
1. Luku 

SKOTIT JÄRJESTÄVÄT YLLÄTYKSEN 

 

 

Kuvernöörin alus oli pysytellyt muutaman päivän Invernessin rannikon 

läheisyydessä. Sinä aamuna ei itse kaupunkia voinut nähdä laivalta sankan sumun 

takia. Aluksen kannella sai varoa, ettei olisi kompastunut. 

Samuel otti tiukemmin Eleonoraa kädestä. He ohittivat köysikasan päällä 

kuorsaavan vartijan ja olivat pian laivan keulan luona. Samuel vilkaisi vielä sikeitä 

vetävän vartijan suuntaan. 

− Jos kuvernööri tai laivan kapteeni löytävät hänet nukkumasta, hän saa mojovan 

potkun takamuksille, arveli Samuel. 

Eleonora täytti keuhkonsa ilmalla. 

− On tämä ihanaa − seistä näin kaikessa rauhassa ja nauttia aamusta, kaukana 

hirveästä Nassaun satamasta ja sen rosvoista, hän huokaisi. 

Matkaa Nassausta oli taitettu jo monta viikkoa. Nyt oli jo kolme päivää siitä, kun 

Orkneyn jylhät saaret olivat tulleet näkyviin. Pian sen jälkeen oli ankkuroitu 

Invernessin edustalle. Kuvernööri Rogers oli halunnut suoda miehistölle 

mahdollisuuden levätä pari päivää. Kun matkaa taas jatkettaisiin, seuraavana 

pysähtymispaikkana olisi Aberdeen. 

− Vieläkin tuntuu vaikealta uskoa, että olemme pitkästä aikaa taas Euroopassa, 

virkkoi Samuel. − Muutamassa päivässä olemme Doverissa. 

− Mainitsit kerran asuneesi siellä perheesi kanssa, muisti Eleonora. 

− Pari vuottahan siellä vierähti. Näin Doverin viimeksi nelivuotiaana, kun 

muutimme sieltä äidin ja siskon kanssa takaisin Suomeen. Isä ei seurannut meitä 

Viipuriin, koska hänen aluksensa oli Englannin palveluksessa ja sota senkun jatkui. 

Joka vuosi hän käväisi kuitenkin Suomessa, yleensä kesäisin, koska talvella meri oli 

jäässä. 

Eleonora arveli, ettei Samuel muistaisi paljoa Doverin katukuvasta. Samuel 

nyökkäsi. Hän kertoi muistavansa häilyvästi vain sen huoneiston, jossa hänen 

perheensä oli asunut − sen korkeat katot ja isot takat sekä keittiön värikkään 

kaakeliuunin, jonka sinisiä laattoja koristi palava feenikslintu.    



Samuelin ja Eleonoran tarkoitus oli matkata Doverista edelleen Southamptoniin. 

Eleonora etsisi siellä käsiinsä sukulaisensa, ja Samuelin olisi puolestaan löydettävä 

Ruotsin suuntaan lähtevä kauppa-alus. Eleonora pohdiskeli ääneen, kuinka usein 

laivoja mahtaisi lähteä Southamptonista Tukholmaan. 

− Ja Tukholmasta pääset nopeasti Suomeen, hän tuumi edelleen. − Pian näet 

jälleen sisaresi. 

− Toivottavasti löydän Riikan. Ja olisi loistavaa tavata myös Lauri, josta olen niin 

monesti kertonut sinulle. 

− Aivan varmasti löydät molemmat. Älä huoli yhtään. Miten ihanaa minusta 

olisikaan päästä mukaasi näkemään synnyinmaasi, Sam, mutta se ei tällä kertaa ole 

mahdollista. 

− Seuraava kerta on paras kerta, lausahti Samuel. − On mahtavaa päästä taas 

Suomeen, mutta minua kiehtoo saada nähdä Skotlantia, ja etenkin Aberdeen. 

Eleonora huomasi Samuelin muuttuneen alakuloisen oloiseksi heti, kun tämä oli 

maininnut Aberdeenin. 

− Sam, minä arvaan kyllä, mitä sinä taas mietit. Aberdeenista piti tulla uusi 

kotikaupunki sinulle, isällesi, ja isosiskollesi. Mutta asioita ei ole hyvä murehtia liian 

pitkään. Surulle on oma aikansa. Sen jälkeen on taivallettava eteenpäin. Ja taivalhan 

saattaa tarjota myös myönteisiä yllätyksiä. 

− Kuten? 

− Annahan, kun mietin. 

Eleonora ei kuitenkaan ehtinyt miettiä mitään, sillä kannelle ilmaantui Ratik. Tämä 

Samuelin ja Eleonoran venäläis-turkkilainen ystävä oli heitä muutaman vuoden 

vanhempi. Samuel pani merkille Ratikin huolestuneen ilmeen ja silmäili kumppaninsa 

kädessä olevaa kahta miekkaa. 

− Ratik. Mitä sinä meinaat tehdä miekoillamme? hymähti Samuel. − Emme yleensä 

pidä harjoituksia näin varhain aamusta. 

− Tulin kysymään, onko Skotlannissakin huuhkajia? tiedusteli Ratik seisahtuen 

tuijottamaan rannikon peittämään sumuun. 

− Kait niitä täältäkin löytyy, arveli Samuel. − Mutta miksi sinun pitää kysyä asiasta 

aseistettuna? 

− Siksi, että vaikka tässä maassa lentelisikin huuhkajia, niin tuskin sentään näin 

etäällä rannasta, vastasi Ratik. Hän ojensi Samuelille tämän miekan ja otti lisäksi 



esille pistoolin. Vyöstään hän veti toisen pistoolin. − Tämäkin on ladattu. Otahan 

kouraasi.  

− Ratik? Mitä sinä − onko tämä jotain turkkilaista huumoria? 

– Ruuman ikkunaan kantautui ääni. Kuulin sen pari kertaa. Se kuulosti 

huuhkajalta, mutta oli surkea esitys. Selvästikin joku antoi merkin muille, vastasi 

Ratik hiljaa, katse yhä sumussa. − Tuolla. Niitä tulee monta veneellistä. 

Nyt Samuel äkkäsi sumuverhon läpi lähestyvät veneet. Ensin näkyviin tuli yksi, 

sitten vielä kaksi muuta. Kussakin veneessä oli kymmenkunta hahmoa. Veneitä 

soudettiin laivaa kohti. 

− Mitä kummaa? hämmästyi Eleonora. 

− Herätä heti vartija ja käske hänen suorittaa hälytys, pyysi Samuel tarttuen 

Ratikin ojentamaan miekkaan. − Nuo yllätysvieraat saavat nyt kyllä arvoisensa 

vastaanoton. 

Eleonora riensi vartijan luo ja ravisti tätä. Hänen puheensa hälytyksensä eivät heti 

menneet perille miehelle. Vasta kun vartija oli noussut pystyyn, hieraissut pari 

kertaa silmiään ja huomannut alusta lähestyvät veneet, hän kiirehti lähellä olevan 

kellon luo. 

− Kaikki miehet kannelle. Tunkeilijoita! 

Samuel oli jo kohdistamassa kansitykkiä. Ratik sujautti sen piippuun 

tykinkuulan. 

− Onneksi me ymmärrämme paljon tykeistä, hän virkkoi. 

Silloin vastapäisellä kaiteella kilahti. Samuel ja Ratik kääntyivät. He huomasivat 

heti koukut. Kaksi oli jo kiinni kaiteessa, ja kolmas oli lentänyt sen verran 

korkealta, että oli osunut kannen metalliritilään synnyttäen äskeisen äänen. 

Laidan yli kapusi miehiä. 

− Mene, Ratik. Tulen heti perässä, huudahti Samuel sytyttäessään tykin lankaa. 

Äänekäs pamaus kajahti ilmoille. Etumainen vene sai osuman keulaansa 

pirstoutuen liekkien kohotessa korkealle. Miehistö oli onnekseen havainnut 

Samuelin toimet ja ehtinyt hypätä veteen. 

Ratik iski sillä välin yhden koukun köyden poikki. Kahta muuta köyttä myöten 

hyppäsi kannelle miehiä, jotka vetivät heti miekat huotrista. Samuel tarttui omaan 

miekkaansa ja juoksi Ratikin avuksi. Vastassa oli neljä skottihameessa 

ärhentelevää miestä. Nämä yrittivät käydä päälle, mutta Samuel ja Ratik torjuivat 



vaivattoman tuntuisesti heihin suunnatut iskut. He sijoittuivat laidan ja hyökkääjien 

väliin, jolloin toinen heistä saattoi pitää loitolla niitä, jotka yrittivät kavuta reunan 

yli. 

− Näkemiin, lausahti Ratik miehelle, joka sai miekanlappeesta kalautuksen 

päälaelle ja putosi alapuolella kapuavan niskaan. Molemmat päätyivät loiskahtaen 

veteen. 

Samuel väisti miekanpiston, hämäsi vastustajaansa ja loikkasi reunan viereen 

iskemään poikki kahden jäljelle jääneen koukun köydet. Vesirajalta kuului taas 

loiskahduksia. 

Nyt kannelle riensi englantilaisia miekat paljastettuina. 

− Häivytään, huusi yksi skoteista. 

Hän sai vastaansa Samuelin. Kolme muuta kilttiin sonnustautunutta miestä juoksi 

laidalle ja hyppäsi reunan yli mereen. Englantilaissotilaita oli jo niin lähellä, että 

skotin oli käytävä päälle lujin miekaniskuin. Samuel piti kuitenkin pintansa. 

Skotti iski lujaa. Samuel väisti ja heti perään hän tarkasti tähdätyllä huitaisulla 

lennätti vastustajansa miekan pois tämän kädestä. Mies äimistyi. Sotilaat 

lähestyivät häntä takaa päin miekkoineen. Silloin skotti tavoitteli vyöstään 

pistoolia, mutta silmäys eteen sai hänet liikkumattomaksi. Samuelilla oli jo 

kädessään oma pistoolinsa, ja hän poisti varmistimen. 

− Heitäpä tuokin menemään, ukkoseni, käski Samuel. − Saat näköjään jäädä 

pitemmäksi aikaa vieraaksemme, kun kerran halusit niin kovasti käydä kylässä. 

Englantilaiset ympäröivät skotin, jolloin tämä pudotti aseensa. Kannelle ilmaantui 

kapteeni, ja hetken päästä myös kuvernööri. 

 

_ _ _ 


