
Nimi ___________________________________

Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.

Yakuruna
Elokuvassa Ainbo Amazonin sademetsän rohkein tyttö nähdään yakuruna. Elokuvan yakuruna on 

paha henki, joka tappaa kylän väkeä ja on ottanut Ainbon isän valtaansa. Yakuruna on 

käärmeenmuotoinen ja liikkuu savun muodossa. Koneet, jotka tuhoavat metsää ja kaivavat esiin 

metallia, ovat yakurunan hirviöitä.

        Monet Amazonin alkuperäiskansat uskovat yakurunaan. Nimi tulee ketšuan kielestä, jota 

puhutaan Andien vuoristossa. Yaku tarkoittaa vettä ja runa ihmistä. Yaku-sanan y lausutaan j:nä.

        Uskomusten mukaan yakurunat ovat vedenihmisiä. He asuvat kauniissa vedenalaisissa 

kaupungeissa. Kaupungit ovat ihmisten kaupunkien peilikuvia, eli talot ovat ylösalaisin. 

Kaupungeissa on palatseja, joiden seinät on tehty monivärisistä kalansuomuista ja helmistä. 

Asukkaat makoilevat höyhenistä tehdyissä riippumatoissa. Hyttysverkot on tehty perhosen 

siivistä.

        Sanotaan, että yakurunat ovat samannäköisiä kuin ihmiset, mutta he ovat karvaisia, heidän 

päänsä katsoo taaksepäin ja heillä on epämuodostuneet jalat. Kerrotaan myös, että he kulkevat 

öisin sademetsässä. Silloin he käyttävät mustaa krokotiiliä kanoottina ja jättiläisboakäärmettä 

kaulakoruna. Jotkut väittävät, että päiväsaikaan yakurunat nukkuvat joen pohjassa toinen silmä 

auki.

        Tarinoissa yakurunat ovat muodonmuuttajia. Se tarkoittaa, että he pystyvät muuttamaan 

muotoaan tahdon voimalla. He voivat muuttua viehättäviksi ihmisiksi tai delfiineiksi. 

Muodonmuutosta he käyttävät hämätäkseen ihmisiä ja napatakseen nämä kaupunkeihinsa veden

alle. Ajan kuluessa uhrien pää kääntyy taaksepäin, eivätkä he voi enää palata takaisin ihmisten 

maailmaan. Heistä tulee myös yakurunia.

        Yhden tarinan mukaan yakuruna vei kylästä tytön. Eräänä päivänä, kun tyttö oli uimassa, 

hänet äkkiä vedettiin veden alle. Hän katosi. Vuosia myöhemmin tytön isoveli näki hänet. Tyttö oli 

muuttunut merenneidoksi ja mennyt naimisiin yakurunan kanssa. Tytöstä oli tullut parantaja.

        Yakurunilla onkin parantajan taito, niin kuin DeWittillä elokuvassa. Shamaani eli tietäjä voi 

kutsua yakurunan parantamaan sairasta. Yakuruna voi siirtää parantamisen taidon sairaalle tai 

shamaanille itselleen. Jotta sairas pääsee palaamaan takaisin tavalliseen elämään, yakuruna 

kääntää hänen taaksepäin kääntyneen päänsä takaisin eteenpäin.



1. Mitä yakuruna tarkoittaa?

2. Miltä yakuruna näyttää?

3. Millaisissa kaupungeissa yakurunat asuvat?

4. Millaisia ominaisuuksia yakurunilla on?

5. Ovatko yakurunat hyviä vai pahoja? Miksi?

6. Mitä muotoja yakurunat voivat ottaa?

7. Pohdi, miksi yakuruna kuvataan elokuvassa käärmeen muodossa.

8. Ainbon isä on myös tieteentekijä, joka tutkii erilaisia metsästä löytyviä lääkkeitä. Hänen 

tuomansa lääkkeet pelastavat Zumin isän, entisen päällikön. Zumi joutuu valitsemaan, 

ottaako koneet kyläänsä, jolloin isä pelastuu. Jos hän kieltäytyy koneista, isä kuolee. Mitä 

olisit tehnyt, jos olisit Zumi?


