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Beatrice’ile —

meie armastus murdis minu südame

ja sinu oma seiskas. 





Esimene
p e a t ü k k

Kui mu päevatöö on tehtud, kui olen sulgenud

oma märkmiku, peitnud ära sulepea ja saaginud

augud laenutatud kanuusse, et seda üles ei leitaks,

armastan ma veeta õhtuid oma üksikute ellu-

jäänud sõprade seltsis. Vahel räägime kirjandu-

sest. Vahel räägime inimestest, kes üritavad meid

hävitada, ja sellest, kas meil on vähimatki lootust

nende käest pääseda. Ja vahel räägime hirmu-

äratavatest ning ohtlikest metsloomadest, kes või-

vad läheduses viibida, ja see teema viib alati

lahkarvamuseni küsimuses, milline hirmuäratava

ja ohtliku metslooma kehaosa see kõige hirmu-

äratavam ja ohtlikum ikkagi on. Mõned väidavad,

et selleks on looma hambad, sest tänu nendele
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õgitakse lapsi ja tihtipeale ka nende vanemaid ja

järatakse nende konte. Mõned väidavad, et sel-

leks on küünised, sest küünistega kistakse kõike

ribadeks. Ja mõned väidavad, et selleks on hoo-

pis looma karvkate, sest karvad ajavad allergilisi

inimesi aevastama.

Kuid mina väidan alati, et ükskõik millise kisk-

ja kõige hirmuäratavam kehaosa on tema kõht sel

lihtsal põhjusel, et kui te juba looma kõhtu näete,

siis olete te näinud nii looma hambaid kui ka

küüniseid ja isegi ta karvu, te olete lõksu langenud

ja teil pole enam vähimatki lootust. Selsamal

põhjusel on saanud väljend “nagu kiskja kõhus”

tähenduse “kohutavas kohas, kust pole suurt loo-

tust niisama lihtsalt põgenema pääseda”, ja see ei ole

sedasorti väljend, mida mõni sooviks kasutada.

Mul on kahju tunnistada, et selles raamatus

kasutatakse väljendit “nagu kiskja kõhus” kolm

korda, enne kui see raamat läbi saab, arvestamata

kõiki neid kordi, mil ma olen väljendit “nagu kisk-

ja kõhus” juba kasutanud, et teid hoiatada “nagu

kiskja kõhus” väljendi eest. Siin loos satuvad tege-
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lased kolmel korral niisugusesse kohutavasse

olukorda, kust pole suurt lootust niisama lihtsalt

põgeneda, ja sel põhjusel paneksin ma teie asemel

selle raamatu nüüd käest ning üritaksin plehku

pista, kuna see katsumusterohke lugu on nii kole

ja sünge ja kohutav ja ahistav, et selle lugemine

tekitab teis tunde, nagu oleksite ise kiskja kõhtu

sattunud, ja seekord ei lähe samuti arvesse.

Baudelaire’i orvud olid nagu kiskja kõhus —

see tähendab pika musta auto pimedas täistuubi-

tud pagasiruumis. Kui te pole just väike kaasas-

kantav ese, siis eelistate te kindlasti autoga sõites

istmel istuda, nii et teil oleks võimalik vastu selja-

tuge toetuda, aknast mööduvat maastikku

silmitseda ja ennast kindlalt ning turvaliselt

tunda, kuna turvavöö teil kindlalt üle piha kinni

on. Kuid Baudelaire’id ei saanud selga toetada ja

nende kehad, mis olid mitu tundi üksteise vastu

surutud, olid kanged. Neil polnud akent, millest

välja vaadata, olid vaid mõned kuuliaugud paki-

ruumi seintes, mis olid tekkinud mõne ohtliku

kokkupõrke tagajärjel, mille uurimiseks mul pole
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julgust jätkunud. Ja nad tundsid kõike muud kui

kindlust ja turvatunnet, mõeldes teiste autos viibi-

vate reisijate peale ja üritades ära arvata, kuhu nad

teel on.

Autot juhtis mees nimega krahv Olaf, kuri

inimene, kellel oli kahe kulmu asemel vaid üks ja

kes tundis lugupidamise asemel kaaskodanike

vastu vaid täitmatut rahahimu. Baudelaire’id olid

kohanud krahv Olafit esmakordselt pärast seda,

kui nad olid saanud teate, et nende vanemad on

hirmsas tulekahjus hukkunud, ja lapsed olid õige

pea mõistnud, et seda meest huvitab vaid suur

varandus, mille laste ema ja isa maha olid jätnud.

Krahv Olaf oli lapsi jälitanud vankumatu meele-

kindlusega — väljend, mis siinkohal tähendab

“kõikjal, kuhu lapsed läksid” —, katsetades üht

reeturlikku meetodit teise järel, et küüned laste

varanduse taha saada. Seni polnud ta edu saavu-

tanud, kuigi talle olid suureks abiks tema pruut

Esmé Armetu — sama kõlvatu, kuigi moekam

inimene, kes nüüdki mehe kõrval auto esiistmel

istus — ja hulk käsilasi, kaasa arvatud suure nina-
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ga kiilas meesterahvas, kaks daami, kes oma

nägusid valgeks puuderdada armastasid, ja eba-

meeldiv tüüp, kellel olid käte asemel konksud.

Kõik need inimesed istusid nüüd auto tagaistmel,

kus lapsed neid aeg-ajalt üle mootorimüra ja

maanteehäälte rääkimas kuulsid.

Võiks arvata, et sellise näruse reisiseltskonna

puhul valivad Baudelaire’id edasiliikumiseks

mõne muu viisi ega poe salaja auto pakiruumi,

kuid kolm lapsukest olid põgenenud olukorrast,

mis oli veelgi hirmutavam ja ohtlikum kui Olaf ja

tema käsilased, ning pirtsutamiseks polnud

jäänud aega. Ent sõidu jätkudes hakkasid Violet,

Klaus ja Sunny oma olukorra pärast üha enam

muret tundma. Päikesevalgus, mis läbi kuuli-

aukude sisse oli paistnud, hääbus õhtuks, tee

rataste all muutus rappuvaks ja konarlikuks ja

Baudelaire’i orvud üritasid mõistatada, kuhu nad

teel on ja millal nad pärale jõuavad.

“Kas me oleme juba kohal?” katkestas

konkskäega mees pikaleveninud vaikuse.

“Ma keelasin sul seda küsida,” urises Olaf
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vastu. “Me jõuame siis, kui me jõuame ja jutul

lõpp.”

“Kas me võiksime väikese peatuse teha?” küsis

üks valgeks puuderdatud näoga naine. “Ma

märkasin silti, mis teatas, et mõne kilomeetri

pärast tuleb peatuskoht.”

“Meil pole aega peatuda,” ütles Olaf järsult.

“Kui teil oli vaja tualetti kasutada, oleksite

pidanud seda enne ärasõitu tegema.”

“Aga haigla oli ju leekides,” halises naine.

“Teeme jah peatuse,” ütles kiilas mees. “Me

pole lõunast saati midagi hamba alla saanud ja mul

kõht juba koriseb.”

“Me ei saa peatust teha,” ütles Esmé. “Siin

kolkas pole ainsatki moekat restorani.”

Violet, vanim Baudelaire, sirutas käe Klausi

kangeks jäänud õlale ja surus oma beebist õe

Sunny tugevamini enda vastu, justkui sõnatult

kõneldes. Esmé Armetu rääkis alailma sellest, mis

on moes ja mis mitte — see tähendas “stiilne” —,

kuid lapsed huvitusid rohkem sellest, kuhu auto

neid viib. Tühermaa oli lai ja lage, asustusest väga
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kaugel, sadade kilomeetrite ulatuses mitte ainsat

külakest. Kaua aega tagasi olid Baudelaire’ide

vanemad lubanud, et nad viivad kord lapsed kuul-

sat tühermaa päikeseloojangut vaatama. Klaus,

kes oli usin lugeja, oli lugenud nende päikeseloo-

jangute kirjeldusi ja kogu pere läks sellest õhinat

täis ning Violet, kel oli leiutamise peale annet, oli

hakanud ehitama päikeseahju, et pere võiks nau-

tida grilljuustusaiasid sel ajal, kui nad jälgivad,

kuidas tontlik sünksinine valgus üle tühermaa

kaktuste laotub, kui päike aeglaselt kaugete

lumiste Mortmaini Mägede kõrgusele laskub.

Eales poleks kolm last võinud arvata, et nad

saabuvad tühermaale omapäi, pressituna ühe

kurikaela auto pakiruumi.

“Boss, kas oled ikka kindel, et siin on turva-

line?” küsis konkskäega mees. “Kui politsei meid

siia otsima tuleb, pole meil kuskile varjuda.”

“Me võime endid ära maskeerida,” ütles kiilas

mees. “Kõik, mida me vajame, on pakiruumis.”

“Me ei pea varjuma,” vastas Olaf, “ja me ei pea

ka maskeeringuid kasutama. Tänu tollele tobe-
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dale Päeva Punctilio ajakirjanikule arvab kogu

maailm, et ma olen surnud. Kas tuleb meelde?”

“Sa oled surnud,” kõkutas Esmé, “ja kolm

Baudelaire’i jõmpsikat on sinu mõrtsukad. Me ei

pea peitu minema — me peame seda tähistama!”

“Veel ei saa,” ütles Olaf. “Kõigepealt peame

kaks asja korda ajama. Esiteks peame hävitama

viimase asitõendi, mis meid vangi võiks saata.”

“Snicketi toimiku,” lausus Esmé ja Baude-

laire’idel jooksid judinad üle selja. Kolm last olid

leidnud Snicketi toimiku ühe lehekülje, mis oli

nüüd kindlas kohas Klausi taskus. Ühe lehe järgi

oli küll raske otsustada, kuid Snicketi toimik näis

sisaldavat informatsiooni ühe tulekahjust pääsenu

kohta ja Baudelaire’id olid innukad leidma üle-

jäänud lehti, enne kui Olafil see õnnestub.

“Jah, muidugi,” lausus konkskäega mees. “Me

peame leidma Snicketi toimiku. Aga mis see teine

asi on?”

“Me peame leidma Baudelaire’id, idioot!” käh-

vas Olaf. “Kui me neid ei leia, ei saa me nende

varandust kätte ja kõik mu plaanid on mokas.”
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“Minu meelest pole su plaanid küll mokas,”

märkis üks valgeks puuderdatud näoga daam.

“Mina olen neist lõbu tundnud, olgugi et me pole

varandust kätte saanud.”

“Mis te arvate, kas need kolm kasvatamatut

orbu pääsesid haiglast eluga minema?” küsis kiilas

mees.

“Neil lastel paistab kohutaval kombel õnne ole-

vat,” vastas krahv Olaf, “ja võib arvata, et nad on

elus ja terved, kuigi oleks tunduvalt lihtsam, kui

üks või kaks neist krõbedaks oleks kõrbenud.

Varanduse kätte saamiseks piisab meile ühest

elusast orvust.”

“Ma loodan, et see on Sunny,” ütles konkskäe-

ga mees. “Mulle meeldis teda puuri pista. Teeksin

seda meeleldi uuesti.”

“Ma loodan, et see on Violet,” ütles Olaf.

“Tema on neist kõige kenam.”

“Mul ükskõik, kes see on,” ütles Esmé. “Ma

tahan vaid teada, kus nad on.”

“Küll madam Lulu seda juba teab,” lausus Olaf.

“Tema oskab oma kristallkuuli järgi öelda, kus
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orvud on, kus on Snicketi toimik ja kõike muud,

mida me teada tahame.”

“Ma pole kunagi kristallkuulidesse uskunud,”

märkis üks valgeks puuderdatud näoga daam,

“aga kui see madam Lulu oskas sulle öelda, kuidas

Baudelaire’id üles leida iga kord, kui nad plehku

panid, sain ma aru, et tuleviku ennustamine on

tõeliselt võimalik.”

“Te vaid oodake,” ütles Olaf, “ja te saate palju

uut teada. Nii, siit keeramegi Tihti Tühjale Teele.

Oleme peaaegu päral.”

Auto kaldus järsult vasakule ja Baudelaire’id

kaldusid koos sellega, veeredes koos kõigi asjade-

ga, mida Olaf oma reeturlike plaanide läbi-

viimiseks autos kaasa vedas, pagasiruumi

vasakusse serva. Violet pidi köha tagasi hoidma,

kui üks valehabe teda kurgu alt kõditas. Klaus

hoidis kätt näo ees, et libisev tööriistakast ta prille

ära ei lõhuks. Ja Sunny surus huuled tugevasti

kokku, et üks Olafi räpastest särkidest tema tera-

vate hammaste vahele kinni ei jääks. Tihti Tühi

Tee oli veelgi konarlikum kui maantee, mida
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mööda nad seni olid sõitnud, ning auto tegi nii

palju müra, et lapsed ei kuulnud vestlust enam

selle ajani, kui Olaf auto kräginal peatas.

“Kas me oleme päral?” küsis konkskäega mees.

“Tola, muidugi oleme me päral,” ütles Olaf.

“Näete, seal on silt — Caligary Karneval.”

“Kus madam Lulu on?” küsis kiilas mees.

“Mis sa ise arvad?” nipsas Esmé ja kõik naer-

sid. Auto uksed avanesid kriiksatusega ja auto

paiskus edasi, kui kõik sellest välja trügisid.

“Boss, kas peaks pakiruumist veini välja tõst-

ma?” küsis kiilas mees.

Baudelaire’id kangestusid.

“Ei,” vastas krahv Olaf. “Madam Lulul on meie

jaoks piisavalt jooke.”

Kolm last lamasid hiirvaikselt ja kuulatasid,

kuidas Olaf ja ta punt auto juurest eemale kõndis.

Nende sammud hääbusid, kuni lapsed ei kuulnud

muud kui õhtust tuuleiili, mis läbi kuuliaukude

vihises, ja Baudelaire’i orvud võisid viimaks

ohutult üksteisega rääkida.

“Mis me nüüd peale hakkame?” sosistas Violet
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habet enda näost eemale lükates.

“Merrill,” pakkus Sunny. Nagu paljud

inimesed tema vanuses, nii kasutas ka noorim

Baudelaire vahel sõnu, millest oli raske aru saada,

kuid tema õde ja vend teadsid otsekohe, et ta

mõtles selle all ligikaudu: “Kõigepealt peaksime

me siit pakiruumist välja saama.”

“Niipea kui võimalik,” nõustus Klaus. “Me ei

tea, kui ruttu Olaf ja ta punt tagasi tulevad. Violet,

kas sa oskaksid leiutada midagi, mis meid siit välja

aitaks?”

“See ei tohiks väga keeruline olla,” ütles Violet,

“kõigi nende asjade keskel siin pakiruumis.” Ta

kompas käega, kuni leidis selle, mis pakiruumi

lukus hoidis. “Ma olen sedasorti lukukeelt varem-

gi uurinud,” ütles ta. “Selle liigutamiseks oleks

mul vaja vaid tugevat nööri. Kobage ringi ja

vaadake, kas leiate midagi.”

“Mul on midagi ümber vasaku käsivarre keer-

dunud,” ütles Klaus ennast keerates. “See tundub

olevat osa turbanist, mida Olaf kandis, kui ta

ennast treener Tenghiseks maskeeris.”
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“See on liiga jäme,” ütles Violet. “Nöör peab

luku vahele mahtuma.”

“Semja!” ütles Sunny.

“Sunny, see on mu kingapael,” ütles Klaus.

“Las see jääb tagavaraks,” ütles Violet. “Me ei

või lasta sul ninali lennata, kui me põgeneme.

Oodake, ma arvan, et leidsin midagi siit

tagavararatta alt.”

“Mis see on?”

“Ma ei tea,” vastas Violet. “See tundub olevat

peenike kett, mille otsas ripub midagi ümmargust

ja lapikut.”

“Vean kihla, et see on monokkel,” ütles Klaus.

“Teate küll, see kentsakas okulaar, mida Olaf kan-

dis, kui ta teeskles, et on oksjonipidaja Günther.”

“Ma arvan, et sul võib õigus olla,” sõnas Violet.

“See monokkel aitas Olafit tema ettevõtmises ja

nüüd aitab see meid meie omas. Sunny, katsu

natuke edasi nihkuda, et ma saaksin proovida, kas

see asi toimib.”

Sunny vingerdas ennast võimalikult kaugele ja

Violet küünitas üle õe ja venna ning libistas Olafi
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monokliketi pagasiruumi luku vahele. Kolm last

kuulatasid, kui Violet oma leiutist lukukeele

vahel väänutas, ja juba mõne sekundi pärast kostis

nende kõrvu tasane klõkk! ning pagasiruumi luuk

tõusis aeglase veniva kriiksuga lahti. Jahe õhk

paiskus sisse, Baudelaire’id jäid liikumatuks,

juhuks kui pagasiruumi heli Olafi tähelepanu

oleks köitnud, ent nähtavasti olid Olaf ja tema

käsilased juba liiga kaugel, et seda kuulda, sest

mõne hetke jooksul ei kostnud lasteni muud kui

õhtuste ritsikate siristamist ja kauget koera

haukumist.

Baudelaire’id kissitasid hämaras valguses

üksteisele otsa vaadates silmi ning sõnagi

lausumata ronisid Violet ja Klaus pagasiruumist

välja ja tõstsid seejärel ka õekese enda juurde.

Kuulus tühermaa päikeseloojang oli kustumas ja

kogu ümbrus, mida lapsed silmasid, oli värvunud

sünksiniseks, justkui oleks Olaf neid ookeanisü-

gavustesse sõidutanud. Nad nägid suurt puidust

silti, millel oli vanamoodsate tähtedega kiri CALI-

GARI KARNEVAL ja millel oli luitunud pilt
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lõvist, kes hirmunud väikest poissi taga ajab. Sildi

taha jäi piletite müüki kuulutav väike kiosk ning

sinises valguses kumav telefoniputka. Kahe putka

taha jäid tohutu kõrged ameerika mäed, väljend,

mis siinkohal tähendab “kitsaste istekärude rida,

kus inimesed saavad istuda ja ilma mingi mõiste-

tava põhjuseta mööda liipreid järskudest ja hirmu-

tavatest tõusudest-langustest üles-alla kihutada”,

kuid isegi kustuvas valguses oli ilmne, et neid

ameerika mägesid polnud keegi juba ammu kasu-

tanud, sest nii liiprid kui ka istekärud olid luude-

rohtu ja teisi vääntaimi täis kasvanud, mis jättis

mulje, nagu hakkaks see karnevaliatraktsioon maa

sisse vajuma. Ameerika mägede taga paistis rida

tohutu suuri telke, mis õhtutuules nagu milli-

mallikad võdisesid, ning iga telgi kõrval seisis

vagun, mis kujutas endast ratastel transporditavat

elamut inimestele, kes tihti ringi rändavad. Igale

vagunile ja telgile olid maalitud erinevad

kujutised, ent Baudelaire’id teadsid otsekohe,

milline vagun kuulus madam Lulule, kuna see oli

kaunistatud suure silma kujutisega. See silm oli
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samasugune kui tätoveering krahv Olafi vasakul

pahkluul, kujutis, mida Baudelaire’id olid oma

elus palju kordi näinud, ja asjaolu, et nad ei

pääsenud sellest isegi mitte siin kaugel tühermaal,

ajas neile judinad peale.

“Nüüd, kui me pakiruumist väljas oleme,”

lausus Klaus, “kaome siit. Olaf ja ta punt võivad

iga hetk tagasi tulla.”

“Aga kuhu me läheme?” küsis Violet. “Me

oleme keset tühermaad. Olafi käsilane ütles, et

siin pole kohta, kuhu peituda.”

“Me peame selle koha leidma,” ütles Klaus.

“See, kuhu krahv Olafit oodatakse, ei saa meie

jaoks turvaline olla.”

“Silm!” piiksatas Sunny, osutades madam Lulu

vaguni suunas.

“Aga me ei saa ka mööda lagedat maad ringi

liikuda,” ütles Violet. “Viimane kord, kui me seda

tegime, tõmbasime endale veel hullema häda

kaela.”

“Vahest peaksime sealt putkast politseisse

helistama,” pakkus Klaus.
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“Paggn!” ütles Sunny, mis tähendas: “Aga polit-

sei peab meid mõrtsukateks!”

“Me võime proovida härra Poe’d kätte saada,”

pakkus Violet. “Ta ei vastanud küll telegrammile,

mille me talle abi palumiseks saatsime, aga äkki

veab meil telefoniga rohkem.”

Kolm last vahetasid pilke, milles oli vähe loo-

tust. Härra Poe oli linna suurimas pangas Suurte

Summade Salves Orvukaitseliidu viitsepresident

ja tema kohustuste hulka kuulus pärast tulekahju

Baudelaire’ide järele vaatamine. Härra Poe pol-

nud kuri inimene, kuid ta oli saatnud lapsed

mõtlematult hirmsa kurjuse küüsi, käitudes

peaaegu niisama kurjalt kui üks tõeliselt kuri

inimene, ja lapsed ei olnud just vaimustatud

temaga kontakteerumisest, isegi kui see oli ainus,

mida nad välja suutsid mõelda.

“Tõenäosus, et temalt abi saame, on muidugi

väike,” nentis Violet, “kuid mis meil kaotada on?”

“Ärme selle peale mõtle,” vastas Klaus ja

hakkas telefoniputka suunas astuma. “Vahest

laseb härra Poe meil vähemalt asjad ära seletada.”
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“Veriz,” ütles Sunny, mis tähendas ligikaudu:

“Helistamiseks on raha vaja.”

“Mul ei ole raha,” ütles Klaus käsi taskutesse

libistades. “Kas sul on, Violet?”

Violet raputas pead. “Helistame telefoniope-

raatorile ja vaatame, kas meil õnnestub kõne saaja

arvel teha.”

Klaus noogutas ja avas putkaukse, et koos

õdedega sinna sisse pugeda. Violet tõstis toru

hargilt ja valis operaatori jaoks tähe O ning Klaus

tõstis Sunny sülle, et kõik kolm kõnet võiksid

kuulda.

“Operaator kuuleb,” ütles operaator.

“Tere õhtust,” alustas Violet. “Ma sooviksin

koos oma õe ja vennaga telefonikõne saada.”

“Palun sisestage sobiv summa aparaati,” ütles

operaator.

“Meil ei ole sobivat summat,” ütles Violet.

“Meil pole üldse raha. Kuid see on hädaolukord.”

Telefonist kostis tasast puhinat, ja Baude-

laire’id said aru, et operaator ohkas. “Mis sorti

hädaolukord siis teil on?”
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Violet pööras pilgu oma õe ja venna poole ja

märkas päikeseloojangu viimast sinist valgust

Klausi prillidelt ja Sunny hammastelt vastu

peegeldumas. Pimedus mähkus nende ümber ja

nende hädaolukord tundus nii määratu, et see

oleks nõudnud kogu öö, et seda telefonioperaato-

rile selgitada. Ja vanim Baudelaire püüdis mõel-

da, kuidas seda kokku võtta, sõna, mis siinkohal

tähendab “rääkida lugu nii, et see veenaks ope-

raatorit neid härra Poe’ga ühendama”.

“Noh,” alustas ta, “minu nimi on Violet

Baudelaire ja ma olen siin koos oma venna Klausi

ja õe Sunnyga. Meie nimed võivad teile tunduda

isegi tuttavad, kuna Päeva Punctilio avaldas hilju-

ti artikli, nimetades meid Veronika, Klyde ja Susie

Baudelaire’iks ja mõrtsukateks, kes tapsid krahv

Omari. Kuid krahv Omar on tegelikult krahv Olaf

ja ta ei ole tegelikult surnud. Ta teeskles oma

surma, mõrvates inimese, kellel oli samasugune

tätoveering nagu tal endal, ning lavastas meid sel-

les mõrvas süüdlasteks. Hiljaaegu hävitas ta meid

taga ajades haigla, kuid meil õnnestus end tema
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auto pagasiruumi peita, kui ta oma käsilastega

sündmuskohalt põgenes. Nüüd oleme me pagasi-

ruumist välja pääsenud, ja me üritame ühendust

saada härra Poe’ga, et too aitaks meil leida

Snicketi toimiku, mis peaks selgitama, mida

tähendavad initsiaalid V.T.K. ja seda, kas üks meie

vanematest pääses tulekahjust elusana. Ma tean,

et see on väga keeruline lugu ja see võib teile

ebausutavana tunduda, kuid me oleme täiesti üksi

keset tühermaad ja me ei tea, mida peaksime ette

võtma.”

See lugu kõlas nii kohutavana, et Violetil oli

seda rääkides nutt kurgus, ning operaatori vastust

oodates pühkis ta endal pisaraid silmist. Ent tele-

fonist ei kostnud mingit häält. Kolm Baudelaire’i

kuulatasid tähelepanelikult, kuid nad ei kuulnud

midagi peale vaikiva kauge telefoniliini.

“Halloo?” ütles Violet viimaks.

Telefon oli tumm.

“Halloo?” ütles Violet uuesti. “Halloo?

Halloo?”

Telefon ei vastanud.
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“Halloo?” hüüdis Violet valjemini.

“Me võime toru ära panna,” ütles Klaus vaik-

selt.

“Aga miks keegi ei vasta?” hüüatas Violet.

“Ma ei tea,” lausus Klaus, “kuid ma kahtlen,

kas see operaator meid aitab.”

Violet asetas toru hargile ja avas telefoniputka

ukse. Päike oli loojunud ja õhk muutunud

jahedaks ning tüdruk värises õhtuses tuules. “Kes

meid aitab?” küsis ta. “Kes meie eest hoolt

kannab?”

“Me peame ise endi eest hoolt kandma,” sõnas

Klaus.

“Ephrai,” ütles Sunny, mis tähendas: “Aga me

oleme suures hädaohus.”

“Seda me oleme,” nõustus Violet. “Me oleme

keset lagedust, kus pole kuskile peitu minna, ja

kogu maailm peab meid mõrvariteks. Kuidas

kurikaelad keset tühermaad endi eest hoolt kan-

navad?”

Justkui vastuseks kuulsid Baudelaire’id naeru-

pahvakut. Naer oli vaevukuuldav, kuid see
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ehmatas õhtuvaikuses lapsi. Sunny osutas

sõrmega ja nad nägid, et ühest madam Lulu vagu-

niaknast paistis tuli. Akna taga liikusid varjud ja

lapsed said aru, et need olid krahv Olaf ja tema

punt, kes seal lobisesid ja naeru kugistasid, samal

ajal kui Baudelaire’i orvud väljas õhtuhämaruses

lõdisesid.

“Lähme vaatame,” ütles Klaus. “Lähme ja

vaatame järele, kuidas kurikaelad endi eest hoolt

kannavad.”
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