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3O-oletko sä masa?

Riippuu 
kuka kysyy.

Mammakerholaiset vinkkasivat, 
että täältä saisi kamaa.

Selvä Pyton. Mitä saisi olla?

E-enhän mä osaa 
sanoa. En ole kos-
kaan tehnyt tätä 

aiemmin...

Unihiekkaa? Löytyy. Sulleko?

Vuoden 
ikäiselle 
tulisi.

Sitten mennään sinisellä  
unella. Lapsi todennäköisesti 
herää kerran tai pari, mutta 

sammuu kyllä kuin saunalyhty.

tuutilullalla pääs-
tään pidempiin uniin, 
mutta en suosittele 

näin alkuun.

O-ok. Paljonko 
se tekee?

40€.

Ehdottomasti uusi päivä. 
Taju lähtee välittömästi.

Mikä on 
tehokkain?

Morpheusta,  
nuijanukutusta  
vai uutta päivää?

Selvä. Pistetään pussi 
tuota, ja joku pieni  

namupala aikuisillekin.

Ei mulla ole sel-
laisia rahoja!

Haluatko sä  
koisata vai et?
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4 anna! Oletko sä 
nähnyt sellaista 
mustaa kansiota?

Työhaastattelu alkaa vartin päästä enkä 
löydä sitä mistään! se oli jossain tässä.

Odotas.

Taisin tunkea 
sen vaate-
huoneeseen, 
kun se pyöri 
eteisessä vain 

jaloissa.

kiitos.

Tervetuloa. Käyhän peremmälle.

Kyllä. Tyttö. 
Kuinka niin? 

T-tuota... Sulla oli 
vissiin lapsia, eikö?

Ei, 
kiitos.

Saisiko olla jotain? 
Kahvia tai teetä?

Musta kyllä tuntuu,  
että mulla olisi paremmat 
mahkut Anni Kainalossa  
työtodistusten sijaan...

Tehdään 
vaihtarit.
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5Ei penteles, 
lompakko unoh-

tui kotiin.

nyt jää 
lattet lit-

kimäti...

...Ellet sä tarjoa!

wau.

Ukko ei 
puhunut-  
kaan pal-

turia.

Sä et todellakaan hal-
litse Bambinsilmiätm.

Pöyristyttävä 
väite! Hallit-
sen kauriin 
katseen ta-

san tarkkaan! 
– Ja olen 
hurmaava!

Rauharauha. 
Sovitaan että 
mä maksan, jos 

lupaat olla 
läväyttämättä 
lookkia kos-
kaan uudes-

taan.

kaikki naiset osaavat 
tempaista Bambit.

no Niin 
mäkin ku-
vittelin.

niinku näin. sä 
pelotat 
mua.

No nyt? lisko-
kuninga-

tartm.

näin?
Hei. 

Kahvisi 
jäähtyy.

Pfft. Vedä itse Parem... Niin? Yhtä vasten-
mielistä kuin 
tekoitkutm.

sen takia käy-
tän mieluummin
kuolonkatsettatm 
kun tarve vaatii.
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10 ei ole. en-
tä mulla?

ihastuttavaa. mukavaa, että jaoit tämän 
intiimin hetken kanssamme.

aivan kuin olisin todis-
tanut jonkun majavien 

kosintarituaalin.

kyllä säkin opit
sitten kun alat
seurustella.

toistaiseksi otto tyytyy makaamaan
nurtsilla monttu ammollaan, antaen 
pikkulintujen putsata hampaanvälit.

hetki, mi- 
tes noi sun... 
öh... nakki-
nännit?

olemmeko
valmiit?

k-kyl mä
oon valmis.

s-sä olet jättänyt 
kaikesta viimeisen 
suupalan syömättä!

älkää kyylätkö!
mä vain... haluan 

pitää optiot
auki jälkimaun 
suhteen, ym-
märrättekö?

 en, mutta alan
ymmärtää mikä
siinä sun gra-
dun etene- 

misessä oikein
kiikastaa.

jep.

Hehheh. mahtai-
sikohan toimia?

ei.
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11Luitko graduni?

ja?

Kyllä.

musta se  
on hyvä.

Mutta..? Mutta Ei mitään. 
Anna palaa vain.

  ei! Ei tämä käy! Vaadin kunnon   
       kritiikkiä! älä emoile siinä!

”Emoile”?

peippola viittaa siihen, miten  
hänen äitinsä mielestä kaikki, 
mitä verneri tekee, on vähin-
täänkin tajunnanräjäyttävää.

Eikö se ole positiivinen asia? 
Ei mulla ole ainakaan ollut 
läheskään noin kannustavat 
lähtökohdat. jos sai kokeesta
kympin, kysyttiin miksei saanut

yhtätoista.

Ei ole kun se
on rasite!

Ne nyt olisivat niin 
naiivin yltiöpäisen 
innoissaan vaikka 

tekisin mitä! 

Vaikka mä... 
Vaikka...

ä-Äiti, isä... T-taisin
polttaa tuomiokirkon...

No mutta hienoa!  
Ei onnistuisi ihan 

joka pojalta!

Pitää  
näyttää 

irmalle ku-
via töissä!

”Kattossää miten palaa 
iloisella liekillä!”

Juujuu 
viesti 
läpi.
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12

Pitäis urheilla. Mä olen aller-
ginen fyysisille 
ponnistuksille. 
Saan hikoilusta 

näppyjä.

Ne ovat 
makuuhaa-

voja.

Nyt. Men- 
nään ennen 
kuin ahterim-
me juurtuvat 

sohvaan.

M-mitä? Sulla 
on sipsiä 
tukassa.

Onnittelut.

Olemme nyt  
virallisesti taan-
tuneet Bonobo-

tasolle.

Mi-?

Laitoitko sen 
vielä suuhun?!

Voi miten 
romanttista.

_JP_
 2

01
2



13

Ooh!

Se on 
palannut!

Taidan tietää 
mitä mä otan.

o-oletko  
tosissasi? Mi-
tenkäs kävi 
viimeksi?

Muistitikulla sitä 
silmään joka van-
hoja muistelee.

mä ajattelen 
vain parastasi. 
Sä tarvitset 

tuota kuin rei-
kää päähäsi. Sitä 
paitsi, mitenkäs 

se dieetti?

M-mu-mut-mut ota ihmeessä.

Niiiiiin sen arvoista...

chocorgasmo!
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