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Nimeni on Riad. Vuonna 1992 olin 14-vuotias, eikä minussa ollut hurraamista.

Äiti, minä ja veljeni Yahya 
asuimme yhä Rennesissä, 
joka on kaupunki läntisessä 
Ranskassa.

Eräänä toukokuun 
perjantaina isä oli 
kaapannut nuorimman 
veljeni Fadin.

Isovanhempani olivat 
tulleet Cap Fréhelistä 
äidin tueksi.

Pikku riita, 
ei muuta.

He palaa-
vat kyllä.

Olimme välittömästi ilmoitta-
neet kaappauksesta poliisille, 
mutta he eivät voineet tehdä 
mitään, koska vanhempani 
eivät olleet eronneet.

Sunnuntaina isä oli 
soittanut kertoakseen, 
että hän oli vienyt Fadin 
Syyriaan ja ettei äiti 
näkisi tätä enää koskaan.

Minun piti mennä kouluun 
maanantaina.

Toispuoleinen 
kampaus 

munanmuotoisen 
pään piilottamiseksi

Hartiat lysyssä 
koska kaikki pelottaa

Ei hoksaa, että 
lahkeet ovat liian 

lyhyet, koska sitä ei 
ylhäältä päin näe

Ei uskalla 
katsoa silmiin

Haisee hieltä ja sitä 
peittävältä huonolta 

deodorantilta

Kuvittelee edelleen 
olevansa yhtä ihastuttava 
kuin vastakuoriutuneena 

eikä tajua olevansa 
sosiaalitapaus

Atlantin 

valtameri

Äiti oli käpertynyt 
Fadin sänkyyn 

nukkumaan

Englannin kanaali

Pariisi
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Uni ei suostunut 
tulemaan

Kummissaan 
kun ei ole 
surullinen

Anteeksi, en tiedä mikä minuun 
meni.

ÄIT
I

ÄIT
I!!

ONKO SINULLA ONKO SINULLA 
VIKAA PÄÄSSÄ?VIKAA PÄÄSSÄ? 
VIEDÄ NYT POIKA 
TUOLLA TAVALLA!!
IHAN SAIRASTAIHAN SAIRASTA!!

Biloillanihan 
minä vain eikö 

sinulla ole 
huumorin-

tajua

Kävimme vain 
ostamassa Game
 Boyn. Kun 
vähänkin bilailen, 
sinä heti uskot, 
että lähdimme 
 Suuriaan.

Hoh hoh
!

Tämä on Tetris.

Hienoa, kulta.

Lilalali 
      lal

alaa

Oli minulla muitakin kuvitelmia...

Juokseba 
rinteen 
reunan yli 
ja lennä 
kuin lintu!

Okei, isä!

Piti nousta pissalle.

Tässä boika 
tulee.

Katso, äiti!
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Kuulin äidin 

hengityksen

Asuntoa ei ollut tuuletettu 
koko viikonloppuna. Siellä 
haisi jauheliha.

Kuivaustelineellä riippui 
yhä Fadin vaatteita.

Hänen lelujaan lojui 
vähän joka puolella.

Riad! Pojan paikka on 
isänsä luona.

 Päässäni 
 kaikui 
Tirma’lan-
serkun 
 ääni

Psssss
 Tip 
tip

Ei äidin luona, 
Jumalan 
tähden.

Isäsi teki oikein! Isä 
on aina 

oikeassa!
AINA!
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Voisitko pudottaa 
minut öö vähän 
matkan päähän koulusta?

Tottahan toki! Ei mei-
dän sovi näyttäytyä 
yhdessä. Hah hah!

Ilma tuoksui äskeiseltä sateelta ja 
pakokaasulta.

Kukaan ei kiinnittänyt minuun 
huomiota, kun tulin koulun pihaan.

Unskarini on muuten hyvä, 
mutta piti leikata hihat pois 
kun hartiat on koripallon 

peluusta levenneet.

Game Boy on 
ihan tylsä.

Missä 
äiti on?

Veljesi pa-
laa vielä 
kotiin.

Hauskaa päivää!
Kaikki kääntyy 
parhain päin.



11

Goulech?
Joo

Taillut?
Joo

Sattouf
Heh heh 
"Tussu" Öö joo

Hah hah

Hah hah

Keskellä koulun pihaa 
kasvoi mammuttipetäjä.

Nojailin siihen 
välitunnilla

Hei toitko 
sä sen 
Speedball 2 
-levykkeen?

Voi ei, unohtui. Valitan, oli 
vilkas viikonloppu.

Voi hitsi... Muista 
sitten huomenna!
Haluan levyn takaisin, 
tekee mieli pelata.

 Ottaa aivoon, 
kopioi se äkkiä 
ja palauta 
  mulle

Totta 
kai, älä 

 hermostu...

Tuon sen 
huomenna.

Grégory oli kaverini, mutta en 
saanut kerrottua hänelle, mitä 
isä oli viikonloppuna tehnyt.

Taivaalle ilmestyi äkkiä 
iso pilvi. Tyyppi 

joka 
säikähti 
pilveä
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Näillä metsäalueilla 
siis...

Minun oli vaikea keskittyä. Entä jos he olivat 
menneet Tirma’laan 
jäädäkseen?NUUUH Muisk

 muisk Nähdään 
illalla!

Entä jos Fadi varttuisi siellä 
ihan yksin, ilman meitä?

Hän unohtaisi meidät... Tai sitten me tapaisimme 
hänet 30 vuoden päästä 
vaimoineen ja lapsineen.

Miten äiti selviäisi ilman Fadia? He eivät olleet koskaan 
olleet erossa muutamaa 
minuuttia kauempaa.

Voi äidin 
pullukkaa!

Äiti vielä kuolisi suruun.
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Isovanhemmat olivat liian 
vanhoja hoitamaan meitä.

Meidät sijoitettaisiin 
sijaisperheeseen.

Tules tänne, h
omppeli, 

niin annan sul
le 

opetuksen

?

Olin nähnyt televisiossa 
dokumentin, jossa 
sisarukset erotettiin 
toisistaan.

Yahya 
vietäisiin 

pois

En näkisi 
häntä 
enää 

koskaan

Entä jos karkaisin sijaisperheestä 
ja päätyisin kadulle kerjäämään?

VOIH!

SATTOUF. SATTOUF. 
EI SUINKAAN 

SINUA PITKÄS-
TYTÄ?

Ota ensi 
kerralla tyyny 

mukaan, niin on 
mukavampaa.

Köh 
hh

Mitä minä juuri 
sanoin?

Minä öö 
en tiedä

En tieeedä
opettajaah en 

kuuunnellut kun mielessä
pyörii nakuja miehiääh

JUVERT, 
ISTU ALAS.

HAH HAH

HAH HAH

Tämä ei ole 
mikään kabaree!
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Menin ruokalaan, niin kuin 
joka päivä.

Istuin Nicolas'n ja Sébastienin 
pöytään. He söivät jo täyttä 
häkää.

Cthulhun kutsu 
on ihan paras.

Sébastien oli hyvä 
koulussa ja harrasti 
lukemista.

Mikä se 
Cthulhun kutsu 

on?

Se on novellikokoelma, jonka 
kirjoitti amerikkalainen Howard 
Phillips Lovecraft, vuosisadan 
alun kulttikirjailija, umpihullu 

ja vainoharhainen kaveri, kuoli 
rutiköyhänä ja poikuus tallella 
46 vuoden iässä... Hän loi 

kauhumaailman täynnä unoh-
dettuja jumalia, pohjatonta 

pelkoa...

Hänen teoksissaan kum-
mittelee Necronomicon, 
kirottu kirja, jonka 
kirjoitti hullu arabi 
Abdul Alhazred 
Damaskoksessa.

 DAMASKOKSES-
SAKO? SYYRIASSA?

MÄ OLEN
  SYYRIALAINEN.

Riad Sattouf on siis
syyrialainen nimi?
OHO! ONNEN-

POIKA!

Huippua! Ja 
mystistä!

Oletsä 
koskaan 
käynyt 

Syyriassa?
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Joo, oon asunut siellä.
Eikö se ole 
autio-
maata?

No ei siellä 
missä mä olin

Sulla on 
käynyt mäihä.

Syyria on 
kuulemma upea 
maa. Setä kävi
siellä loma-
matkalla.

Ai jaa?

Jukra, sä siis olet 
arabi, niin kuin 
hullu arabi Abdul 
Alhazred... Tiedä 
vaikka säkin 
kirjoittaisit 
kirotun 
kirjan

HAH HAH

He katsoivat minua aivan 
uudella tavalla.
Olin muuttunut mystiseksi 

Saat Lovecraftit 
lainaksi, sun 

TÄYTYYTÄYTYY lukea ne.
Päältäpäin 

ei kyllä arvaisi, 
että olet arabi.

Mä oonkin puoliksi 
bretagne-
lainen.

Bretagnelais-
syyrialainen siis

.

Tai syyrialais-
bretagnelainen.

Hei, Sébastien. 
Voinko liittyä 

seuraan?

Käy istumaan, 
Anaïck.

?
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Tunnetko Riadin? Hän on sukua Abdul 
Alhazredille, hullulle arabille joka 
kirjoitti Necronomiconin.

HAHAA! MAHTAVAA!
RAKASTAN LOVECRAFTIA!

Sinäkö olet se 7C-luokan 
huippupiirtäjä?

Susta puhutaan. 
Olet kuulemma 

nero.

RAKASTAN PIIRUSTUSTARAKASTAN PIIRUSTUSTA..
Erityisesti sarjakuvia. Piirrätkö 
sä sarjakuvia myös? Tiedätkö 
Moebiuksen? Bilalin? Druillet’n?

 IHAN HUIPPUJA, ISÄ ON 
FANI JA MINÄ MYÖS!

Olemme tunteneet esikoulusta asti, 
soitamme kaikki konservatoriolla selloa.
Tämä tyttö on täysi SEKOPÄÄSEKOPÄÄ

Jepulis, pesunkestävä 
    sekopää!

Uskomatonta! Nicolas ja 
Sébastien, jotka eivät 
tietääkseni kuuluneet 
piireihin, olivat tuon 
TYTÖN kavereita.

Anaïck vaikutti tuhat kertaa 
tiedonhaluisemmalta, haus-
kemmalta, älykkäämmältä ja 
eloisammalta kuin yksikään 
aiemmin tapaamani tyttö.

UU 
AAH

Siinä hän oli,
elämäni nainen.


