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O

lipa kerran Sussi G:n kaupunki. Siellä oli erittäin
lämmintä, + 3000 astetta. Siellä satoi karkkia ja
kakkaa. Talvella siellä tuoksui kukilta. Kaupungissa oli
rautatieasema, johon johti Riptraintie. Rautatieaseman
yläpuolella oli 4. ulottuvuus, jossa leijaili kirjoja ja kanoja.
Kaupungin keskellä kulki Tyhmätie sekä Tyhmäpoliisitie.
Keskellä kaupunkia oli poliisilaitos, jonka pihassa kuljeskeli leijonia.
Kaupungin toisella puolella oli jalokivikauppa, jonka katolla oli karkkia,
ja jonka pihassa oli parkissa Bugatti.
Jalokivikaupalta alkoi Skuubiduubitie, joka johti Peppupolulle.

Peppupolulla asui Bob Nails -niminen kuolematon lentävä luuranko. Pankkipuistossa asui älykäs Yksisarvinen.
Pankkipuiston halki kulki Batmankatu, jonka päässä oli
punainen pankki. Batmankadun päässä oli shakkiravintola ja autokorjaamo. Batmankatua vastapäätä kulki
Pomppufiilistie, jonka varrella oli rosvojen tukikohta. Siellä asusteli Tyhmä Hackeri.
Kaupungissa oli myös meri ja uimaranta.
Merenrannassa lojui vanha ankkuri ja merellä
lensi helikopteri.

1. LUKU

E

räänä päivänä lentävä luuranko Bob Nails pyysi
Yksisarvista kanssaan shakkiravintolaan pelaamaan.
- Moi! sanoi yksisarvinen. - Me mennään nyt! sanoi Bob.
He lähtivät kulkemaan kohti ravintolaa. Silloin jostain
tuli leijona, joka alkoi ajaa heitä takaa. He juoksivat ravintolan suuntaan. Yhtäkkiä leijona lähti kotiinsa. Bob ja
Yksisarvinen menivät ravintolaan pelaamaan, mutta silloin paikalle tuli Tyhmä Hackeri. Hackeri sanoi: - Olen
teitä parempi shakissa. Bob tuli vihaiseksi, ja he alkoivat
tapella. Bob Nails ei voinut kuolla, sillä hän oli kuolematon luuranko, joten hän voitti tappelun. Hackeri suuttui
ja palasi rosvojen tukikohtaan vihaisena.
Bob Nails halusi saada Hackerin ansaan. Hän laittoi
Tyhmäpoliisitielle ison kasan rahaa, jotta Hackeri tulisi
sinne rahan perässä. Hackeri yritti ottaa rahoja, mutta
hänen päälleen putosi suuri häkki. Bob ja Yksisarvinen
ottivat Hackerin vangiksi ja heittivät hänet Pankkipuiston järveen. Hackeri löysi kuitenkin kuin ihmeen kaupalla järven pohjasta moottorisahan ja sahasi häkin auki.
Hän juoksi poliisiasemalle ja pyysi poliiseja pidättämään
Bobin ja Yksisarvisen. Poliisi yritti pidättää Bobin, mutta
Bob irrotti kätensä, eikä häntä pystynyt vangitsemaan,
mutta Yksisarvinen sen sijaan vietiin vankilaan. Bob pakeni kaupungista junalla.
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2. LUKU

B

ob Nails oli paennut kaupungista, mutta Tyhmä
Hackeri lähti etsimään Bobia. Hän meni Peppupolulle Bobin kotiin. Hackeri meni tapaamaan Yksisarvista,
joka lupasi auttaa etsimään Bobia, mutta hän oli vielä
vankilassa. Hackeri palasi takaisin rosvojen tukikohtaan
ja hakkeroi poliisilaitoksen vankilan ovet auki. Yksisarvinen tuli Hackerin luokse tukikohtaan. He miettivät, kuinka löytäisivät Bobin. Silloin he muistivat, että rautatieaseman katolla kasvoi viisas puu, jolta voisi kysyä neuvoa.
Puu kertoi nähneensä Bobin lähtevän junalla toiseen
kaupunkiin. Silloin Yksisarvinen ja Hackeri hakivat Pankkipuistosta Volt Biken ja lähtivät etsimään Bobia. Pian
he näkivät Bobin: Bob oli jäänyt pyörremyrskyn vangiksi.
Bob Nails huusi apua ja pyysi, että Hackeri auttaa hänet
ulos myrskystä. Hackeri lupasi, mutta vain sillä ehdolla,
että Bob myöntäisi Hackerin olevan parempi shakissa.
Bob suostui. Silloin Yksisarvinen taikoi sarvellaan myrskyn loppumaan ja yhdessä he auttoivat Bobin pois myrskystä. Bob oli kuitenkin valehdellut. Hän huusi Hackerille
ja Yksisarviselle olevansa parempi shakissa ja pakeni lentämällä avaruuteen.
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Hackeri kuitenkin näki Bobin avaruudessa ja päätti rakentaa pyssyn, jolla hän pystyisi ampumaan Bobia. Hän
yritti ampua Bobia, mutta Bob oli liian kaukana. Hackeri
löysi Bobin rahat ja osti niillä avaruusraketin, jotta he
voisivat seurata Bobia avaruuteen. Hackeri ja Yksisarvinen lensivät raketillaan aivan Bobin lähelle ja huusivat,
että heillä oli lahja Bobille. Hackeri sai houkuteltua Bobin rakettiin ja pienensi Bobin pienennyspyssyllä. Bob
itki surullisena. Lopulta kaikki palasivat koteihinsa, Hackeri rosvojen tukikohtaan, Yksisarvinen pankkipuistoon
ja pikkuinen Bob Peppupolulle.
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Sen pituinen se.

Oppilaat osallistuivat yhteensä neljään sanataidepajaan, joissa
luotiin ensin yhteinen tapahtumapaikka ja sen kartta sekä oppilaiden omat satuhahmot. Lopulta jokainen oppilas kertoi
oman hahmonsa tarinan. Tarinat kuvitettiin kuvituspajoissa.
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