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1. SALAINEN VALTAKUNTA
Lili: - Oliver, hidastelija, ota kiinni jos saat!
Oliver: - Minä olen sinua nopeampi, älä yritä, karkuun et pääse!
Lili: - Ota pyrstöstä kiinni, sitten mennään. Katso näin, huii!
Oliver: - Heii, ei saa huijata Lili!
Merehiset, Oliver ja Lili, leikkivät delfiinien kanssa. Aurinko paistoi täydeltä
terältä, ja meri aaltoili lempeästi. Valo siivilöityi veden läpi ja sai merehisten
pyrstöevät kimaltelemaan. Delfiinit kisailivat laineissa, ponkaisivat ilmaan
ja naksuttivat iloisina. Niiden kanssa oli turvallista uida näin lähellä pintaa.
Delfiiniparven keskeltä ei erottaisi merehisiä. Kukaan ihmisasukas ei saisi
koskaan nähdä heitä. Se oli kuninkaan määräys, jota kaikki tottelivat visusti.
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Lili: - Maata näkyvissä, meidän täytyy kääntyä!
Oliver: - Odota, rannalla näkyy liikettä.
Lili: - Aina sinä haluat mennä lähemmäs! Joku voi nähdä meidät.
Oliver: - Ollaan varovaisia, ei kukaan erota meitä delfiineistä.
Merehiset sukelsivat ja uivat lähemmäs rantaa. Oliver piti kovasti
ihmislapsista, jotka keräsivät värikkäitä simpukankuoria ja rakensivat
hiekkalinnoja. Hän iloitsi joka kerta, kun huomasi lasten siivoavan
roskia. Usein hän oli jättänyt kauniita simpukoita lasten
löydettäviksi, jotta he kuulisivat aaltojen kohinan painaessaan
korvansa niitä vasten. Laineet huuhtoivat rantaa lasten
leikkiessä veden pyörteissä.
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Lili: - Katso, joku mönkii pohjassa!
Oliver: - Se on Gaspard, etsimässä taas ruokaa.
Merenpohjassa hääri kilpikonna, joka etsiskeli ruokaa roskien joukosta. Se
tuskaili jätteiden keskellä törröttävien terävien metallinpalojen takia, joihin
merenelävät usein loukkasivat itseään. Keskittyneenä omiin touhuihinsa se
tonki jätteitä ja jupisi itsekseen.
Gaspard: - Heittävät kaiken roinan mereen, ryökäleet! Koko pohja täynnä
joutavaa roskaa, miten täältä löytää edes pientä suupalaa, kun kaikki on
peittynyt... Ah, croissant! Ihan hyvä alkupalaksi. Jotain pientä vielä jos
löytäisi...

8

Kirkas lapsenääni kajahti yläpuolelta ja veden läpi läikehtivät pienet kädet,
jotka tavoittelivat Oliveria. Kauhistus, heidät oli nähty! Oliver oli uinut liian
lähelle pintaa, ja auringon osuessa kimaltelevaan pyrstöön oli aallonmurtajalla
kiipeillyt lapsi huomannut sen. Silmänräpäyksessä Oliver ja Lili sukelsivat ja
katosivat syvyyksiin.
Poika: - Kala, tahtoo leikkiä kalan kanssa!
Äiti: - Tule pois veden ääreltä, ei siellä mitään ole! Kalat ovat nukkumassa, ja
sinunkin pitäisi kohta olla.
Poika: - Iso poikakala! Tule tänne kala!

Lili ja Oliver tervehtivät Gaspardia ja suunnistivat lähemmäs rantaa. He uivat
aallonmurtajan alle ja seurasivat sieltä rannalla leikkiviä lapsia.

Äiti nosti pienen pojan rattaisiin, ja he lähtivät kohti rantaa. Poika kurkisteli
vielä pitkän matkaa rattaista, josko hän näkisi edes vilauksen Oliverista, jonka
tiesi todelliseksi.

Poika: - ISO KALA!

Poika: - Kala, kala, kala...
9

Sillä aikaa Oliver ja Lili olivat ehtineet jo kauas. He olivat uineet
merivirran kyytiin, joka veisi heidät lähelle kotiriuttaa.
Auringonsäteet eivät enää tavoittaneet merehisiä matkan
edetessä syvänsinisessä vedessä.
Vähitellen virta hidastui, ja vesikasvien lomasta pilkahteli valoja.
Värikäs koralliriutta avautui heidän eteensä, ja sen suojissa kohosi
Meren Kuninkaan valtakunta. Se oli salainen turvapaikka, jossa
merehiset elivät hoitaen tärkeää tehtävää, josta maan asukkailla
ei ollut aavistustakaan.
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2. KULTAKALAT
Meren Kuninkaan valtakunta hehkui koralliriutan väriloistossa
syvänteen reunalla. Pinnan alla avautui aivan toinen maailma. Toinen
toistaan värikkäämmät kalat uivat vesikasvien lomassa. Merehiset
ahkeroivat puuhissaan. Ne siivosivat merenpohjaa, hoitivat kaloja ja
huolehtivat vesikasveista. Ne olivat yhtä vanhoja kuin meri, ja ne olivat
olleet olemassa jo paljon ennen ihmisiä.
Gaspard: - Namnamnam, miten mehukasta merilevää!
Lili: - Hei Gaspard, taasko syömässä?
Gaspard: - Ensiluokkaista, HERKULLISTA, vastustamatonta...
Oliver: - Miten sinulla on koko ajan nälkä?
Gaspard: - No, sinähän tiedät, että minä olin ennen vankina sirkuksessa.
Jouduin asumaan pienessä akvaariossa, jossa mahtui hädin tuskin
kääntymään. Ja ruoka, Mon Dieu! Se oli kamalaa! Ja sitä oli aivan liian
vähän. Olin kuolla nälkään! Olisitpa nähnyt, miten raihnainen ja pieni
minä silloin olin.
Merikilpikonna Gaspard oli kaapattu pienenä kiertävään sirkukseen,
jossa se joutui näkemään nälkää. Se asui vuosia pienessä akvaariossa,
ja sitä kiikutettiin kaupungista toiseen ihmisten ihmeteltäväksi. Se oli
hyvin onneton ja kaipasi takaisin mereen. Eräänä päivänä sirkuksen
matkatessa taas uuteen kaupunkiin Gaspardia kuljettanut auto kolaroi
sillalla ja sen lasti kaatui. Akvaario särkyi ja kilpikonna vierähti kaiteen
raosta mereen. Voi sitä onnen päivää!
Gaspard: - Niinpä minä päätin, että syön aina vähän varastoon. Jos
sattuukin niin, ettei ruokaa jonain päivänä olekaan. Se olisi HIRVEÄÄ!
Lili: - Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Ethän sinä enää ole vankina,
vaan täällä meidän kanssamme. Jos katsot ympärillesi, niin ruokaa on
yllin kyllin.
Gaspard: - Mutta sinä et ymmärrä! Minä en enää koskaan halua kokea
sitä, että vatsa kurnii tyhjyyttään!
Oliver: - Joten sinä syöt aina vähän ylimääräistä... Sinä syöt vanhaa
pelkoasi uudelleen ja uudelleen. Voi Gaspard!
Gaspard: - Olisi kamalaa, olla taas ilman ruokaa... Ei käy, ehei!
Bon appétit!
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Muksis! Gaspard kellahti kumoon, kun oranssi parvi pyyhkäisi
heidän ylitseen. Kultakaloja! Niitä oli sadoittain, ja ne olivat kiihdyksissään.
Kalat puikkelehtivat ympäriinsä ja pulputtivat taukoamatta.
Gaspard: - Pardon! Ei saa tuuppia!
Kultakala: - Pois alta merimakkara, meillä on kiire!
Gaspard: - Minä olen KILPIKONNA, jos et ole sattunut huomaamaan!
Kultakala: - Niitä on kaikkialla! Kömpivät syvyyksistä ja ahmivat kaiken!
Kultakala: - Muuttavat korallit mustaksi, eikä valonpilkahdustakaan jää jäljelle!
Kultakala: - Ne vievät meitä mukanaan, taikovat harmaiksi möykyiksi!
Ja kasvit, ne kuolevat!
Kultakalat: - Kaloilla ei kohta ole enää ruokaa!
Gaspard: - MITÄ, EI OLE RUOKAA? SEHÄN ON HIRVEÄÄ!!!
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Merehiset seurasivat kultakaloja, jotka kerääntyivät kuninkaan ympärille.
Kuningas kuunteli kalojen pulputusta vakavana.
Meren Kuningas: - Se on siis alkanut. Meidän kotimme on täyttynyt
maanpäällisten saasteista. Vaikka merehiset ovat tehneet kovasti töitä,
on roskien määrä kasvanut liian suureksi. Meren pohjaan painunut saaste
on herättänyt sen. Pimeyden hirviön.
Lili: - Minä en ole koskaan kuullut sellaisesta hirviöstä. Mikä se on?
Meren Kuningas: - Syvyyksissä piileskelee olio, joka rakastaa pimeää. Se
kerää itseensä kaiken roskan ja lian. Jokainen suupala tekee siitä entistä
vahvemman. Se on herännyt aikaisemminkin, mutta vetäytynyt aina
takaisin pimeään. Kuulostaa siltä, että nyt se on kasvanut suureksi ja
luonut itselleen armeijan. Maub on palannut.
Kultakalat: - Huiii, hirveä Maub! Tulee ja ahmii kaiken, muuttaa meren
mustaksi!
Kultakalat hätääntyivät taas ja poukkoilivat paniikissa ympäriinsä. Ne
olivat parvieläimiä. Kun yksi sai jonkun ajatuksen päähänsä, tarttui se
saman tien toisiin ja yhdessä ne onnistuivat kehittämään katastrofin
hyvin vähäpätöisestäkin asiasta. Merehisillä oli täysi työ rauhoittaa ne
aloilleen.
Kuningas vaipui ajatuksiinsa, ja merehiset hiljentyivät pohtimaan uutista,
joka tuntui heistä pelottavalta. Yö laskeutui koralliriutalle, ja kultakalat
puikkivat kasvien suojiin nukkumaan.
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3. VEDENNEITOJEN VIESTI
Aurinko heräili uuteen päivään, ja yksi kerrallaan sen kultaiset säteet
toivat valonsa uinuvalle koralliriutalle. Merehiset nousivat koloistaan
katselemaan tuttua maisemaa, joka näytti siltä kuin se olisi jotenkin
muuttunut. Kuningas oli valvonut koko yön ja seisoi riutan laidalla. Hän
puhui hiljaisella äänellä ja vaikutti olevan omissa mietteissään. Kukaan ei
tohtinut keskeyttää hänen pohdiskeluaan.
Vedessä näkyi liikettä. Välkehtiviä valoja, jotka tulivat lähemmäs.
Kaukaisuudesta kuului laulua, ja merehiset pysähtyivät kuuntelemaan
ihmeellisiä ääniä. Hahmot piirtyivät valon säteissä hennoiksi
vedenneidoiksi. Jalokivistä kimaltelevat hiukset hulmusivat aaltojen
liikkeistä. Lempeät ja lähes läpinäkyvät vedenneidot tervehtivät
kuningasta.
Vedenneito: - Kuulimme kuninkaan kutsun. Kuinka voimme olla avuksi?
Meren Kuningas: - Nyt on aika lähettää viesti maan asukkaille. Meressä
tapahtuu isoja muutoksia, jotka vaikuttavat myös heidän elämäänsä. Se,
mitä tapahtuu pinnan yläpuolella, on vain heijastus siitä, mitä tapahtuu
pinnan alapuolella.
Vedenneidot poimivat hiuksistaan kulkusia ja helisyttivät niitä. Hopeiset
airokalat uivat syvyyksistä heidän luokseen. Ne olivat erittäin harvinaisia
ja viihtyivät yleensä omissa oloissaan. Metrien pituiset airokalat näyttivät
tanssivan, kun ne uivat kiemurrellen vedenneitojen ympärillä.
Vedenneito: - Airokalat vievät viestin. Maan asukkaat ymmärtävät sen
merkityksen. Matkaan ystäväni, uikaa jokaiselle mantereelle! Uikaa myös
syvyyksiin, viekää viesti surunsyöjälle, muutos on väistämätön.
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Lili: - Miksi ne puhuvat surunsyöjästä? Kuka se on?
Meren Kuningas: - Maub. Maan asukkaiden ja Maubin tarinat
liittyvät toisiinsa. Ihmiset olivat muinoin hyvin erilaisia. Vuosien
varrella he kuitenkin unohtivat sen, keitä he todellisuudessa olivat.
He keräsivät ympärilleen tavaroita, koska he luulivat, että ne
tekevät heidät onnellisiksi. Tavaramäärä kasvoi, eivätkä ihmiset
enää tienneet, mitä tekisivät, koska suurin osa tavaroista oli heille
lopulta merkityksettömiä. He tulivat surullisiksi ja alkoivat heitellä
tarpeettomia tavaroitaan mereen. Pikku hiljaa meren pohja täyttyi
turhuuksista. Se synnytti kaikesta mustasta ja pilaantuneesta olion,
joka alkoi elää ihmisten suruista. Niin sai alkunsa Maub, joka vahvistui
ahmiessaan suruja sisäänsä.

Oliver: - Miten ihmiset sitten ymmärtävät airokaloja? Miten kalat
kertovat heille viestin?
Meren Kuningas: - Vuosisatojen ajan ovat airokalat nousseet pintaan,
kun meressä tapahtuvat muutokset ovat alkaneet vaikuttaa maan
asukkaisiin. Ihmisten muistissa on säilynyt perimätieto, että silloin kun
airokalat näyttäytyvät, nousee meri maan pinnalle.
Lili: - Ja ihmisten varpaat kastuvat?
Meren Kuningas: - Se on paljon suurempi asia. He joutuvat lähtemään
sisämaahan turvaan, koska vesi huuhtoo heidän asumuksiaan.
Lili: - Voivatko he palata sitten koteihinsa?
Meren Kuningas: - Ajan myötä kyllä, mutta he joutuvat rakentamaan
kodit uudelleen.
Oliver: - Mitä merehisille sitten käy, jos meri alkaa myllertää? Voiko
meidänkin kotimme sortua?
Meren Kuningas: - Voi. Siksi meidän täytyy kutsua apujoukkoja.
Yhdessä pystymme puhdistamaan Maubin mustaamaa merta paljon,
mutta tarvitsemme silti apua.
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Oliver: - Mitä jos Maub onkin meitä vahvempi? Mitä meille sitten
tapahtuu?
Meren Kuningas: - Myös meidän keskuudessamme kulkee perimätieto
salaisesta aarteesta, johon meri turvautuu suuren hädän keskellä. Sitä ei
ole koskaan aikaisemmin tarvittu, eikä kukaan tiedä, miten sen voi löytää.
Lili: - Mutta mistä me voimme etsiä sitä?
Meren Kuningas: - Täytyy kysyä asiaa meren vanhimmilta asukkailta. Ne
tietävät, jos kukaan.
Oliver: - Ketkä sitten ovat meren vanhimpia asukkaita?
Meren Kuningas: - Valaat.
Oliver: - Mutta nehän asuvat syvissä vesissä, ja sinne on matkaa!

Gaspard: - Ottaen huomioon järkyttävät uutiset ruuan mahdollisesta
loppumisesta on minunkin lähdettävä mukaan. Täytyyhän sitä kilpikonnankin
jotain pientä murua mahaansa saada!
Vedenneito: - Siinä tapauksessa saatte alkumatkaan kyydin. Täällä on vielä
yksi viestinviejä odottamassa.
Vedenneito viittoi heitä lähemmäs ja helisti kulkusia. Viimeinen airokala
ui heidän luokseen, ja he ottivat varovasti sen hopeisista evistä kiinni.
Vedenneito kääntyi kalan puoleen ja lauloi sille hiljaisella äänellä. Airokala
ponkaisi matkaan, ja merehiset kieppuivat sen selässä. Matka taittui
nopeasti kalan uidessa vahvan merivirran mukana. Kun se lopulta pysähtyi,
irrottivat merehiset otteensa. Airokala kääntyi ja jatkoi matkaansa yhä
syvemmälle siniseen. Sen himmeästi hohtava pyrstö välkähteli pimeydessä,
kunnes hävisi lopulta kokonaan näkyvistä.

Meren Kuningas: - Joskus täytyy uskaltautua syviin vesiin, että löytää
etsimänsä.
Lili: - Minä haluan lähteä etsimään salaista aarretta, syvä vesi ei pelota
minua!
Oliver: - No sitten minäkin lähden! Ei sinua voi päästää yksin niin kauas.
Eksyisit varmasti ilman minua.
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4. SYVISSÄ VESISSÄ
Maisemat vaihtuivat kolmikon matkatessa syviin vesiin. Vesikasvit ja
korallit katosivat, ja meren pohja laskeutui kilometrien syvyyteen heidän
edessään. Vastaan ui tuntemattomia syvänmeren kaloja, jotka näyttivät
siltä, etteivät ne olleet koskaan nähneet auringonvaloa. Vedenneitojen
kulkusten helinä kuului vielä kaukaisuudessa. Ääni rauhoitti merehisiä,
ja he suunnistivat rohkeasti syvemmälle. Merivirtojen pyörteissä heitä
tervehtivät meduusat, jotka ajelehtivat suurena joukkona virran mukana.
Lili: - Me etsimme valaita, onko niitä näkynyt?
Meduusat: - Tuollapäin, tuollapäin, menkää sinne!
Meduusat huutelivat ja yrittivät viittoa lonkeroillaan. Virta oli kuitenkin
niin voimakas, että ne pyörivät ympyrää lonkeroiden hulmutessa sinne
tänne.
Meduusat: - Siellä, missä on katkarapuja!
Gaspard: - Katkarapuja! Ei hätää, minä haistan ne. Seuratkaa nenääni!
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Gaspardin perässä he suunnistivat yhä syvemmälle. Oliveria pelotti, koska
vesi oli tummaa ja ajatus Maubista ja hänen mustista palvelijoistaan
kummitteli mielessä. Hän ei ollut kertonut kenellekään, että kaikista
eniten hän pelkäsi pimeää. Ja nyt he olivat jo niin syvällä, ettei
auringonvaloa enää näkynyt. Äkkiä hänen edessään uiva Lili alkoi hehkua!
Oliver: - Lili, sinä loistat valoa!
Lili: - Niin sinäkin, katso!
Toden totta! Molemmat loistivat hentoa valoa pimeän meren keskellä.
Aivan kuin heidän sisällään olisi ollut pieni aurinko. Valon turvin he
lähestyivät suurta kalliota, joka kohosi keskellä merta. Kun he pääsivät sen
viereen, alkoi kallio liikkua. Valas kääntyi hitaasti ja avasi valtavan silmänsä
nähdäkseen harvinaiset vieraat.
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Valas: - Mikä tuo merehiset näihin syvyyksiin? Onpa siitä aikaa, kun olen
nähnyt teidänkaltaisianne viimeksi.
Oliver: - Me tulimme pyytämään apua. Kuningas lähetti viestin, että
hirviö Maub on herännyt. Hän on kerännyt ympärilleen pimeän armeijan,
joka muuttaa merta mustaksi. Kaikki eläimet ja kasvit ovat vaarassa.
Tarvitsemme valaiden apua, koska meidän täytyy löytää aarre, meren
syvyyksien salaisuus.
Valas: - Meren salaisuus? Valaiden täytyy tavata ja keskustella yhdessä.
Kukaan ei voi yksin löytää aarretta.
Lili: - Mutta sinä tiedät kuitenkin, mikä se on?
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Valas: - Valaat tietävät, mutta eivät voi auttaa heti. Suuria asioita
tapahtuu silloin, kun meren salaisuus paljastuu. Se vaikuttaa kaikkien
elämään niin pinnan alla kuin sen päälläkin. Tieto on ainoastaan
äärimmäisiä hätätilanteita varten, ja meidän on ensin varmistuttava,
että tämä on sellainen.
Gaspard: - On se! Kauhistuttavin kamaluus ikinä, ruoka on loppumassa!
Valas: - Me tutkimme asiaa. Kiitos kuninkaalle viestistä. Valaat palaavat,
kun aika on.
Tämän sanottuaan valas kääntyi hitaasti ja lähti etsimään
lajitovereitaan. Oliver ja Lili ihastelivat mahtavaa olentoa, joka oli
nähnyt kaiken, mitä meressä oli tapahtunut aikojen alusta asti.
Silmänräpäyksessä vesi muuttui viileämmäksi ja kylmä pyörre nousi
syvyyksistä. Katala nauru kiiri pimeydessä.
Maub: - Minä näen sinut. Vielä me kohtaamme, ja minä vien sinun valosi!
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5. SYSIPIMEÄ
Lili, Oliver ja Gaspard pakenivat kylmää kohmeissaan. He uivat ilman
päämäärää etsien valoa. Ympärillä näkyi kuolleita vesikasveja ja
mustunutta merenpohjaa. Meri näytti siltä, kuin se olisi yhtäkkiä
nukahtanut ja vetänyt harmaan peiton ylleen. Peloissaan he piiloutuivat
kivien suojiin.
Pimeydessä kuului ääni, joka toistui aavemaisena. Kivien lomasta näkyi
mustia hahmoja, jotka liikkuivat hitaasti pohjaa pitkin. Maubin kätyreitä!
Kaikki, mihin ne koskivat, menetti hetkessä elinvoimansa ja muuttui
harmaaksi. Kuului vain kolkko helähdys, kun ne kahmaisivat valon
sisuksiinsa.
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Lili: - Täällä oli ennen niin kaunista. Katsokaa nyt, miltä kaikki näyttää!
Oliver: - Ne vievät kaiken valon, mutta ovat silti ihan mustia. Kuinka surullista.
Gaspard: - Ei ruokaa! Ollenkaan! Minua pyörryttää...
Mureena: - Hys, hiljaa merimakkara!
Gaspard: - Minä olen KILPIKONNA!
Mureena: - Älä herätä niiden huomiota!
Mureena oli myös piiloutunut kivikkoon. Se oli nälissään ja kärttyinen.
Mureenat olivat arvonsa tuntevia kaloja, joita muut kunnioittivat. Nyt se
piileskeli kuin taskurapu ja oli yhtä huolissaan kuin kaikki muutkin.
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Lili: - Minä katson tätä paikkaa samalla tavalla kuin silloin, kun se oli elävä.
Kuvittelen sen loistossaan ja näen kaikki kauniit värit.
Oliver: - On olemassa ratkaisu, jota me emme vielä löydä. Ja silti se on
olemassa. Meri avaa salaisuutensa, kun aika on. Niin valas sanoi. Meidän
on vain luotettava siihen.
Lili: - Minä muistan, miten lämmin ja hyvä täällä oli elää. Me olimme
onnellisia ja voimme hyvin. Sen muiston minä pidän!
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Musta armeija marssi pysähtymättä eteenpäin. Kun se oli tarpeeksi
kaukana, uskalsivat merehiset tulla esiin. Apeina he jatkoivat matkaa
kohti kotia epätietoisina siitä, mikä heitä perillä odotti. Kolkko ääni
kuului koko matkan muistuttaen siitä, että jokaisella lyönnillä tulisi
heidän valtakunnassaan yhä pimeämpää.
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6. VALON JA VARJON KAMPPAILU
Maub: - Eteenpäin, hyökätkää!
Maubin joukot olivat saartaneet kotiriutan. Ne ojentelivat mustia
lonkeroitaan kohti merehisiä. Kalat puikkelehtivat niiden edessä
yrittäen saada joukkoja hajaantumaan, ja merehiset heittivät
valopalloja pitääkseen pimeän loitolla. Lili, Oliver ja Gaspard
kiirehtivät toisten avuksi. Kuningas piteli käsissään simpukkaa, jonka
sisällä hehkui suuri valkoinen helmi. Se heijasti helmiäisvaloa riutan
katoksi, joka kaartui heidän ympärilleen.
Meren Kuningas: - Valoksi pimeään. Suojaksi meidän yllemme.
Turvaksi tulevaan.
Maub: - Hähhähhää, ei sinun loitsusi teitä enää kauaa suojele!
Tarvitsen enää muutaman valon ja olen sinua vahvempi. Vaikka tuon
lihavan kilpikonnan!
Maub nauroi ja osoitti Gaspardia lonkerollaan. Gaspard jähmettyi
paikoilleen ja tuijotti hirviötä hievahtamatta.
Maub: - Katso, miten herkullista levää tässä on! Tule ottamaan,
haluat kuitenkin.
Hirviö heilutti ivallisesti vihreää tukkoa Gaspardin nenän edessä
varmana siitä, että se tarttuisi syöttiin.
Gaspard: - Ei kiitos.
Maub: - Eikö?
Gaspard: - No katsos, kun nyt on niin, että minä en ole kilpikonna.
Maub: - Mitä!?
Gaspard: - Minä olen kuule MERIMAKKARA, ja me merimakkarat
emme syö levää! Me syömme planktonia!
Tämän sanottuaan Gaspard mätkähti mahalleen muiden
merimakkaroiden keskelle ja vetäytyi kuoreensa. Merimakkarat
nauraa kutkattivat makeasti.
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Maub oli raivoissaan. Se patisti joukkojaan entisestään ja kihisi kiukusta.
Vihastuksissaan se keräsi valtavat lonkeronsa ja iski kaikin voimin
helmiäisvalosuojaa vasten.
Lili: - Suoja, se murtuu!
Meren Kuningas: - Heittäkää lisää valopalloja!
Kohta kohdalta alkoi suoja kuitenkin rakoilla. Helmiäisvalo muuttui
valkoiseksi hiekaksi, joka satoi meren pohjaan. Simpukka sulkeutui.
Silloin koko meren väki riensi kuninkaan avuksi. Mureenat pujottelivat
vesikasveja kätyreiden mustien lonkeroiden ympärille, ankeriaat lähettivät
säkenöiviä sähköiskuja ja kilpikonnat asettuivat vieri viereen muodostaen
kilpipanssarin riutan eteen. Ja kultakalat, no ne panikoivat kuten aina, ja
parveilivat päättömästi toisiinsa törmäillen.
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Merehiset heittivät valopalloja niin paljon kuin ehtivät, mutta niiden
apu oli vain hetkellistä. He katsoivat vierestä avuttomina, miten heidän
ystävänsä muuttuivat harmaiksi hahmoiksi, kun Maubin pimeys kosketti
niitä.
Meren Kuningas: - Perääntykää! Emme pysty pidättelemään niitä enää.
Kaikki luolaan!
Valtakunnan väki piiloutui ainoaan turvaan, joka heillä enää oli jäljellä.
Riutan alla oli luola, jonka sisällä he olivat pitäneet suojaa suurimmissa
myrskyissä. Siellä he nyt piileskelivät viimeisillä voimillaan.
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Lili: - Miksi Maub haluaa meidän valomme, kun se ei muutu yhtään
valoisammaksi?
Meren Kuningas: - Se yrittää lohduttaa itseään. Pimeydessä on aina
valonkaipuu – mitä synkempi sisin, sitä kipeämmin kaipaa valoa. Maub
ei vain koskaan tavoita sitä.
Lili: - Eikö koskaan?
Meren Kuningas: - Kukaan ei parane viemällä toisen elämänvoimaa.
Oikea voima ei tule ulkopuolelta. Maubin täytyisi ensin löytää
sisältään oma valonsa. Sisäisen valon syttyminen vaatii heikkouden
myöntämistä, uskallusta surra ja itkeä. Valolle tulee tilaa, kun päästää
irti suruistaan. Maub ei halua päästää irti, vaan kerätä niitä lisää. Ja
joka kerta, kun se vie jonkun valon, se tulee entistä synkemmäksi.
Oliver: - Sittenhän minun valoni on jo todella vahva! Olen aina pelännyt
pimeää enemmän kuin mitään. Keskellä syvintä merta minä kuitenkin
näin oman valoni, vaikka sitä ei ollut missään ympärillä. Lili, minä näin
sinunkin valosi!
Lili: - Ja minä sinun!
Meren Kuningas: - Nyt kun olet löytänyt oman valosi, mitä aiot tehdä
sillä?
Oliver: - Minä haluan jakaa sitä! Täällä on liian pimeää. Minä olen täällä
jakamassa valoani!
Meren Kuningas: - Ole sitten luottavaisin mielin valonkantaja, meri
auttaa omiaan. Vain kirkkain valo voi voittaa sysipimeän.
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Sillä aikaa maan pinnalla alkoi tapahtua. Meren väri oli muuttunut
tummemmaksi ja maa järisi. Tärinä oli niin voimakasta, että talojen ikkunat
helisivät. Ihmiset huomasivat airokalojen nousevan pintaan. He kerääntyivät
merenrantaan ihmettelemään erikoisia olentoja. He puhuivat ja muistelivat,
mitä oli tapahtunut viimeksi, kun kalat olivat ilmestyneet.
Koska kalojen edellisestä vierailusta oli ehtinyt kulua jo paljon aikaa, piti
tietoa hakea suvun vanhimmilta. Aikansa pähkäiltyään ihmiset päätyivät
samaan lopputulokseen. Kun airokalat ilmestyivät, oli paras ottaa jalat
alleen! Merenpohja järkkyisi ja vesi nousisi maan päälle. Kun sama viesti
alkoi toistua usealta mantereelta, ihmiset alkoivat toimia. He keräsivät
välttämättömimmät tavaransa ja kiirehtivät sisämaahan turvaan. Kukaan ei
uskaltanut uhmata aikojen takaa tulevaa varoitusta.

42

43

Maubin nauru kaikui luolan seinämissä, ja merehiset tunsivat, miten sen musta
armeija moukaroi luolaa palasiksi.
Maub: - Piileskelkää vain, ette te minua pakoon pääse!
Kivenlohkareet lentelivät ja raoista näkyi lonkeroita, jotka tavoittelivat merehisiä.
Lopulta katto sortui ja he seisoivat saarrettuina luolan pohjalla. Maub nousi koko
pituuteensa ja kääntyi kohti Oliveria.
Maub: - Nyt minä vien sinun valosi ja sinä katoat!
Oliver: - Et sinä minun valoani vie! Minä annan sen sinulle.
Maub: - Annat minulle valosi?
Maub hölmistyi, ja kaikki merehiset pidättivät hengitystään.
Oliver: - Sinun pimeytesi ei asu minussa! Minun sisimpäni on täynnä kirkasta valoa!
Vaikka veisit kaiken valon, ei se auta sinua yhtään. Sinä olet niin täynnä surua, ettei
valo tartu sinuun. En pelkää sinua. Sinä muutat kaiken mustaksi, koska hallitset
pelolla. Mutta minä tiedän, miten suurimman pelkonsa keskellä voi silti löytää
valon, eikä sitä voi mikään viedä minulta pois. Katso minun todellista valoani, se on
kaunis ja kirkas, ja minä jaan sen sinulle!
Oliver sulki silmänsä ja avasi sydämensä. Kirkas valo alkoi hehkua hänen sisältään.
Lili: - Tässä, ota minunkin valoni!
Lili tarttui Oliverin käteen, ja heidän valonsa alkoivat voimistua. Yksi kerrallaan
tarttuivat merehiset toisiaan kädestä ja alkoivat säteillä. Heistä lähtevä valo oli
niin kirkas, puhdas ja voimakas, ettei meren valtakunnassa ollut koskaan aikaisemmin nähty moista.
Maub kavahti äkillistä valon voimaa ja perääntyi. Valosta ei saanut mitään otetta,
eikä se sammunut hänen lonkeronsa kosketuksesta.
Maub: - Aaargh, silmiin sattuu! En kestä tätä, tämä on sietämätöntä!
Maubin joukot perääntyivät ja pakenivat kirkkaan valon sokaisemina syvyyksiin. Kuningas tiesi, että ne palaisivat vielä. Sitä ennen hän toivoi ihmettä
tapahtuvaksi.
Gaspard: - Yök, mitä apetta! Ei tule minusta planktonin purijaa!
Kuin ilmaa nielisi! Byäh!
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7. VALAIDEN PALUU
Meren valtakuntaan laskeutui hiljaisuus. Kuu nousi taivaalle, ja sen
hopeisten säteiden lävitse merehiset katselivat kärsinyttä kotiriuttaa.
Kuningas seisoi majesteettisena syvänteen reunalla ja odotti.
Lili: - Kuunnelkaa! Tiukujen helinää!
Airokalat uivat syvyyksistä kantaen vedenneitoja selässään.
Vedenneidot aloittivat tanssin kuun valossa ja kimmelsivät
salaperäisesti. Merehiset ilahtuivat niiden tulosta ja ihastelivat
taianomaista näkyä.
Vesi muuttui lämpimämmäksi ja pyörteet voimistuivat. Airokalojen
perässä näkyi jotain. Valtava hahmo ui lähemmäs. Sen perässä toinen,
ja sitten kolmas. Niitä oli kymmenittäin! Valaat lipuivat hitaasti
pimeydestä ja ryhmittyivät riutan reunalle.
Meren Kuningas: - Merehiset tervehtivät jättiläisiä. Tulitte juuri
pimeimmällä hetkellä. Meidän valomme alkaa käydä vähiin.
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Valas: - Niin kauan kuin on vähänkin valoa, on toivoa.
Valaat kääntyivät hitaasti ja asettuivat piiriin. Ne alkoivat laulaa
matalalla äänellä. Pehmeät ääniaallot huuhtoivat merenpohjaa.
Merehiset kuuntelivat haltioituneina valaiden laulua. Aika tuntui
pysähtyvän.
Valaiden laulu nostatti hiekkapyörteen, ja meren pohja alkoi lohkeilla.
Maata kannattelevat laatat liikkuivat hitaasti pois paikoiltaan. Jyrinä
kiiri läpi koko valtakunnan, ja se tuntui myös maan asukkaiden jalkojen
alla. Pohjaan avautui syvä onkalo.
Hiekkapyörre laskeutui, ja valaiden laulu hiljeni. Kaikki tuijottivat
onkaloa hievahtamatta. Aluksi vallitsi syvä hiljaisuus, mutta sitten
onkalosta alkoi kuulua kohinaa.

48

49

8. MEREN SALAISUUS
Maan sisältä nousi ilmakuplia. Niiden mukana kantautui kaukaisten
kellojen ääniä. Merkilliset sävelet väreilivät vedessä ja levisivät ilmakuplien
mukana yli riutan. Jokainen helähdys voimisti merehisten valoa, ja he
alkoivat vahvistua. Lempeä virta ympäröi valtakunnan ja täytti sen
lohdutuksella.
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Salaperäiset valot ja värit heijastuivat riutan ylle. Onkalon syvyyksistä
kohosi mahtava katedraali torni kerrallaan. Sen seinämät säihkyivät
kultaisina, ja koristeellisissa torneissa kimaltelivat jalokivet ja simpukat.
Täydessä loistossaan hehkuvan katedraalin ovet ja ikkunat avautuivat.
Valtava paineaalto pyyhkäisi yli riutan.
Urkupillien pauhatessa simpukat avasivat kuorensa, ja helmiäisvalosäteet
lensivät matkaan kohti syvyyksiä. Ne vetivät Maubin piilostaan ja nostivat
sen tiukassa otteessaan kuninkaan eteen.
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Maub: - Eei, ei valoa! Minä haluan takaisin pimeään!
Maub pyristeli raivoisasti vastaan, mutta mitä enemmän se vastusteli, sitä
voimakkaammin valo loisti. Hirviö alkoi kutistua ja kutistua. Se pieneni
ihan pikkuruiseksi, kunnes lopulta suli kokonaan valon syliin.
Oliver: - Laulua, se tulee katedraalista!
Lili: - Ketkä siellä laulavat?
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Meren Kuningas: - Muinaiset. Ne, jotka ovat eläneet ennen meitä.
Muinaiset palasivat valaiden kutsusta ja tulivat auttamaan meitä.
Muinaisten laulu palautti elämän valtakuntaan. Simpukoiden
helmiäisvalosäteet koskettivat kuolleita vesikasveja, ja ne saivat
elämänvoimansa takaisin. Maubin pimeä taika raukesi. Hänen
armeijansa katosi, ja jokainen olento iloitsi palautuessaan taas omaksi
valoisaksi itsekseen. Meri rauhoittui, eikä vesi enää noussut maan
pinnalle. Ihmisten asumukset säilyivät ehjinä.
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Elämä alkoi kukoistaa kotiriutalla. Merehiset hoitivat askareitaan
ja lähettivät valopalloja vahvistukseksi ihmisille, jotka olivat
palanneet takaisin koteihinsa. Oliver heitti ilmaan vielä yhden
valopallon, jota oli kasvattanut huolellisesti. Hän lähetti sen
pienelle pojalle, joka oli nähnyt hänet aallonmurtajalla.
Oliver: - Tämä on sinulle, jotta muistaisit minut. Täällä olen,
pinnan alla yhtä todellisena kuin sinäkin. Voi hyvin ja unelmoi
suuresti! Ennen kaikkea vaali valoasi, se on kaikista kallisarvoisin
aarteesi, jonka omistat!
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