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1. LUKU
ERNO JA HUUKO

Tässä näet Erno Parran ja Huuko Hollinsin. 
Erno on vasemmalla ja hänellä on solmio ja 
päältä tasainen tukka. Huuko on oikealla ja 
hänellä on T-paita ja höntti kampaus. Paina 
se mieleesi.
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Erno ja Huuko olivat parhaat kaverukset.
Heillä oli paljon yhteistä. He asuivat ihan 

toistensa naapurissa ja kävivät molemmat 
samaa Jerome Hurvitsin ala-asteen neljättä 
luokkaa.

Erno ja Huuko olivat enimmäkseen vas-
tuullisia lapsia. Kun tapahtui jotain ikävää, 
Erno ja Huuko olivat enimmäkseen 
vastuussa.
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Mutta älä nyt ymmärrä väärin. Erno ja 
Huuko olivat oikeasti oikein kivoja poikia. 
Olivatpa muut mitä mieltä tahansa, suloisia 
ja herttaisia he olivat... Tai no, ehkeivät 
niinkään suloisia ja herttaisia, mutta hyviä 
poikia yhtä kaikki.



Ernolla ja Huukolla vain sattui olemaan 
hurjan laaja hupsu puoli. Ja sitä hupsua 
puolta oli enimmäkseen vaikea hillitä. Joskus 
se vei heidät hankaluuksiin. Ja kerran se vei 
heidät isoihin, ISOIHIN hankaluuksiin.

Mutta voin kertoa sen tarinan vasta kun 
olen ensin kertonut tämän tarinan.



Kun Erno ja Huuko olivat koko rankan päi-
vän vitsailleet, kujeilleet ja aiheuttaneet seka-
sortoa koulussa, he riensivät aina mieluusti 
vanhaan majaan Ernon takapihalle. Majassa 
oli kaksi isoa möyheää tuolia, pöytä, kaappi 
täynnä herkkuja ja munalukolla suljettu laa-
tikko, jossa oli lyijy- ja mustekyniä ja pino-
kaupalla paperia.

2. LUKU
PUUMAJASARJAT OY
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No niin, Huukosta oli kiva piirtää ja 
Ernosta oli kiva sepittää tarinoita. Ja yhdessä 
nuo kaksi kirjoittivat ja piirsivät ikiomia 
sarja kuvia tunnista toiseen.

He olivat vuosien varrella luoneet satoja 
omia sarjakuvia, päähenkilöinä kymmenet 
omat supersankarit. Ensin oli Koiramies, 
sitten tuli Puhuva Pave -pönttö, ja kuka voisi 
unohtaa Ihmeellisen Lehmärouvan?

Mutta kaikista poikien keksimistä super-
sankareista mahtavin oli ilman muuta 
Ihmeellinen Kapteeni Kalsari.



Erno keksi sen ensin.
”Yleensä supersankarit näyttävät siltä että 

ne lentelevät alushoususillaan”, hän sanoi. 
”No, tämä tyyppi lentelisi oikeasti alushousu-
sillaan!”

Pojat olivat tikahtua nauruun. ”Joo”, 
Huuko sanoi, ”ja se taistelisi hierrevoimalla!”

Erno ja Huuko kirjoittivat ja piirsivät 
Kapteeni Kalsarin sarjakuvaseikkailuja 
monta kokonaista iltapäivää. Hän oli heidän 
upein supersankarinsa!



Oli poikien onni, että Jerome Hurvitsin 
ala-asteen koulusihteeri oli kamalan 
kiireinen eikä millään ehtinyt vahtia kopio-
konetta. Niin että aina kun Huuko ja Erno 
saivat tilaisuuden, he pujahtivat kansliaan ja 
kopioivat monta sataa kappaletta Kapteeni 
Kalsarin tuoreimpia seikkailuja.

Oppituntien jälkeen he myivät itse tehtyjä 
sarjakuvia koulun pihassa 50 senttiä kappale.



3. LUKU
KAPTEENI KALSARI 

SEIKKAILEE















Hulvattoman 
hauskan sarjan 
ensimmäinen osa 
nyt nelivärisenä!

Kun Erno ja Huuko ovat koko rankan 
päivän vitsailleet, kujeilleet ja 

aiheuttaneet sekasortoa koulussa, he 
rientävät mieluusti vanhaan majaan Ernon takapihalle. Huukosta 
on kiva piirtää ja Ernosta kiva sepittää tarinoita. Kapteeni Kalsari 
on yksi heidän keksimistään supersankareista, nyt jo maailman
kuulu! Kapteeni Kalsarin todellinen henkilöllisyys on NIIN 
salainen, ettei edes hän itse tiedä sitä!

Animaatiotekniikan uusin raisu keksintö!
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