NIKO JA MYSTINEN

ALKUAINE

Moi! Olen Niko ja käyn Palolaakson viidettä luokkaa. Perheeseeni kuuluvat äiti, isä ja Klapi-koira.

Yhtenä päivänä kävelin normaalia reittiäni koululta kotiin.
Energialaitoksen piipusta kohosi savua. Näin energialaitoksen kulmalla tutun näköisen tyypin, Henrin. Henri nojaili tehtaan seinään ja tupakoi! Tiedän, että tupakka on
epäterveellistä ja se sisältää monia kemikaaleja, mutta
ainakin se sisältää nikotiinia, terva-aineita ja häkää!

Energialaitokselta ei ole enää onneksi pitkä matka kotiin. Menen
aina puiston kautta oikoreittiä. Onnistuin onneksi hiipimään polulle Henrin huomaamatta. Huh, kylläpä aurinko lämmittääkin kivasti! Kyllä kasvit nyt kasvavat, kun aurinko paistaa!

Henri on olevinaan kovis ja hän on välillä kiusannut
minua ja kavereitanikin. Henri on juuri mennyt kuudennelle luokalle, mutta ei ole läheskään niin vanha,
että saisi polttaa tupakkaa!

Kerran puiston polulla oli kuollut siili, mutta siitä
on jo aikaa. Polun varrella kasvaa tosi paljon erilaisia kasveja. Osan nimet tiedänkin, koska olemme
opetelleet tunnistamaan niitä koulussa.

Viime äitienpäivänä keräsimme isän kanssa ison kimpun valkoisia kukkia polun varrelta. Ne olivat kai valkovuokkoja. Isä oli ostanut äidille kauniin sormuksen,
jossa oli ihan oikea timantti!

Grillattu makkara on kyllä parasta! Me käymmekin
Klapin kanssa viikonloppuisin lenkillä ja pysähdymme nuotiopaikalle paistamaan makkaraa. Klapikin
tykkää makkarasta ja on myös vähän ahne. Kerran
se nappasi makkaran suoraan kädestäni!

Olen tykännyt Pinjasta jo pitkään ja kerran yritinkin pyytää
häntä mukaan nuotiopaikalle. Minun piti kirjoittaa hänelle
pieni lappu ja antaa se salaa tunnilla, mutta minua jännitti ja
lyijykynä tippui tärisevistä käsistäni lattialle.

Kotona minua odotti annos lempiruokaani: pihviä, perunoita ja kermakastiketta. Äiti käski syödä myös herneet ja
maissit lautaselta. Hyviä nekin olivat.

Luokalla on eräs tyttö, josta taidan vähän tykätä. Hänen nimensä on Pinja. Olen ajatellut, että pyytäisin Pinjan joskus
mukaan nuotiopaikalle. Voisin sytyttää kynttilänkin, koska sellainen on kuulemma tosi romanttista!

Kyllä minä vielä joku päivä uskaltaudun ja
vien Pinjan nuotiopaikalle grillaamaan makkaraa ja vaahtokarkkeja.

NIKON ELÄMÄSSÄ ESIINTYY YKSI ALKUAINE HYVIN USEIN. TÄMÄ ALKUAINE ON HIILI.
LUE TARINA UUDELLEEN JA ETSI TARINASTA KAIKKI KOHDAT
SARJAKUVASTA JA KUVISTA, JOISSA HIILI ON MIELESTÄSI
OSALLISENA. KUN OLET LÖYTÄNYT KOHDAT, ALLEVIIVA NE
PUNAISELLA KYNÄLLÄ.
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