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Tack till 

 Franz!



Det här är familjen Kekkonen.

I sommar tältar dom vid Transjön i Pielakoski 

landsbygdskommun.

Det är Aino och Gerard  Kekkonen som är föräldrarna. 

Det är Boggan och Kyösti är deras barn. 

fågelparadis
Pielakoski



Man har hört att folk och grannar sagt:

 Det är synd om barnen Kekkonen. Föräldrarna är helt 

ding. Dom  fattar ingenting och går aldrig till butiken.

Kyösti äter wienerbröd till middag och dricker kaffe på 

bensinstation, fast han är ett barn. Vad blir det av sånt?”

“



Hela juni bor Boggan i en övergiven soffa 

som någon släpat in i skogen.

Tillsammans med sitt gäng Boggan Big Bang 

fixar hon på en gammal pansarvagn. 



Sen slår hon sönder blommor med en käpp och skuffar träd i stup.



Kyösti, som är Boggans lillebror, spelar blockflöjt i ett 

körsbärsträd som tänker blomma hela sommaren. 

Föräldrarna har sin kajak. 

I kajaken finns det bara plats för två. 

Där sitter dom ifred och kryssar för i fågelboken.

Dom märker ingenting. 

Inte Boggan. Inte Kyösti. Inte pansarvagnen. Inte röken 

som plötsligt sprider sej. Dom märker inte att det brinner. 

Kajaken flyter helt iväg.
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Ingen vet vem det var som stack tretton postlådor i brand. Men grannarna har både 

hört och sett. Ett och annat som dom nog redan visste. Och det kunde man just tänka 

sej. För det förstår ju alla. Att sticka postlådor i brand är sånt som den där underliga 

Kekkonens Kyösti gör.

– Just det, säger Boggan snabbt.  Lågorna var tusen meter höga, det såg jag själv.

Kyöstis föräldrar tror på missförstånd och bläddrar vidare i fågelboken.



Det var så lugnt och skönt i hela Pielakoski innan såna 

där som Kyösti Kekkonen kom hit, säger grannarna.

Så stilla. Och majestätiskt.



Bara kättingar på traktorhjul som rasslade.

En och annan varg som vinglade i skogen.

Is över postlådorna. Ingenting som brann.     
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Inget bråk som nu.

– Precis, säger Boggan. Inget bråk.

Kyösti säger ingenting. Han vet ju själv vad han har 

gjort och inte gjort. Grannarna får tro vad dom vill.

Och sen våren! Våren med sin sång.

Pip och skoj.

Tjo och tjim i varje vrå och skrymsle.



– Varför vill du bara bråka och härja med tänd-

stickor och postlådor och pansarvagn, Boggan? 

undrar Kyösti.

– För att jag vill, säger Boggan. 

Sen säger Boggan att Kyösti Kekkonen 

ska få en ny frisyr. 

I Boggans pansarvagnsfrisörsalong.



Nu faller Kyöstis lockar för Boggans sax. Nu faller hår som änglavingar.

– Jag vill inte att man gör så här med mej, säger Kyösti och lägger

händerna på huvudet. 

– Men det är inte du som bestämmer för det gör jag, och den som 

bestämmer får göra som den vill, säger Boggan.

Kyösti viker ihop sina kraschade brillor.

Han ser nästan ingenting.

Då flyttar han helt och hållet upp i körsbärsträdet.
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Det går två dagar. Kyösti bor ensam i sitt träd. 
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Grannarna har skrivit galna brev i flaskor.

Måndag och tisdag.
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På onsdagen, tidigt på morgonen, styr kajaken mot Kyöstis körsbärsträd. 

Vågor vaggar vilt åt alla håll när Boggan kastar ankar. 

Hon har tagit med sej föräldrarna. 

Kyösti metar.

– Varför kom ni hit till mitt träd, och varför gråter 

du, Bogganboy? undrar Kyösti. Tänker du på allt du 

brände upp?   

Men Boggan svarar inte.

Det är så synd om Kyösti att Boggan inte står ut.

Kyösti har helt avklippt hår.



Nu tindrar löven efter nattens regn. 

Nu slår föräldrarna med hammaren.  Dom lyfter och dom bär. 

Dom spikar och dom sågar. 

Dom bygger nånting medan Boggan vilar sej.

– Förstår ni faktiskt inte hur hemskt det är? Sjön är fylld 

av galna brev, säger Boggan till föräldrarna. Har ni glömt 

att Kyösti är ert barn? Ni kan inte bara sitta i er kajak hela 

livet. Man kan ju aldrig vila sitt huvud i er famn.

– Stackars Kyöstiman, säger föräldrarna. 

Vår lilla gubbe, Trädpiplärka, Dallasbulle.

färg färgfärg färg



– Varsågoda. Nu har ni snyggare postlådor än grannkommun, säger Boggan. Det 

var förresten inte Kyösti Kekkonen som stack allt i brand. Kyösti har aldrig pistoler 

eller tändstickor i fickan. Han är fredens duva i ett körsbärsträd. Bara så ni vet ...

– Vah? Banne mej, tänka sej, säger grannarna. Vem var det då?

På bensinstationen sitter grannarna och ruvar på sin hämnd. 

Dom ska kalla Kyösti pyroman och sparrisdocka. 

Sen ska dom skaka ner honom från körsbärsträdet. 

Men först ska dom äta ärtsoppa och pannkaka 

med sylt i tavernan på bensinstationen. 
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Föräldrarna säger ingenting.

Inte måste man alltid svara eller prata.

Man kan dricka kaffe och äta wienerbröd ifred.

Man kan göra sitt för sej. 

Placera kaffekoppen på sitt kaffefat eller ställa den direkt på bordet.

Sen kan man låta blicken vila över åkrarna där fåglar slåss om mask.





Familjen Kekkonen taltar vid Transjon. Foraldrarna har sin kajak. 
Dar sitter de och kryssar faglar. I kajaken finns det bara plats 
for tva. 

Lindebergs och Bondestams föregående gemensamma bok Allan och Udo nomi-

nerades till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2013. Också den här 

gången är deras samarbete storslaget, överraskande och alldeles utanför det ordinära.

   Boggan leker i skogen medan Kyosti ater wienerbrod 
till middag och dricker kaffe pa bensinstationen fast 
han ar ett barn. 
"Vad blir det av sant?" undrar folk i nejden.
"Och vem ar det som sticker tretton postlador 
i brand . . .?"
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