
Maahan törmää outo 
avaruusalus, jonka 

miehistönä on hyvin edis-
tyksellisiä madonkaltaisia 
olentoja, joita kutsutaan 
aikamadoiksi. Aikamadot 
ovat madonreikien läpi 
ajassa matkustavia pieniä 
otuksia, jotka seikkailevat 
eri historiallisissa aikakau-
sissa. 

Jonkun sabotoitua heidän 
avaruusaluksensa ohjausjär-
jestelmää, aikamadot joutu-
vat tekemään pakkolaskun 
Maa -nimiselle planeetalle. 
Aikamadot ovat pieniä kädel-
lisiä madonkaltaisia olentoja. 
He osaavat puhua ja ovat tek-
nisesti hyvin edistyksellisiä. Ja 
kaikkein tärkeintä: He osaavat 
matkustaa madonreikien läpi 
ajassa!

Maahan tehdyn pakko-
laskun jälkeen aikamatojen 

avaruusalus ja aikamatkat mahdollistava madonreikäge-
neraattori ovat kuitenkin olleet rikki. Madot ovat jumissa 
planeetalla, jota näyttää hallitsevan kahdella jalalla käve-
levät olennot, joita kutsutaan ihmisiksi. 

Kun nuorin aikamadoista, pilottikokelas Glimma, sat-
tumalta löytää vanhan ruukunsirun ja syöttää sen madon-
reikägeneraattorille, alkaa seikkailu jota Glimma tuskin 
ikinä unohtaa. Henkiin herännyt madonreikägeneraat-
tori heittää Glimman sekä kapteeni Robuksen suoraan 
1400-luvulle. Sieltä matojen on yritettävä löytää tie takai-
sin nykyaikaan muiden aikamatojen luokse.

Seikkailun aikana aikama-
dot saavat tutustua vanhoi-

hin kaupunkeihin keskiajan 
Euroopassa sekä oppivat mi-
kä Hansaliitto oli. Itämerellä 
he törmäävät merirosvoihin, 
jotka kutsuvat itseään vitaa-
liveljeiksi ja selviytyvät juuri 
ja juuri kauppiaan varastossa 
tapaamansa rotan kynsistä. 
Lopuksi lukija saa selville 
mikä kumma Jacoba-kannu 
oikein oli ja että sellaisia voi 
oikeasti löytää arkeologisilla 
kaivauksilla.

Aikamadot Hansaseik-
kailu -kirjassa luki-

ja pääsee tutustumaan 
keskiaikaiseen Euroop-
paan, jota hallitsivat Han-
sa-kauppiaat ja Itämerellä 
liikkuvat merirosvot. Kirja 
tutustuttaa lukijan histo-

riaan ja menneeseen sadun 
ja seikkailun lomassa.

Kirjailija ja kuvittaja ovat molemmat kokeneita ar-
keologeja, jotka ovat työskennelleet useita vuosia kent-
tähommissa. Kirjan pääosassa oleva 1300-luvun lopun 
Jacoba-kannun sirpale on löytynyt kirjailija Andreas Koi-
viston itsensä johtamilta kaivauksilta Vantaalla.

Kirja julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi samassa pai-
noksessa. Kirja on niin sanottu kääntökirja, jossa kieli 
vaihtuu kirjan kädessään kääntämällä. Kirjan pääkoh-
deryhmä ovat 5-12-vuotiaat lapset. Kirja soveltuu myös 
vaihtoehtoiseksi koulujen oppimateriaaliksi historiatun-
neille.

Aikamadot Hansaseikkailu – 
lasten seikkailullinen tietokirja
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