dk in Tai»a| neL
kinnät, tietokonesi

sittain kolme milloonaa uteliasta käviiää.
(r,tr n.rRemne mtr,r k:m:Blle v:shssa

tut ja muollsateeflvar

on lsota

jot. Maaiima toiseksl

talat laLtavat mainostaulut ,ola puolella als
tii Japani.vailuttcet. Kadut ovat ti)nnå uo
ia, jotka orat puleutueet päästä vdpaisiifl
viiDeisimpien tendier mukaisesti.
Kärnylät dippavat, na1m iaila, tekno

korlein

ral<ennus Tai-

pei

ja itäisen pal-
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1önpuoliskon suurimmat ict aLan Conrputexnesut. Siinä on surni piitein kaikli, hitä

tiedämme matkakohteestamme lhiwanista.

ku

astume Talpein koneeseen.
Olemnr kiertäneet pitkifl poikir

Aasiaa,
utia josteln ryystä Taiwar on ånra iäänit reit-

Katson pääleu?unki Tailein maisemia

l.ntok.ntli|ussin

vaaleanpunaisten pitsiver-

hoien ]äpi. Hårmeat kenostelorivistöt vllis
tävät ohi- Sie1lä täällä tehtaardifi)u tupruttaa harmaata salua taivaalle. Pil<emrinknr
mieleen tulee itällotli kuiii modc i Aasian

on jo dncäe, kun kaarraftme
vät tervetul otoivotuksen a.

Almulla hieron silmi:ini: l<olmannen ker
roksen iklenan edesse näk» juna ilmarai
telila. Sen alla ladulla sadat skootterit päriste
le!ät loln vilmeistä päiv:iä. Ilma on saleana
ihme, etl'J uusi lolmen Ehden Day Light
varatessa huokea. Iso

-l,otelnnftc oli netislä

lJlidenhengen ilmastoitu huonemalsoimln
18 euro! yöIi lohden.
METROLLA )'IMENIIN
Hotelliamme vastapiälä on linganin meh'o
asema.

Se

on yksi

läh$

biitti fauhaa. Taiteiliia suihkii graffitia sei
flään, toinen imiroi Ml.luel Jacksonia. Näy
teikku.oissa csitcllään japanilaisten ja
koreålaisten ?oplareiden lerTjä, fanituotteita

suiahdamme sisiiän japanilaiseen ketiuravintolaan, Yoshinoyaan. Kolmella eurolla
tä}1ämme mahai aasjalaisella pikaruoallal
kånalla, viha.neksilla ja riisille.
Samålla kadulla on kuvatlu taiwanilaiscn
elokuv3oljaaian nai Mjnslia. sin esjkoisteos,
Rebels aJ tk Neot Cad-

Taipein

leskusaseman ctccn. Sadat nconvaloi !älldq-

!i

liikerakentukia, joiden selniä loris

sadasta Taipein

meto-

asemasta. Maailman modernelmpiin kuuluva
merro Glmisru i I996 P:ilvftr,in silh k lkee I7

mlljoonaa matlusrajaa.
Isken 25 Taiwanin dollaria eli noin 60 sent
tiä Lippuautomattiin. Robotti kiiit:ii kohte
liaasti naisen åänellä ja sylkäisee va.1ea
sinisen muovikolikon kouraani. T.iinä on
matkalippuni ensimmäiseen etalpiimme,

o

Ximen
Taipein vastinc Tokion Shibuyalle, nuodson elakulttuurien ja muodjr
kehdolle. ximenin alucclla vicreilee laukau-

Kdnnykdt piippd.auat
nauru rdikdd" teknobiitti
pauhdd- Tdltel lU a sulhkll
g r dllitid sein iid\ toinen
imitoi Mic hde I lo.cksoni d-

NUPIT KA.AIKOON
lonsshanTemple asema sijaitseelainyhden
metropys:ihn päässä xjmenistä. Epäilemme
jo, että olemne mehob),din sijasta kllleneet
intergalaktisefl tai-ltipotin 1äpi.
li mainosladuja, ei säpinää. leppoisalla
puistoalueella vanhat herrat pelaavat mah
jonslautapeliå katoslen alla. Kun Ximenin
kadEtallaaian keski itä on 25 vuotta, täällä
se Lhentelee hruttalqmppiä.
Siellä täälle tanssahdellaan taiwanllaisten

iskelrien tahtiin elävän muiikin säestytsellä.
Kilpailu kadm iskelmähenudesta täy kuu.
nnna. Sadan mftnr detlala tulcc vastaan
kolme lä diä, iotka ovat vääntincct såhköCasioidensa nupit l<aalloon.

Näemme tongshan.teirypelin, alun penn
vuorna Ul8 nkennetd pyLäLö , jossa teolai.
set ja buddhalajset harjoittavat uslo.toaen.
Rakennus

o

aasiälaisen täsityöiaiteen mesta.

ljhorius. Itu

åstutumc sinne. aika !ysähq).

Eteisaulassa

mcili teN.htii laLsi kauniisti

valettua prrlssistå lohiläåmettå. Tmmat
Iruuovel. ?ylväiköt ja alttant on konslettu lai

§nttilöitä qaytetåin. «ämmenien

v:ilissä

?alavat suitsul<keet tuolGuvat. ?unaisten
mkouspenklaen päålle polvistuneet ihmiset
ovat sulke.eet silmänsä. Taällä rukoukset on
låusuttu samalla tavalla io sarojen luosien
ajan. Mielen laltaa muha.
LORDTA FANITTAMASSA

Valveutuneen matkaajan ei pidä missäån
tapauksessa ohinaa Wenshenln Roosevelt

Saan raavaan miehen shortsit
ja aidor adidakset 36 eurolla

E *"usso,
ModemiF i!rval nen.
+ Fr tta n kolrtw nen hintilaso
+ Hy!å la energ.en yaeiima

Vuoreile uonn..pu srot åh.la

+

pätlG on täynnä Lojuja, joda m»vät sen
seitsemän sortin maklaroita, sirkko a, ranta
rolexeja, väårenDeLtyjä Ray Ban aurinkola
seja, tuntemattomla taiwanllaisia vaatemerk

EE

auttamalta

laiselle miesvdtalolle sopivaL shortsir iaaidot
Adidas Supe6tr lenktarlt 16 eurolla.
Yöloriha saa myös kur emma mainiota
taiwanilaista naitoteeiuomaa. Se on eritoten

nuorison suosima seuustehiuoma. Maito
baarissa tarjoilija kiikuttaa dc.nrc lifan
tuopposct valkcata juoiLiå, jonlå s.essa
luu m)stisiä ustia pikku pellsoita Imaus
pillisti ja Fll.nr suuhun. Arorni or kumimåi.
, nneh ja lnr.an crovahko. Tillä .råä iuo.

lil

.

Roadin Wall roclklubia. Näln

suoo N.w

Hurautamme siis meholla Co gguänii.,

iola on eloisa

ylio

sto-, ostos- iä

vapu.ajln-

viettoalue. Oppaanne, klubh isäntä orbis
neuvoi saapumaan h, ,lssä aloin. (ello 19.05
astumlne pääsalinr. råut i]]x or D lailGllinefl indiero.k l.g.nda Chånran Orteste
dn täsenet olat I)uk utrLcrt upeisii. perin
neflaamloihln ia tostyyncihin. Timähän on
selvästi Taiwadn tordi.
Musisointi on kiehtova s.loitus tåiwaliia länsirottn. lhuivi
pomfiiii transsissa orkesterin noklemiehen

laistapen ndnusiiktie

halåtcsså rytmiä remlpelilellolla.

s 6.luotiaat lalset kirnaavat ?ltkin

salia.

Talarilissä iåkäs rcuva

hera
iki kailli.
remmar

lui n)rkkiä parin nuo
kennatcllcsse häntå. Rolha

(eil}l

k.stää vain puoli tunha, ia lavale
kapuaa ton,cn orl{esten, loikapoppiryhmä.
Hcidä inshxmentteinaan toimivat rulevai
srndcn pennnesolttimet: ilhonet ja iPadit.

mrn aatu paikolte en huono

I

rerwen

Sijainti SaarlsialseeTyyressavaltaiiere55ä
70 [ o elrij (iiii r;L.i to li ( .ai m eesta
Asukkaita 2l m loo.a3
Vnallinen kieli Mandar nlk

na

Pääkaupunki Te pe,.on4m I alukasta
Raha LlLs Taw3.l.do ari li=noln,l0TWD

l00TWD=fon260€
AikaeroSuomeen

Ta

ve

a

+6tunir

Uskonnot laoa suu5, buddha aGuls
Matkoja Mrun mLasi ahi.a A rlines lentaa
yhieityossä F n.a rln ka.$a Am.i.rdemin
kautia Taip.ih n mcno pa !! e kaen noln //O €.
Parasaikåmatkustaa Loka matr klu jo olr

atcnoita liuklhjlrnalt!. Ruoka siirily valta-

[esk åmpöi]å on mie ],ttävät 24 anetta. Satei
nef tausitarnnrl maå is(!uttr tett åmpötla
l5 anetta. (etå syyskultta klunaala konerJ,

laumalta paisnnpijydältä lahes suorean
nälkäisen suuf un ?ienen tinapaperialusen
kaur.å. Iqn*einiöateriamme mltsla kaksi
valta

.uroa. Tdstä iää

hrå makx.

ler[ ,nrpöt]a 2! JstettJ.
Turvallisuor 5aar oi 5u.men
mdlaa.nrtua

nei

keltäijliesäkutrsra

Taipein Zoo metroasemalta otame gondo
lihissin vuorille. Reilti on lciken ka &iaan
nelisen Lilometriä pitlii.
Kun hissi pjldru hlijaa lipuu pehmeästivuo
ren rinnette, Taipeln todelliset ksvot paljas
tuvat. Niitä ei näe hääriess:i:in muurahaisen
lailla kaupungin ladui]Il.
Kaupunki sijaitsee laatsossa, kauniiden
worten syleilyssä. Kes:iisirl vuorten viileä,

puh&s ilna houkuttelee kaupunkilaisia. Tal
lisln taas wlkianiset kuumat iähteet tarioa\at
oiEn palopallan palelelille.

läpinikyvtu Lattian ala. tuonto on yllättävä
lähel1ä hettten rniljoo alaulu gnr ihrlistä.

RAAVAS MIES SHOPPAIIJE

Maolonginluuluisistä tccluoncistå. Ilö)ryä.
vän luppscn yli latson kaukana siinuvåä

Huipdla hänrätää. Astunm. yhtc.
TaiFi tol:. siluettia. Se. alla nrhannet valot
syttrvit j! mehot ialkarat Lalkualn.

r

k.m

n

te

nnrie

h

n

lolaku!hun L

Eriiyistä M! !t3 pyytaå hoie

Tå

st.riön
rtk iit

fuln kalsl

k..n.!olo

a

in vanaanotosta

takslkuskava.ten hote nja rett torteen oso te

l\4atka ut etoa wwwLa peltlav€.neL/en
Ta

peii metrowwv,LrL..onr tw

w3i n yoe äira kidbtla
ke tat wwrta wa.. ghis.om

Ta

TheWa lww rheivå ..m rw

Ta

Tunnetuimmat ku mar lähteet sijaitsevat
Beitoun metroasemd tuntumNe kaulun-

leksi orles teria. Molemmat solr
Uvat aorotellen lousi puolen rumln settiä,

!

raikakohde 5u!rin

fy fuaanlrnvt. nja

YLLÄTYS \,.uoRI[-A

vehreät puiden latrustot vilistävåt gondolin

Kubin lähellä silaitsee Conggaan')ötdi.
Muuraman sadan Detdn pitulnen l<adun-

ee

råtken a kana

(adun peräl1i bksi kiiltä!äå paistinlastxa
viuhuu ilmassa. N. pabitt'1.!åt ia hämrni'ntävät vihan .ksia ia lihoia salama.noleastj.
(okki vålmistaa taahrsti tuorcila t pparyakt

Opplamme OrLrls selventaä, että tån:iän klu
Lrilla esiin§T

a (ie mwri !

!.rslaå.

Ruoka paikolic .n h.man Lilan pika.iiia
lekå nau taa. ettå (oon!nuksetaar.

ieletappeja ia Angry Birds pehmoleluja.
Turhuul<sien marklinat n:imä eivat kuiLn

l<ejä,

kaa! ole. Löydän vihdoin raavaalle länslmaa

unxuxsrr
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