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Ukko Mathurin  
löysi Armandin metsästä 
kuolleen naaraspeuran.



Hän tuumasi:  
“Enhän minä elukkaa  

itse tappanut…“

“Sitä paitsi kohta  
tulevat sudet ja pistelevät  

ruhon suihinsa.“



“Tuskin lääninherra  
panee pahakseen,  
jos leikkaan pienen  

palan itselleni.“

  Mitä sitten 
tapahtui?
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No, ukko piilotti peuran 
sydämen takkinsa alle, palasi 

kotiin ja pyysi vaimoaan 
laittamaan muhennosta…

Mutta juuri kun vaimo  
oli kypsentämässä lihaa,  
 lähistölle sattui linnan 

tilanhoitaja.

Se viiksekäs 
laiheliini, 

tiedättehän.

Ai Ancelin?

Just, Ancelin.
Hän työntyi muitta mutkitta Mathurineille,  

  tokaisi: “Täälläpä tuoksuu hyvältä!“ ja istahti 
tulisijan ääreen, aivan lihapadan viereen. 

Minustakin on mukava  
istua lähellä tulta.

Posket ovat sen  
jälkeen ihan lämpimät.

Pää kiinni!

Kröhöm.
Mathurinin muorin 
ei auttanut kuin 
tarjota hänelle 

ruokaa.
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Muori kuulemma vapisi  
kuin haavanlehti.

 Sitten ukko ja muori vain  
katsoa tollottivat, kun Ancelin  
pureskeli isoja lihanpaloja.

Ancelin söi kaiken, nuoli  
lautasensa, nousi ja sanoi…

“Olipa 
maukasta.“

Sitten hän tarttui 
Ukko Mathurinia 

kraivelista ja sanoi…
“Katsokin, etten  

toiste saa sinua kiinni 
salametsästyksestä 
Alancellesin mailla!“

Mi-mitä hän  
sitten teki?

 Ei 
mitään. Leikkasi 

ukolta nenän 
irti, siinä 
kaikki.
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Mutta silti…

Se ei ole 
reilua.

Ei niin.

Tarinasta  
tuli nälkä.

Totta, minuakin 
hiukoo.

Ja jalkoja 
pakottaa.

Meillä on asiat  
ihan hyvin. Lakkaa kitise- 

mästä, Poudevigne.

Niin se  
Iso-Martinkin 

sanoo. Mitä?

Mitä se  
Iso-Martin 

sanoo?

Hän sanoo: “Poudevigne 
kitisee kuin pikkuvauva mutta 

on laiska kuin lapamato.“

Vai niin se Iso-
Martin sanoo?

Joo.

En tiennyt, että lapa- 
madot ovat laiskoja.
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Sanopa Isolle-Martinille terveisiä, että aina- 
kaan minun perseeni ei ole iso kuin lehmällä.

Aläkä hypistele niitä jäniksen-
papanoita. Se on ällöttävää!

. .

Vouh

Vuh

Vuh     vuh
Hau

Kuulitteko?
Tuo on 

lääninherran  
torvi.

Ovat varmaan saa- 
neet saalista Valris’n 

lammen liepeillä.

Ja se  
on hyvä  
juttu se!

Iso-Martin ja Lapiètre  
 varmaan tarpovat parhaillaan  

jossain ryteikössä.

Me taas lekottelemme täällä...

Ja saamme 
silti osamme 
sisälmyksistä. 
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Joo… Paitsi että  
jos saisimme itse 
metsästää peuran,  

emme söisi 
sisälmyksiä. 

Saisimmeko 
me syödä 
koivet?

Pitäisitkö 
sinä niistä?

En tiedä, en 
ole koskaan 
maistanut.

Vai niin…

Saat uskoa, 
että ne maistuvat 
paremmalta kuin  

jäniksen-
papanat.

En minä  
jäniksen- 

papanoita syö.

Syöt- 
    pä! Minä 

näin. Kunnon 
reisi-
paisti…

Hyvin paistunut 
ja mehukas…

Sitä minun 
tekisi 
mieli.

Et kai  
halua päästä  
 nenästäsi?

En. Minulla vain 
on nälkä.

Olen väsynyt 
syömään 
herrojen 
 tähteitä.

Ja olen väsynyt kääntämään 
heidän kivisiä peltojaan  

päivät pitkät…
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Entä sinä, 
Languille, mitä 
sinä sanot?

Onko sinusta hauskaa puurtaa 
henkihieverissä, kun kreivit ja 

markiisit sen kuin lihovat?

Huoh…

 Minkäpä  
me sille  

 mahdamme?

En  
tiedä…

Niemimaalla  
on kuulemma  
asiat toisin.

Kuulin, että  
 sikäläisten puiden 

oksat notkuvat 
hedelmien painosta.

Ei tarvitse kuin  
kättänsä ojentaa, niin  

saa syödäkseen.

Niin ne sanovat…

Meidän olisi viisasta 
panna kimpsut ja 
kampsut kasaan…

…ja lähteä 
Niemimaalle. 

Joo,  
  voi olla.

Hohoi, 
maajussit!
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Kenen mailla 
me olemme?

Alancellesin 
lääninherran mailla, 

jalo herra!

Hyvänen aika, 
armaani…

Me taidamme 
olla eksyksissä.

Sanohan, 
miekkoseni…

 …miten pää-
semme takaisin 

Antreversin tielle?

Se ei ole 
kaukana, 
herrat.
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