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Historia
Mustanaamio, satojen seikkailujen sankari
Vuonna 1536, Singh-merirosvojen hyökkäys Bengalinlahdella.
Vain yksi mies selviytyi. Hän huuhtoutui rannalle ja ystävälliset kääpiöheimolaiset pelastivat hänet. Mies oli Cristopher Walker, hyökkäyksessä kuolleen kapteenin poika. Kääpiöt veivät Chrisin lepäämään
ja syömään ja kun hän palasi rannalle, näki hän isänsä murhaajan
ajautuneen rannalle. Hän odotti iltaan asti, kunnes korppikotkat olivat
kalunneet luut puhtaiksi. Ja sitten, isänsä murhaajan pääkallo kädessään, hän vannoi pääkallovalan: "Vannon uhraavani elämäni
taisteluun vääryyttä, julmuutta ja merirosvoutta vastaan. Poikani ja heidän poikansa tulevat
jatkamaan tätä työtä."
Näin syntyi Mustanaamio. Tarina jatkui niin, että Chris pelasti kääpiöheimolaiset ihmissyöjäheimon kynsistä myrkkynuolien avulla ja kiitokseksi he johdattivat Chrisin luonnon
muovaamaan luolaan, joka muistutti pääkalloa. Chris aloitti työnsä Kostajan nimellä ja
aluksi kukisti Singh-merirosvojen paikallisen osaston. Singh-merirosvot ovatkin pahimmat
kaikista Mustiksen vastustajista. Ensimmäinen Mustanaamio sai pääkallosormuksensa
kuululta alkemistilta Paracelcukselta. Kun Mustis lyö rikollista sormuksellaan, merkkiä ei
saa pois kuin ihonsiirrolla.
Viidakon asukkaat ja rikolliset ympäri maailmaa uskovat, että Mustanaamio on kuolematon ja toiminut kaikki nämä 465 vuotta yksin. Totuuden tietävät vain kääpiöheimolaiset
ja muut lähimmät ystävät. Oikeasti edellisen kuollessa (useimmiten Singh-merirosvojen
toimesta) hänen poikansa astuu isänsä saappaisiin. Ja niin syntyi legenda Vaeltavasta
aaveesta, miehestä, joka ei kuole koskaan!
Mustanaamion työ uhkasi keskeytyä, kun järjestyksessä kolmas Mustanaamio halusikin mieluummin teatterialalle. Mieli muuttui kuitenkin, kun kateelliset näyttelijä"ystävät"
myrkyttivät hänen vaimonsa ja poikansa. Vaimo muuten oli Shakespearen tytär. Useimmat
Mustanaamiot ovatkin avioituneet kuuluisuuksien tai kuningattarien kanssa. Lopputyön
liitteenä on Mustanaamion sukupuu.
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Kuudes Mustis perusti Viidakkopartion, jonka
ensimmäiset jäsenet olivat merirosvoja, joiden johtajasta Punaparrasta tuli Viidakkopartion ensimmäinen eversti. Hänen lähimmistä miehistään (kuvassa) tuli luutnantteja. Neljänteentoista Mustanaamioon asti Viidakkopartiolla ei ollut salaista
ylipäällikköä, mutta kun 14. Mustis kuoli Viidakkopartioon soluttautuneen Singhmerirosvon toimesta, 15. päätti oman ja läheistensä turvallisuutensa vuoksi toimia
vastedes salaa.
Yleensä Mustanaamioille on syntynyt vain yksi poika, mutta poikkeuksiakin tosin on.
Kolmastoista Mustanaamio oli veljeksistä nuorin ja pienin, mutta kun niitä kolmea muuta
asia ei kiinnostanut, hän sai jatkaa perinnettä. Ja hyvin jatkoikin – tuhosi erään utuvuorten
ruhtinaan valloituspuuhat. Seitsemännellätoista Mustanaamiolla oli sisar, joka toimi vähän
aikaa jopa veljensä sijaisena, kun tätä luultiin kuolleeksi. Nykyisellä Mustanaamiolla, 21.,
on kaksi lasta, Kit ja Heloise.

Lee Falk (1910-1999)
Satojen seikkailujen kirjoittaja
Lee Falk syntyi St. Louisissa, Missourissa vuonna 1910. Hän
on sarjakuvamaailman legenda, jonka mielikuvituksesta ovat syntyneet sarjat Mustanaamio ja Taika-Jim. Ensimmäinen Falkin sarjakuva on Mandrake, Taika-Jim, jonka hän keksi yliopistoaikanaan. Aluksi hän piirteli muutamia strippejä omaksi huvikseen ja
lähtiessään New Yorkiin hän otti Taika-Jimin hahmotelmat mukaan ja ihmeekseen King Features -kustantamo osti Jimin. Sitten Falk melkein hätääntyi,
hänen tuli toimittaa 6 strippiä viikossa, eikä hän raukka osannut piirtää. Onneksi hän muisti
freelancer-taiteilija Phil Davisin, joka suostui nopeasti piirtäjäksi. Ja niin Taika-Jim on jo
vuodesta 1934 asti ilahduttanut sarjakuva-faneja ympäri maailmaa.
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Kun Falk parin vuoden päästä ideoi Mustanaamion, siitä tuli vielä suositumpi kuin
Taika-Jimistä. Aluksi Mustanaamio oli Falkin suunnitelmissa vain yksinkertainen tyyppi,
johon ei liittynyt mitään mystisiä piirteitä. Hän oli vain rikas playboy, joka illan tullen vaihtoi
ylleen trikoo-asun ja ryhtyi ajamaan takaa konnia. Mutta vähitellen Falk lisäsi häneen
enemmän erikoispiirteitä, joita hän keräsi erilaisista myyteistä - kreikkalaisista, roomalaisista ja pohjoismaisista; Rolandin laulusta, Robin Hoodista, El Cidistä, kuningas Arthurista
ja pyöreän pöydän ritareista... Falk kertoo lukeneensa innoissaan Kiplingin "Viidakkokirjaa"
ja Burroughsin "Tarzania". Lisäksi hän siirsi Mustanaamion asumaan viidakkoon. Ensimmäiset Mustanaamio-sarjat ilmestyivät 1936 ja vieläkin hänet tunnetaan viidakon
sankarina: "Joskus Mustanaamio poistuu viidakosta ja kävelee kaupungin kaduilla kuin kuka tahansa meistä. Vanha viidakon sanonta."
Lee Falk on kirjoittanut yli tuhat Mustanaamio-seikkailua ja tänään Mustanaamiota
lukee joka päivä kymmenillä kielillä yli puolesta tuhannesta eri sanomalehdestä ja sarjakuvalehdestä sata miljoonaa lukijaa. Myös toinen Falkin tekele, Taika-Jim, valitaan jokaisessa suomalaisen Mustanaamio-lehden äänestyksessä toiseksi.
Mustanaamiota on vuosien aikana monestikin uudistettu. Esimerkiksi kun Seymor "Sy" Barry tuli Wilson McCoyn tilalle piirtäjäksi
1961, Bengali oli Brittiläisen Kansanyhteisön jäsen. Barryn myötä
sarja sai realistisemman piirrostyylin ja Bengali itsenäistyi. Silloin, ja
vielä nykyäänkin sitä johtaa vakain ottein Lamanda Luaga. Vuonna 96 järjestettiin vaalit ja
ne voitti epärehellisellä pelillä Kibali Lubanga. Hänen "ansiostaan" Luagan ja Mustanaamion ystävyys melkein rikkoutui, mutta lopulta Mustis kukisti Lubangan, Luaga sai Nobelin
rauhanpalkinnon ja valittiin jälleen presidentiksi.
Eräs muutos, tosin pieni, tapahtui Viidakkopartiossa. Pitkäaikainen ja maineikas
eversti Weeks siirtyi vihdoin eläkkeelle ja hänen tilalleen siirtyi lähes yhtä maineikas ja vähintään yhtä taitava eversti Jonathan Worubu.
Mustanaamiolla on myös hallussaan varmasti pisin kihlausaika, olihan hän seurustellut Dianan kanssa sarjan alkuvaiheilta asti, kunnes viimein vuoden 78 alussa uskalsi
kosia. Sitten ei enää viivytelty, vaan jo kesällä oli "Vuoden superhäät viidakossa", jonne
kutsuttiin kuuluisuuksia ympäri maailmaa. Jopa Taika-Jim kavereineen oli siellä. Häät saivat aikaan melkoiset keskustelut maailman tiedotusvälineissä ja Suomessakin kirjoiteltiin
ja ihmeteltiin, onko Mustanaamio muuttumassa lepsuksi pehmoksi. Kun Diana sitten synnytti kaksoset, asia huomattiin tiedotusvälineissä varsin kiitettävästi.
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Vanhat viidakon sanonnat
Mustanaamio olisi huomattavasti mielenkiinnottomampi ilman mystisiä, mutta myös
hieman huvittavia vanhoja viidakon sanontoja. Oikeastaan ne ovat parasta Mustiksessa.
Ensimmäinen sanonta, "Mustanaamiolla on kymmenen tiikerin voimat", oli tarinassa vuodelta 1939, mutta sen jälkeen oli pitkään taukoa, kunnes vuonna 46 ilmestyi Sy Barryn
piirtämä tarina Orjakaupunki. Siinä esiteltiin sanonnat "Kun Mustanaamio liikkuu, on salamakin hidas kuin etana.", "Mustanaamio on kova koville" ja "Mustanaamion ääni saa verenkin hyytymään." Ensimmäinen jopa kahdesti.
Kun on lukenut muutaman vuoden Mustista, oppii odottamaan sanontaa tietynlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi aina, kun Mustis lähtee Morristowniin vaikkapa tapaamaan
presidentti Luagaa, lukee ruudussa: "On tilanteita, jolloin Mustanaamio poistuu viidakosta
ja kävelee kaupungin kaduilla kuin kuka tahansa meistä." Ja vielä varmistukseksi "Tämä
oli sellainen tilanne." Olen jopa lukenut tarinan, jossa mainittua sanontaa käytetään toisen
kerran, kun Mustanaamio jo on kaupungissa!
Juuri tällaiset toistuvat jutut ovatkin parasta Mustiksessa. Kun Kit Walker menee kapakkaan, hän tilaa itselleen maitoa ja sudelleen Devilille vettä. Kun ”kovikset” alkavat nauraa hänelle, Mustis tokaisee vain jotain tyyliin: "maito on erittäin terveellistä" ja jatkaa juontiaan. Tai kun hänen täytyy lähteä lentokoneella työmatkalle vaikkapa USA:han, sanovat
virkailijat, ettei koiria saa tuoda koneeseen. Mustanaamio kuittaa sen sanomalla "ei se ole
koira, se on susi."
Vanhat viidakon sanonnat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kun Mustanaamio liikkuu, on salamakin hidas kuin etana.
Mustanaamio hiipii äänettömämmin kuin viidakkokissa.
Et koskaan löydä Mustanaamiota - hän löytää sinut.
Kun Mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
Mustanaamion ääni saa verenkin hyytymään.
Mustanaamiolla on kymmenen tiikerin voimat.
Älä koskaan tähtää aseella Mustanaamiota.
Mustanaamiolla on tuhat silmää ja tuhat korvaa.
Mustanaamio on kova koville.
Joka näkee Mustanaamion kasvot, häntä kohtaa kauhea
kuolema
11. On tilanteita, jolloin Mustanaamio poistuu viidakosta ja kävelee kaupungin kaduilla kuin kuka tahansa meistä. (Tämä oli
sellainen tilanne. :-)
12. Herätä pimeässä ja nähdä Mustanaamio - mikä kaamea
kohtalo konnille.
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Mustanaamion ystävät
Hero, Mustanaamion hevonen, on luotettava ystävä. Mustis sai Heron palkkioksi erään
maharadzan auttamisesta. Kun Mustis lähtee
matkalle, hän jättää Heron hoidettavaksi Toman
luokse.
Devil on utuvuorien vuoristosusi. Mustis pelasti sen erään salametsästäjän luodeilta ja sai Devilistä uskollisen
ystävän. Devil onkin monet kerrat pelastanut Mustiksen hengen.
Mustanaamiolla on myös norsu Joomba ja leijona Kateena.
Diana Palmer-Walker on Mustanaamion vaimo. Mustis
avioitui Dianan kanssa vuonna 1978 ja kaksoset he saivat
1979. Diana on uimahyppyjen olympiavoittaja, osaava sairaanhoitaja ja työskentelee nykyisin YK:n ihmisoikeusjärjestössä. Diana on myös läpäissyt Viidakkopartion vaativat valintakokeet. Diana toimi Bengalin itsenäistyessä Lamanda Luagan lääkäriryhmän mukana.
Kit ja Heloise ovat Mustanaamion lapset, tulevat
Mustanaamiot. Poikalapset nimetään Walkerien suvussa aina Christophereiksi (Kit on Chrishin lempinimi.) Myös Heloise on tavallaan perintönimi, sillä 7.
Mustanaamion vaimo oli Heloise.

Rex King on Mustiksen
ottopoika. Mori-kalastajat löysivät Rexin vauvana pienestä veneestä, johon hänet oli heittänyt Baronkhanin vallanhimoinen suurvisiiri.
Kalastajat veivät Rexin lähetysasemalle, josta Mustanaamio löysi
hänet. Kun Rex oli jo noin 14-vuotias, Mustis sai selvitettyä jutun ja
nykyään Rex on Baronkhanin ruhtinas. Hän käy vierailulla puunlatvatalossa minkä kiireiltään kerkiää. Rexillä oli kaveri Tom-Tom.
Lamanda Luaga, Bengalin 1. ja 3. presidentti on yksi niistä harvoista, jotka tietävät Vaeltavan aaveen salaisuuden. Luaga sai jokin vuosi sitten Nobelin rauhanpalkinnon.
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Guran on kääpiöheimon päällikkö ja Mustanaamion ystävä jo lapsuudesta. Hän seurasi Kitiä Yhdysvaltoihin tämän opiskeluvuosina.
Moz on viidakon sadunkertoja, joka tietää myös monia sellaisia
asioita, joita ei Mustanaamioiden päiväkirjoissa
löydy.
Neiti Tara Tagama (ei kuvaa), presidentti
Luagan vaimo ja Rexin ja Tom-Tomin opettaja.

Konnat
Vähemmän ystäviä ovat Singh-merirosvot, Varisliiga ja ikiharmi kenraali Bababu, sekä lukuisat muut lurjukset ja kelmit.
Singhit ovat ensimmäiset Mustanaamioiden vastustajat. Juuri he tappoivat ensimmäisen Mustanaamion isän ja moni muukin Mustanaamio on kuollut Singhien toimesta,
mutta vastaavasti myös Mustis on kukistanut silloisen johtajan. Myös Singh-järjestössä
valta periytyy isältä pojalle.
Varisliiga iskee kuin varikset: kun jossakin on tapahtunut onnettomuus, varikset
hyökkäävät paikalle ja vievät kalleudet - "Miksi ryöstää vahvoilta kun heikkojakin on?" 4.
Mustis oli ensimmäinen, joka tapasi Varikset. Varisten tunnus on otsaan tatuoitu "V".
Kun Bengali itsenäistyi ja lääkäri Lamanda Luaga valittiin presidentiksi, kenraali Bababu otti vallan ja ajoi Bengalin sisällissotaan syyttäen siitä Luagaa. Mutta kääpiöheimolaisten avulla Mustanaamio lopulta ratkaisi tilanteen. Tästä kehittyi Luagan ja Mustanaamion ystävyys. Mustanaamio vierailee presidentin palatsissa useimmiten öiseen aikaan. Hän ohittaa vartijat leikiten ja sekös vartijoita ihmetyttää. "Minne Mustanaamio on
päättänyt mennä, sinne hän myös menee. Viidakon sanonta."
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Vaeltavan aaveen maailma
Salaiset tukikohdat ja muuta
Viidakkopartio on Mustanaamion tärkeä apulainen. "Stamus Contra Malum" – "Vastustamme pahuutta", kuten tunnussana kuuluu. Yksi parhaimmista jutuista Mustanaamiossa on, kun Viidakkopartiolaiset ihmettelevät sarjasta toiseen, miten tuntematon päällikkö
saa viestit itselleen. Hänellä kun on vain yksi kassakaappi huoneessaan, jonne on avain
vain everstillä. Mikä on selitys? No, Viidakkopartion alueen ulkopuolella on hylätty kaivo,
josta erkanee salakäytävä ylipäällikön huoneen alle, juuri siihen kohtaan, missä kassakaappi on. Kassakaapin pohja avautuu luukkuna alas ja näin Mustanaamion ja partion välinen viestitys toimii. Jos eversti on jättänyt viestin kaappiin, syttyy lamppu Toman majassa. Toma hoitaa usein Heroa, jos Mustanaamio joutuu lähtemään viidakostaan. Joskus
tosin voidaan puhelinten välityksellä soittaa, jos vaikka salametsästäjiä on päässyt viidakkopartion toiminta-alueen ulkopuolelle tai jos joku konna on saatu kiinni ja tarvitsee kyydin
säilöön. Useimmiten tämä tapahtuu öisin, mikä onkin taas yksi
huvittava toistuva seikka Mustanaamiossa. Viidakkopartion
nykyinen eversti on Worubu. Viidakkopartioon valitaan joka
vuosi kymmenen uutta rivimiestä vaativien valintakokeiden
perusteella. Mustanaamion vaimo Diana on läpäissyt testit
melkein ennätyspistein. Myös Edgar Rice Burroughs on ollut
Viidakkopartiossa :-)
Apinaposti

on

Mustanaamion

omalaatuinen

kirjeenkantojärjestelmä. Postinkantajina toimivat apinat, jotka tuovat Mustanaamiolle kirjeitä, lehtiä ja muita tavaroita, joita Fraka-haukka ei pysty kuljettamaan. Fraka on haukka,
joka kuljettaa joitakin pieniä kiireellisiä sähkeitä. Mustanaamio sai Frakan pikkuväeltä.
Kun Mustiksen postinhoitaja hakee postiasemalta paketit, aseman ukko kysyy, kuka tämä
herra Walker on. "Herra Walker on herra Walker", kuuluu vastaus. Mustanaamion postiosoite on PL 7 Morristown, Bengali.
Muita tärkeitä paikkoja viidakossa ovat Kuiskiva metsä, jonka puut tuntuvat toistavan Mustanaamion nimeä ja Keela-Ween rannikko, jonka hiekka on puoliksi kultaa. KeelaWeessä on myös Jade-maja, jonka 6. Mustiksen ystävä keisari Joonkar lahjoitti hänelle.
Siitä lähtien kaikki Mustanaamiot ovat viettäneet hääyönsä siellä. Ja lopuksi Eden-saari,
jossa lihan- ja kasvissyöjäeläimet käyskentelevät sulassa sovussa. Edeniä ympäröi meren
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puolelta riutta ja mantereen puolelta joki, jossa on piraija-kaloja. Edenissä asuu harvinaislaatuisia eläimiä kuten stegosaurus ja "puuttuvat lenkit", oudot luola-apinat Hzz ja Hrz lapsineen. Mustanaamio löysi heidät ja Hzz:n lemmikit – pienoishirmuliskot – luolasta Tirangiheimon maalta. Myös Mustanaamio-vuori on tärkeä paikka. Sen muotoili Mustiksen pään
näköiseksi taitelija Michelangelo keisari Joonkarin käskystä.
Mustanaamiolla on monta asuinpaikkaa. USA:n ja Meksikon rajalla on pöytävuori,
jonka ensimmäisen Mustanaamion isä löysi paetessaan vihamielisiä intiaaneja ystävänsä
kanssa. Vuorta kutsutaan Walkerin kielekkeeksi. Muita ovat Vaculin rauniolinna Karpatiassa ja huoneisto Pariisin Notre Dame -katedraalin tornissa. Ikäjärjestyksessä toinen on
Pääkalloluola.

Pääkalloluola
Bengalin laajojen viidakoiden sisimmässä osassa on laakso, jonne pääsee kulkemalla ensin kääpiöheimolaisten vartioiman alueen kautta ja edelleen
vesiputouksen läpi. Vähemmin tunnettu reitti kulkee ahdasta luolaa pitkin.
Laaksossa, jossa pääkalloheimo asuu, on suuri, pääkalloa muistuttava luola. Täällä asuu
Mustanaamio. Pääkalloluolassa on monia holveja, useampia kuin Mustanaamio itsekään
tietää. Seikkailussa "Kultaisen riimukirjoituksen arvoitus" Mustis löytää umpeen muuratun
luolan, jonne on haudattu viikinki. Ensimmäisenä kävijä tulee valtaistuinsaliin, jonne 1.
Mustanaamio hakkasi peruskalliosta itselleen valtaistuimen. Siellä on myös kuuluisa pääkallo, joka kädessään jokainen Mustanaamio on vannonut valansa. Salista avautuu käytävät muihin huoneisiin.
Radiohuoneessa on nykyaikaiset välineet yhteydenpitoon ja muiden tukikohtien vahtimiseen. Muita tuttuja pääkalloluolan huoneita ovat "pienempi" aarrekammio, jossa ovat
kulta- ja jalokiviaarteet ja muut pienemmät kalleudet. Sen kautta mennään "suurempaan"
aarrekammioon, josta löytyy sellaisia vähäpätöisiä tavaroita kuin Excalibur-miekka, Aleksanterin timanttimalja, Kleopatran surmannut käärme, Rolandin torvi, Caesarin laakeriseppele... Pääkalloluolassa on myös hautaholvi, jonne kaikki Mustanaamion esi-isät on haudattu. Hautaholvin vieressä on myös toinen hautaholvi, jonne on haudattu Mustanaamioiden ystäviä. Esimerkiksi 13. Mustanaamion vaimon veli Jean Lafitte, Karibianmeren merirosvopäällikkö. Yhdessä huoneessa on edellisten Mustanaamioiden käyttämät puvut ja
eräässä huoneessa on esi-isien päiväkirjat. Parhaimmat seikkailut ovatkin juuri päiväkirjoista luetut tarinat.
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Nykyään Mustanaamio asuu perheensä kanssa puunlatvatalossa, jossa on nykyaikaiset suihkut, sähköt ja keskuslämmitys. Puunlatvatalo on todellakin talo puussa. Bengalin viidakoissa asuva köysikansa, joka itsekin asuu puussa, rakensi sen Mustanaamiolle.
Se on huomattavasti mukavampi asuinpaikka pikkulapsille kuin kylmä Pääkalloluola.

Viidakon heimot
Viidakossa on monia heimoja, joista suurimmat ovat Wambesi ja Llongo. Wambesi
on viidakon rikkain heimo, erityisesti tunnettu karjastaan. Llongo on onnekkain heimo ja
Bengalin presidenttikin on llongolainen. Heimot perustivat Saban kuningattaren pojat. Molemmilla heimoilla on omat arvokkaan perintöesineet; Wambesilla Saban kuningattaren
kaulakoru ja Llongolla kultainen lehmä, joka tuottaa onnea. Mori-heimolaiset ovat kalastajia, jotka tuovat kaloja lihansyöjille Eden-saarelle. Neljänneksi suurin heimo on Oogaan.
Oogaanit hoitavat heille pyhää Kuiskivaa metsää ja valmistaa puista kaikenlaisia koristeesineitä.
Mustanaamion viidakossa on myös monia muita heimoja: Alua-heimon joki myrkytettiin, Haikara-heimolaiset ovat pitkiä ja rumia, mutta rauhaa rakastavia; Bjonga-heimolla oli
jättikuningas Bongong, ylikasvanut poika, joka terrorisoi viidakon muita heimoja; Tirangit
olivat entisiä pääkallonmetsästäjiä; Irrondit asuvat kaukana utuvuorten takana ja ovat vielä
pienempiä kuin kääpiöheimolaiset; Durugut keräsivät veroja apinakuninkaansa avulla...
Tuollaisia kertakäyttöheimoja on vaikka kuinka.
Eräs tärkeä heimo on köysikansa. Köysikansa asuu puissa ja liikkuu köysien avulla
puusta toiseen. Kun nykyinen Mustanaamio tapasi heidät, hänen täytyi todistaa monilla
testeillä olevansa oikea Mustanaamio. Köysikansa oli näet tavannut 19. Mustanaamion,
jota pidetään sukunsa vahvimpana. Mustanaamion piti voittaa jätti, vierittää 50 metriä jättimäistä kiveä ja piileskellä köysikansaa päivän. Ovelana miehenä hän palasi muutaman
tunnin kuluttua kylään, eikä kukaan löytänyt häntä.
Joka neljäs vuosi järjestetään heimojen välillä viidakon olympialaiset. Niiden lajeina
ovat maastojuoksu viidakossa, kaikkien vaarojen keskellä, pituushyppy käärme-esteen yli,
seiväshyppy tulipatsaan yli, taistelu tukin päällä piikkiesteen yllä, ja niin edelleen. Paras
heimo saa kunnian ja jalokivin täytetyn kiertopalkintopokaalin. Näin heimojen ei tarvitse
sotia todistaakseen paremmuutensa. Joskus tosin syntyy riitaa vaikkapa kalastusoikeuksista tai karjasta ja silloin tarvitaan Mustanaamiota.

© Mika Kähkönen
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Mustanaamio – satojen seikkailujen sankari

Hakemisto
1.-21. Mustanaamio
Aarrekammiot pääkalloluolassa
Kenraali Bababu (Luagan verivihollinen)
Devil (Mustanaamion uskollinen susi)
Eden
Falk, Lee
Guran (kääpiöheimon päällikkö)
Heimot
Hero (Mustanaamion hevonen)
Kit ja Heloise
Llongo (viidakon heimo)
Luaga, Lamanda (Bengalin presidentti)
Lubanga, Kibali
Mori (viidakon heimo)
Moz (sadunkertoja)
Mustanaamio-vuori
Oogaan (viidakon heimo)
Palmer, Diana
Punaparta
Puunlatvatalo
Pääkalloluola
Rex King
Sanonnat
Singh-merirosvot
Vaculin rauniolinna
Walkerin kieleke
Wambesi (viidakon heimo)
Varikset
Viidakkopartio
Worubu, Jonathan (Viidakkopartion eversti)

2-3
9
7
6
8
3-4
6
10
6
6
10
7
4
10
7
9
10
6
3
10
8
6
5
2, 7
9
9
10
7
8
8

Lähteet
Legenda vaeltavasta aaveesta, Semic 1996
Orjakaupunki, Semic 1987
www.crosswinds.net/~mustis
www.thephantom.cjb.net
www.deepwoods.org
www.efd.lth.se/~e95gl/fantomen/
tor.klippan.se/~fredrik/fantomen/

© Mika Kähkönen
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LIITE A: WALKERIEN SUKUPUU
Walkerien sukupuu
Suluissa joko kotimaa tai muuta tietoa.
Mary
(Englanti)

Christopher Walker



Marabella
(Kolumbuksen veljentytär, Espanja)

1. MN
1516-1566

Gabriella de Montmorency




Anne
(Englanti)

2. MN
1548-1604

Rene de Montmorency
1544-1572




Rosamunda Shakespeare
1585-1604
(Myrkytettiin, Englanti)

3. MN
1586-1625

Prinsessa Pura
(Intia)




?
(Englanti)

4. MN
1604-1646




?
(orpo, oopperalaulaja
Rom, Italia)

5. MN
1626-1662




Natala, Navarran kuningatar

6. MN
1646-1682




Heloise, Hantan kuningatar
(Tunnettu myös Hanta-noitana)

7. MN
1664-1700




Holsteinin herttua
Lady Ingrid
(Ruotsi)

8. MN
1682-1717




Sir James Stanbury
Flame Stanbury
(Merirosvo)

9. MN
1700-1735




Marianne
(Ranska)

10. MN
1717-1757




Renata di Mascarelli
(Italia)

11. MN
1738-1775




Lord Charles Trelawny
(Pendragon House –tilan omistaja,
Lontoon Linné-seuran perustaja)


John Trelawny
Marion Trelawny
12. MN
(16. ratsuväkirykmentin
(Englanti)
1757-1793

luutnantti, murhattiin 1785)

1

LIITE A: WALKERIEN SUKUPUU
Kolmoset


sisarukset
 

Jean Lafitte
(Piraattikuningas, Haudattu
ystävien hautaholviin)

Jeanette Lafitte
(USA)

13. MN
1775-1811



Marie Claire

14. MN
-1831

-./0

Veli
1774-?


Veli
1774-?
!"#$&%'$('

Veli
1774-?
*)+$,('

2143256378

9

!"+8:+,$;<<,,$=;>82?<#@




Juliet Adams
(Piraatti, Englanti)

15. MN
1811-1848

9


Asta Jensen
(Tanska)

16. MN
1831-1869

9

A4=(;+(;

Mary
(USA)

17. MN
1852-1889

Julie
1852-?
(Toimi MN:na, kun hänen veljensä

9


Lara Collins

+,$B+$((;$C3;D+$787

18. MN
-1908

-FEF.-

9

sisarukset



 

Bart Cary
(Lääkäri)

Jane Cary

19. MN
-1935

-FE4/FG

9


Maud Thorn McPatrick
(USA)

20. MN
1912-1959

9

sisarukset
 

Dave Palmer
Lily Palmer
(Poliisipäällikkö,
eläkkeellä)
 9


 

Diana Palmer
(USA)

IH"-JK!4L
-/0/

NM4$(;84O#

P4#+8'=&38$8Q#673$8(

-

9
9

9

R
4+;+$=;
 
A4=(;+(;

Heloise
1979-

Kit
1979-

Baronkhanin ruhtinas Rex

Lainattu ja käännetty
tor.klippan.se/~fredrik/fantomen/
-sivustosta
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