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Minun nimeni on  
Nella Pauliina eli 
Neppari. 

Isällä 
on kotileipomo.  

Hän tekee tilauksesta  
kakkuja ja muita  

leivonnaisia.

Äidilläkin 
on tärkeä työ. Hän ei 
kuitenkaan työskentele 
kotona vaan on usein 
työmatkalla.



Paras kaverini
Jeppis
on pupufani niin 
kuin minäkin.

Mökä
on Jeppiksen bonusveli.  

Hän fanittaa futista.

Meitä vastapäätä asuvalla 
Kisu-Jasulla on aina 
vauhti päällä.
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Minä, Neppari, 
rakastan pupuja. 

Minulla on 
pupuhame,

Pupukahvila
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pupukukkaro

ja puputohvelit,

enkä minä lähde minnekään ilman 
pupunkorviani. Minulla on ainakin 
kymmenen erilaista korvapantaa!
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Omaa pupua minulla ei ole, mutta 
minun ystävälläni Jeppiksellä on kaksi. 
Neiti Lutunen on oikea touhutäti,

ja Lilli Lollipoppi on 
sen seurallinen sisko. 
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En tiedä maailmassa mitään yhtä 
hauskaa kuin ne kaksi! Jeppis on 
tosi ystävä. Saan hoitaa pupuja 
hänen perheensä kanssa niin kuin ne 
olisivat minun omiani. 
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Isona minusta ja 
Jeppiksestä tulee 
pupulääkäreitä, 

pupukirjailijoita

ja pupunruoka-
kauppiaita.
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Sitä ennen me kuitenkin perustamme 
pupukahvilan. Sieltä ei tosin saa kahvia, koska 
me emme pidä siitä.”Eihän se sitten ole mikään 
kahvila”, Mökä möykkäsi. Mökä on Jeppiksen 
bonusveli. 
”Kahvila siitä kuitenkin tulee”, Jeppis sanoi ja 
nosti kyltin pystyyn. 
Kuinka hieno kyltti se olikaan! Siinä oli varmasti 
kilo tähtiteippiä ja toinen kilo kimalletta.  
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Mitä tilaisit kahvilassa?

Oli selvää, että vaikka pupukahvilasta ei saisi 
kahvia, pupuja siellä olisi ja paljon! Siksi Jeppis 
pakkasi suureen kassiin kaikki pupupehmonsa. 
Me koristelisimme pupukahvilan niillä! Myös 
Neiti Lutunen ja Lilli Lollipoppi saisivat vierailla 
kahvilassamme tietenkin, mutta arvelimme, 
että kaikkein mieluiten ne 
touhuaisivat omia juttujaan.
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”Hölmö idea koko kahvila. Ei kiinnosta mua 
yhtään”, Mökä möläytti ja pomppasi sohvalle 
pelaamaan pelikoneella. Pelaaminen kiinnosti 
Mökää aina. 
”Okei, moi sitten”, minä ja Jeppis sanoimme 
Mökälle. Emme jaksaneet välittää Mökän 
mölinästä vaan hyppelimme yhtä jalkaa pupulaan.
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Pupula on Neiti Lutusen ja Lilli Lollipopin uusi 
aitaus Jeppiksen pihassa. Puput pitävät siitä, että 
niillä on kunnolla tilaa loikkia ja kaivaa. 

Laitoimme pupuille telineisiin uutta heinää ja 
vaihdoimme juomapullon veden. Sitten levitimme 
nurmikolle viltin ja aloimme suunnitella kahvilaa.
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”Jos olisit pupu, 
mitä tilaisit kahvilassa?” 
Jeppis kysyi. 
”Varmaankin apilaa”, minä tuumasin. 
Puput tulivat katsomaan minua suloisilla 
nappisilmillään. Ne taisivat ymmärtää, mistä puhuin. 
”Ja porkkanan naatteja ilman muuta!” lisäsin.
”Mutta eiväthän ihmiset halua ostaa porkkanan 
naatteja”, Jeppis pohdiskeli ja pureskeli kynänpäätä.
”Eivät niin…”, minä mietin ja keksin: ”Mutta 
porkkanakakku maistuisi varmasti!”
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”Sanoiko joku kakku?” kuului silloin. Isä kurkisti 
aidan toiselta puolelta.
”Isä, osaatko sinä neuvoa, miten porkkanakakkua 
tehdään?” minä ponkaisin samassa pystyyn 
kysymään.
”Ai tietääkö Herra Kakkunen, miten tehdään 
porkkanakakkua?” isä hekotti. Hänellä on 
kotileipomo, jonka nimi 
on Herra Kakkunen. 
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”Minä leivon kakun vaikka perunasta! Tai 
kurpitsasta!”
”Porkkanakakku riittää hyvin”, minä nauroin. 
”Olisiko sinulla aikaa auttaa meitä nyt heti?”  
”Kakulle minulla on aikaa aina. Ja varsinkin 
teille kahdelle!” isä sanoi kasvot hymyssä.
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Kakun leipominen oli superhauskaa. Ja super-
sotkuista! Kanelipurkki kaatui pöydälle. Kananmuna 
putosi lattialle. 

Superhieno kakku

 Jeppiksen keltaiset 
pörrökorvat menivät 
aivan taikinaan.
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Käkätimme vatsamme kipeiksi. ”Voisitko sinä 
lainata minulle puhtaita korvia?” Jeppis kysyi.
”Ota ihan mitkä haluat”, minä lupasin, ja 
Jeppis katosi huoneeseeni.
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Mukavan makeaa!

Kun Neppari perustaa pupukahvilan, 
siellä tarjoillaan vain porkkanakakkua 

eikä kahvia lainkaan. Pupufanien unelmasarjassa 
on aiemmin ilmestynyt Neppari ja Neiti Lutunen.
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