Ensimmäinen luku

”C

ait, oletko sinä vielä siellä?” Saatoin kuulla Caitin hengityksen linjan toisessa päässä, mutta hänen äänensä oli kadonnut kesken lauseen.
”Haloo?” Ulkona oli pimeää, oli myöhäinen
ilta ennen koulun leiriä, ja minulla oli outo
olo.
Minun oletettiin pakkaavan paitoja, kenkiä
ja amuletteja mukaan leirille, mutta en ollut
edes aloittanut. Linjalla rasahteli. ”Anteeksi”,
Cait kuiskasi. ”Minun täytyi olla hiljaa. Minun
luullaan olevan sängyssä. Isä saisi hepulin, jos
hän näkisi minun olevan ylhäällä näin myöhään.”
Cait siis oli yhä linjalla. Kaikki hyvin. Helpotus pisteli käsivarsissa.
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”Mitä nyt?” Cait kysyi. ”Miksi soitat näin
myöhään?”
Nielaisin. ”Johtuu leiristä”, aloitin. ”Minulla
on sellainen tunne…”
Cait ei epäröinyt. ”Minä tiedän”, hän sanoi.
”Minulla myös.”
Virnistin huolimatta vellovasta vatsastani. Tietysti Cait ymmärtäisi. Hän oli kokenut
kanssani kaiken: auttanut minua murtautumaan kouluumme ja pelastamaan pikkuveljeni, ystävystynyt vesien naisen kanssa – joka oli
puolittain lohikäärme – jopa vastustanut rouva Okudaa sen jälkeen, kun tämä oli paljastunut lapsia syöväksi nukekubiksi. Sen yön jälkeen, kun kohtasimme henget, olimme olleet
käytännöllisesti katsoen erottamattomat. Toisin
kuin rouva Okuda ja hänen päänsä.
”Minä olen ajatellut”, Cait jatkoi, ”leiriä.
Minä luulen, että tarvitsemme pari ylimääräistä juttua…”
Kuuntelin vuoteeni reunalla.
”Mutta on vaikea tietää”, hän sanoi. ”Aluksi ajattelin, että voisin ottaa kaksi paria, siten
voisin pukeutua toisiin illalliselle tai mikä se
nyt sitten onkin, ja toiset olisivat sitä varten, jos
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herra Lloyd laittaa meidät patikoimaan. Otatko sinäkin kaksi?”
”Mitä? Mistä sinä oikein puhut?”
Toisessa päässä oli hiljaista. ”Farkuista”, Cait
sanoi. ”Mistä sinä puhut?”
”Hengistä”, suhisin puhelimeen, aivan kuin
henget olisivat kuuntelemassa oven toisella
puolella juuri sillä hetkellä. ”Leirillä.”
Linjalla oli hiljaista.
”Cait?” Mitä siellä oikein tapahtui? Ehkä hän
ei ollutkaan turvassa…
Caitin ääni kantautui ratisten korvaani. Hän
kuulosti kyllästyneeltä. ”Henkiäkö taas, Miku?
Luulin, että olit jo lopettanut sen.”
”Mutta…”
”Rouva Okuda on mennyt”, Cait sanoi.
”Herra Lloyd on palannut. Sinun täytyy antaa
näitten kaikkien henkijuttujen olla. Lähdemme leirille huomenna. Siellä ei ole kummituksia tai lentäviä päitä.”
”Mutta olemme yksin siellä.” Koulun leirillä
maaseudulla. Mökkejä ilman lukkoja. Metsää
kolmella suunnalla ja nälkäinen joki takana. Ja
lisäksi pitkä, yksinäinen kävelymatka vessoille
joka ilta. Sisuksissani muljahteli. ”Mikä tahansa
voi löytää meidät.”
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Cait tuhahti. ”Sinä huolehdit liikaa. Keskity hyviin puoliin. Koko viikko ilman läksyjä.”
”Mutta entä se lemu?” Nuuskaisin mutta en
haistanut sitä nyt, mikä oli miellyttävää vaihtelua.
Koulussa, kirjastossa, bussissa. Olimme haistaneet sen joka puolella, jotain eläimellistä ja
tunkkaista, aivan kuin sekoitus märkää koiraa
ja apinan jätöksiä.
”Kuule…” Linjalta kuului huokaus ja kahinaa. ”Minun täytyy pakata. Voimmeko puhua
huomenna?”
Huomenna puhuminen ei auttaisi tämäniltaiseen olooni, mutta ehkä Cait oli oikeassa.
Ehkä me olisimme turvassa leirillä. Ehkä asiat
sujuisivat paremmin, jos olisimme etäämpänä
kotoa ja koulusta, missä kaikki sai alkunsa. Silti viivyttelin ja tunsin luurin kuumana korvaani vasten. Mutta en voisi odottaa ikuisuuksia.
”Joo, toki. Huomenna on ihan hyvä.”
”Hienoa. Kaksi paria siis?”
Huokasin. ”Jep. Kaksi paria on varmaankin
tarpeeksi.”
Se siitä erottamattomuudesta. Cait vaihtoi
nykyisin nopeasti puheenaihetta, jos halusin
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puhua henkiolennoista. Mutta silloin kun nukekubi oli tunkeutunut kouluumme, Cait oli
uskonut minua, puolustanut minua, jopa pannut henkensä alttiiksi vuokseni. Mutta ehkä
henkiolennot eivät enää kiinnostaneet häntä.
Minusta alkoi tuntua, että välillämme oli metsä, joka kasvoi.
Sinä iltana yritin olla toimelias, pakkasin tavaroita laukkuun ja kiskoin pois. Lopulta, kun
kaikki oli pakattu viidennen kerran, menin
vuoteeseen.
Makasin ikuisuuden saamatta unta. Ilkeä
olo vatsassani muuttui tasaiseen tahtiin pahemmaksi, ja jostain huoneestani kuului valitus, joka nousi ja laski. Bussi leirille lähtisi vain
muutaman tunnin kuluttua. Mutta jokin jossain oli jo alkanut.
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