
 

 

 
Rihard Rannamets, 5.a 

Koletiste raamat 
 
Oli kord üks poiss, kellel oli sünnipäev. Ta sai palju mänguasju ning ühe vana veidra 
raamatu. Kui ta selle avas, nägi ta igal leheküljel mingi koletise pilti: kummitust, sookolli, 
trolle, deemoneid ja veel teisi kolle. Poiss vaatas raamatu läbi ja viskas selle prügikasti. 
Järgmisel päeval, kui ta koolist koju tuli, nägi ta, et raamat oli uuesti tema laua peal. Ta avas 
selle ning nägi, et koletised piltidelt olid kadunud. Poiss oli segaduses, sest koletised ei saa 
tulla piltide pealt ära. 
Ta läks õue ning nägi seal kõiki koletisi, kes raamatus olid. Poiss jooksis tuppa ning lukustas 
ukse. Ta mõtles, et enam kunagi ei vaata ta pildiraamatuid, vaid hakkab hoopis lugema. 
Ta läks raamaturiiuli juurde ning võttis ühe raamatu. Kuid siis juhtus midagi imelikku – riiul 
läks eest ära ning avanes tunnel. Poiss läks tunnelisse ja avastas maa-alused käigud. Pärast 
kahte tundi kõndimist, leidis ta suure puust kasti. Kasti sees olid võrgud, püünised, suur 
tolmuimeja ja palju teisi kummalisi esemeid. Poiss sai aru, et see on koletiste püüdmise 
varustus. 
Ta läks õue ning püüdis kõik koletised uuesti raamatusse. Siis viis ta raamatu 
muuseumisse ning elas õnnelikult elu lõpuni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Marta Oru, 5.a 

Halloweeni müsteerium 
 
Brandon ja ta tüdruksõber Amanda arvasid, et nad oleksid parim paar, kui nad oleksid 
halloweenil Harley Quinn ja Joker. Halloweeni õhtul oli Brandon koos Amandaga kutsutud 
klassivenna kostüümipeole. Amanda ostis poest kostüümid ja tegi Brandonile ja endale 
meigi. Kui nad peole jõudsid, tahtis Amanda Brandoniga selfiet teha. Nad tegid oma 
kostüümides selfie. Amanda postitas selle kohe Instagrammi. 
Samal ajal skrollis Gothami linnas Batman oma Instagrammis allapoole ja märkas pilti 
Brandonist ning Amandast. Batman arvas, et Brandon ongi Joker.Ta lendas just nagu 
nahkiir Gothami linnast otse New Yorki, kus elas Brandon. Batman teadis ta elukohta, kuna 
Amanda oli pildile asukoha märkinud.  
Brandon läks wc-sse käsi pesema. Äkki lendas aknast sisse Batman, kes tõmbas 
Brandonile vana kartulikoti pähe ja röövis ta ära. Batman viis Brandoni Gothami linna. Ta 
sidus poisi tooli külge ja tõmbas tal koti peast. Selle koti ja lendamise käigus oli Brandonil 
meik maha tulnud. 
Batman sai aru, et see oli kostüüm. Brandon rääkis Batmanile kuidas tema ja ta 
tüdruksõber olid olnud halloweenil Harley Quinn ja Joker. Batman tegi Brandonile New 
Yorgi lennu piletid välja. Brandonist ja Batmanist said head semud. Nad suhtlevad veel 
tänase päevani läbi Snapchati ja Messengeri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Henrietta Olak ja Sandra Arak, 5.a 
  

Valterberg 
 
 Elas kord üks tüdruk nimega Maretta. Tüdruku pere hakkas kolima linna nimega 
Valterberg. See linn oli teistsugune ja inimesed olid kuidagi kurjad. Maretta avastas, et 
nende uues majas kummitab, kuna Maretta kuulis kogu aeg mingeid hääli. Ta püüdis 
vanematele seda seletada, aga nemad ei uskunud Marettat. Marettal oli väike õde nimega 
Jouline, kes oli kümme aastat vana.  
Nende majas toimus igasuguseid veidraid asju. Jouline oli murelik ja rääkis kord õele, et ta 
näeb tihti majas varje. Ühel päeval jäi Jouline üksi koju. Pere oli läinud poodi sisseoste 
tegema. Kui kõik  koju saabusid ja ukse lahti tegid, nägid nad enda ees Jouline´i surnukeha. 
Nad helistasid politseisse. Politseinikud võtsid koha peal sõrmejälgi, kuid ei leidnud 
midagi.  
 Aeg möödus. Ühel õhtul pidi Maretta üksi koju jääma, kuna ta vanemad olid kutsutud 
peole. Järsku hakkas tema kõrval kostma lapse naeru. Maretta jooksis kähku oma tuppa ja 
sulges ukse. Ta tahtis vanematele helistada, kuid telefoni aku oli tühi. Lapse naer tuli aina 
lähemale ja lõpuks ilmus vari ukse peale. Siis järsku keegi koputas. Maretta vanemad aga 
saabusid just koju ja vari oli ukselt kadunud. 
Sellest sündmusest alates magas Maretta rahutult ja nägi mitu päeva järjest unes oma 
õde. Ühel õhtul jäi Maretta jälle üksi koju. Ta läks WC-sse ning kuulis taas lapse naeru. See 
tuli aina lähemale. Järsku läks uks lahti. Maretta karjatas. Ta ei uskunud oma silmi, tema 
ees seisis Jouline. Kuid ta oli teistsugune. Ta silmad olid punased ja tal oli nuga käes. 
Maretta pääses temast mööda ning jooksis õue. Peagi oli terve kari punaste silmade ja 
nugadega deemoneid teda püüdmas. Maretta seisatas. Tema ees seisis üks naine, keda ta 
oli väiksemana näinud. Naine naeratas talle kurjalt ja lõi Maretta oimetuks. 
Maretta ärkas haiglas. Tema vanemad istusid ta haiglavoodi kõrval. Marettal polnud 
aimugi, kuidas ta siia oli sattunud. Ta vanemad seletasid talle, et nad olid kord ühe naise 
autoõnnetuses alla ajanud. See naine muutus deemoniks, kuna ta oli väga vihane. Ta 
hakkas teisi inimesi tapma ja oma käsilasteks muutma. 
Nüüdseks on hukkunud naise hing maha rahunenud, kuna kutsuti spetsialistid, kes asja 
ära lahendasid. Keegi ei ole enam deemon, surnud said oma rahu tagasi. Marettal oli oma 
õest kahju ning ta hakkas juhtunu pärast nutma. Ta pidi sellega leppima, et tema õde ei 
ole enam. 
 Peagi oli Maretta jälle õnnelik ja elas rahulikku elu oma majas. Kui nad veel surnud ei ole, 
elavad nad ikka oma majakeses edasi.  
 

 

 
 
 



 

 

Renee Žugov, Rico Erissaar, 6.a 
 

Imelikud juhtumid Lasnamäel 
 

 Elasid kord Lasnamäel kolm sõpra: Peeter, Juhan ja Andrus. Ühel ilusal Õhtul oli 
meteoriidisadu. Nad vaatasid ilusat meteoriidisadu ja lootsid, et see kunagi ei lõppe. 
Järgmisel hommikul kohtusid nad Juhani juures. Nad pidid toas olema, sest väljas sadas vihma 
ja lõi välku. Juhani ema hakkas telekat vaatama. Kui ta teleka tööle pani, siis käisid parasjagu 
uudised. Poisid läksid ka uudiseid vaatama. Nad kuulsid: “Tänane põhisündmus” ja siis hakkas 
telediktor vuristama sõnu: “Eile õhtul langes meteoriit Ülemiste keskuse peale. Veel pole teada, 
mitu inimest on vigastada saanud. Teada on see, et Ülemistest on alles jäänud ainult varemed.” 
Siis kadus telekalt äikese tõttu pilt eest. Lapsed olid hirmunud, aga uudishimulikud. Poisid 
leppisid kokku, et homme lähevad nad Ülemiste juurde uurima, mis seal täpselt juhtus. 
Hommikul naeratas poistele päike. Nad kõndisid Ülemiste poole. Kui nad kohale jõudsid, siis 
nad nägid palju politseinikke, kiirabi autosid ja tuletõrjujaid. Nad küsisid politseilt : “Kas 
vigastatuid on leitud?” Politsei vastas: “Teil pole seda vaja teada ja lahkuge sündmuspaigalt!” 
Poisid tegid, mida politseinik ütles ja hakkasid koju minema. Teel koju olid nad väga ärevad, 
sest tahtsid teada, mis Ülemistes ikkagi juhtus. Nad leppisid kokku, et öösel lähevad nad sinna 
tagasi. Poisid läksid oma kodudesse.  
Öösel kell 1.05 said poisid Ülemiste lähedal kokku. Oli pime, kõigil oli kaasas taskulamp. Poisid 
hakkasid kõndima Ülemiste poole. Teel sinna nägid nad telki, kus tuled põlesid ja inimesed 
vestlesid. Nad läksid lähemale, et kuulata millest uurijad räägivad. Üks mees ütles: “Olukord on 
päris halb. Mitte sellepärast, et Ülemistet enam pole, vaid sellepärast, et meteoriidiga koos 
langes üks suur roheline imeliku välimusega hirmuäratav tegelane.” 
Lapsed olid hirmunud seda kuuldes. Nad kahtlesid, kas ikka minna edasi, aga Peeter ütles: “Ma 
ei usu, et see on tõsi.” Lapsed nõustusid ja hakkasid edasi liikuma. Nad hiilisid politseist mööda 
ja lähenesid keskusele. Kui nad keskuse parklast läbi läksid, nägid nad midagi helendamas. Nad 
lähenesid helendavale olendile ja nägid, et Subway leti juures on uurija kirjeldusele vastav 
olend, kes sõi liha. Lapsed sattusid paanikasse ja jooksid minema.  
Hommikul nad arvasid, et see oli uni ja läksid kooli. Koolis räägiti ainult sellest, et Ülemiste peale 
kukkus meteoriit. Üks poiss ütles: “Kas te teate, et see ei olnud ainuke meteoriit, mis langes 
Maa peale? Mitu meteoriiti on kukkunud USA-sse ja paar tükki Venemaale. Kokku on langenud 
Maale umbes 100 meteoriitil.” Mitte keegi ei uskunud seda juttu peale Peetri, Juhani ja Andruse. 
Pärast kooli läksid poisid Peetri juurde, et guugeldada, kas päriselt ka nii juhtus. Nad leidsid 
artikli pealkirjaga “Meteoriidisadu langes Maa peale!?” Poisid lugesid artikli läbi ja nii see oligi. 
Maa peale oli kukkunud üle saja meteoriidi. Peeter ütles: “Kuulge, mul oli eile üks imelik uni, et 
me läksime Ülemistesse ja nägime tulnukat.” Andrus ja Juhan olid hirmunud, sest nad nägid 
sama und. Poisid said aru, et tulnukad on tulnud võtma meie planeeti üle.  
Poisid läksid oma jutuga politseisse ja siis politsei küsis: “Kas te olete näinud seda olendit ka 
oma silmaga?” Poisid vastasid koos: “Jah, oleme küll!” Politsei kutsus poisid tagatuppa ja pani 
nad selle eest kolmeks kuuks vangi, et nad tungisid keelualasse sisse. Poisid olid 
uudishimulikkuse pärast vangi pandud.  
Kolme kuu pärast tuli välja, et meteoriidid ja niinimetatud tulnukad oli kõik Donald Trumpi 
pärast, sest ta oli sõlminud lepingu tulnukatega. Lepingus oli kirjas, et kui Trump saab Ameerika 
presidendiks, siis tulnukad hakkavad Maad terroriseerima. 

 



 

 

 Liis Ambos, 6.a 
Suur šokk 

  
Kui ma olin väike tüdruk, siis käisin iga päev põllul vikatiga tööd tegemas. Mu isal oli väike farm 
nimega  
Carlos wheat. See oli meie pereäri, milleks kulutasime iga sekundi, minuti ja tunni oma elust, 
nii 365 päeva aastas. Meie põld oli küll väike, kuid seal toimunut ei unusta ma enam kunagi. 
  
Oli sügisene pime ja külm õhtu. Ma olin just põllutöid lõpetamas. Kell oli umbes üheksa läbi 
paar minutit. Ma torkasin vikati heinakuhja otsa ja istusin hunniku kõrvale maha, et veidi 
puhata. Mõne hetke pärast kuulsin imelikke helisid. Hääled tulid kusagilt sõstrapõõsastest. Ma 
tõusin ehmatades püsti ja haarasin kätte vikati. Liikusin põõsaste poole ning hetke pärast 
hüüdsin: „Kes seal on? Tule välja! Ma olen relvastatud!“ Midagi ei juhtunud. Hääled kostusid 
ikka ja jälle. Võtsin julguse kokku ja liikusin põõsastele lähemale. Hoidsin vikatit tugevalt peos, 
endal jalad all värisemas. Põõsa juurde jõudes tõmbasin oksad ettevaatlikult eest ära. Seal see 
siis oli, minu kõige hirmsam õudusunenägu. Põõsaste taga lebas kinni seotult minu ainus 
sõber, olend, kes oli mulle alati toeks ja alati valmis minu eest seisma. Minu koer Pipa lebas 
verise jalaga kinniseotult maas ja niuksus. Ma oleksin peaaegu minestanud, kuid teadsin, et 
pean Pipa enne päästma. Järsku tundsin, kuidas keegi mulle kuklasse hingas. Mu süda pidi 
seisma jääma, kui ennast ümber pöörasin. Minu selja taga seisis pikk, tumeda peaga, neetidega, 
mustas riietuses õelalt naeratav mees. Ta vaatas mulle otsa ja lausus: „Sinu koer pole ainus, 
kes nii lõpetab, kui sa ei tee, nii nagu ma ütlen.“ Ma tundsin, kuidas mu nägu mööda voolasid 
alla hirmupisarad. Kuid samas tundsin sügavas sisimas, et olen täis raevu ja valmis võitlema 
enda ja Pipa elu pärast. Tundus, et mees polnud märganud, et tema ees seisab tüdruk koos 
vikatiga. Ja nüüd tegin ma midagi, mida ma kunagi ei unusta. Ma võtsin hoogu ja lõin mehele 
vikati jalga. Mees kukkus maha ja tema jalg veritses nagu lõpmatu oja. Teadsin, et polnud teinud 
õigesti, kuid teadsin ka seda, et mul on veel võimalus see inimene päästa. Ma helistasin 
kiirabisse ja kutsusin vanemad õue. Nähes meest, kellele vikati jalga olin löödud, said mu 
vanemad šoki. Kiirabi jõudis alles viieteistkümne minuti pärast. Mu vanemad aitasid kiirabil 
mehe autosse tõsta. Mu isa sõitis nendega kaasa, kuid ema jäi minult selgitusi küsima. Kogu 
see jama viis selleni, et mind kaevati kohtusse. Ma kartsin nii väga, et mind pannakse vangi või 
sunnitakse elu lõpuni tööd tegema. Kuid minu vanemad ajasid asja joonde. 
  
Mees, kes mind kohtusse kaebas, tunnistas enda süü üles. Kohtuistung jäi ära. Selgus, et mees 
oli korduvalt koerte varguse ja tapmise eest varem vangis istunud. Kuid see mees sai aru, et 
pole mõtet teistele kurja teha, muidu tehakse ka talle kurja. Nii et kui mehe jalg paranes, läks 
ta bussijuhina tööle. Ka mina toibusin ajapikku suurest šokist. Isa sai aru, et tegin seda kõike 
ainult enda ja Pipa päästmiseks. Isa mõistis, et oli mind tööga üle koormanud ning müüs põllu 
maha. Ajapikku leidis isa uue töö autosalongis juhatajana. Meie rahaline olukord paranes ning 
nüüd  oli mul võimalus ka kooli minna. Ma leidsin endale uusi sõpru ja kool oli lihtsalt imeline. 
Sain ka ise uue teadmise: tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. 
  
  
 
 
 



 

 

Hugo Saks, 6.a 
Uued naabrid 

 
Oli tavaline päev Keilas. Marcus läks oma sõpra Helenit õue kutsuma. Ta koputas uksele ja 
Helen tuli vastu. ,,Tšau, kas õue saad? Ma just sain teada, et minu kõrvalmajja kolivad uued 
naabrid.” “See on nii äge! Loodan, et sinna kolivad meievanused lapsed ka.” Helen ja Marcus 
läksid oma sõpra Cassut kutsuma. Nad rääkisid tallegi, et majja tulevad uued elanikud. 
Paari nädala pärast koliski pere majja, kus hakkas elama perekond Õgi: ema, isa ja kaks last. 
Lapsed olid 6-7 aastased.  
Marcuse väike õde Mia, Cassu väike vend Tom ja Siim läksid uusi lapsi õue kutsuma. Lastest 
said head sõbrad ning nad kohtusid iga päev. 
Varsti kolis naabrite juurde elama nende vanaema. Marcus märkas, et vanaema tassis 
kaasa  kilekottide kaupa  magusat. ,,Päris palju magusat viib kahele lapsele!” mõtles Marcus. 
Cassu märkas, et ta vend on paksemaks muutunud. Laste kaalutõusu märkasid ka Helen ja 
Marcus. 
Siim, Mia ja Tom lähevad ööseks Õgide poole.  
Järgmisel päeval läksid Helen, Marcus ja Cassu oma õdesid-vendi koju kutsuma. Nad koputasid 
uksele, kuid keegi ei tulnud vastu. Nad vaatasid aknast sisse ja nägid, et toas pole mööblit. 
Arglikult astusid nad sisse ja vaatasid ringi. Garaaži sisenedes kuulsid nad Cassu karjet. Helen 
ja Marcus jooksid vannituppa. Põrandal märkasid nad suurt konti.  Helen ja Cassu 
kukkusid  röökima nagu segased. ,,Mida te kisate, võtke vaiksemaks!“ hüüdis Marcus. Korraga 
kuulsid  nad õrna karjet. „See oleks nagu Siim olnud,“ ütles  Helen. Karje tuli keldrist. ,,Mul on 
kopp ees  magusast, mida sa meile sisse ajad!“ karjus Siim. ,,Kas sul midagi soolast ei ole 
pakkuda?“ ,,Siim!!!“ hüüdsid Mia ja Tom. “Ära kogu aeg söögile mõtle, me tahame siit keldrist 
väja saada!“ ,,Kas  tavalist vett saaks? See kakao ajab mind lausa öökima! Kaani ise seda endale 
sisse!“ Vanaema ei pööranud neile mingit tähelepanu, irvitas kergelt ning küpsetas kooki edasi. 
Noored hiilisid toas ringi ning märkasid põrandal luuki. Nad kummardusid luugi kohale, et 
kuulata. Kostus teravat metallikriginat.  Kamp ronis vaikselt trepist alla ja märkasid vanaema, 
kes teritas suurt nuga. Marcus leidis maast puuhalu ja liikus vaikselt vanaema juurde ning lõi 
ta oimetuks. Nad arvasid, et oht on möödas ning saad minna lapsi otsima. Nad avasid esimese 
ukse ning sealt lõi vastu kohutav hais. Nad märkasid hunnikutes veriseid 
riidekaltse.  Kõik  hoidsid hinge kinni ja avasid ettevaatlikult järgmise ukse. Nad 
sisenesid  ruumi ning ei julgenud ringigi vaadata ja tormasid ukse poole. Äkki kuulsid  nurgast 
vaikset oigamist ja kõndisid kartlikult selle poole. Nurgast avastasid nad tumeda kogu, kes oli 
ketiga seina külge aheldatud. Ta proovis rääkida, aga tal polnud jõudu. Lapsed lubasid talle 
hiljem järgi tulla. Järgmises toas kuulsid nad vaikset nuuksumist ja tundsid ära oma õed ja 
vennad. Lapsed olid seotud kettidega üksteise külge. Neil õnnestus kuidagi nad lahti saada ja 
tormasid koos väljapääsu poole. Järsku avanes uks ja sisse astus härra Õgi, kellel oli saag käes. 
Lapsed vaatasid teda hirmunult, Marcusele meenus isa käest näpatud pipragaas. Ta pihustas 
seda Õgile otse näkku. Lapsed jooksid Marcuse koju ja äratasid  tema vanemad üles. Vanematel 
oli raske laste juttu uskuda, aga otsustasid  siiski politsei kutsuda. Politsei leidis keldrist ainult 
kinniseotud vangi. Perekond Õgi oli enne politsei tulekut minema saanud. 
Jaoskonnas seletusi andes selgus, et tegemist oli kaua tagaotsitud lastesööjate perekonnaga. 
 
 



 

 

Walner Erich Kulla, Remy Sander, Martin Ivanov, 6.b 
 

Libahunt 
 
Elas kord üks Matu. Ta elas vanaemaga ühes vanas majas. Elektrit ja raha neil ei olnud. 
Nad elasid metsas. Räägiti, et seal metsas, kus nad elasid, oli libahunt, kellel olid punased 
silmad ja ta oli väidetavalt kaks meetrit pikk. Temast pole ühtegi pilti ega tõestust. Kaks 
last olid seal metsas kaduma läinud. Keegi ei tea, mis nendega juhtus, aga arvatakse, et 
see oli libahunt, kes nad ära viis. 
Ühel päeval läksid Matu ja ta vanaema metsa seeni korjama. Neil oli hea tuju,  nad korjasid 
palju seeni ja sõid palju marju. Nad käisid metsas ringi umbes 2 tundi kuni hakkas 
pimedaks minema. Nad mõtlesid koju minna, aga teed tagasi enam ei leidnud. Nad ei 
teadnud, mida teha ja kuhu minna.  
Matu hakkas juba paanitsema, kuna ta väga kartis. Vanaemal oli õnneks telefon kaasas. Ta 
hakkas helistama hädaabinumbrile, aga järsku kadus levi ära. Vanaema hakkas ka juba 
värisema, kuna nüüd nad tõesti ei teadnud, mida teha. Oli juba pime ja külm.  
Siis nad hakkasid korraga kuulma erinevaid metsahääli. Oli kuulda karjumist, sosistamist 
ja väikese tüdruku peenikest häält. Nad hakkasid liikuma häälte suunas. Ja jõudsid lõpuks 
kuhugi koopasse. Koopa seinte peale oli midagi kirjutatud, aga nad ei saanud aru, mida.  
Nad kõndisid edasi ja nägid ühte lauda, laua peal oli paber, kus oli kirjas "Pöörake ümber!" 
Nad pöörasid siis aeglaselt ümber ja nägid libahunti. Viimane kargas nende poole ja võttis 
hammastega vanaema käest kinni. Matu hakkas karjuma ja libahunti eemale tõukama. 
Libahunt lasi vanaema käest lahti ja läks Matu juurde, libahunt tegi hästi suurelt suu lahti 
ja hammustas Matu pea otsast. Matu ärkas voodis üles ja ütles: ,,Vot see oli üks hea 
õudusunenägu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sten-Egert Märtson, Rene Egon Reits, 7.b 
 

Pitsakuller 
 

Oli kolmapäeva õhtu, kell oli pool üksteist, Toomas töötas Peetri pizza’s ning sai 
viimase tellimuse. Tellimus oli linnast väljas ning kuna ta tahtis kiiresti töölt vabaks saada, 
läks ta kohe teele. Asukoha juures polnud väga näha ühtegi autot ega inimest. Oli näha 
ainult paar autot välismaa numbrimärgiga, kes olid tõenäoliselt eksinud. 

Kui Toomas kohale jõudis, nägi ta maja, mis nägi välja mahajäetud - maja ümber 
oli kõrge hein, mida pole lõigatud mitu aastat, värv oli hakanud maja seintelt maha tulema 
ja aknad olid laudadega kinni löödud. Toomas läks ukse juurde ning koputas, aga keegi ei 
vastanud. Ta tõstis häält ning küsis, kas keegi on sees, aga keegi ikka ei vastanud. Ta 
mõtles, et äkki tellija on magama jäänud. Seega ta avas ukse ning läks sisse. Sisenedes 
märkas ta, et seintel tapeet ripub ja ämblikuvõrke ning mitmesuguseid putukaid oli igal 
pool. Ta läks majas ringi vaatama, kus on tellija, aga ei leidnud kedagi. Ta kuulis ka samme, 
aga ei mõelnud sellest eriti midagi. 

Ta hakkas lahkuma, kuna ei leidnud tellijat. Kui ukseni jõudis, uks ei avanenud. Siis 
järsku üks tundmatu jõud lükkas ta uksest eemale  ja ta lendas vastu seina. Enne kui 
Toomas jõudis püsti tõusta, kuulis ta imelikku kriiksuvat heli ja samme. Toomasel hakkas 
hirm ja ta hakkas otsima peidukohta või väljapääsu. Äkki märkas ta suurt kappi ja puges 
sinna peitu. Ta ootas kapis hirmunult, mis edasi saab. Kapis ringi vaadates nägi ta pikkade 
juuste ja irevil hammastega luukeret. Pitsapoiss ehmatas, taganes ning järgmisel hetkel 
kukkus ta kuhugi tunnelisse, kust veeres edasi pimedasse ruumi.  

Kui Toomas oli toibunud,  hakkas ta enda ümber ringi vaatama, et aru saada, kuhu 
oli kukkunud. Ruum oli pime ja ta hakkas käsikaudu pimedas väljapääsu otsima. Lõhna 
järgi sai ta aru, et ta on keldris ja tema enda arvates pidi igas keldris olema ka aken. Kui ta 
silmad pimedusega harjusid, märkas ta üleval akna piirjooni. Ruumis ringi  vaadates 
märkas ta nurgas suurt kuhja hunnikusse laotud luukeresid ning suurt auku põrandas. 
Äkki tundus talle, et luukered hakkasid liikuma ja tulid otse pitsamehe poole. Toomas 
ehmus nii, et ronis kabuhirmus läbi keldri akna ja jooksis ega peatunud enne, kui oli koju 
jõudnud. 

Kodus helises telefon. Pahane ülemus tahtis teada, miks Toomas polnud 
klientidele pitsat viinud. “Selles majas polnudki kliente,” vastas Toomas väriseva häälega. 
“Muidugi on,” vastas ülemus. “28a on suur maja ja seal on alati keegi kodus.” “28a?!” 
piiksatas Toomas, “kas see polnud mitte 28b?” ”Loomulikult mitte, see oli 28a!” vastas 
ülemus. “Oi issand,” mõtles Toomas, “ma läksin valesse majja.” Toomas ei julgenud kunagi 
kellelegi oma seiklusest rääkida, kuid nägi veel kaua sellest õudusunenägusid. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evelin Naptal, Sabine Liisa Pärn, 7.a 
 

Teine Susie 
 

    Susie on tavaline 16-aastane tüdruk, kellel on 5-aastane väike õde Betty. Susie käib 
üheksandas klassis, samal ajal kui tema õde ei käi isegi lasteaias, sest seal teda kiusati. 
Sellest hoolimata oleks võinud Susie arvates ta teise lasteaeda saata, aga ega see teda eriti 
ei puuduta. 
    Ühel õhtul teatavad õdede vanemad, et lähevad ühele peole sõprade pool, mis kestab 
kella 4-ni, kuid neid kaasa ei võeta. Seetõttu peab Susie Betty eest hoolitsema ning 
vanemad loevad talle sõnad peale, et väike õde peab magama minema kell 9 ja muud 
sellist. Susie tahaks küll hirmsasti teada, mis pidu see selline on, mis kella 4-ni kestab, aga 
on nõus reegleid täitma. 
    Susie vaatab kella. See näitab juba üheksat ning Susie kohustus on kontrollida, et õde 
on magama jäänud või peab ta siis Betty ise magama panema. Enda rõõmuks näeb vanem 
sõsar, et Betty juba nohiseb linade vahel. Ta hakkab magamistoa ust kinni tõmbama, kui 
märkab joonistust laual. Susie arvates on tema Betty kritseldused tihti väga naljakad ja 
armsad ning soovib näha, mida tema kunstiteos endast seekord kujutab. 
    Pildil on kujutatud Bettyt ennast, Susiet ja… nooruk on šokeeritud – tema kõrvale on 
joonistatud kohutav must olend, kelle kõrvale on kirjutatud „teine Susie“ Proovides 
rahustada ennast mõttega, et tegemist on siiski 5-aastase tirtsu joonistatud pildiga, ja et 
arvatavasti oli Betty proovinud järgi joonistada varju, on see kõhedusttekitav ja ajab 
judinad üle selja jooksma. Süda võbelemas paneb ta paberi käest ning lahkub ruumist, 
suundudes teleka poole. 
    Susie ärkab köögist tuleva krabistamise peale. Ta mõistab paari sekundi järel, et jäi 
arvatavasti telekat vaadates magama. Heites pilku kellale, näeb ta, et seier osutab kella 
kolme peale. Ta kuuleb köögist uut krõbinat. Ainus seletus on tema arvates see, et Bettyl 
läks kõht tühjaks ning ta seab sammud köögi poole. Köögis vaatab talle vastu katkine aken. 
Terve põrand on kilde täis ja kardinad võbelevad, kuigi tuult pole ollagi. Unesegase ja 
hirmununa jookseb Susie Betty toa poole, kuid on ainult tühi voodi. Susie jookseb 
paanitsedes uuesti alla, oletades, et äkki on ta sinna peitu pugenud, kuid kust ta ka ei vaata, 
väikest Bettyt ta ei leia. Ta kuuleb, kuidas telekas hakkab surisema ja jookseb sinna. Seal 
vaatab talle vastu “teine Susie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kevin ja Robin Uspenski, 8. a 
 

Mälestus 
 

Vanasti räägiti igasuguseid lugusid kummitustest. Kes seda teab, mida neist 
järeldada tohibki. Seisis tühi majake küla serval. Seal käis külarahvas tihti koos. Ühel päeval 
läks üks külaelanik sinna, et koristada. Nädalavahetusel pidi jälle küla kokku tulema. Naine, 
kes seal ka varem koristanud oli, kuulis sageli ukse kolksumist. Kui vaatama läks, polnud 
kedagi. 

Seekord koristades tundis, et keegi on selja taga. Ringi keerates ehmatas naine end 
soolasambaks! Tema taga seisis suur must kogu. Näha oli ainult pealuud, millel 
silmakoopad helendasid. Vaevalt suutis ta karjudes jooksu panna. Pärast kõneldi, et külas 
omal ajal jäi kadunuks noormees. Kuhu? keegi ei tea! Igakord kui see naine seal tegutses, 
kuulis ta samme, kergeid kolksatusi seintel. Nagu liiguks kerge vari mööda seinu. “Ei see ei 
saa tõsi olla,” mõtles naine. Kurku tekkis klomp, ta surus end vastu seina ja hakkas tasakesi 
niutsuma. 

Ei, ei, see pole tõsi. See ei saa võimalik olla. Kuju tuli naise poole. Silmad näisid 
pealuu seest välja tungivat. Klomp ummistas tädi kõri. Ta tahtis karjuda, kuid ei suutnud, 
ei suutnud ennast isegi liigutada. Seelikukandja pigistas silmad kinni ja soovis mitte ärgata. 
Soovis, et painaja lõppeks! Naine ei mäleta, kuidas ta koju sai, umbes läbi külatänavate. 
Pooleldi joostes ja kõndides jõudis koju. Heitis voodisse. Kuu vahtis aknast otse naisele 
näkku. Õhtu sündmused jooksid tal silme eest läbi. Mõtted kihutasid peas kui traavlid! Ei 
ole võimalik! 

Väsinult ja päevastest õudustest kurnatult naine uinus. Hommikul ärgates meenus 
talle, et oli jätnud oma rahakoti vanasse majja. “Ega midagi, pean selle tee ette võtma, tuleb 
mis tuleb. ” mõtles naine. Ülejäänud külarahvale ta majas toimuvast ei pajatanud. Ta 
hakkas juba aimama... Kas saab ikka tõsi olla? Sellest on möödas pea pool sajandit... Juta 
otsustas, et läheb julgelt ja küsib, mis vaim temast küll tahab. 
    Tõsi, oli üks ammune lugu naise elus. Oli kevad, linnud laulsid. Kõik oli nii ilus ja värviline. 
Juta läks oma esimesele kohtingule. Süda värises ja puperdas… 
    See kõik meenus talle just nüüd, kui ta jõudis sinna vanasse majja. Ka nüüd värises süda, 
kuid rohkem hirmust. Samas läbis teda hirmuhoog. Nüüd ta teadis täpselt, kes on see 
kummitus. Ta sisenes majja väga ettevaatlikult. Ootas justkui midagi, selg vastu uksepiita. 
Miks küll tollal nii läks? Kõik algas nii ilusti, aga lõppes suure tüliga. Neiu jooksis nutuga 
minema. Rohkem ta oma kallimat ei olnud näinud. Miks võttis too endalt elu ja jättis ta 
üksi?? Juta pani aknale küünla põlema ja palus andestust. 
    Kuid ta oli sellega liiga hiljaks jäänud... 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Carol Plakk, Mariliis Palm, 9.b 
Must nunn 

 
Aastaid tagasi toimus suur õnnetus vanas nunnakloostris, kus eluga ei pääsenud 

ükski inimene. Keegi ei tea, mis täpselt juhtus, aga legend räägib, et üks nunnadest süütas 
teadmata põhjusel kloostri öösel põlema ning lukustas kõik uksed, et keegi seal välja ei 
pääseks. Tänapäeval teavad inimesed ainult legendi ning näevad kloostrist alles jäänud 
riismeid. Kuni ühel halloween'i ööl otsustasid kolm noorukit läbi viia rituaali, kutsudes välja 
nunna vaimu. Sellest ööst peale hakkas toimuma hullumeelseid asju… 

Mari, Henri ja Karl olid kolm sõpra, keda oli kloostri saladus terve elu huvitanud. 
Nad leppisid kokku, et halloweeni öösel täpselt kell 12 saavad nad rusude ees kokku ja 
üritavad viia läbi rituaali, et kutsuda kohale nunna vaim. Nende huvi tol ööl juhtunu kohta 
oli liiga suur, et mõista ohtu, mis rituaaliga võis kaasneda. Südaööl saidki lapsed kloostri 
ees kokku ja süütasid küünlad. Neil oli kaasas iidne raamat, kus oli kirjas kõik vajalik, mida 
teha. Järsku kuulsid noored pauku ja nägid enda ees kõige hirmsamat olendit, kes nägi 
välja nagu nunn, aga täiesti ära põlenud näoga ning üleni musta riietatuna. Sõbrad panid 
suurest hirmust plehku, aga kahjuks ei mõistnud nad, mis juhtuma hakkab.  

Järgmisel päeval ei rääkinud noored sõnagi eelneval ööl toimunust. Kui Mari oli 
magama sättimas, kuulis ta kirikukella 12 löövat ja äkki ilmus välja sama olend, kes oli 
kloostris. Tüdruk ei jõudnud karjatadagi, kui ta järsku haihtus. Teda justkui poleks olnudki, 
sest keegi ei mäletanud teda. Mõned päevad hiljem, kui Henri õhtul oma koeraga mängis, 
lähenes tema juurde tundmatu naisterahvas, kes küsis lähimat poodi. Poiss vaatas küsijale 
silma ning järsku neiu muutus hirmsaks ära põlenud nunnaks. Henri kadus silmapilkselt 
ja ka teda ei mäletanud hiljem keegi. Kui Karl järgmisel õhtul hambaid pesi ja rahulikult 
muusikat kuulas, vaatas ta peeglisse ning nägi seal musta nunna, poiss üritas joosta, aga 
selleks oli hilja, ta haihtus. Lastest ei olnud enam mingit infot, nende toad olid kadunud, 
pildid olid läinud ning inimesed olid nad unustanud. Kui nende klassijuhataja järgmisel 
päeval hilja koju kõndis, nägi ta tänaval oma õde. Ta jooksis tema poole, aga lähemale 
jõudes, hakkas inimese nägu muutuma koledaks olendiks. Õpetaja vaatas nunnale silma 
ning kadus silmapilkselt. Paari kuuga oli inimesi külas väga väheseks jäänud, aga keegi ei 
mäletanud, et neid kunagi rohkem oleks olnud. Aasta pärast ei olnud seal enam kedagi ja 
rajoon muutus kummituslikuks. Keegi ei teadnud, mis juhtus ning inimesi hakkas igal pool 
vähenema. Inimesed elasid rahus, sest nad ei mäletanud endist elu. 

Keegi ei teadnud, mis toimub, kuid igal päeval kadus inimesi. Musta nunna pole 
siiani peatatud ning ta käib majast majja ning saadab inimesi valimata igavesse unustatud 
maailma. Kes teab, võib olla oled järgmine SINA... 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Triinu Ojala, Helena Svilberg, 9.b 
Õhtu enne reedet   

 
Ühes pisikeses Eesti külas tahtsid külanoored korraldada peo. Peo, kus poleks 

ühtegi täiskasvanut, ainult lapsed. Kuna küla oli väike ja kõik teadsid kõiki, ei näinud tol 
päeval ükski lapsevanem põhjust, miks seda keelata. Lapsed olid kõik väga elevil ja tegid 
peo jaoks plaane. Nii saabuski oodatud õhtu aina lähemale ja lähemale. 

Kätte oli jõudnud reede õhtu ja lapsed olid kogunenud magamiskottide, näkside ja 
limonaadidega uhkesse ja vanasse koolimajja. Koolimajja, kus ei olnud peale nende ühtegi 
teist hinge… vähemalt nende arust. Kõik lapsed said omavahel väga hästi läbi, tülisid 
nende vahel esines harva ja kui neid isegi vahepeal oli, siis alati lepiti ja mängiti üheskoos 
edasi. Kauaoodatud õhtu võis alata! Muusika oli vali, diskopall keerles, nii suured kui 
väiksed, nii poisid kui tüdrukud, kõik tantsisid ja lõbutsesid. Äkitselt lakkasid kõlarid 
töötamast ja muusika kiilus kinni, lapsed olid ehmunud ja klassiruumis valitses vaikus. 
Suuremad poisid võtsid asja naljaga ja poiss nimega Georg lausus: “Ah ärge muretsege, 
need kõlarid olidki vanad ja pealegi me poleks enam niigi jaksanud kauem tantsida.” 
Väiksemad lapsed rahunesid maha ning nad otsustasid pudelimängu mängima hakata.  

Nad olid juba mõnda aega lõbusalt mänginud, kui järsku hakkasid tuled vilkuma. 
Esialgu olid lapsed ehmunud, kuid kui üks vanematest poistest, Martin, neile ära seletas, 
et see koolimaja on maha jäetud ja see on täiesti normaalne, et elekter korralikult ei tööta, 
siis arvasid teised, et tulede vilkumine on tegelikult päris äge. Nad jätkasid mängimist, kuid 
juba mõne hetke pärast juhtus järjekordselt midagi kummalist. Suure klirinaga kukkus 
laest lamp alla kildudeks ning teised tuled vaid vilksatasid vaheldumisi. Suurest 
ehmatusest olid kõik tummad. Pärast sekundite pikkust vaikust läksid lapsed paanikasse. 
Nad said aru, et see kõik pole enam juhuslik. Nüüd hakkas ka suurematel kõhe ning nad 
otsustasid sealt majast kiirelt kaduda. Noored haarasid oma asjad näppu, kustutasid 
vilkuvad tuled ning liikusid väljapääsu poole. Eesotsas ukseni jõudnud Marta aga ei saanud 
ust lahti, selle peale aga Georg muigas ja pidas Martat lihtsalt nõrgaks. Ta astus ise ukse 
juurde, kuid uks oli tõepoolest kinni. Nad hakkasid teise väljapääsu poole tormama, kuid 
jõudes teise maja tiiba, põlesid seal kõik tuled korrapäraselt ning mängis klassikaline 
muusika. Lapsed jäid tardunult seisma. Nad olid segaduses, kuid veel rohkem hirmul. 
Järsku kõlas nende taga sume hääl: “Mida te siin teete?” Lapsed pöörasid ehmunult ringi 
ning nägid seismas tumedas riietuses meest. Martin aga tundis mehe ära, see oli kunagine 
koolivalvur Madis. Ta naeris omaette ning lausus: “Madis, sina!” Vanamees vastas: “Mina 
jah, aga teie pidite siia ju alles homme tulema, täna pidi maja kellelegi teisele broneeritud 
olema.” Selle peale küsis Marta: “Aga kas täna polegi siis reede?” Madis muigas ning 
vangutas pead: “Täna on alles neljapäev.”  

Seepeale lahkusid kõik majast üheskoos, Madis hakkas ust lukustama ning küsis: 
“Kas te siis homme tulete ka?” Keegi ei vastanud ning ümber pöörates nägi ta, et kõik on 
kadunud. Madis naeris, lukustas ukse ning lahkus.  
 

 



 

 

Ella Miina Koger, 9.a 
Hing paelaga kaelas  

 
Mis siis nüüd jälle? Terve kool aeti kiirkorras aulasse kokku. Kõige korrajanusemad õpetajad 

ei suutnud distsipliini säilitada. Direktor, näost roheline, sahmerdas koridoris edasi-tagasi joosta. 
Keegi ei rääkinud midagi, aga ümberringi käis sosin: "Hakkab pihta, jälle üks "võetud"!"  

Enamus saalis, hakkas härra Varo selgitama ärevuse põhjust. Eile ei jõudnud üks 6.a klassi 
õpilane koolist koju. Ta läks kaduma. Ilmselt lihtsalt haihtus, nagu eelmisel aastal samal ajal juhtus. 
Jah, tõesti oli möödunud juba aasta sellest, kui hulk lapsi kadunuks jäi. See algas 31. oktoobril, nagu 
tänagi ja lõppes novembris vana kuu neljapäeval. Otsimisse oli kaasatud peale operatiivtöötajate 
terve linn. Elavaid ega surnuid ei leitud. Mitte kedagi ei leitud. Ainuke märk kadunud lastest ilmus 
nende vanematele igal täiskuu ööl. Kõikides kadunud laste kodudes oleks justkui lapsed tagasi 
olnud. Neid oli kuulda, aga mitte näha. Vanemad püüdsid peale passida, et müsteeriumile jälile 
saada, kuid hommikuks ei mäletanud keegi midagi. Pandi lausa kaamerad filmima, aga pärast selgus 
ikka üks ja sama: pilti polnud, ainult sahin. Direktor manitses meid kõiki mitte üksi liikuma. Ühelgi 
"võtmisel" polnud tunnistajat, seega tuli olla vähemalt kahekesi. Olukord oli väga tõsine, isegi meie 
klassi naljavendadel lõppes naljatuju. Koosoleku järel mindi tundidesse. Keegi nagu ei rääkinud, aga 
õõvastav sosin saatis meid koridorides. 

Päev möödus rahulikult. Koolielu jätkus endiselt. 6.a õpilast küll otsiti, aga ei olnud temast 
märkigi. Närvilisus oli kadunud, kõik tundus justkui korras olevat, aga ei olnud. 2. novembri õhtul 
läksin koos oma klassiõe, Kadriga trenni. Kuna käisime ühes trennis, pidime teineteist valvama. 
Riietusime treeninguks, kui kuulsin, et Kadri sosistab midagi arusaamatut. Õudusega nägin, kuidas 
ta hakkab nähtamatuks muutuma, hajuma. Haarasin Kadril käest ja olime ümbritsetud uduvinest. 
Märkasin, et tal on kaelas punane lint. Karjusin Kadri nime, pigistades endiselt ta kätt, nii tugevasti, 
et tal oleks pidanud valus olema. Kadrist oli saanud nukk, lint kaelas, rippumas üles poole. 

Kaotasin ajataju. Kaua aega möödus? Seda ma ei tea. Meid ümbritses vali sosin ja tihe udu. 
Midagi hakkas selgenema. Kõrv eraldas sosinast sõnu ja silm kujusid. Eristasin juba erinevaid 
nägusid. Need olid kadunud lapsed, ehkki nuku taolised. Kõikidel pael hõljumas järel. Kadri libises 
mul käest lahti, teiste juurde. Märkasin, et ma olin ainuke, kes polnud nukustunud. Ka ei olnud mul 
linti kaelas. 

Nukud said kõnelda. Nad rääkisid mulle, et oleme kahe maailma vahel ja ühel ööl igal kuul, 
kui on täiskuu, saavad lapsed külastada päris maailma, aga ainult nähtamatutena. Kogu ülejäänud 
aja hoiavad neid kurjad vaimud vangis ja sunnivad endaga oma jõudu jagama. Kord aastas tulevad 
nad värsket noort jõudu maa pealt juurde tooma. Ärasosistatud lastele pannakse hing paelaga kaela, 
siis nad ei saa põgeneda. Punasest paelast on võimalik vabaneda igal täiskuul. Selleks käivad hing 
paelaga kaelas lapsed kodus oma peresid külastamas, et abi saada, aga neid ei nähta. Siin oligi minul 
võimalus lapsi päästa. Olin kogemata libisenud kahe maailma vahele, aga põhjusega. Asusin linte 
lahti siduma. Mäletan udu ja vaikust. Ei mingit sosinat enam. 

Järgmisel hetkel istusin geograafia tunnis ja kuulasin õpetajat. Vahetunnis uurisin Kadrilt, 
kuidas ta ennast tunneb. Ta vaatas mind kahtlustavalt ja päris vastu, mis tal viga peaks olema? Hästi 
tunneb! Koridoris kohtasin veel üht õpilast, kes hetk tagasi hingepaelaga nukk oli olnud. Enne koolist 
koju minemist ütlesin rõõmsale direktorile, härra Varole head aega. Ta soovitas kuuvarjutust täna 
õhtul vaadata. Soodsatel tingimustel on kõik võimalik, eriti hingedeajal! 
 
 
 
 
 


