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Makasin sängylläni sikiöasennossa ja rutistin pehmonallea rintaani
vasten. Silitin sormellani nallen karvaista vatsaa ja välillä pyörittelin
sen nukkaantunutta korvaa sormieni välissä.
Sänkyni vieressä yöpöydällä komeili antiikkinen pöytäkello, jonka
messinkistä pintaa koristivat koukeroiset kuviot ja kaiverrukset. Sekuntiviisari tikitti päättäväisesti eteenpäin. Katselin, miten kaikki kolme viisaria lähestyivät puoltapäivää. Sekuntiviisari tuli muista jäljessä,
mutta kohta ne jo tapaisivat toisensa kellotaulun ylälaidassa. Huokaisin syvään ja laskin mielessäni: kolme, kaksi yksi…
”Marisa!” Oveeni koputettiin.
Ainakin hän on täsmällinen, ajattelin, mutta en liikahtanutkaan paikaltani.
Uusi koputus. Huokaisin taas ja suljin silmäni. Mene pois. Ole kiltti

ja mene pois.
”Marisa!”, kuulin parhaan ystäväni Amenan huhuilevan oveni takana.
”Siitä on jo kaksi viikkoa! Ole kiltti ja avaa ovi. Olen huolissani sinusta.”
Makasin ääneti pehmeän päiväpeitteen päällä ja kuuntelin hänen anelevaa ääntään.
”Marisa? Minä haluan vain… Haluan varmistaa, että olet kunnossa.
Äh. Tietenkään et ole kunnossa, mutta haluan varmistaa että olet elossa. Sinun täytyy syödä jotain! Ole niin kiltti. Marisa?”
Lopulta hän luovutti ja hiljaisuus laskeutui jälleen huoneeseeni.
Nousin istumaan sängyn laidalle ja asetin nallen nojaamaan tyynyä
vasten. Heiluttelin jalkojani ja nousin sitten seisomaan. Tallustin paljain jaloin kohti vastakkaisella seinällä olevaa erkkeri-ikkunaa. Ohitin
matkalla peilin ja seisahduin sen eteen.
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Kasvoni olivat kalpeat ja silmänaluseni olivat tummat ja turvonneet.
Itkuni oli tyrehtynyt jo viikko sitten, ja vaikka rintaani puristi ja mieleni
oli täynnä surua, eivät kyyneleet enää valuneet valtoimenaan poskiani
pitkin. Ruskeat hiukseni roikkuivat likaisina ja sotkuisina hartioillani,
ja solisluuni paistoivat rumasti ihoni läpi. En edes muistanut, koska
olisin viimeksi syönyt jotain muuta kuin lipaston laatikkoon kätkemiäni pähkinöitä. Amena oli oikeassa – minun todella pitäisi syödä jotain.
Kahden viikon takaiset tapahtumat olivat muuttuneet sumuksi mielessäni. Kaikki tuntui epätodelliselta. Muistin seisseeni suuressa salissa tekemässä Lopullista Valintaa ystäväni Enjanan ja poikaystäväni
Riverin kanssa. Muistin valinneeni Kolibrit, eli hyvien puolen. Muistin odottaneeni innolla, että poikaystävänikin tekisi valintansa ja voisimme sitten jatkaa onnellisena elämäämme taikamaailmassa. Jotain
odottamatonta oli kuitenkin tapahtunut. Poikaystäväni olikin valinnut
pahojen puolen. Hän oli nyt Haukka.
Sydämeni muljahti, kun muistelin tapahtunutta. Minua itketti,
mutta silmäni pysyivät kuivana kuin autiomaa. Istuuduin leveän ikkunan syvennykseen ja nojasin ohimoani viileää ikkunalasia vasten.
Katselin Kodin pihamaalla päiväänsä viettäviä ihmisiä. Aurinko paistoi
korkealta ja oli houkutellut muutamia naisia loikoilemaan nurmikolle
bikineissään ja aurinkohatuissaan. Yksi heistä makasi selällään ja luki
kirjaa, joka leijui ilmassa hänen päänsä yläpuolella. Tasaisin väliajoin
nainen liikautti sormeaan, ja kirjan sivut liikahtivat paljastaen uuden
aukeaman.
Huomasin yhtäkkiä, että minua janotti kovasti. Tartuin sohvapöydällä olevaan tyhjään lasiin ja pitelin toista kättäni sen yläpuolella.
Lasi täyttyi nopeasti kirkkaalla vedellä, ja join sen ahnaasti. En ollut
käyttänyt voimiani kahteen viikkoon ja ilahduin huomatessani, että ne
toimivat yhä. Olin pelännyt menettäneeni ne, sillä en ollut huomioinut
Näkijän vaistojani ollessani niin kovin surullinen ja vihainen.
Näkijänä minun tehtäväni oli löytää taikuutta nähneitä ihmisiä ja
poistaa heidän muistinsa, jotta he eivät vahingoittaisi taikamaailmassa
eläviä ihmisiä. Ihmiset näkivät taikuutta melko usein, ja minä olin tuntenut sen monta kertaa kuluneiden viikkojen aikana. Olin kuitenkin
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jättänyt vaistoni huomiotta, enkä ollut lähtenyt pyyhkimään henkilön
muistia. Pelkäsin, minkälaista vahinkoa olin mahdollisesti saanut aikaiseksi.
Vilkaisin uudelleen ulos ja näin ihmisten keskellä tutut iloiset kasvot. Tummahiuksinen nuorukainen seisoi jonkin matkan päässä Kodista ja katseli suoraan minun ikkunaani. Hän oli parhaista ystävistäni.
Kahar vilkutti minulle ja viittoi sitten kädellään minua tulemaan luokseen. Pudistin hitaasti päätäni, vaikka osa minusta olisi halunnut juosta pihamaalle ja hypätä suoraan pojan lämpimään halaukseen. Kahar
kallisti päätään, hymyili ja viittoi uudelleen.
Jokin hänen lämpimässä katseessaan sai minut hymyilemään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Vilkaisin huoneeni ovelle ja sitten
uudelleen ulos. Huokaisin syvään ja nousin seisomaan. Pitelin kättäni toisen käteni yläpuolella ja valutin vettä alaspäin siten, että alempi
käteni otti sen vastaan ja haihdutti veden pois, ennen kuin se ehti valua kämmeneltäni lattialle. Kahar nyökkäsi. Hän ymmärsi, että halusin
käydä suihkussa ennen kuin tulisin ulos.
Peseydyin nopeasti ja valitsin lipastosta ylleni mustat puuvillaiset
polvihousut ja vaaleansinisen t-paidan. Kiskaisin märät hiukseni nutturalle ja katsoin itseäni peilistä. Kasvoni olivat edelleen kalpeat, mutta varjot silmieni alla eivät enää olleet niin tummat ja olemukseni oli
virkeämpi. Oli jo aikakin, että huuhdoin kyyneleistä rähmäiset silmäni
puhtaalla vedellä.
Avasin huoneeni oven ja astuin käytävään. Painoin käteni seinää
vasten aivan ovenkarmin viereen ja sanoin ääneen: ”Piha.”
Vain sekuntia myöhemmin tunsin raikkaan ulkoilman nenässäni ja
kuulin lintujen liverryksen kaukaisuudessa. Olin siirtynyt Kodin ulko-ovelle, vaikka käteni oli koko ajan ollut painuneena seinää vasten.
”Hei”, sanoi ääni takanani ja sai minut säpsähtämään. Käännähdin
ympäri ja tavoitin Kaharin vaaleanvihreät silmät suoraan edessäni.
”Hei”, vastasin ja halasin häntä kömpelösti.
”Miten sinä voit?”, hän kysyi ja tuijotti minua herkeämättä.
”Ihan hyvin”, vastasin epäröiden. ”Paremmin”, täydensin hetken harkittuani.
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”Hienoa. Kävelläänkö?”
Nyökkäsin ja lähdin kulkemaan Kaharin vierellä kohti pihaa reunustavaa metsää. Sukelsimme puiden sekaan ja jatkoimme leveää polkua
pitkin, jolla mahduimme kävelemään rinnakkain. Suuret puunrungot,
häikäisevän vihreä sammal ja jalkojemme alla räsähtelevät kuivuneet
risut saivat minut tuntemaan oloni rentoutuneeksi.
Emme puhuneet vähään aikaan mitään ja minusta tuntui, että Kahar odotti minun sanovan jotain ensimmäisenä.
”Tuota”, minä aloitin, ”mitä Enjanalle kuuluu? Mitä teille kuuluu?”
Kahar ja Enjana olivat aloittaneet seurustelun vain muutamaa viikkoa
aikaisemmin.
”Mukavasti”, Kahar sanoi ja veti syvään henkeä. ”Hän on aikamoinen
tyttö.”
”Niin on”, minä sanoin hymyillen ja muistelin Enjanan mustia kiiltäviä hiuksia, upeita kasvoja ja tiukkaa temperamenttia.
”Minusta tuntuu, että hän on päivä päivältä nopeampi”, Kahar kehuskeli nauraen. Enjanan voima oli nopeus – hän pystyi juoksemaan
pitkiä matkoja vain sekunnissa.
”Voiko niin todella käydä?”, minä kysyin ihmeissäni. Kahar oli syntynyt taikuuden maailmaan, mutta minä olin ollut koko ikäni ihan
tavallinen ihminen. Olin päätynyt taikuuden maailmaan vain reilua
vuotta aikaisemmin, kun Amena oli värvännyt minusta uuden Näkijän. En vielä tiennyt enkä ymmärtänyt kaikkia taikuuteen liittyviä
asioita.
”Kyllä vaan”, Kahar vastasi ja heilautti kättään. Keskelle polkua kaatunut puu heilahti tömähtäen sammalten päälle. ”Minäkin pystyn jo
siirtämään paljon isompia tavaroita, kuin ennen.”
”Vau”, minä huokaisin ihaillen. ”Minä voin siis pian luoda valtameriä
ja korkeita vuoria.”
Kahar nauroi ja tönäisi minua olkapäällään.
”Ole varovainen niiden elementtien kanssa. Emme halua, että aiheutat tulvia, pyörremyrskyjä tai metsäpaloja.”
Minä kikatin niin, että vatsanpohjaani särki. Nauraminen tuntui hyvältä.
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Jatkoimme matkaa hiljaisuuden vallitessa, kunnes tunsin vastustamatonta tarvetta puhua tunteistani. Yhtäkkiä toivoin, että Amena olisi
täällä kuuntelemassa minua, olihan hän sentään paras ystäväni. Jouduin kuitenkin tyytymään Kahariin.
”En voi uskoa, että hän teki niin. Hän petti luottamukseni”, minä
aloitin hiljaa. Kahar ei vastannut mitään, mutta olin näkevinäni lähes
huomaamattoman nyökkäyksen. ”Miksi hän teki sen? Miksi hän ei kertonut minulle?”
Kahar piti katseensa tiukasti eteenpäin vievässä polussa, mutta vastasi: ”River sai tietää, että hänellä on perhe Haukkojen puolella. Minä
luulen, että hän teki päätöksen vasta seistessään siinä, keskellä salia,
ja pohtiessaan valitseeko kolibri- vai haukkapatsaan.”
Pohdin ajatusta hetken. ”Niin. Kyllä minä ymmärrän, että hän halusi
valita perheen, jota hänellä ei lapsuudessaan ollut. Mutta hänen olisi
pitänyt tietää, että minä ymmärtäisin sen. Riverin olisi pitänyt kertoa
minulle ennen Lopullista Valintaa.”
Kahar nyökkäsi taas, muttei sanonut mitään.
”Minä rakastin häntä”, sanoin niin hiljaa, etten ollut varma kuuliko
Kahar.
Kävelimme taas hiljaa, kunnes hän pysähtyi, kääntyi minun puoleeni ja vetäisi minut tiukkaan halaukseen.
”Tiedän”, hän sanoi ja silitti hiuksiani. ”Olen pahoillani.”
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02
”Marisa!”
Säpsähdin mietteistäni ja räpyttelin uneliaita silmiäni.
”Kyllästytänkö minä sinua?” Opettajani seisoi pöytäni vieressä ja
näytti valtavalta katsoessaan minua ylhäältäpäin. Mies oli hyvin pelottavan ja jylhän näköinen, mutta erittäin mukava. Hän oli pitkä, kalju
mies, jonka nenän alla komeili siististi leikattu rivi paksuja viiksikarvoja. Hänellä oli aina yllään musta t-paita, siniset farkut ja kulunut puvun
takki, jonka vasemman hihan sauma repsotti.
”Et tietenkään, Hokaza!”, minä huudahdin nolostuneena. Olin joutunut edeltävänä yönä heräämään kolme kertaa ja lähtemään pyyhkimään ihmisten muisteja, joten olin hyvin väsynyt enkä meinannut
pysyä hereillä.
Taikalukio oli minun mielestäni mahtava paikka. Opiskelimme ihan
tavallisia aineita, kuten kemiaa, matematiikkaa ja kieliä, mutta myös
taikuuteen liittyviä opintoja. Hokaza piti meille parhaillaan Tarujen
synty –nimistä kurssia, jossa käytiin läpi erilaisten taruolentojen ja
myyttien syntyperiä.
”Lukekaa kirjasta seuraavaa kertaa varten noitavainoja koskeva
kappale”, Hokaza sanoi nyt kovemmalla äänellä ja käveli hitaasti pöytien välissä kohti luokan etuosaa. ”Muistakaa myös palauttaa keijuja
koskeva essee huomiseen mennessä.”
Luokasta kuului kyllästynyttä mutinaa, mutta minusta oppiaineet
olivat mielenkiintoisia. Tuolit raapivat lattiaa, kun kymmenkunta
nuorta nousi ylös ja raahusti ulos luokasta. Käytävään päästyään he
vuoron perään asettivat kätensä seinää vasten ja mutisivat seuraavan
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Marisa suree poikaystävänsä menetystä, mutta saa nopeasti
muuta ajateltavaa joutuessaan historianopettajansa ja ystäviensä kanssa menneisyyteen, 1800-luvulle, jossa taikuus on paljastunut ja useita taikasukuja on pyyhkiytynyt pois. Koska Näkijän
voimaa ei vielä ole olemassa, on koko taikuuden historia ja
olemassaolo uhattuna!
Miten ystävykset kykenevät sulautumaan menneisyyden maisemiin, vaatteisiin ja tapoihin? Kuka taikuuden on paljastanut?
Miten Näkijän voima on saanut alkunsa?
Onko River lähtenyt lopullisesti?
Tämä on Näkijä-kirjasarjan toinen osa.

