviin ongelmiin. Toisinaan Oikea 

tassu myös toimii Keisarinnan sijaisena, jos Keisarinna on syystä tai toisesta estynyt 

hoitamaan velvollisuuksiaan.  

 

Oikean tassun tulee olla yhtä hyvin perillä Perheen tapahtumista kuin itse Keisarinnankin. 

Häneltä vaaditaan ehdotonta uskollisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja keskustelutaitoja.  

 

Tee 

 

Teen juominen on kissoille tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Kissoilla on Kodissa useita 

samovaareja, joista päivittäisessä käytössä ovat teräksiset, sähköllä lämpenevät mallit. 

Teetä keitetään Kodissa päivittäin, ja halukkaita teenjuojia varten keitetty vesi poreilee 

lakkaamatta samovaareissa. Kissat voivat kokoontua omiin kuppikuntiinsa rentoutumaan, 

kuuntelemaan uusimpia juoruja ja ratkomaan ajankohtaisia ongelmia teekupin äärelle.  

Teepussit ja -yrtit ovat tärkeä elintarvike kissoille, ja niitä kerätään kaupungista yhtä 

suurella innolla kuin ruokaa talven varalle. Jokaisella kissalla on myös oma teekuppinsa, 

joka voi olla esimerkiksi pieni muovi- tai lasipurkki. Ihmisille mitoitetut kahvimukit ovat 

turhan suuria, mutta pienet ja vanhanaikaiset keraamiset teekupit voivat sopia suurempien 

annosten ystäville. 

 

Kissanminttu 

 

Kissanmintulla on kissoille huumeenkaltainen vaikutus, ja lähes jokainen kissa käyttää 

silloin tällöin kissanminttua. Kissanminttua käytetään useimmiten teessä pieninä määrinä, 

jolloin se saa aikaan rauhallisen ja levollisen olon. Tämä on hyvin suosittua etenkin talvisin.  

Pureskeltuna kissanminttu aiheuttaa voimakkaampia mielentiloja, ja ne vaihtelevat usein 

kissasta riippuen. Jos kasvin osia nielaisee, aiheuttaa se pahaa oloa ja oksetusta.  

Erilaiset aistiharhat ja mielikuvat ovat yleisiä. Yleisin pureskellun kissanmintun 

aikaansaama vaikutus on euforinen tila, mutta jotkut yksilöt voivat tulla myös 
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aggressiivisiksi tai pelokkaan ahdistuneiksi. Etenkin ensimmäisillä käyttökerroilla vaikutus 

voi heitellä.  

 

Kissanpennut eivät saa tästä kasvista samanlaista vaikutusta, vaan heille kissanmintun 

nauttimisesta seuraa usein huimausta ja pahoinvointia. Tästä syystä kissanminttu onkin 

aikuisten kissojen nautintoaine, jota kokoonnutaan nauttimaan joskus suurissakin 

joukoissa.  

Kissanminttua kasvaa Vostokissa. Joitain pieniä esiintymiä on Sektoreiden 

omakotitaloalueilla, mutta jos haluaa varmasti löytää kissanminttua, joutuu sitä etsimään 

Betoniblokista ja Helvetistä. Kissanminttua kuivataan talveksi.  

 

Runsaasti käytettynä kissanminttu voi aiheuttaa vakavaa riippuvuutta.  

Kissanminttu ei vaikuta millään tavalla koiriin. 

 

Asuminen 

 

Perhe asuu Daisylandissa kohoavassa vanhassa kellotapulissa, jota kutsutaan Kodiksi. 

Kellotapuli on toiminut aikoinaan nähtävyytenä. Kerroksia on neljä, joista alin on selkeästi 

suurin. Alin kerros on myös ainoa, jossa on lasitetut ikkunat - ylemmissä on kussakin yksi 

luukku, jota pidetään auki kesäisin. Sisälle Kotiin kuljetaan ennemmin näiden luukkujen 

kautta, sillä raskaiden pariovien avaamiseen tarvitaan useampi kissa.  

 

Kerrosta pääsee vaihtamaan jyrkkiä kierrepuuaskelmia pitkin, jotka eivät juurikaan vie tilaa 

huoneista. Huoneisiin on aikoinaan suurella vaivalla raahattu puisia sermejä, jotka jakavat 

huoneita pienemmiksi ja viihtyisämmiksi sopiksi. Jokaiseen kerrokseen on tuotu suuri 

määrä lämpimänvärisiä tyynyjä ja peitteitä. Lattialla, seinillä ja katon tukipuissa 

kiemurtelee lisäksi useita keltaisia ja punasävyisiä valosarjoja, jotka kytketään päälle 

pimeinä öinä ja iltoina. Suitsukeastiat ja samovaarit kuuluvat myös jokaisen huoneen 

kalustoon. Alimpaan kerrokseen on lisäksi tuotu kasettisoitin, jossa pyörii lähes ympäri 

vuorokauden rentouttava luontoäänikasetti. Mitä ylemmäs kellotapulissa kiivetään, sitä 

vaimeammaksi jää tuulen humina ja puron solina.  
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Kullekin perheenjäsenelle on Kodissa oma paikkansa, joka tyypillisesti on pieni nurkkaus 

jossain kerroksessa. Myös katon vaakatasossa olevien tukiparrujen päällä pystyy 

yöpymään. Paikkaa voi merkitä kissan oma tyyny, laukku tai vaikka kantokoppa, jossa kissa 

nukkuu. Toisen tavarat tunnistaa niiden omistajan hajusta, eikä niihin saa koskea. 

Varkauksia ei ole koskaan Kodin sisällä tapahtunut.  

 

Vain poikkeuksellisen kylminä talvi-iltoina Kodin tila käy ahtaaksi, kun kaikki 

Perheenjäsenet ahtautuvat sisälle kellotapuliin. Normaalisti jokaisella Perheenjäsenellä on 

oma elämänrytminsä ja omat menonsa, eikä Kodissa käydä kuin nukkumassa. 

  

Kesäisin kellotapulin pariovia pidetään auki ja myös pienestä kuistista tehdään viihtyisä.  

 

Kuistin vasemmalla puolella on istutusten kasteluun tarkoitettu hana, josta kissat saavat 

juomavetensä, ellei putki jäädy. Kellotapulin oikealla puolella on suhteellisen 

hyväkuntoinen ja lämpöeristetty varastorakennus, joka on sisustettu kellotapulin kanssa 

samaan tyyliin. Varastossa pidetään kokouksia ja palaverejä. Lisäksi talvisin myös siellä asuu 

kissoja tilanahtauden vuoksi.  

 

 

Koiralla ei ole Kotiin mitään asiaa, eikä kukaan koira olekaan vielä ollut niin typerä, että olisi 

koettanut työntää kuonoaan kellotapuliin. Tästä huolimatta joko joku Perheen Keisareista 

tai muu vapaaehtoinen kissa pitää jatkuvasti vahtia ensimmäisen kerroksen katolla. Koirien 

läsnäoloa ei myöskään sallita Kodin pihapiirissä.  

 

Koirien lisäksi Orpo kissa ei saa enää astua Kotiin. Orpo joutuu etsimään yösijansa koirien 

joukosta. Daisylandiin on muodostunut joitain sellaisia paikkoja, joissa Orvot asuvat 

kesäisin. Vuoristoradan yksi vaunuketju on jäänyt radan korkeimpaan kohtaan, eikä koira 

pääse sinne kiipeämään. Myös Leikkipuiston suuri kiipeilyteline on koirien 

ulottumattomissa. Nämä kummatkin paikat ovat kuitenkin sellaisia, että ne eivät tarjoa 

suojaa talven pakkasia vastaan. Kylmänä vuodenaikana tai vain sateisella säällä joutuu Orpo 
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hakeutumaan muihin Daisylandin rakennuksiin, joihin hän ei välttämättä ole niin 

tervetullut. 

 

 

D/asukkaat/koirat.html 

 

Ennen Vostokin autioitumista kaupungissa asuvat koirat elivät pienissä ja reviiritietoisissa 

joukoissa, mutta nykyisissä elinolosuhteissa nämä elintavat todettiin aikaa sitten 

toimimattomiksi. Koirat ovat muodostaneet Daisylandiin oman löyhän joukkonsa, jota 

johtaa pienilukuinen eliitti, Auktoriteetti ja rikkaimmisto.  

 

Vaikka koiria on paljon ja vaikkei heidän yhteiskuntansa toimikaan saumattomasti, elävät 

he kuitenkin Daisylandissa niin tiiviisti, että jokainen koira tietää jokaisesta lajitoveristaan 

jotakin. Etenkin huhut ja juorut leviävät nopeasti pysyen vain harvoin muuttumattomina.  

 

Rodut 

 

Daisylandissa tapaa harvoin täysin puhdasrotuisia koiria. Rodut ovat ajan myötä 

sekoittuneet paikoin niin pitkälle, että koirasta on mahdotonta sanoa, mitä verilinjoja hän 

perimässään kantaa. Ulkoisten piirteiden lisäksi koirissa periytyvät niin rotutyypilliset 

sairaudet kuin luonteen ominaisuudetkin, kuten saalistusvietti ja haukkuherkkyys. Riski 

sairastua esimerkiksi lonkkavikaan kasvaa, jos perimässä on paljon rotuja, joille kyseinen 

vika on tyypillinen.  

 

Jotkut Daisylandin koirat pitävät rotupuhtautta siniverisyytenä, mutta varsinkin selvästi 

sekarotuisten nelijalkaisten keskuudessa se lasketaan enemmän haitaksi kuin hyödyksi. 

Etenkin joidenkin rotujen liioitellut piirteet kuten lyttykuonoisuus tai lyhytjalkaisuus ovat 

selkeästi selviytymistä haittaavia ominaisuuksia. 

 

Kulttuuri 

Epätasa-arvo 
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Koirien yhteisö on monilta osin epätasa-arvoinen ja jopa julma. Nartut, pennut ja vanhukset 

kuuluvat alempaan kastiin, ja esimerkiksi heihin kohdistuviin rikoksiin ja vääryyksiin 

suhtaudutaan vähätellen. Valta on pääasiassa parhaassa iässään olevien urosten tassuissa. 

Heikkoja ei auteta, he jäävät vahvempien jalkoihin. Nopeat ja häikäilemättömät syövät 

hitaat ja lempeät.  

 

Pentujen kasvatus on yksin emojen velvollisuus ja useat pentueet ovat ei-toivottuja 

vahinkoja. Harva Daisylandissa syntynyt koira tuntee tai edes tietää isäänsä.  

Jos koira kuuluu huonompaan ja sorretumpaan joukkoon (nartut, vammautuneet, vanhat), 

joutuu hän ponnistelemaan valtavasti kohotakseen sosiaalisessa hierarkiassa.  

Suhteet merkitsevät paljon. Daisylandissa pystyy elämään yksinkin, mutta koska jokainen 

koira on kuitenkin osa yhteiskuntaa, ei täydellinen erakoituminen ole edes mahdollista. 

Vaikutusvaltaiset kontaktit esimerkiksi ylemmissä viroissa takaavat poikkeuksetta etuuksia 

ja myönnytyksiä. Pelkällä ahkeralla ja kuuliaisella työnteolla ei saavuteta mainetta ja 

mammonaa. Korruptio kukoistaa Daisylandin koirien keskuudessa kuin rikkaruohot 

Vostokin kaduilla, eikä kukaan ole halukas tai kykenevä kitkemään tätä ongelmaa.  

 

Daisylandin koirien elämä on epävakaata ja kuluttavaa niin fyysisesti kuin henkisestikin. 

Epävarmuus tulevasta ja jatkuva nälkä niin omassa vatsassa kuin muurien ulkopuolellakin 

kalvavat mieltä. Koira näkee elämänsä aikana paljon sellaista kärsimystä ja kuolemaa, mihin 

hän ei pysty millään tapaa vaikuttamaan. Osa turtuu siihen, mutta silti kuolemaa pelätään 

enemmän kuin mitään, eikä siitä haluta puhua.  

 

Sanotaan, että tasapainoista ja mieleltään tervettä koiraa ei ole olemassakaan. Jotkut vain 

osaavat peittää henkilökohtaiset ongelmansa paremmin kuin toiset. 

Mielenterveysongelmat eivät siis ole lainkaan harvinaisia huvipuiston koirien keskuudessa.  

 

Koirien joukossa itsemurhia tehdään kissoihin verrattuna huomattavasti enemmän. 

Painostava epätietoisuus omasta elämänkohtalosta ajaa useita koiria syvään 

masennukseen ja ahdistukseen. Etenkin vanhemman sukupolven koirista - niistä, jotka ovat 
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yli kymmenen vuotta sitten kokeneet elämää ilman Nälkää - moni on päättänyt päivänsä 

oman käpälän kautta.  

 

Rankka elämä vaatii rankat huvit. Koirat yrittävät usein peittää pahan olonsa rellestämiseen 

ja hetkeen heittäytymiseen. Iloa saa helposti irti pienistäkin asioista, eikä jännitystä tarvitse 

etsiä kaukaa. Siinä missä toinen etsii adrenaliinipotkuja ryhtymällä vapaaehtoisesti 

Tunnustelijaksi, saattaa toinen hukuttaa polettinsa joko pelikoneisiin, vedonlyöntiin, 

maksulliseen seuraan tai alkoholiin. 

 

Asuminen 

 

Koirilla ei ole samanlaista selkeää reviiriä kuin kissoilla. Pääsääntöisesti koirat ovat 

kuitenkin vallanneet suurimman osan Daisylandin rakennuksista ja laitteista, eikä kissojen 

Kodin lisäksi muurien sisäpuolelta löydy sellaista paikkaa, johon koirat eivät olisi kissojen 

vuoksi tervetulleita. Koiriakin koskevat kuitenkin useat rajoitteet sen suhteen, missä yö 

vietetään ja minne tavarat jätetään.  

 

Koirien ylimystö, Auktoriteetti ja rikkaimmat yksilöt, asuvat pysyvästi Varikon Motellissa. 

Täältä kuka tahansa muukin koira voi ottaa itselleen huoneen haluamakseen ajaksi. Sviitissä 

asuminen on kuitenkin kallista, ja vain harva pystyy käyttämään polettejaan tällaisiin 

mukavuuksiin.  

 

Suurin osa koirista säilyttää osaa tavaroistaan (jos ei pysty kantamaan niitä kaikkia 

mukanaan) esimerkiksi maahan kaivetussa piilossa tai jonkin rakennuksen muuten tyhjän 

kaapin kätköissä. Varkauksia tapahtuu paljon, joten piilon tulee olla hyvä.  

Harva koira viettää jokaisen yönsä samassa paikassa, mutta jokaisella on toki 

suosikkisoppensa. Talvisin Daisylandin lämpimänä pysyvät rakennukset täyttyvät koirista. 

Daisylandin aluekuvauksissa on monen rakennuksen kohdalla mainittu siitä, jos paikka on 

koirien keskuudessa suosittu.  

 

Vaikka Miliisi asuukin pääsääntöisesti Varikon Motellissa, voivat he toisinaan vaihtelun, 

http://maatuska.net/daisy/ymparisto/daisyland.html
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virkistyksen tai silkan härnäämisen vuoksi häätää daisylaisia huvipuiston muista 

rakennuksista saadakseen ne omaan käyttöönsä. 

 

Käytössäännöt 

 

Mitä paremmassa asemassa koira on, sitä korrektimpaa ja ylevämpää on usein hänen 

käytöksensäkin. Käytössäännöistä ei juurikaan koirien kesken välitetä, mutta kun 

eriarvoiset koirat kohtaavat, vaihtuu hälläväliä-asenne aivan toiseksi. 

 

Eriarvoisuuden osoittaminen 

 

Itseään ylempiarvoisena pitävä koira osoittaa paikkansa alemiparvoisemmalle koiralle 

nostamalla häntänsä jäykkänä ylös, pitämällä ryhtinsä kunnossa ja suuntaamalla korvansa 

eteenpäin. Alempiarvoinen koira välttää pitkää katsekontaktia ja saattaa kääntää päänsä 

kokonaan sivuun osoittaakseen tietävänsä asemansa. Teitittely kuuluu olennaisena osana 

hyvätapaisen alempiarvoisen koiran käytökseen. Kaikki daisylaiset eivät tätä puhetapaa 

kuitenkaan hallitse. 

 

Muita eleitä 

 

Katse selkeästi sivussa, alaviistossa: alemmuuden osoitus, yhteenoton välttäminen. 

Paljon silmänvalkuaista näkyvissä: hyvin hermostunut, ahdistunut, yliaktiivinen. 

Korvat pehmeät, rentoutuneet: itsevarma, rento. 

 

Korvat luimussa: koira tuntee olonsa uhatuksi tai ahdistuneeksi. 

Korvat jäykästi pystyssä: valpas, tarkkaavainen, mahdollisesti uhkaus. 

Hampaiden paljastaminen: uhkaus 

 

Omaisuus merkitään omalla hajulla - hieromalla poskia ja niissä olevia hajua erittäviä 

rauhasia omiin esineisiin. 
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D/asukkaat/uskomukset.html 

 

Daisylandissa vietetään vuosittain kahta juhlaa, jotka vaikuttavat jokaiseen daisylaiseen.  
 
Daisylaisten keskuudessa on monia erilaisia uskomuksia, joista lähes kaikki ovat 
muodostuneet vasta kaupungin autioiduttua.  
 
Sekä juhlat että uskomukset ovat selvästi sidoksissa daisylaisten arjen ankaruuteen sekä 
elinympäristön synkkyyteen. Mikään yleinen juhla tai uskomus ei liity mihinkään 
uskontoon. 
 
Juhlat 
 
Varsinaiset juhlat ja muut vastaavat erityistilaisuudet ovat yleensä Daisylandissa jonkin 
yksityisen tahon tai henkilön järjestämiä, ja niihin voi osallistua vain järjestäjän hyväksymiä 
henkilöitä. Tällaisia tilaisuuksia voidaan järjestää peleissä.  
 
Daisylandissa vietetään tämän lisäksi joka vuosi kahta kaikkia daisylaisia koskevaa juhlaa. 
Ne ajoittuvat joka vuosi samojen päivien kohdalle sen mukaan, milloin Daisylandin portit 
siirtyvät talvi- ja kesäaikaan. 
 
Surun aika 27.10.-30.10. 
 
Surun aikaa vietetään kolmen päivän verran. Tänä aikana jokainen, joka vain oman 
varallisuutensa vuoksi pystyy välttämään työnteon, pitää näiden kolmen päivän ajan lomaa 
töistä. Moni myös säästää poletteja ja ruokaa ennen Surun aikaa, jotta töitä ei tänä aikana 
tarvitsisi tehdä.  
 
Surun aika liittyy lujasti talviaikaan siirtymiseen ja sen mukanaan tuomiin vaikeuksiin 
valmistautumiseen. Talvi on daisylaisille pimeää, kylmää ja ankaraa aikaa, ja moni 
nelijalkainen heittääkin henkensä vuodenajoista synkimpänä. Näiden kolmen päivän ajan 
daisylaiset surevat valmiiksi tulevana talvena kuolevia tuttaviaan ja sukulaisiaan. Kun 
sureminen toteutetaan ennakkoon, ei talvena itse vahinkojen tapahtuessa tarvitse 
pysähtyä ja lopettaa työntekoa menetyksen suremisen vuoksi. Tämä säästää aikaa ja 
vaivaa, kun jokainen keskittyy selviytymään itse vastaan tulevista vaikeuksista.  
 
Surun aikana juodaan runsaasti, ja lähes jokainen daisylandilainen onkin nämä kolme 
päivää umpihumalassa. Toiset viettävät Surun ajan yksin viinapullonsa kanssa surren, toiset 
taas kerääntyvät hiljaisina yhteen tuttaviensa kanssa mahdollisesti viimeisen kerran 
kyseisellä kokoonpanolla. Surun aikana myös muistellaan menneitä hankaluuksia ja 
menetyksiä. 
 
Ilon aika 27.3.-30.3. 
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Ilon aikaa vietetään Surun ajan tapaan kolmen päivän verran, ja nämä päivät sijoittuvat 
siihen hetkeen, kun Daisylandin portit aukeavat ensimmäisen kerran kesäajan mukaiseksi 
ajaksi. Kuten Surun aikana, ei myöskään Ilon aikana tehdä töitä, jos tällaiseen lomailuun 
vain on varaa. Ilon aikana iloitaan kaikkien niiden puolesta jotka ovat selvinneet talven 
kauheuksista, sekä juhlitaan etenkin oman nahan pelastumista.  
 
Ilon aikana mennyt talvi jätetään taakse ja siirrytään tulevaan kesään. Myös näiden kolmen 
päivän ajan juodaan runsaasti, mutta myös hyvin syöminen liittyy Ilon aikaan riippuen toki 
siitä, onko daisylaisella varaa kestitä itseään tai muita ylenpalttisesti.  
 
Ilon aikana kaikki ovat hyväntuulisia, riehakkaita ja humalaisia. Tämä yhtälö synnyttää usein 
monia kahakoita ja muita pöhnäisiä riitatilanteita, joihin myös umpihumalainen Miliisi 
puuttuu voimalla. Ilon ajan jälkeen Siivouspiirillä on kovasti töitä, sillä ilakoivat daisylaiset 
pistävät koko huvipuiston sekaisin juhlintansa tuoksinassa. Myös moni ei-toivottu pentue 
saa alkunsa näiden kolmen päivän aikana. 
 
Uskomukset 
 
Pääsääntöisesti Daisylandin asukkaat eivät ole taikauskoista tai ylipäätään uskonnollista 
sorttia. Joistain asioista ja teoista on kuitenkin vuosien varrella muodostunut erilaisia 
uskomuksia, joihin lähes poikkeuksetta jokainen daisylainen uskoo.  
 
Vaikka pelaajan mielestä jotkut uskomuksista tuntuisivat hölmöiltä tai naurettavilta, tulee 
hahmon tästä huolimatta uskoa niihin, ellei sitten ole hyvää syytä sille, miksi hahmo ei 
uskoisi. 
 
Syntyminen hullukuun aikaan 
 
Jos kissa tai koira synnyttää pentunsa Hullu- eli täydenkuun aikaan, ennustaa tämä 
kuolemaa ja sairauksia pennuille ja heitä koskeville nelijalkaisille. Hullukuuna syntyneet 
jälkeläiset tulee tappaa vielä saman täydenkuun aikana, jotta pahuudelta vältytään. 
 
Sairaan koskettaminen 
 
Etenkin koirien keskuudessa pelätään ja kartetaan sairaita daisylaisia pohjimmiltaan 
tartuntavaaran takia. Sairaan koskettaminen tietää myös huonoa onnea. Pahinta pelkoa 
herättävät erilaiset näkyvät sairauden oireet, kuten ihottumat, paiseet ja rakkulat. Oma 
sairaus pyritään usein peittämään ja salaamaan.  
 
Tämän pelon vuoksi myös erilaiset epämuodostumat ja poikkeamat herättävät kauhua. 
Kunnollinen kissa- tai koiraemo tappaa välittömästi vääristyneinä syntyneet jälkeläisensä. 
 
Kuolema 
 
Kuolema on luonnollinen asia, ja jokainen suhtautuu siihen omalla tavallaan. Joko 
kuoleman käsitykseen turtuu, koska se on niin voimakkaasti läsnä arjessa, tai sitten sitä 
oppii pelkäämään hullun lailla. Oli suhtautuminen mikä tahansa, jokainen kuitenkin 



295 

 
ajattelee samalla tavalla kuolleista - niiden ruumiista tulee päästä eroon. Sekä kissat että 
koirat kavahtavat kuollutta lajitoveria. Ruumiit kärrätään Daisylandin ulkopuolelle rottien 
ja muiden raadonsyöjien kaluttaviksi. Myös kuolleen lajikumppanin koskettaminen 
herättää inhoa ja pelkoa, mistä syystä raatojen siirtäminen Daisylandista ulos napsahtaa 
usein kaikista köyhimpien ja avuttomimpien daisylaisten hommaksi. Tästä työstä tosin 
saatetaan maksaa yllättävänkin hyvin, jos esimerkiksi kuolleen sukulainen haluaa erityisesti 
palkita työn hoitajan. 
 
Daisyn haamu 
 
Koirat uskovat vahvasti siihen, että Ruokasektorilla sijaitsevan kartanon kellarista löytyvä 
Ivanov Harrisonin formaldehydissä lepäävä kuollut Daisy-koira jää kummittelemaan niille, 
jotka astuvat kartanoon. Daisylla myös pelotellaan paljon pikkupentuja, jotta heidät 
saataisiin tottelemaan vanhempiaan - “Odota nyt hiljaa ja kiltisti äitiä kun äiti käy asioilla, 
muuten Daisy tulee ja tappaa sinut unessasi”. 
 
Poletin löytäminen Vostokista 
 
Irrallaan pyörivät poletit on jo aikaa sitten hamuttu parempiin tassuihin Daisylandin sisältä. 
Joskus harvoin poletteja löytyy kuitenkin myös Vostokista. kaupungissa asuneet ihmiset 
ovat saattaneet ottaa niitä mukaansa huvipuistosta tai joku daisylainen on voinut kadottaa 
rahansa kaupunkikäynnillä. Poletin löytyminen Vostokista merkitsee suurta onnea, eikä 
kyseistä polettia yleensä käytetä mihin tahansa. Joskus sitä saatetaan säilyttää jopa vuosia, 
ja ne voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Vostokista löytyviä poletteja pidetään siis usein 
eräänlaisina onnea tuovina amuletteina. 
 
Yö Helvetissä 
 
Jos kissa tai koira selviää yön yli Helvetissä (yksi Vostokin alueista), osoittaa hän tällä 
suunnattoman rohkeutensa ja kestävyytensä (myös hulluutensa). Yön Helvetissä 
viettänyttä koiraa arvostetaan suuresti, ja tällainen teko saattaa jopa auttaa saamaan 
parempia töitä Piirijärjestelmässä. Kissojen Perheen sisällä yötä Helvetissä ei nähdä yhtä 
ihailtavana tekona, mutta etenkin Orpojen keskuudessa haastetta koetetaan toisinaan 
toteuttaa.  
 
Moni daisylainen on kohdannut loppunsa yrittäessään suorittaa yötä Helvetissä.  
 

 

D/nalka.html 

Vuosien 1998-1999 Vostokin koirilla tapahtuneen hermomyrkkytestauksen jäljiltä 

kaupunkiin on muodostunut oma, perinnöllisiä geenimuunnoksia kantava sairas 

koirapopulaatio. Mosennika-nimiseltä “lääkefirmalta” pääsi vuosia sitten karkuun yksi 

testattu narttu, Slava, josta koko räjähdysmäisesti kasvanut kanta on saanut alkunsa. 
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Hermomyrkky on saanut kannassa aikaan monia muutoksia, mutta myös geenipoolin 

läpikäymä pullonkaulailmiö on osaltaan muokannut näiden koirien perimää 

yhtenäisemmäksi ja vääristyneemmäksi. Näitä koiravarjoja kutsutaan Näläksi.  

 

Vostokin nurkissa lymyävät Nälät eivät ole vain NPC-rekvisiittaa, vaan foorumilla on erillisiä 

Nälkätunnuksia, joiden takaa anonyymi joukko halukkaita pelaajia peluuttaa Nälkää. 

Nälkäkoirat voivat näin ollen tulla mihin tahansa Vostokiin sijoittuvaan peliin mukaan 

(poikkeuksena ehdottomat pelit, katso Säännöt - Pelien merkinnät).  

Tarkempaa tietoa Nälkätunnuksista ja Nälästä peleissä löydät Nälkäboardilta. 

 

Ulkonäkö 

 

Nälkä on sä’ältään 50-60cm korkea. Rakenteeltaan se on kuivakkaan laiha tai nälkiintynyt, 

kulmikkaat luut törröttävät joustamattoman nahan alta. Turkki ja iho on väriltään tasaisen 

tumma, lähes musta. Turkki on kesäisin lyhyttä ja kehonmyötäistä, talvisin kasvaa 

epätasainen talvikarva. Kuono on usein täysin kalju ja myös pään sekä kaulan karvapeite on 

ohut ja laikukas. 

 

Nälän silmät ovat maitomaisen valkoiset ja syvälle kuoppiinsa uponneet. Tuntokarvat ovat 

etenkin kuonossa pitkät, runsaat ja vaaleat. Terävät kynnet kaartuvat vahvoina ja 

ylikasvaneina joskus jopa anturoiden alle ja kaivautuvat tassujen lihaan. Sieraimet ovat 

ahtaat ja kirsu normaalia pienempi.  

 

Nälkäkoirat syövät kaikkea elävää ja liikkuvaa, ja jos saalistettavaa ei ole tarjolla, ne 

kaluavat toisiaan tai itseään. Tyypillisesti Nälältä puuttuukin ainakin osittain häntä. myös 

korvat ovat repaleiset tai puuttuvat kokonaan. Koko keho on eri-ikäisten rupien ja arpien 

kirjoma. Lisäksi ihoa hiertää rikki nahkaan kiinni pinttynyt paksu lika- ja rupikerros.  
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Aistit 

 

Hermomyrkyn vaikutuksen vuoksi osa Nälän aisteista on täysin sammunut ja osa 

vastakohtaisesti vahvistunut. Nälkä on sokea, mutta se aistii kirkkaan valon vihlovana 

kallonsisäisenä kipuna. Se on menettänyt myös maku- ja hajuaistinsa.  

Nälän kuulo on erittäin tarkka ja terävöitynyt, samoin sen tuntoaisti. Kipua se ei kuitenkaan 

tiedettävästi tunne, tai jos tuntee, niin ei siitä välitä. 

 

Vietit ja vaistot 

 

Nälkä on taantunut kehitysvaiheidensa aikana hyvin alkukantaiselle ja eläimelliselle tasolle. 

Ei tiedetä, onko sillä minkäänlaista ajatustoimintaa jäljellä. Se ei osaa ennakoida tai 

suunnitella tapahtumia, eikä sen muisti ole hyvä. Se elää tappaakseen ja syö kuollakseen; 

syö, lisäänny, nuku.  

 

Nälkä ei tunne laisinkaan kylläisyyden tunnetta, mistä johtuukin sen loputon nälkä. Sen 

saalistusvietti on äärettömän voimakas. Se ei tapa täyttääkseen pelkästään vatsansa, vaan 

tyydyttääkseen tappamisen himonsa. Se syö saalistaan vain niin kauan, kun se on vielä 

elossa, sitten se siirtyy etsimään seuraavaa kohdetta.  
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Terävöityneen tuntoaistinsa vuoksi Nälkä ei pidä sateesta pisaroiden aikaansaamien 

ärsykkeiden vuoksi. Sadesäällä Nälkä ei poistu sisätiloista, ellei ole aivan pakko. 

 

Elämänkaari 

 

Nälän elämänkaari on nopeutunut ja lyhentynyt. Se selviää omillaan muutaman viikon 

ikäisenä, ja jo parin kuukauden ikään päästyään se on täysikasvuinen. Nälkäkoira elää 

kahdesta viiteen vuotiaaksi. Kuoleman syynä ei ole ikä, vaan vammojen, tulehdusten ja 

nälkiintymisen aikaansaama hidas nääntyminen tai oman lajitoverin uhriksi joutuminen.  

Nälkä lisääntyy nopeasti. Kantoaika on kolme viikkoa, ja tänä aikana kantava narttu syö 

ahmimalla myös omanlaisiaan ollen tällöin kaikista vaarallisimmillaan.  

Narttu vetäytyy synnyttämään eroon muista Nälkäkoirista. Seuraavien muutamien 

viikkojen aikana se ei poistu jälkeläistensä luota, vaan imettää näitä ja kuolee lopulta. Kun 

kuolo on korjannut emon, selviävät sen pennut jo itsenäisesti.  

 

Nälän pentueet ovat usein hyvin suuria, yli kymmenpäisiä. Kun emon maito rupeaa 

tyrehtymään ja pennut alkavat syömään kiinteää ruokaa, käyvät ne ensimmäisenä 

heikoimpien sisarustensa kimppuun. Suunnilleen puolet pentueesta selviää aikuisikään. 

 

Liikkuminen ja käyttäytyminen 

 

Nälkäkoira on yöaktiivinen. Valonarkana eläimenä se vetäytyy päivisin pimeyteen 

kellarikerroksiin, ikkunattomiin huoneisiin ja viemäriverkostoihin. Se ei tarvitse paljon 

lepoa, vaan nukkuu valoisaan aikaan 5-10 minuutin pätkissä. Muun ajan se vaeltelee 

pimeydessä oudosti äänellen ja ulisten, saalistaan etsien. Jos monta Nälkää on ahtautunut 

päiväksi pieneen tilaan, nousee niiden energia- ja stressitaso niin korkealle, että ne käyvät 

toistensa kimppuun.  

 

Vaikka nälkä ei nää, se pystyy silti liikkumaan rottamaisen sulavasti taloissa ja 

rakennuksissa, sillä sille on kehittynyt eräänlainen kyky kaikuluodata ympäröivää tilaansa. 
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Ne naksauttelevat tasaisin väliajoin kielellään kitalakeaan saaden aikaan terävän 

napsahduksen, jonka kaiusta ne pystyvät arvioimaan seinien ja esteiden etäisyyden ja koon. 

Tällä tavalla ne huomaavat myös liikkuvan kissaa suuremman kohteen, mutta jos Nälän 

tielle osunut koira on aivan paikoillaan, rekisteröi Nälkä tämän vain osaksi ympäristöä.  

Nälkäkoira liikkuu mieluiten ahtaissa koloissa ja pienissä huoneissa, sillä niissä se pystyy 

aistimaan ympäristöään myös tuntoaistinsa - herkkien anturoiden ja pitkien tuntokarvojen 

- avulla. Nälkäkoirat liikkuvat yleensä seinänvierustoja pitkin. Avoimissa tiloissa ja paikoissa 

ne välttävät poistumasta seinän viereltä, elleivät ne sitten saalista. Tästä syystä Nälkään 

törmääkin useammin sisä- kuin ulkotiloissa.  

 

Nälkäkoirat liikkuvat nykien ja ennalta-arvaamattomasti. Ne kulkevat kumarassa ja pitävät 

päätään matalalla. Kun ne eivät saalista, ne etenevät varsin hitaasti kieltään naksutellen ja 

saalistaan etsien.  

 

Nälkä hyökkää kaiken elävältä vaikuttavan kimppuun. Saalistaessaan Nälkä muuttuu 

erittäin nopeaksi ja hyökkääväksi, eikä välitä laisinkaan itselleen mahdollisesti koituvista 

vammoista. Tästä syystä Nälkää vastaan ei voi taistella, sillä se ei peräänny. Se ei myöskään 

välitä omasta väsymyksestään, vaan jahtaa saalistaan armottoman pitkään. Kun Nälkä 

saalistaa, se ei enää kaikuluotaa, vaan keskittyy pelkästään kuuntelemaan uhrista lähtöisin 

olevia ääniä.  

 

Yllättävät äkkikäännökset saattavat hämätä ja hidastaa nälkää, mutta seiniin tai esteisiin 

törmäilykään ei sitä pysäytä. Tehokkain tapa puolustautua Nälkää vastaan on taskulampulla 

silmiin osoittaminen, mutta kun Nälkä on jo aloittanut hyökkäyksensä, ei se välttämättä 

väistä valoakaan. Auringonvalo on kuitenkin asia erikseen, ja jos hyökkäys sattuu 

päiväsaikaan, kannattaa heti pyrkiä palaamaan maanpinnalle. Talven pilvisinä päivinä Nälkä 

tosin saattaa seurata saalistaan Vostokin kaduillekin. 

 

Ääntely ja puhe 
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Nälkäkoirat saattavat olla hyvinkin äänekkäitä. Ne pitävät riipivää kuolevan koiran 

ulvontaa, vikinää ja kuolonkorinaa muistuttavaa ääntä, joka voi välillä olla suoraa 

huutoakin. Ne eivät kuitenkaan hauku.  

 

Riippuu yksilöstä, miten Nälkä käyttää ääntään. Jotkut ovat hyvin hiljaisia ja ääntelevät vain 

harvoin ja silloinkin hiljaisesti, toiset taas saattavat pitää hyökätessään tärykalvoja rikkovaa 

ulinaa. Ääntelyn tarkoitusta ei tiedetä.  

 

Nälkä ei osaa puhua, mutta koska sen suun ja kuonon fysiikka taipuu puheeseen, se saattaa 

oppia papukaijan tavoin joitakin sanoja ja lauseita kissoilta ja koirilta. Sanojen merkitystä 

Nälkäkoira ei ymmärrä. Se näkee asian niin, että koska uhri on pitänyt kyseistä ääntä, 

saattaa se houkutella luokseen lisää uhreja pitämällä itse samaa ääntä. Nälän suusta 

kuullaankin useimmiten epäonnisten kissojen ja koirien viimeisiä parkaisuja ja 

avunhuutoja.  

 

Näitä sanoja Nälkä saattaa oppia myös lajitovereitaan matkimalla. Jo usean vuoden ajan 

Nälän suusta on kuultu sanat “Dimitri, auta”. Dimitri ja hänen veljensä Daniil kuolivat Nälän 

hyökkäykseen vuonna 2007, ja vielä vuosien jälkeenkin Daniilin niskavillat nostattavan 

avunhuudon saattaa kuulla pimeistä varjoista.  

 

Nälän ääntäminen ei ole läheskään aina täydellistä, ja se saattaa myös unohtaa osan 

oppimastaan puheesta. Tämän vuoksi etenkin ajan kuluessa sen osaamat sanat muuttuvat 

pikku hiljaa epämääräisemmiksi ja vääristyneemmiksi sulautuen lopulta sen omaan, 

tunnistamattomaan ääntelyyn. 

 

Purema 

 

Nälän suu kuhisee bakteereja. Jos Nälkäkoira pääsee puremaan ja uhri ennättää vielä 

pakoon, tulehtuu puremahaava muutaman päivän sisässä. Jos puremaa ei hoida kunnolla, 

kuolee uhri tulehdukseen. Nälän purema paranee hitaasti ja se on pitkään märkivä ja 
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kivulias - myös siitä lähtevä haju on erittäin voimakas. Tulehduksen tarttumisen pelossa 

pureman saaneita yksilöitä pyritäänkin välttämään.  

 

Nälkäkoiran vastustuskyky on parempi näitä bakteereja vastaan, minkä vuoksi oman 

lajikumppanin puraiseminen ei saa aikaan yhtä voimakasta reaktiota. 

 

Hullukuu 

 

Täydenkuun aikaan Nälkäkoirien aktiivisuustaso nousee huippuunsa. Niiden olemus 

muuttuu levottomaksi ja tasapainottomaksi. Liikkeet käyvät tavallista nykivämmiksi, 

hengitys katkonaiseksi. Ne eivät kulje varovaisesti seiniä pitkin, vaan ryntäilevät 

rauhattomasti paikasta toiseen. Myös ääntely nousee ajoittain kiihtyneeksi, kimeäksi 

ulinaksi ja matalaksi urinaksi.  

 

Jos vain mahdollista, Nälkäkoirat ovat tällöin entistäkin arvaamattomampia ja 

tappavampia. Ne eivät välttämättä väistä taskulampunkaan valoa, ja saattavat pilvisellä 

säällä kulkea pitkiäkin matkoja maanpinnalla. Nälän aistienkin oletetaan tänä ajanjaksona 

terävöityvän entisestään, sillä ne saattavat huomata saaliinsa jo olemattomasta liikkeen 

aiheuttamasta ilmavirtauksesta tai äänettömästä henkäisystä.  

 

Ei tiedetä, mistä täyden kuun vaikutus Nälkäkoiriin johtuu. Hullukuuksi nimitettynä hetkenä 

tulee kuitenkin jokaisen kissan ja koiran pysyä visusti poissa Vostokin kaduilta. 

Muurinvartijatkaan eivät pysty pitämään tällöin Nälkää loitolla, vaan ne rapistelevat, 

raapivat ja ääntelevät läpi koko yön Daisylandin muuria vasten.  

 

Kolme päivää ennen täysikuuta Nälän käytös taas on täysin päinvastaista - se vetäytyy 

täysikuuta odottaen syvälle pimeyteen, eikä öiseenkään aikaan nouse etsimään saalista. Se 

liikkuu hitaasti ruumistaan laahaten kuin raihnainen ja kipuinen eläin, eikä välttämättä 

hyökkää saaliin perään, vaikka huomaisikin tämän. Tosin tähän ei kannata turvautua, sillä 

kuten aina, voi Nälän käytös olla myös hyvin arvaamatonta.  
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Nämä kolme päivää ovat kuukauden turvallisin ajankohta käydä tutkimusmatkoilla 

Vostokissa. Seikkailijan kannattaa kuitenkin pitää visusti huoli siitä, että hän ei syystä tai 

toisesta unohdu kaupunkiin Hullukuun ajaksi. 

 

Nälän taustoja 

Nykyinen Nälkäkoirakanta on kokonaan lähtöisin yhdestä ainoasta nartusta, Slavasta, joka 

pääsi karkaamaan tiedemiehiltä. Myös tämä seikka on yksi syy narttujen huonoon asemaan 

- kaiken pahan (nälän) alku ja juuri on narttu. Kissat eivät näe asiaa samalla tavalla, mutta 

saattavat syyttää koiria yleisesti Nälän aikaansaamisesta. 

 

 

D/nalka/nalkaohjeita.html 

Yleisiä ohjeita Nälän väistämiseen 

 

Sekä kissoilla että koirilla on oma löyhä säännöstönsä siihen, kuinka kaupungissa liikkuva 

nelijalkainen pystyy parhaiten välttämään yhteentörmäykset Nälän kanssa. 

 

Kissojen säännöstö Nälän väistämiseen 

1. Älkää liikkuko yksin. 

 

2. Välttäkää öisin Vostokissa liikkumista, pohjakerroksiin, pimeisiin huoneisiin ja 

umpikujiin menemistä. 

 

3. Jos mahdollista, älkää liikkuko maan tasalla, vaan esimerkiksi puissa, huonekalujen 

päällä, hyllyillä. 

 

4. Kun menette uuteen tilaan, etsikää ensin kaikki turvapaikat ja pakoreitit: korkeat 

huonekalut, ahtaat tuuletuskanavat, muut ovet ja avoimet tai rikkonaiset ikkunat. 
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5. Välttäkää koirien seurassa liikkumista - koira ei osaa liikkua hiljaa ja varovasti, vaan 

pitää ääntä ja houkuttelee Nälkää. 

 

6. Tarkkailkaa selustaanne, Nälkä voi hiipiä hiljaa selkänne takana. 

 

7. Jos kuulette Nälän lähistöllä, älkää panikoiko vaan hakeutukaa ylös huonekalujen 

päälle, jos ette pääse poistumaan turvallisesti huoneesta. 

 

8. Kuunnelkaa Nälän naksutusta. Jos Nälkä naksuttaa, se ei ole huomannut teitä. Jos 

naksutus lakkaa yllättäen, se valmistautuu hyökkäämään. 

 

9. Jos Nälkä on perässänne ettekä pääse nousemaan sen ulottumattomiin, tehkää 

harhautusliikkeitä ja yrittäkää saada se sotkeutumaan huonekaluihin tai 

törmäämään seiniin. 

 

10. Jos seurassasi on sinua heikompia, pelokkaampia tai nuorempia kissoja, pyri 

saamaan Nälän huomio heistä pois. 

 

11. Älä jätä Perheenjäsentä pulaan, velvollisuutesi on auttaa. Jos olette joutuneet 

ahdinkoon, joko selviätte siitä yhdessä tai kuolette yksin. 

 

Koirien säännöstö Nälän väistämiseen 

1. Älä ole tyhmänrohkea. 

 

2. Jos kuitenkin olet, vältä pimeisiin ja ahtaisiin huoneisiin menemistä. 

 

3. Jos kuitenkin menet, anna kissan tai Tunnustelijan mennä sinua ennen. 

 

4. Pidä kissaa tai Tunnustelijaa mukanasi. 
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5. Jos Nälkä huomaa sinut, juokse henkesi edestä. Älä kuitenkaan johdata Nälkää 

muiden koirien luokse, sillä olet itse aiheuttanut ongelmatilanteesi. 

 

6. Jos mukanasi on kissa, käytä sitä harhautuksena - tiputa pöydältä, puraise hännästä 

saadaksesi maukaisemaan, kaada maahan ja pakene itse paikalta. 

 

7. Jos mukanasi on narttu, älä anna sen mielen ja ruumiin heikkouden hidastaa tai 

hämätä itseäsi, vaan keskity omaan pakoosi. 

 

8. Jos olet narttu, on kaiken reiluuden nimissä parempi, että jäät vapaaehtoisesti 

saaliiksi jos voit sillä tavoin pelastaa työkykyisen uroksen hengen. 

 

 

D/muuta/juoni.html 

 

Daisylandissa ei ole varsinaista koko pelin kattavaa pääjuonta, vaan pelin pohjan 

muodostaa kissojen ja koirien väliset kulttuurierot, ankarat elinolosuhteet ja Nälän pelko. 

Meneillään olevista sivujuonista löydät enemmän tietoa foorumin puolelta 

Sivujuoniboardilta sekä tapahtumapaneelista.   

 

 

D/muuta/sanastojasanontoja.html 

 

Pelin kannalta hyödyllistä sanastoa. Kaikille listan sanoille löytyy selitys myös itse info-

osuuksista, mutta jos haluat tarkistaa joidenkin sanojen merkityksen, se onnistuu 

kätevimmin tätä kautta. Jos taas vastaasi on tullut Pääsivustoa lukiessasi jokin sellainen 

sana, jonka mielestäsi kuuluisi olla tässä listassa, kerro siitä joko vieraskirjassa tai foorumilla 

yksityisviestin kautta. 

 

Sana  Selitys 

Auktoriteetti  Koirien Piirijärjestelmän ylin piiri, ns. hallitus 
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Auktoriteettipiiri Ks. Auktoriteetti 

Daisy Daisylandin perustaneen Ivanov Harrisonin edesmennyt koira 

(borzoi) 

Duuma Auktoriteettiin kuuluva kolmihenkinen ryhmä, joka johtaa 

kaikkia koiria 

Hankintapiiri Hankintapiirissä työskentelevät tuovat kaupungista ruokaa ja 

hyödyllisiä esineitä Daisylandiin 

Helvetti  Kaupunginosa, jossa Nälkä pesii runsaimpana 

Hullukuu  Täysikuu, jolloin Nälkä on aktiivisimmillaan 

Huoltaja Auktoriteettiin kuuluva koira, joka johtaa Siivouspiiriä, huolehtii 

huvipuistoon tuoduista hyötyesineistä ja on vastuussa Motellin 

tiloista 

Iloinen Tarkoittaa Iloisen Koiran Kahvilaa, jossa myydään vettä 

väkevämpää 

Kaarti Suojaa ruoan- ja tavaranhankkijoita kaupungissa (ks. 

Turvallisuuspiiri) 

Keisari  Kissojen Keisarinnasukuun kuuluva kolli 

Keisarinna  Kissojen Perheen johtajanaaras 

Keisarinnasuku Kissojen matriarkaalinen johtajasuku 

Koti Kissojen Perheen asuinsija, Daisylandissa oleva vanha 

kellotapuli 

Loinen Koira, joka ei osallistu Piireihin tai työntekoon muutenkaan, 

vaan elää muiden kustannuksella 

Lovikorva Koira tai kissa, jonka korvia on alamaailman toimesta lovettu. 

Tarkoittaa myös epäluotettavaa daisylaista 

Miliisi  Koirien korruptoitunut "poliisi" 

Muurinvartija Vartioi huvipuiston muurin edustaa muurilta käsin Nälkää 

vastaan (ks. Turvallisuuspiiri) 

Nälkä Periytyviä mutaatioita kantava koirapopulaatio, joka elää ja 

lisääntyy kaupungissa 

Nälkäkoira  Ks. Nälkä 
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Orpo  Perheestä häädetty kissa 

Palvelumaksu Miliisille maksettava lahjus, suuruus vaihtelee 

Pankkiiri Auktoriteettiin kuuluva koira, joka on vastuussa Daisylandin 

polettitaloudesta 

Perhe  Kissojen tiiviistä yhteisöstä käytetty nimi 

Piirijärjestelmä Koirien työntekojärjestelmä, jossa työskentelemällä koira (tai 

kissa) voi ansaita elantonsa 

Piirit  Ks. Piirijärjestelmä 

Poletti  Daisylandin rahayksikkö 

Päällikkö Auktoriteettiin kuuluva koira, joka vartioi huvipuiston porttia ja 

on vastuussa Turvallisuuspiiristä 

Prinsessa  Kissojen Keisarinnasukuun kuuluva naaras 

Ruoanhankkija Etsii Vostokista ruokaa ja tuo sitä Daisylandiin (ks. Hankintapiiri) 

Siivouspiiri Siivouspiirissä työskentelevät pitävät yllä Daisylandin yleistä 

siisteyttä 

Slava Naaraskoira, josta koko nykyinen Nälkäpopulaatio on saanut 

alkunsa. Nykyisin myös Nälän synonyymi 

Susi  Karkea haukkumanimi 

Tavaranhankkija Etsii Vostokista hyödyllisiä tavaroita ja tuo niitä Daisylandiin 

(Hankintapiiri) 

Turvallisuuspiiri Turvallisuuspiirissä työskentelevät huolehtivat Daisylandin 

asukkaiden turvallisuudesta 

Tunnustelija Menee muiden (tavaranhankkijat, ruoanhankkijat) edellä mm. 

talojen kellareihin varmistaakseen, että tilat ovat Nälästä 

vapaita (ks. Turvallisuuspiiri) 

Työnvalvoja Vahtii, että Piireissä työskentelevät koirat hoitavat 

työtehtävänsä oikein ja kunnolla (ks. Turvallisuuspiiri) 

Vaalit  Auktoriteetti vaihtuu puolen vuoden välein vaaleilla 

Vankila Kotieläinpuiston perällä sijaitseva lintutalo, jonka häkkeihin 

koirat sulkevat rettelöitsijöitä 
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Sanontoja ja letkautuksia 

"Tuletko kanssani maailmanpyörään?" 

Tälle sanonnalle on kaksi eri merkitystä. Jos nämä sanat päästää suustaan romanttista tai 

läheistä hetkeä Maailmanpyörässä odottava kissa tai koira, tarkoittaa hän sitä, että hän 

haluaa päästä ihastuksensa kanssa Maailmanpyörään rauhaan uteliailta katseilta.  

Kuhertelevaisten lisäksi Maailmanpyörässä kokoontuvat satunnaisesti Daisylandin 

alamaailman jäsenet. Roisto pyytää kanssaan laitteeseen asiakkaan tai huono-onnisen 

nelijalkaisen, joka mahdollisesti ei ole hoitanut omaa osuuttaan kunnolla. Kun 

Maailmanpyörä on käynnissä ja joukko on laitteen huipulla eikä erimielisyyksiä tai velkoja 

saada selvitettyä, heittää roisto alakynteen jääneen asiakkaan alas laitteesta - kuolemaan. 

Jos siis kissa tai koira on ongelmissa alamaailman kanssa ja joku hänen velkojistaan sanoo 

hänelle nämä sanat, tietää se lähes varmaa loppua. 

 

"Lovikorva" 

Tarkoittaa kissaa tai koiraa, joka ei ole maksanut velkojaan tai täydentänyt sopimuksiaan 

alamaailman kanssa. Tällöin kyseisen hahmon korviin on tehty terävällä esineellä tai asialla 

(kynsi, puukko...) lovia rikoksen suuruuden mukaan. Lovikorvaksi voidaan myös nimittää 

(haukkua) epäluotettavaa tai muuten epäilyttävää daisylaista, jonka uskotaan pyrkivän 

esimerkiksi varastamaan muilta. 

 

"Susi" 

Karkeatapaista ja aggressiivista koiraa saatetaan haukkuma- ja ärsytysmielessä kutsua 

sudeksi. Usein kuultu huutelusana Iloisen Koiran Kahvilassa pilkun lähestyessä. 

 

"Kuin Nälän/Daisyn nähnyt" 

Tarkoittaa samaa kuin sanonta "aaveen nähnyt". Koirat käyttävät enemmän tässä 

sanonnassa Daisya, kissat Nälkää. Kuvaa siis pelokasta ja panikoivaa tai äärettömän 

uupunutta ja stressaantunutta kissaa tai koiraa. 

 

"Perhe" 
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Kissat vetoavat usein puheessaan Perheeseen, jos kuuluvat siihen. Tyypillisiä heittoja ovat 

esimerkiksi “yhtä suurta Perhettä”, “Perhe antaa anteeksi” tai “Perhe muistaa ja kostaa”. 

 

Pelaaja voi halutessaan ehdottaa keksimiään Daisylandiin sopivia sanontoja tähän osioon. 

Lähetä ehdotuksesi yksityisviestillä foorumin kautta. 

 

 

D/muuta/saannot.html 

 

Vaikka aikaisempi kokemus roolipeleistä ei olekaan pakollista, ei Daisyssa silti ole listattuna 

ohjeita foorumiroolipelauksen alkeista. Pelikohtaiset ohjeet ja säännöt löydät kuitenkin 

tästä osiosta. Jotta osaat merkitä pelisi oikein ja huomioida esimerkiksi vierailijahahmojen 

mahdollisuuden, tulee sinun lukea Sääntöosio huolella läpi, vaikka yleiset roolaussäännöt 

olisivatkin jo hanskassa.  

 

Tämän osion ohjeistus koskee lähinnä yleistä netikettiä ja pelaamista. Hahmonluontiin 

vaikuttavista tekijöistä, yhteisöiden ja yritysten luomisesta sekä pentujen saamisesta löydät 

tietoa Liity-osion alta Neuvontapisteestä. 

 

Ohjeet pelaamiseen 

Aika- ja persoonamuoto 

Pelaaja voi kirjoittaa valintansa mukaan joko preesensissä tai imperfektissä, minä- tai hän -

muodossa. 

 

Puhe ja ajatukset 

Hahmojen puheen ja ajatukset voi ilmaista siten, kun on itse siihen tottunut. Vältä kuitenkin 

kaikkia turhia merkkejä. Suorat lainaukset hahmon ajatuksista on helpoin ja selkein merkitä 

kursiivilla. 

 

Peliviestien pituus 

http://maatuska.net/daisy/liity/neuvontapiste.html
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Älä kirjoita nysäviestejä. Lyhyessä viestissä on vain vähän sisältöä, johon vastapelaaja voisi 

tarttua. Jos sanainen arkkusi tuntuu kuitenkin hetkellisesti ehtyneen, ei peliviestien 

pituutta kannata alkaa väkisin venyttämään. Onlinepeliviestit voivat olla offlineviestejä 

lyhyempiä. 

 

Peliviestien sisältö 

Ole luova. Etenkin pelin aloitusviestissä on hyvä kuvailla tarkasti tapahtumapaikkaa. (Jos 

haluat varmistaa sen, että vastapelaajasi saa samanlaisen käsityksen ympäristöstä, linkitä 

peliviestin oheen vaikkapa inspiroiva kuva!) Pidä peli elävänä kuvailemalla hahmosi 

ajatuksia ja mielenliikkeitä. Puhe ei ole ainoa tapa ilmaista asioita, muista kehonkieli, ilmeet 

ja eleet. 

 

Pelien määrä 

Online- ja offlinepelejä voi olla yhdellä hahmolla kerrallaan keskeneräisenä kolme, ja niistä 

pidetään lukua aikajanojen avulla. Yksinpeleissä ei ole rajoitusta. Jos pelaaja kuitenkin 

kykenee pelaamaan aktiivisesti useampaakin peliä, voidaan pelimäärän kanssa joustaa. 

Näin voidaan tehdä etenkin silloin, jos pelaajalla on vain yksi hahmo. Ota aina yhteyttä 

ylläpitoon, ennen kuin aloitat ylimääräisiä pelejä. 

 

Pelien merkinnät 

Koska Daisyyn ei ole tehty eri pelityypeille omia kategorioita, lisätään pelin otsikkoon nimen 

lisäksi pelityyppi. Pelityyppejä ovat online [online] / [on], offline [offline] / [off] ja yksinpeli 

[yksinpeli] / [y].  

 

Jos pelistä on sovittu etukäteen, tulee otsikkoon laittaa merkintä [s] (=sovittu). Jos taas 

sinulle on aivan sama, kuka peliin liittyy, laita otsikkoon [v] (=vapaa). Jos peli on jo edennyt 

pitkälle ja otsikossa on merkintä [v], kysy vaikka pelin aloittajalta yksärillä, saatko vielä 

mennä mukaan. Vapaaksi merkittyjen pelien aloitusviestiin on hyvä merkitä offina, että 

kuinka monta pelaajaa haluat maksimissaan peliisi mukaan.  

 

Näiden edellä esiteltyjen pelimerkintöjen lisäksi on vielä merkintä [e] (=ehdoton). Ehdoton 
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on muuten sama kuin sovittu sillä erolla, että ehdottomaan ei saa tulla Vostokiin 

sijoittuvissa peleissä Nälkätunnus, eikä Daisylandiin sijoittuvissa peleissä vierailijahahmoja, 

jotka on esitelty paremmin alempana omassa osiossaan "Vierailijahahmot".  

Jos haluat pelistäsi ehdottoman kuitenkin niin, että se on samalla myös vapaa, voit käyttää 

merkintää [v/e] (=vapaa & ehdoton). Tällaiseen peliin voi toki tulla myös Miliisejä, ellei sitä 

erikseen kielletä. Kuitenkin myöhemmässä vaiheessa tapahtuvat peliin liittymiset 

alempana Vierailijahahmot-kohdassa esitellyiltä hahmoryhmiltä ovat tällöin kiellettyjä.  

 

Esimerkiksi: Nurkkia nuuskuttelemassa [off/v/e] 

..ja offina ensimmäisessä peliviestissä: //Tähän peliin maksimissaan kolme pelaajaa 

mukaan! (: // 

 

Vastapelaajan linkittäminen peliviestiin 

Pelin aloittavan pelaajan on hyvä linkittää vastapelaaja aloitusviestiin. Tällä tavalla koko 

peliä ei tarvitse linkittää esimerkiksi seuranhakutopiciin, vaan vastapelaaja löytää paikalle 

linkityksen avulla. Linkitys tapahtuu niin, että kirjoitat haluamasi pelaajan käyttäjänimen 

@-merkin jälkeen, esimerkiksi @palmu. Linkitetty pelaaja saa ilmoituksen siitä, että hänet 

on mainittu kyseisessä viestissä.  

 

Muistathan, että käyttäjänimi ja näyttönimi ovat kaksi eri asiaa. 

 

Vierailijahahmot 

Daisylandiin sijoittuviin peleihin voi tulla mukaan vierailijahahmoja. Vierailijahahmona 

voivat toimia muiden pelaajien Auktoriteettiin, Miliisiin ja Keisarinnasukuun kuuluvat 

hahmot. Vierailijahahmo voi ilmestyä peliin missä tahansa vaiheessa ilman, että siitä 

tarvitsisi erikseen ilmoittaa pelin varsinaisille pelaajille. Vierailun pituus on hyvä koittaa 

pitää mahdollisimman lyhyenä ja ytimekkäänä, mutta jos pelin kulku sitä vaatii, voi vierailija 

jäädä mukaan vaikka koko loppu pelin ajaksi.  

 

Koira (Auktoriteetti tai Miliisi) voi mennä mukaan niihin peleihin, joissa on joko pelkästään 

koiria tai sekä koiria että kissoja. Kissa (Keisarinnasuvun jäsen) taas voi mennä mukaan 

http://daisyland.boards.net/board/97/lk-board


311 

 
niihin peleihin, joissa on joko pelkästään kissoja tai sekä kissoja että koiria. Tästä 

poikkeuksena ovat kuitenkin Orvot. Vaikka pelissä olisikin pelkästään kissoja, mutta he 

kaikki ovat Orpoja, ei Keisarinnasuvunkaan jäsen voi osallistua vierailijana tällaiseen peliin.  

Vierailijahahmo ei saa mennä peliin, joka on merkitty ehdottomaksi! Vierailemaan ei 

myöskään voi mennä niihin peleihin, jotka sijoittuvat Vostokiin. Ennen vierailua tulee 

vierailevan hahmon pelaajan toki lukea koko peli läpi, jotta hän osaa ottaa huomioon 

esimerkiksi kuvaillun säätilan ja ympäristön. Ympäristössä esiintyvät rajoitteet tulee myös 

huomioida. Esimerkiksi jos peli sijoittuu syrjäiseen Daisylandin nurkkaan tai vaikka 

Kummitustaloon, ei Auktoriteetin jäsen todennäköisesti tällaiseen paikkaan eksy.  

 

Pelaajan on hyvä pitää kiinni aktiivisesta pelitahdista osallistuessaan vierailijan roolissa 

toiseen peliin. Jos vierailijaksi mukaan tullut hahmo jää jumittamaan peliä pidemmäksi 

aikaa, voi asiasta ilmoittaa ylläpidolle. Peliä selvästi hidastava vierailija voidaan pelata ulos 

pelistä, jotta peli saadaan taas kulkemaan.  

 

Myös vierailijapelit lasketaan kunnollisiksi peleiksi, ja näin ollen nämä pelit vaikuttavat 

myös vierailevan hahmon käynnissä olevaan pelimäärään. 

 

NPC-hahmot 

Daisylandiin voi luoda NPC-hahmoja. NPC-hahmo on hahmo, jota tietty pelaajaryhmä tai 

kaikki pelaajat voivat käyttää peleissään. Tällaisen hahmon tulee olla jollain tapaa 

sidoksissa jo olemassa oleviin hahmoihin esimerkiksi sukulaisuussuhteiden kautta, tai sen 

tulee olla virkansa puolesta sellainen, että sitä tarvitaan usein peleissä. NPC-hahmon 

luomisesta tulee mielellään ottaa ensin yhteyttä ylläpitoon. 

 

Yleiset roolipelaussäännöt 

Oletamme, että jokainen Daisyyn liittyvä tuntee ennestään 

termit autohittaus, munchaus sekä metapelaus ja osaa myös välttää näiden virheiden 

tekemistä. Lyhyesti kuitenkin: et voi ohjailla toisen hahmoa tai aiheuttaa sille esimerkiksi 

vahinkoa ilman vastapelaajan reaktiota asiaan. Et voi pelata niin, että oma hahmosi on 
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voittamaton ja vahingoittumaton. Et voi pelata niin, että hahmosi tietää automaattisesti 

kaiken kaikesta/kaikki samat asiat kuin sinä itse. 

 

Yleinen netiketti 

Kohtele kanssapelaajia asiallisesti. Vaikka itsestään on aina helpoin puhua, niin ota myös 

muiden jutut huomioon.  

 

Mieti tarkkaan, mitä haluat muiden tietävän sinusta ja sinun asioistasi. Olemmehan 

kuitenkin Internetissä.  

 

Ota uudet pelaajat mukaan juttuihin.  

 

Jos sinulla on kahdenkeskistä asiaa jollekulle, älä sano sitä hänelle Kahvihuoneessa tai 

chatissa, vaan lähetä esimerkiksi yksäriä. Etenkin vain pientä joukkoa koskevista IRL-

asioista olisi hyvä puhua privaatisti, sillä tällaiset jutut sulkevat helposti muut ulkopuolelle, 

eikä se tunnu kivalta. :(  

 

Älä ota nokkiisi, jos vastapelaajan hahmo on ikävä omalle hahmollesi, se ei ole 

henkilökohtaista.  

 

Foorumille ei kannata tulla äkäisenä. Jälkeenpäin saattaa turha vihoittelu ja äkkipikaisuus 

kaduttaa.  

 

Pidä hauskaa ja viihdy!  

 

Jos olet epätietoinen jostain asiasta, kysy sitä. Ylläpito ei pure, mutta saattaa hieman 

hipelöidä.  

 

 

D/muuta/epakohdat.html 
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Daisylandissa yhdistyy monin paikoin realistisuus ja epärealistisuus. Nämä erot opit vain 

pelin tietoihin perehtymällä. Näissä epäkohdissa olemme pyrkineet mahdollisimman 

selkeään johdonmukaisuuteen, mutta jotkut asiat ovat sellaisia, joille ei ole sen 

loogisempaa selitystä kuin mahdollisimman sujuva roolipeli. 

 

Ruuan säilyminen 

Tiedämme hyvin, että näissä olosuhteissa tällä aikavälillä suurin osa jopa tölkkiruuasta olisi 

jo aikaa sitten pilaantunut. Halusimme, että Daisylandissa ja Vostokissa näkyisi selkeästi 

ajan kuluminen ja autioituminen. Tämän vuoksi siis aikaa on pitänyt kulua enemmän kuin 

kaksi tai kolme vuotta kaupungin autioitumisesta. Tästä syystä olemme ottaneet 

vapaudeksemme pidentää joidenkin ruoka-aineiden elinikää samoin kuin akkujen ja 

pattereiden kestoa.  

 

Geenitestaus ja -mutaatio 

Tiedämme, että tämä on varsin kliseistä ja yllätyksetöntä. Nälästä on kuitenkin pyritty 

luomaan realistisempi ja vaarallisempi uhka, joka todellakin vaikuttaa jokaisen hahmon 

elämään, eikä vain toimi jännittävänä rekvisiittana. Nälän suuresta vaikutuksesta 

huolimatta sen ei ole tarkoitus olla pelin ainoa vetonaula ja erikoisuus, vaan Daisyyn on 

luotu useampia tasoja, jotka lisäävät pelaamiseen ulottuvuuksia - näitä ovat mm. kissojen 

ja koirien erilaiset kulttuurit, koirien epätasa-arvoinen elämä ja kissojen matriarkaalisuus. 

 

 

D/muuta/copyright.html 

 

Daisylandin tekstit, idea ja toteutus © Wasabivallabi (@) ja palmu, ellei toisin mainita. 

Kaikenlainen kopioiminen ja jäljentäminen on kielletty.  

 

Pääsivuston ulkoasun grafiikat © Wasabivallabi 

Foorumin piirrosbanneri © moose 

Muut foorumin grafiikat © Wasabivallabi 

Pelialueiden kartat © Wasabivallabi 
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Pääsivuston koodipohja © Velvetfactory 

Pääsivuston koodien muokkaus © Wasabivallabi 

Ulkoasun kuvissa ja taustoissa käytetyt tekstuurit © Webtexture & Velvetfactory  

Pelialueiden kuvat © Odin's Raven, Brett Talley & Illicitohio sekä Flickr, CC  

Lupa kuvien muokkaamiseen ja esittämiseen on kysytty ja myönnetty.  

 

Foorumin ulkoasu © Wasabivallabi 

Pluginit ja osa foorumin koodeista © tekijänsä, Proboards Support, Slightly Insane 

Kuvissa ja ulkoasussa käytetyt tekstuurit © Webtexture, Velvetfactory  

Pelit, hahmot, yhteisöt, juonet ja pelaajien piirustukset © tekijänsä. 

 

Vieraskirjan ulkoasu © Wasabivallabi  

 

Daisylandin idea, tekstit, hahmot, grafiikat, koodit tai kuvat eivät ole vapaasti kopioitavaa 

materiaalia, vaan ne kuuluvat tekijöilleen. Ole hyvä äläkä kopioi Daisylandin materiaalia 

omille sivuillesi tai peleihisi. Jäät siitä kuitenkin kiinni. 

 

 

D/liity.html 

Oletko päättänyt liittyä mukaan Daisylandiin? Hienoa! Luonnollisesti ennen Daisyyn 

liittymistä sinun tulee perehtyä huolella pelin tietoihin, jotta osaat luoda oikeanlaisen 

hahmon ja pystyt hyödyntämään kaikkia pelin elementtejä. Suunnittele hahmoasi 

rauhassa, äläkä pidä kiirettä. Tee hahmosta sellainen, että jaksat varmasti pelata sillä.  

Oheisten linkkien takaa löydät ohjeistusta hahmon luomiseen etenkin ensimmäistä 

hahmoa suunnitellessasi. Jos sinulle tulee kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä ylläpitoon.  

 

Ethän rekisteröidy foorumille, ennen kuin hahmosi on hyväksytty sähköpostin kautta!  

 

Hahmojen ammateista 
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Mieti tarkkaan, mitä työtä haluat hahmosi tekevän. On suotavaa, että jokaisella pelaajalla 

olisi edes yksi hahmo, joka tekee piirityötä. Lähes jokainen koira tekee myös varsinaisen 

toimensa ohella silloin tällöin töitä Piireissä.  

Alamaailmaan kuuluvat hahmot pyritään pitämään vähemmistönä. Olisi siis hyvä, että 

ennen gangsterihahmosi hakemuksen lähettämistä varmistat joko viekussa tai sähkärillä, 

että onko tälle hahmollesi kyseisellä hetkellä ns. tilaa.   

 

 

D/liity/neuvontapiste.html 

 

Tähän osioon on listattu infoa yleisistä säännöistä koskien pelin hahmoja, pentujen 

saamista ja ryhmittymien luomista. Itse pelausta koskevat säännöt löydät Säännöt-osiosta.  

 

Hahmojen määrä ja luominen 

Hahmoja voi Daisyssa olla yhdellä pelaajalla yhteensä enintään kuusi. Hahmojen 

hyväksymisen välillä tulee olla kuukausi (30 päivää). Tällä pyritään rajoittamaan sitä, ettei 

hahmoja luoda hätäisesti ja kiireessä. 

 

Ensimmäistä hahmoa koskevat rajoitteet 

Ensimmäinen hahmosi ei voi kuulua koirien Auktoriteettipiiriin tai kissojen 

Keisarinnasukuun. Jos et tunne ennestään ketään pelaajaa Daisyssa, on myös hahmon 

menneisyydessä vaikuttavien mahdollisten tuttavuus- ja sukulaisuussuhteiden 

kehittäminen mahdotonta ennen peliin liittymistä. Kun olet rekisteröitynyt, voit kysellä 

halukkaita pelaajia mukaan näihin kuvioihin foorumin Lihatiski-boardilla. 

 

Jälkeläisten saaminen 

Pentuja voi yhdessä pesueessa olla korkeintaan neljä. Kissan ja koiran kantoaika on pelissä 

kaksi viikkoa IRL-aikaa. Tänä aikana olisi kantavalla nartulla tai naaraalla hyvä pelata edes 

yksi peli. Synnytystä tai raskauden aloittavaa peliä ei tarvitse pelata.  
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Ennen kuin pykäät Lihatiskille topicin tulevista pennuista, kysy pentueen saamiseen lupa 

ylläpidolta. Viestissäsi pitää olla seuraavat asiat: 

1. Linkitä viestiisi kummankin vanhemman profiilit. 

2. Kerro tulevien pentujen lukumäärä. 

3. Kerro niistä ulkoisista ja luonteeseen vaikuttavista seikoista, joita toivot pennuille 

periytyvän sekä isän että äidin puolelta. 

4. Jos pennuille on jo tiedossa pelaaja/pelaajat, kerro myös siitä. 

5. Mahdollisia muita huomautuksia. 

 

Ylläpito voi evätä luvan pentueelle, jos vaikuttaa siltä, että näitä asioita ei olla mietitty 

loppuun asti. Myös siinä tilanteessa, että samaan aikaan on tulossa useita pentueita, 

voidaan lupa pentueelle jättää hetkellisesti myöntämättä. 

 

Jälkeläisten vanheneminen 

Aika kulkee Daisyssa reaalissa. Tästä syystä pentujen vanhenemista ollaan nopeutettu, 

jotta pentujen saaminen pelissä ei olisi turhan vaivalloista. Samat ikääntymissäännöt 

pätevät sekä kissoihin että koiriin.  

 

Pennut siirtyvät kiinteään ravintoon 2-3 viikon iässä. Emon tai jonkun muun aikuisen 

jatkuvaa apua ne tarvitsevat n. 3-4kk ikäiseksi asti. Tähän ikään asti koirien Auktoriteetissä 

ruuanjakelusta vastaava Välittäjä antaa pentujensa kanssa liikkuvalle koiraemolle 

suuremman ravintomäärän. Kissojen Perheeseen kuuluvat pennut taas saavat runsaasti 

avustusta Perheen muilta kissoilta.  

 

4-5kk ikäisenä pennut selviävät jo omillaan ja pystyvät työskentelemään esimerkiksi 

Siivouspiirissä, vaikkei tietotaitoa olekaan välttämättä vielä karttunut kovin runsaasti. 

Nuoren koiran kannattaa tässä vaiheessa pyrkiä saamaan oppia joltain vanhemmalta ja 

viisaammalta, jotta selviytyminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Perheeseen kuuluva 

kissanpentu taas saa opastusta ja neuvoja Daisylandissa ja Vostokissa selviytymiseen niin 

kauan, kuin hän tuntee apua tarvitsevansa. Vasta kun Perhe näkee, että nuori kissa selviää 

omillaan, annetaan hänen kunnolla aloittaa oma itsenäinen elämänsä Perheen parissa. 
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Ryhmät, yhteisöt ja klaanit 

Daisylandiin on mahdollista luoda erilaisia ryhmiä ja ryhmittymiä. Pelaajille annetaan varsin 

vapaat kädet ryhmien luomiseen. Ryhmä voi olla uskonnollinen tai aatteellinen, sillä voi olla 

erilaisia pyrkimyksiä ja tavoitteita, tai se voi toimia vain pienen joukon sisäpiirinä.  

Jos olet kiinnostunut ryhmän luomisesta, otathan huomioon sen, että heti pelin alussa ei 

tulla hyväksymään ns. “ääripääryhmiä”, jotka kyseenalaistavat peliin valmiiksi asetettuja 

ideoita ja arvoja.  

 

Ryhmää luodessasi ota jo heti alkumetreillä ylläpitoon yhteyttä ja kerro ideoistasi. Vaikka 

sinä itse toimitkin ryhmäsi luojana, tulee ryhmää silti osittain suunnitella ylläpidon kanssa, 

jotta se sopisi Daisylandin senhetkiseen tilanteeseen.  

 

Lähetä valmiista ryhmästä ylläpidolle seuraavat tiedot:  

Ryhmän nimi:  

Ryhmän johtaja:  

Mahdolliset muut arvot: Jos ryhmän sisällä on muita arvoja, kuten varajohtaja.  

Ryhmän jäsenet: Jos ryhmään kuuluu jo valmiiksi muita hahmoja, linkit esittelyihin.  

Ryhmän jäsenen kriteerit: Kissoja, koiria vaiko molempia? Jäsenen kriteereihin voi 

vaikuttaa mm. sukupuoli, asema, fyysiset ominaisuudet ja ajatusmaailma.  

Ryhmän päämaja: Jos ryhmällä on jossain tukikohta.  

Ryhmän tavoite: Mikä ryhmän päämäärä on?  

Ryhmän toiminta: Miten ryhmä pyrkii pääsemään tavoitteeseensa? Toimiiko ryhmä ns. 

maan alla, vai tietävätkö kaikki daisylaiset siitä? Saako ryhmä tukea ylemmiltä tahoilta?  

 

Huom! Jos et halua käyttää termiä “ryhmä” vaan esimerkiksi “liike” tai “yhteisö”, korvaa 

nämä sanat myös itse kaavakkeesta. 

 

Yritykset 

Daisylandiin on mahdollista perustaa erilaisia yrityksiä. Yritys voi kehittyä ja rakentua pelien 

seurauksena, tai sen voi tuoda peliin heti uuden hahmon yhteydessä. Yritysideoista on hyvä 
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ottaa yhteyttä ylläpitoon jo suunnitteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä katsoa, että 

sopiiko kyseinen idea juuri kyseisellä hetkellä peliin mukaan.  

 

Yritykselle tehdään pääsääntöisesti virallisempi topic foorumin Yritysboardille vasta siinä 

vaiheessa, kun yritys on saanut enemmän kuin yhden jäsenen/työntekijän. 

Pienimuotoisemmat ja epävirallisemmat firmat voi siis esitellä pelkästään hahmoesittelyn 

yhteydessä, eivätkä ne vaadi sen kummempia hyväksymislomakkeita.  

 

Yritykset maksavat Auktoriteetille veroa. Muussa tapauksessa ne ovat laittomia yrityksiä, 

ja tällöin ne pyritään hajottamaan.  

 

Valmiista yrityksestä lähetät/te ylläpidolle seuraavat tiedot:  

Yrityksen nimi:  

Yrityksen johtaja:  

Mahdolliset muut työntekijät ja heidän tehtävänsä:  

Yrityksen toimintatilat: Jos yrityksellä on jossain tilat.  

Yrityksen toiminta: Mikä on yrityksen toimintaperiaate? Millaisia palveluita tai muita 

asioita se tarjoaa ja kenelle? Onko yritys tunnettu?  

 

Kaavakkeen oheen voi kirjoittaa vapaamuotoisemmin ja laajemmin yritystä koskevia muita 

asioita, kuten tietoa palkkauksesta tai siitä, että hakeeko yritys työntekijöitä. Varsinainen 

yritystopic tulee myöhemmin linkittää jokaisen kyseisessä firmassa työskentelevän 

hahmon esittelyyn, sekä jokainen hahmo tulee linkittää yritystopiciin.  

Kaavaketta voi soveltaa ja muuttaa, jos yrityksellä ei esimerkiksi ole selkeää johtajaa. 

 

[ Hyödyllisiä linkkejä hahmonluontiin ] 

 


