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MITÄ TAPAHTUU, KUN SUOMIPOIKA 
LÄHTEE ENSIMMÄISTÄ KERTAA LAS 
VEGASIIN TOHTORI GONZON JOHDAT
TAMANA? LIESKAT LYÖVÄT TEKOKAL
LIOIDEN VÄLISTÄ, TUHANNET PELIAU
TOMAATIT KILISEVÄT, MIELIPUOLISET 
ANIMAATIOHAHMOT KIRKUVAT KOR
VAAN JA KAIKKI ON KAUPAN. TÄSSÄ 
KAUPUNGISSA TÄYTYY PITÄÄ KÄMMEN 
KAULAVALTIMOILLA, ETTEI PELKO NÄY.
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Käännä 
Käännä 

len nelikerroksisen talon katolla, aivan reu
nalla. Kohtisuoraan taivaalta loimottava 

aurinko keittää hikeä päälaellani, läm
pöä on varjossakin yli neljäkymmentä. 
Pelkään helvetisti. Lähden silti kaa
tumaan kohti allani kulkevaa kävely
katua. Liu’un lentoon, ja rintaa pu
ristava pelko muuttuu vauhdin huu

maksi. 
Liike kiihtyy, vaijeri nitisee. Huudan, 

pyörähdän ympäri ja sukellan Fremont 
Streetille legendaaristen kasinoiden väliin.

Hetken kuluttua seison tärisevin jaloin 
kadulla. Kukaan ei kiinnitä huomiota sii
hen, että olen juuri laskeutunut taivaasta. 
Hello Kitty esittää vähäeleistä tanssia tu
risteille, ja Stevie Wonder syö eväitä kultai
seksi maalatun miehen kanssa. ”Jippiaijee!” 
huutavat riikinkukon näköiset naiset kor
vaani ja nostelevat pitkiä sääriään. Väistän 
ja olen törmätä karvaiseen körilääseen, jol
la on uimapuku. Mies on meikannut ja ke
hottaa minua menemään kanssaan naimi
siin. Ei! Seuraavassa kadunkulmassa voi 
potkaista miestä maksusta munille. Ajatus
kin sattuu.

Pelko tätä outoa kaupunkia kohtaan al
koi jo lentokoneessa, kaksi päivää aiemmin.

Istun ikkunapaikalla matkalla ensimmäis
tä kertaa Las Vegasiin. Yhdeksän lentotun
nin jälkeen jalkoja kolottaa, mutta Ray-
mondin toimituspäällikkö tero salonen 
ja kuvaaja touko hujanen nukkuvat le
veästi tiellä. Lentoa Lontoosta Vegasiin on 
vielä tunti. Uppoan edesmenneen gonzo
journalisti hunter s. thompsonin klas
sikkoteokseen Pelkoa ja inhoa Las Vega-
sissa. Se on kannesta toiseen luulosairasta 
huuruilua. Romaanin päähenkilö, toimit
taja Raoul Duke, on Vegasissa juttumatkal
la asianajajaneuvonantaja Tohtori Gonzon 
kanssa, takakontti täynnä meskaliinia ja 
muuta mömmöä. Heidän matkallaan ihmi
set muuttuvat liskoiksi ja hotellihuone saip
puaa ja greippejä pursuavaksi kaatopaikak
si. Toivottavasti minun matkastani tulee 
helpompi.

Salonen on minun tohtori Gonzoni, neu
vonantaja, joka laskeutuu kohta Vegasiin 
kymmenettä kertaa. Minun tehtäväni on 
selvittää, mikä on Las Vegas. Aion sukel
taa pelimaailmaan: nuuhkin tarkkaan jätti
kasinoiden tunnelmaa, näppäilen läpi kiin
nostavat automaattiuutuudet, kokeilen 
tuntemattomat pöytäpelit ja yllätän pokeri
huoneessa. Vaikka ymmärrän automaattien 
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Pitää tietää 
olevansa 
voittaja, 
tai ainakin 
näyttää 
siltä.”

todennäköisyydet ja tiedostan olevani pokeri
paisti, aion voittaa. Aion voittaa, koska se on 
mahdollista!

Tohtori Gonzo heräilee ja mutisee: ”Kuu
le, yli kymppitonnin käteiset täytyy viedä 
jenkkitullin läpi kotimatkalla.” 

Yrittää viedä haaveista terää. Miljoonasta 
taalasta jäisi kivasti käteen, vaikka maksai
sin puolet veroja.

Lentokenttä on aivan kaupungin kes
kustassa kiinni, ja tullimuodollisuudet ovat 
hämmästyttävän sujuvat. Vaikuttaa siltä, että 
lompakot halutaan lapata nopeasti sisään.

Astumme iltakahdeksalta kentän ovista 
ulos. Outo on lievä sana kuvaamaan ilmaa. 
Aurinko on laskenut, mutta kuumuus pai
nuu iholle joka puolelta. Aivan kuin olisin 
terassilämmittimien piirittämä. Tuuli ei vii
lennä vaan kuumentaa.

Olemme keskellä Nevadan kivistä aavik
koa, johon paahteinen aurinko lataa päivät 
energiaansa. Tänne, mahdollisimman vaike
aan paikkaan kaktusten keskelle, on kasattu 
aikuisten huvipuisto, 600 000 asukkaan ka
sinokaupunki. Sanotaan, että se, mitä tääl
lä tapahtuu, jää tänne. Mitä se mahtaa olla? 
Mistä minä en saa myöhemmin kertoa?

Kymmenet kirkkaat vesipatsaat räjähtävät 
kohti taivasta ja peittävät näkökentän. Ka
sinohotelli Bellagion edessä pienen järven 
kokoisessa suihkulähteessä alkaa massiivi
nen valon, musiikin ja veden tanssi. Kun esi
tys on vaiennut, ohitseni talloo Star Warsis-
ta tuttu Chewbacca.

Eksyn Bellagion kasinossa, mikä ei mie
lestäni johdu minusta. Joka suunta näyttää 
samalta, ja se lienee tarkoituskin. Muistan 
tohtori Gonzon todenneen, että kasinoilla 
menee sitä paremmin, mitä kauemmin 30 
miljoonaa vuosittaista Vegas turistia saa
daan pysymään sisällä. Kun vihdoin tapaan 
Gonzon sovitussa ravintolassa, jenkkinuo
ri marssii vastaan ja haluaa jutella.  ”Tässä 
kaupungissa tulee hulluksi. Näytät viikin
giltä.” Miehen hitaat eleet ja sumea katse 
kertovat liian pitkästä juhlaputkesta. Olen 
kuullut, että täällä laitetaan hotellihuonei
den ilmastointiin jotakin, mikä auttaa jak
samaan.

Syön huikean makuisen ja kokoisen nuu
delikeiton, jonka jälkeen istumme baariin. 
Lähes jokaisen kasinon baaritiskit on täytet
ty pöytäpintaan upotetuilla pokeriautomaa
teilla. ”Pelatessa saat tiskiltä ilmaiset juomat, 
kunhan muistat tipata”, Gonzo vinkkaa. Il
man tippiä palvelu yksinkertaisesti loppuu. 

Syötän kympin sisään. Näpyttelen testi
mielessä pokerin panosnappia, mutta mitä! 

Kun on kerran nostanut  panosta, 
sitä ei saa laskettua. Opista on 
maksettava. Nappaan pöydällä 
lojuvan esitteen. Huh! Kun lyön 
tarpeeksi rahaa tiskiin, helikop
teri vie minut autiomaahan ham
purilaiselle ja ampumaan ilma
torjuntakonekiväärillä. ”Burger 
was awesome”, matkailusaitti Trip
advisor hehkuttaa mainoksessa. 
Minulla on ikävä lahtelaista lihistä 
ja Tammelantorin mustaamakka
raa, jotka tarjoillaan yleensä ilman 
ampumavälikohtausta.

Otamme kuitenkin taksin omalle hotellil
le Aria City Centeriin. Neljä vuotta sitten val
mistunut 4 000 huoneen kolossi on osuva 
esimerkki Las Vegasin optimismista. Alku
peräinen neljän miljardin dollarin rakennus
budjetti kasvoi yhdeksään miljardiin, mikä 
teki rakennelmasta Yhdysvaltain historian 
kalleimman yksityisrahoitteisen rakennus
projektin. Kuinkahan monta yötä pytingis
sä pitää viettää ennen kuin omistajat saavat 
edes omansa takaisin?

Taksikuski on juttutuulella, niin kuin he 
taitavat aina täällä olla. Kysyn matkani kan
nalta tärkeimmän kysymyksen. ”Mitä ensi
kertalaisen on koettava, jotta voi sanoa me
nettäneensä Vegasneitsyyden?”

”Sä menetät sen vasta, kun menetät raha
si. Jos jotakin voitat, se viedään sinulta kor
kojen kera pois.”

Toimittaja Raoul Duke ja Tohtori Gon
zo eivät tyytyneet siihen, että Rolling Stone 
lehden matkarahat oli poltettu. Heidän täy
dellinen lehtijuttunsa edellytti luottokortti
huijauksia sekä kahden avoauton romutta
mista. Toivottavasti minä menetän neitsyyte
ni siivommin.

Kuski kaartaa 60kerroksisen hotellin la
siseinän eteen, ja vastaanottaja avaa auton 
oven. Huonehisseille pitää kävellä puolen
toista hehtaarin kasinon poikki. Automaat
tien kilinästä, voitonhuudoista ja mitään
sanomattomasta jenkkirokista muodostuu 
äänimatto, johon monet tappiot peittyvät. 
Blackjackpöydän ääressä väsynyt herra saa 
selkähierontaa, kaksi taalaa minuutti.

Huoneen yöpöydällä on pieni kosketus
näyttö. Yhdestä sattumanvaraisesta hipai
susta valaistus himmenee, televisiosta alkaa 
soida jazz ja verhot avautuvat. Takaa paljas
tuu koko seinän kokoinen ikkuna ja Vega
sin pääkadun Stripin väriloisto. Astun aivan 
ikkunaan kiinni ja pelkään putoavani. Kau
kana alla kaartaa taksien tauoton nauha ho
tellin eteen. dave lindholm lievittää You

Tubessa kotiikävääni. ”Joskus 
tuntuu, et maailma kulkee, ilma
pallona kaktuspuistoon.”

Yritän saada lisää valoja pääl
le, mutta verhot sulkeutuvat. Uni 
tulee heti.

Pian olen taas hereillä ja Arian 
pokerihuoneessa. Gonzo on ker
tonut, että kaulavaltimoiden syk
keestä voi nähdä, jos pelaajaa jän
nittää kovasti. Painan käteni kau
lukselle näkösuojaksi ja tunnen, 
kuinka iho kohoilee sydämen 

lyönnin tahtiin. Saan pikkuhiljaa britin kaik
ki merkit pöydälle ja voitan isommalla paril
la. Ensimmäinen pudotus! Keho kihelmöi, 
itseluottamus ottaa ihanan harppauksen. 
Kuvankaunis tarjoilija kysyy, mitä ottaisin, ei 
siis maksa mitään.

Alan uskoa, että rahasija on tässä reilun 
satasen turnauksessa minullekin mahdolli
nen. What happens here, does not stay here! 
Aion pitää rahoistani kiinni ja lähden kotiin 
yhden kokemuksen komeampana.

Turnaus päättyy ilman voittoa, mutta leu
ka pysyy pystyssä. Alan ymmärtää tätä paik
kaa. Pitää tietää olevansa voittaja, tai aina
kin näyttää siltä.

Kasinon pankkiautomaatilla saan leveän 
hymyn pukumieheltä, joka on paikalla vain 
auttaakseen minua. ”This is Vegas buddy, 
everything has been thought for you!” Pai
nan tukon dollareita taskuuni.  Lähdemme 
yöhön.

Pimeällä pääkadun valomaailma ja katu
juhlinta ovat kiivaimmillaan. Tuntematto
mat heittävät yläfemmoja ja kittaavat jota
kin pitkulaisista muovituubeista. Amerikka
laisten alttius tulla lähelle on suomalaiselle 
outoa. Puhuvatkin vaivattomasti ihan mis
tä vain. 

Kireään mekkoon ahtautunut tumma 
nainen oksentaa hampurilaisravintolan te
rassille.

Strip on sekoitus pilvenpiirtäjiä, satua ja 
jättimäisiä videoscreenejä. Eiffeltornin ja Ve
netsian kaltaisia maailman nähtävyyksiä on 
puristettu suuriksi pienoismalleiksi. Jokai
sella rakennuksella ja esiintyjällä on oma 
keinonsa houkutella viikonlopputuristeja.

Edessäni kohoaa pyramidin muotoisen 
kasinohotelli Luxorin huippu, joka ampuu 
taivaaseen maailman voimakkaimman kei
notekoisen valon. Gonzo kertoo, että se nä
kyy kirkkaalla ilmalla 440 kilometrin korke
uteen. Nähtävyyden sisällä välkkyy kaksitu
hatta rahaautomaattia. 
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Kävelemme toisen kasinohotellin Exca
liburin sisäänkäynnistä. Seisomme keskellä 
sini ja punahattuisia torneja, ja tunnen ole
vani Viewmasterlaitteen prinsessasadussa. 
4 000 huoneen satulinnan areenalla turistit 
syövät kaksi kertaa illassa lihaa käsin ja seu
raavat keskiaikaisten ritarien taistelua. Aust
ralialaiset miesstripparit esittelevät lihaa ker
rosta ylempänä. Jatkamme Stripiä pohjoiseen.

New York New York kasinohotellissa 
meitä tervehtivät 46metrinen vapaudenpat
sas, Empire State Building ja sata kilomet
riä tunnissa ampaiseva vuoristorata. Ei kii
tos. Katselen taivaalle ja lähes kompastun 
koiraan. Se ei olekaan oikea vaan pehmole
lu, joka näyttää kiskovan omistajaa peräs
sään. Omistaja on pronssivärillä maalattu 
patsas, joka osoittautuu ihmiseksi vasta, kun 
hän yrittää nopealla liikkeellä säikäyttää mi
nut. En tippaa.

Vieressä Super Mario ja Luigi halailevat 
ohikulkijoita, ja näyteikkunan tv mainostaa 
ilmaisia kyljyksiä aikuisten seurassa syövil
le lapsille.

Ohitseni ajaa ties kuinka monetta ker
taa prostituoituja mainostava kuormaau
to. Puhelinnumeroita tyrkyttäviä latinoäi
jiä on kadulla tiuhaan. Prostituutio ja huu
mausaineet ovat Vegasissa ankarasti lailla 
kiellettyjä, mutta Gonzon mukaan ne luovat 
vain kielletyn hedelmän maun. ”Paikallinen 
tapa monille on poltella pilveä prostituoitu
jen kanssa.”

Kuumuus on edelleen tukahduttava, joten 
otamme taksin Mirageen. Kuski haluaisi en
nemmin viedä meidät Sapphireen.

”Siellä on 400 stripparia”, hän kertoo.
”Aika paljon”, totean, ja mies vaihtaa ti

lastoa.
”Vegasissa on 9 000 taksikuskia.”
”Ahaa.”
”Tuo valokuvaajanne näyttää muuten Jee

sukselta”, hän toteaa ilmeisesti kohteliaasti.
Strippareiden ja taksikuskien sijaan nyt 

tarvitaan pitsaa. Parasta saa Gonzon mu
kaan Miragesta, ensimmäisestä kokolattia
matolla varustetusta kasinohotellista, jon
ka kasinomoguli steve wynn perusti vuon
na 1989.

Hotellin kasinolla istumme myös lyö
mään vetoa virtuaalisesta vinttikoirajuok
susta. Panokset sisään ja portit auki!

”Juokse, Lucky Dice, juokse!”
”Älä mene juoksussa pussiin!”
”Perkele, se meni.”
Uusi seteli sisään, ja huuto jatkuu.
Koirakisan jälkeen istun tiskille ja ujutan 

kaksikymppisen pokeriautomaattiin. Kak
kospokeri tuntuu parhaalta. Tulee muutama 

täyskäsi, ja pääni raksuttaa to
dennäköisyyksiä. Pelin rumal
la ulkoasulla ei ole merkitystä, 
olen täysin sen matematiikan 
vallassa. Vauhtini kiihtyy pää
voittoa jahdatessa. Puolen tun
nin transsin jälkeen nälkä on tyy
dytetty. Loistava peli, voittava 
tunne! Kaupungin luonne alkaa 
mennä ihoni alle.

Pelaaminen riittää, ja astum
me ulos keskelle raivokasta jy
rinää. Viidakkorummut ennus
tavat jotakin tapahtuvaksi. Yht
äkkiä tekokallioiden välistä 
räjähtävät kymmenmetriset lies
kat, jotka kuumentavat kasvoja. Maa kuulos
taa repeävän. Miragen edessä nähtävä esitys 
on kuin suoraan Ritari Ässän 1980luvulta.

Ohitseni kulkee mallin näköinen nainen, 
joka tarjoaa ilmaisia halauksia. Itse tuote ei 
maksa mitään, mutta tipattava on. Chewbac
ca kurisee ja toistelee intialaisella aksentilla: 
”Tips are highly appreciated!”

Kaipaan jotakin aidompaa. Haluaisin 
kohdata ihmisen.

”Mene Vegasin vanhaan keskustaan, 
Downtowniin, white trashin hoodeille”, Gon
zo neuvoo.

Happiletkuissa oleva kiharapäinen  rouva 
ryystää drinkkiä, ja parrakas mies huojuu 
varpaillaan kävellen ohitseni ja nostelee pak
komielteisesti kauluksia. Markiisista tihkuva 
vesisumu viilentää terassilla istujia. 

Stripin stilettikorot ja kuningasrapuillal
liset vaihtuivat Downtownin halpoihin pe
leihin, white trash turisteihin ja kerjäläisiin. 
Taalalla saa nuhruiselta kasinolta kasan fritee
rattuja täytekeksejä ja 99 sentillä margaritan.

Transformersautoksi pukeutunut mies 
on nostanut naamarin otsalleen ja riitelee 
vartijan kanssa siitä, missä hän saa seistä sä
depyssyn kanssa. Täällä inhimillisiä hyveitä 
ja vikoja ei ole peitetty limusiinin tummen
netuilla ikkunoilla tai puuterikerroksella. 
Silmäpuoli nainen syö pyörätuolissa pitsaa, 
ja ihmiset innostuvat tanssimaan kadulla. 

Parrakas mies katsoo minua syvälle. Teks
ti pahvissa kertoo hänen olevan  nälkäinen. 
Heikosti seisovan 64vuotiaan arthur 
murrayn puhe tulee hampaattomasta 
suusta epäselvästi, joten kuuntelen aivan lä
hellä.

”Olen asunut autiomaassa. Nukuin hie
kalla ja söin elääkseni kaktuksia. Täällä kau
pungissa nukun sillä kadulla, millä satun 
olemaan.”

Gonzo on varoittanut minua kerjäläisten 

taitavista tarinoista. ”Kerjäläisetkin 
tajuavat, miten tässä kaupungis
sa rahastetaan. He ovat osa Vegas
teatteria, joka väkisin imee rahasi.”

Juttelen Arthurin kanssa pit
kään. Hänen sekavaksi käänty
neen elämänsä viimeinen  etappi 
tulee olemaan Vegas, tänne hän 
saapui  viime vuonna. Kahden 
 sydänkohtauksen ja aivoverenvuo
don jälkeen mies kuitenkin tietää, 
että Jumala pitää huolta.

”Haluan vain käyttäytyä kuin ih
minen.” Miehen silmät kostuvat. 
Ensi kertaa sivuutan Gonzon sanat. 
Arthur ei ole teatteria. Hän on en

simmäinen ihminen Las Vegasissa, joka suh
tautuu minuun rehellisesti.

Tämä on kaupunki, joka ei nuku koskaan, 
kuten Steve Wynn toteaa takseissa kuulta
vissa imelissä mainospuheissaan. Niinpä he
rään yöllä ja katson huoneeni ikkunasta vä
rivaloissa kylpevää pääkatua. Monikymmen
metrinen mainosnäyttö imitoi talon seinää 
ja muuttuu hampurilaiseksi.

Miljardirakennusten sisuksissa kaikki il
lat ovat samanlaisia: ihmiset tulevat, pelaa
vat, juovat, juhlivat, syövät ja lähtevät. Tä
män rakennelman huikeaa pintaa jaksaa 
hämmästellä viikonlopun, reilussa viikossa 
alkaa väkisin painua kuoren läpi. Syvyydessä 
pääkadun alla risteilee mailikaupalla sade
vesitunneleita, jotka pitävät kaupungin kui
vana. Kun maan päällä heitetään tuhansista 
taaloista noppaa, maan alla väärin arvanneet 
vetävät makuupussin kiinni ja painavat pään 
betonia vasten. Pimeissä tunneleissa asuu sa
toja kodittomia.

Jään miettimään Arthuria. Annoin hänel
le kympin.

Hän halusi puhua kanssani elämästään 
eikä pyytänyt rahaa. Sitten minä annoin hä
nelle kympin.

Vauhti pysähtyy kuin seinään, hyppy Las 
Vegasiin on ohitse. Vaijerin keinunta hidas
tuu ja näköni tarkentuu. Kyllä, siinä on Gene 
Simmons, joka tulee töihin sähkömopol
la. Stevie Wonder syö edelleen kanapaton
kia. Leveästi hymyilevä nuori mies auttaa 
minut irti valjaista ja ohjaa toisen leveän hy
myn luokse. Kaunis nainen myy minulle ku
van lennostani. Kolmekymppiä.

Rahat ovat vihdoin loppu.  

Olen asu
nut autio
maassa. 
Nukuin 
hiekalla 
ja söin 
elääkseni 
kaktuksia.”




