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1. luku
jossa Heikki kohtaa viikinkejä
– vai kohtaako?
Kesäkuun alun aamu valkeni aurinkoisena. Kello oli
vasta puoli neljä, kun Heikki nousi tuvan puusohvalta ja pukeutui flanellipaitaan, polvihousuihin ja
pitkiin sukkiin. Hän pakkasi reppuun pari voipaperiin käärittyä näkkileivän palaa, joihin hän oli pannut
päälle voita ja juustoa, sekä vesipullon.
Kamarissa äiti hengitti raskaasti. Isä kuorsasi
kaupungissa. Hän tulisi tänne vain viikonloppuisin
ja heinäkuussa pariksi lomaviikoksi.
Kengät vielä jalkaan ja lippalakki päähän. Kesähuvilan ulko-ovi narahti, kun Heikki avasi sen. Hän
kuulosteli hetken, mutta äidin raskas hengitys
jatkui entisellään.
Elli ja Nelli jäivät vielä aittaan nukkumaan, ja kotiapulainen Liina omaan kesähuoneeseensa vintille.
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Huvila oli melko suurellinen nimitys sille harmaalle kalastajamökille, jossa perhe vietti kesäänsä. Mutta parempaankaan heillä ei ollut varaa isän
postivirkamiehen ja äidin Stockmannin myyjättären palkoilla.
Heikki oli kyllä tyytyväinen mökkiin. Se sijaitsi Laajalahden rannalla Espoon puolella, melko
lähellä Helsingin rajaa. Ulko-ovelta kallioisen niityn
yli oli vain satakunta metriä veneelle. Matkalla hän
poimi liiterin seinustalta mukaan onkivapansa ja
matopurkkinsa ja pärekopan kaloja varten.
Madot Heikki oli kaivanut tunkion laidalta jo
edellisenä iltana. Hän oli säilönyt ne multapaakun
kanssa lasipurkkiin, jonka peltikanteen hän oli tökkinyt piikillä ilmareikiä. Matojen piti olla virkeitä,
kun ne pujotti koukkuun. Muuten kalat eivät tarttuisi niihin.
Niitty oli vielä kasteinen, lahdella melkoinen
usva. Kauempaa selältä usva oli jo hälvennyt, vaikka olikin melkein tyyntä. Aurinko lämmitti jo mukavasti. Veneen terva ja merivesi tuoksuivat. Lokit
kaartelivat kirkuen pesäluotonsa tienoilla.
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Heikki laski reppunsa veneen kokkaan ja onkensa keskituhdon päälle, työnsi veneen vesille ja loikkasi vauhdista kyytiin. Yksi kerrallaan hän sujautti
airojen lavan veteen ja sovitti varren hankaimiin.
Sitten hän käänsi veneen keulan kohti ulappaa ja
alkoi soutaa.
Ympärillä oli maalaismaisemaa, metsää ja
niittyjä. Pohjoisemmassa saman lahden rannalla näkyivät Villa Elfvikin jugend-huvila, Albergan
kartanon kivilouhokset ja entisen tiiliruukin ranta,
jossa oli nykyään satama.
Heikki pysytteli rannan tuntumassa, koska vene
oli pieni ja tuuli saattaisi nousta nopeasti. Kareja
täytyi kuitenkin varoa, joten hän kääntyi vähän
väliä katsomaan taakseen. Sumussa ei vedenalaisia
kiviä erottanut kovin kaukaa.
Aamuisilla retkillään Heikki oli jo edellisenä
kesänä löytänyt vähän Laajalahdesta länteen erään
autiosaaren rannasta pienen poukaman, josta oli
hyvä vetää vene maihin. Saaren kallioiset rannat
tarjosivat hyviä onkipaikkoja.
Saarta kohti soutaessaan Heikki mietti, että
näillä main oli asuttu jo tuhat vuotta sitten. Viikinkien idänreittikin oli kulkenut tästä…
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Kun Heikki
seuraavan kerran
vilkaisi taakseen,
hän ei ollut uskoa silmiään.
Kaukaisesta salmesta näytti
sumun keskeltä lipuvan esiin
pitkä viikinkialus. Suuri punavalkoraitainen purje riippui
velttona tyvenessä. Miehistöä
ei näkynyt. Laivan keulassa
komeili puusta veistetty lohikäärme, ja sen molemmin puolin
paloi savuttava soihtu.
Heikki piteli oikealla kädellä
molempia airoja, pyyhkäisi vasemmalla kädellä silmiään ja katsoi
uudelleen taakseen.
Näkyi vain meri, joka velloi laiskasti aamuauringossa ja usvassa.
Ranta oli sumun peitossa pitkältä
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matkalta. Koko se salmi oli kadonnut näkyvistä,
mistä viikinkialus oli ollut tulossa. Aivan kuin sumu
olisi äkkiä paksuuntunut sen jälkeen, kun Heikki
viimeksi katsoi.
Oliko hän todella nähnyt viikinkilaivan vai oliko
hän vain kuvitellut? Hänellä oli kyllä vilkas mielikuvitus, ja hän oli juuri ajatellut viikinkejä ja heidän
idänreittiään.
Heikki jatkoi soutamista. Hän halusi ottaa
selvää, mistä oli kysymys. Jos siellä todella oli
viikinkejä, hän halusi tavata heidät. Hän osasi hyvin
ruotsia ja pystyisi kyllä puhumaan heidän kanssaan. Suomenruotsi oli lähempänä muinaisruotsia kuin riikinruotsi, mitä lahden takana nykyään
puhuttiin.
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Muutaman aironvedon jälkeen Heikki katsoi
taas taakseen. Hän ei halunnut törmätä mihinkään.
Nyt sumu oli taas hälvennyt jonkin verran. Autiosaaren ja mantereen välinen salmi näkyi hyvin.
Samoin erottui mantereen puolen metsä ja havupuiden peittämä kallioinen saari.
Viikinkilaivasta ei näkynyt jälkeäkään.
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2. luku
jossa Elli ja Nelli kohtaavat
kartanonrouvan.

Tytöt, herätkää!
Aika lähteä
maidonhakuun.
Äidin huuto kuului aitan oven takaa.
– Tullaan tullaan, Nelli sanoi ja venytteli sängyn
laidalla.
– Ihan heti, Elli sanoi ja haukotteli hartaasti.
Hyvä kun sai pään irti tyynystä.
Oli vielä hämärää, varsinkin ikkunattomassa aitassa. Nelli sytytti tulen öljylyhtyyn ja sääti liekin
sopivaksi, jottei se savuttaisi lyhdyn lasia mustaksi.
Siskokset pesivät kasvonsa kylmällä vedellä pesukomuutin päällä, vaihtoivat vaatteita viileässä aitassa ja valelivat kasvonsa ja kätensä pikiöljyllä.
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