Tyttö joka hävisi
Tämä tarina kertoo neljästä tytöstä. Heidän nimensä olivat Leonora, Elin, Tilde ja Anni. Kaikki tytöt
olivat 15-vuotta. Tytöt asuivat Kaliforniassa ja kävivät Northern California High Schoolia.

Tänään oli perjantai ja kouluun jälkeen tyttöjen oli tarkoitus mennä ravintolaan syömään ja sitten
yöksi yhdessä latoon. Koulu alkoi tänään 08:30 ja eka tunti oli matematiikka ja sitten englantia. Tämä
oli ihan tavallinen päivä. Amanda on semmoinen tyttö joka on kauhean suosittu ja joka mielellään
määräilee kaikkia. No ihan sama, tänään matematiikassa heidän piti tehdä töitä pareittaan ja
opettaja jakoi parit. Kun kaikki olivat ryhmissä, paitsi Anni, Zach, Amanda ja Elza, silloin opettaja sanoi
että Zacin piti valita kenen kanssa hän haluaisi tehdä töitä. Zach valitsi Annin. Silloin Amanda suuttui
ihan kauheasti Annille koska hän oli muka ottanut Amandan ”poikaystävän”, vaikka Anni ei oikeasti
ollut tehnyt mitään. Koska Amanda on niin suosittu, niin totta kai kaikki Amandan kaverit suuttuivat
Annille.
Kun koulu oli loppunut, tytöt menivät Leonoran kotiin ja hakivat sieltä kaikki juomat ja snacksit, Tilde
sai idean että heidän pitäisi ottaa yksi pullo viina mukaan vaan hauskanpitoja varten. Ensin kaikki
muut oli ihan että EI! Mutta sitten Tilde selitti, ettei heidän tarvinnut juoda jos he eivät haluaisi,
mutta että se ehkä voisi olla kiva juttu vaan testata. Tytöt ottivat viinapullon mukaan ja hyppäsivät
Leonoran äitiin autoon. Elin tiesi yhden kivan ravintolan mihin he voisivat mennä syömään.
Ravintolan nimi oli California steaks, ja siellä oli ihan kaikkea, hampurilaisia, lihaa, tacoja, sushia ja
kiinalaista ruokaa. Kun tytöt astuivat sisään he näkivät että siellä istui Zach ja hänen kaikki kaverinsa,
pojat näyttivät tytöille, että nämä tulisivat istumaan heidän viereensä, ja niin tytöt tekivätkin.
Elin tilasi lihapalan ranskiksilla, Leonora tilasi nuudeleita, Tilde hampurilaisen ranskiksilla ja Anni tilasi
yhdeksän sushi palaa. Tytöt ja pojat istuivat ja puhuvat ruokaa odotellessaan, ja pojat kysyivät mitä
tytöt tänä iltana aikoisivat tehdä. Elin vastasi että he aikovat mennä latoon nukkumaan ja pitämään
”Girls Nightin”. Ruoka tuli ja kaikkien mielestä se maistui ihan tosi hyvälle.
Kello 19:30 Leonoran äiti kaasutti ravintolan pihalle missä tytöt odottivat, hän kysyi jos ruoka oli
maistunut ja kaikki vastasivat että kyllä se oli. Matka ladolle kesti noin 25 minuuttia. Vihdoinkin siellä
tytöt alkoivat laittaa paikkaa kuntoon. He laittoivat pikkuisia valoja vähän sinne tänne, kaikki
pumppasivat heidän omat patjansa ja kun kello oli noin 21:15 kaikki oli valmista. Kaikki menivät

omalle patjalleen. Ja silloin Tilde käski kaikkien laittaa silmät kiinni. Tilde nosti viinapullon hänen
repustaan ja neljä mukia, hän kaatoi kaikkien mukiin vähän viinaa. Sitten Tilde käski kaikkien avata
silmät ja antoi helle mukit. Ensin Elin kysyi että mitä hitsiä tämä on, mutta sitten Anni muisti mistä he
olivat aikaisemmin tänään puhuneet ja että tämä oli varmaan viinaa.
-

Testataan kolmella, Tilde sanoi.

-

1,2,3 kaikki laskivat yhdessä.

Kun kaikki olivat hörpänneet kaiken siinä mukissa niin kaikki irvistivät.
-

Yöäk, Elin sanoi.

-

Joo, hyi, Leonora väitti.

-

Mun mielestä se ei ollut niin pahaa, Anni sanoi, Mitäs sinä Tilde?

-

No ei se nyt niin kuin pahaa ollut mutta ei se hyvääkään ollut.

-

Onko kaikilla kuitenkin hyvä olo? Leonora kysyi.

-

Mulla on hyvä, Elin vastasi.

-

Joo mullakin on hyvä olo, Tilde vastasi.

-

Minulle sama, Leonora sanoi, mitäs sinulle Anni?

-

No, mulla on vähän outo olo, sattuu niinkin tähän, Anni sanoi ja näytti sydämen paikkaa.

-

No se menee ihan varmasti ohi, Elin sanoi ja halasi Annia.

-

Hei, mekin halutaan olla mukana Tilde ja Leonora sanoivat ja sitten kaikki halasivat toisiaan.

Kun tytöt olivat juoneet ja keskustelleet jo se oli hyvää ja jos pitäisi ottaa toinen hörppy mutta
sopivat sitten että ei ehkä kannattanut koska ei ikinä tiedä mitä voi tapahtua. Tytöt alkoivat
sitten sen jälkeen pelaamaan totuutta tai tehtävää, ja yhtäkkiä kello olikin jo 03:43.
-

Oho hei kello on jo 03:43 pitäisiköhän meidän nukkua?

-

Joo varmaan, hyvää yötä mun parhaat tytöt minä rakastan teitä, Elin sanoi.

Aamu tuli ja Leonora oli se joka ensin heräsi, hän katsoi kaikkialle ja näki että vaan Tilde ja Elin
olivat siellä. Missä Anni oli?
Leonora yritti ensin herättää Eliniä mutta se ei onnistunut, Elin ei millään herännyt. Leonora
herätti Tilden paniikissa.
-

Missä Anni on?

-

Umm, häh mistä sinä nyt puhut, Tilde sanoi.

-

No minä heräsin tässä just ja Anni ei ole täällä!

-

Mutta ehkä hän on vaan ulkona?

-

No en tiedä, käyn kattomassa niin pysy sinä hereillä.

Leonora kävi katsomassa ulkoa mutta mitään Annia ei näkynyt. Kun hän tuli sisään Elinkin oli
herännyt.
-

Ei mitään Annia siellä.

-

Häh, mitä on tapahtunut? väsynyt Elin sanoi.

-

Annia ei ole missään.

-

Oletteko te testanneet soittaa hänelle? Elin vastasi

-

Ei, mutta minä testaan nyt.

Leonora nosti puhelimen ja soitti Annille mutta kukaan ei vastannut. Monen signaalin jälkeen hän
pisti puehlimen kiinni.
-

Ei vastausta, hän sanoi.

-

Testataan soittaa hänen äidille, Tilde ehdotti.

Leonora soitti Annin äidille mutta ei Anni sielläkään ollut. Nyt tytöt oikeasti pelästyivät ja Leonora
alkoi itkeä.
-

Rauhallisesti, rauhallisesti kaikki on ihan varmasti ihan hyvin, hän on ehkä van lähtenyt
jonkun pojan luokse?

-

Mutta, mutta ajattele jos Annia ei ole enää olemassa, Leonora nyyhkytti.

-

No ei nyt, hän on ihan varmasti jossain, Tilde sanoi.

Tytöt pakkasivat heidän asiat nopeasti ja Leonoran äiti tuli hakemaan heidät. Hänkin nyyhkytti.
Onneksi automatka ei kestänyt niin kauan vaan he olivat suhti nopeasti kaikki Leonoran kotona.
Siellä he soittivat Zacille mutta ei hänkään ollut nähnyt Annia muuta kuin silloin ravintolassa.
Maanantai tuli ja ei mitään Annia ei ole nähty, vaikka poliisitkin ovat etsineet. Koulussa Amanda tuli
tyttöjen kaapien viereen ja rupesi puhumaan heidän kanssa.
-

Moi tytöt, hän aloitti.

-

Hei, Tilde vastasi.

-

Minä nään että teitä on vaan kolme, hän naurahti

-

Niin, kyllä meitä on vaan just nyt kolme, Elin sanoi

-

Voi niin harmi, ehkä Annilla tuli niin paha olo kun hän ymmärsi että Zach valitsisi minut
ennen häntä, Amanda sanoi ja nauroi oikein tyhmää naurua ja lähti pois.

Tytöt olivat nyt vihaisia ja Leonoralla oli kyyneleet ihan kurkussa.
Amandan tapaamisen jälkeen tytöt alkoivat epäillä että Amandalla oli jotain tekemistä
katoamiseen kanssa. Mutta tytöt päättivät että he eivät aikoisi sanoa kenellekään ja katsoa jos

Amanda vielä tekisi tai sanoisi heille jotain. Kukaan ei tiennyt jos Anni oli kuollut tai jos Anni oli
elossa.
Viikot vierivät ja Amanda ei tehnyt oikein mitään, laukoi vaan suht samanlaisia kommentteja kuin
mitä hän oli ennenkin sanonut.
Mutta sitten kolme viikkoa Annin katoamisen jälkeen jotain tapahtui. Joku vanha mies oli
soittanut polisille ja kertonut että hän oli löytänyt ihmisen ruumiin ja että se ehkä voisi olla
Annin. Poliisit olivat lähteneet sinne ja ihan oikein, siellä oli Annin ruumis.
Ruumis otettiin sairaalaan tutkittavaksi, mikä oli syy siihen että Anni oli kuollut ja viikon päästä
tytöt pyydettiin sairaalaan kertomaan mitä oli tapahtunut. Näin se oli mennyt. Anni oli varmaan
herännyt keskellä yötä tai aamuyöllä siihen että häntä sattui sydämeen. Anni oli alkanut
kävelemään kohti sairaalaa itse koska häntä sattui niin paljon. Miksi Anni ei yrittänyt herättää
ketään tytöistä, kukaan ei tiedä sitä ,mutta varmaan siksi että hän ei halunnut herättää ketään.
Samalla kun Anni oli kävellyt hän oli aloittanut kirjoittamaan tekstiviestiä missä hän kertoi että
häntä sattui niin paljon että hän oli lähtenyt kävelemään kohti sairaalaa. Mutta Anni ei ehtinyt
lähettää viestiä koska hänelle tuli niin kauheat kivut että hän vaan kaatui maahan ja kuoli. Annin
ruumiin tutkimisen jälkeen kaikki saivat tietää että Annilla oli sydäntauti mikä aiheutti sen että
Annin sydän ei kestänyt alkoholia ja kun Anni joi sen pienen hörpyn siitä viinasta Annin sydämelle
tapahtui jotain. Hän oli herännyt kipuihin ja oli matkalla sairaalaan saanut niin kovia kipuja että
oli kaatunut maahan ja kuollut.

