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Beatrice’ile —

mu armastus su vastu elab igavesti.

Sina kahjuks mitte.





Esimene
P E A T Ü K K

Maantee, mis viib linnast välja, möödub Udu-

sadamast ja jõuab Igavla linna, on vist kõige

ebameeldivam kogu maailmas. Seda kutsutakse

Masenduse Maanteeks. Masenduse Maantee

kulgeb haiglaselt hallide põldude keskel, kus

mõnede kidurate puude otsas kasvavad nii

hapud õunad, et ainuüksi neid vaadates hakkab

paha. Masenduse Maantee viib üle Sünguse Jõe,

mille voolust üheksa kümnendikku on muda ja

milles ujuvad eriti tüütud kalad, ja teeb ringi

ümber mädarõikavabriku, nii et terve see kant

lehkab vängelt.

Pean teile oma nördimuseks tunnistama, et

see lugu saab alguse Baudelaire’i orbude retkest



mööda sedasama äärmiselt ebameeldivat maan-

teed ja et sellest hetkest peale läheb lugu ainult

hullemaks. Kõigi nende seast, kelle elu siin

ilmas on armetu — ja nagu te kahtlemata teate,

on neid päris palju —, saavad Baudelaire’i lapsed

ühe priskema suutäie, mis siinkohal tähendab,

et nendega juhtuvad koledamad asjad kui

ükskõik kelle teisega. Laste õnnetused algasid

tohutu tulekahjuga, mis hävitas nende kodu ja

tappis mõlemad armastavad vanemad, ja kuigi

sellest piisaks igaühele juba eluaegseks kur-

buseks, oli see kolme lapse jaoks alles ahastuse

algus. Tulekahju järel saadeti orvukesed elama

kauge sugulase krahv Olafi juurde, kes oli hir-

mus ja ahne inimene. Baudelaire’i vanemad olid

endast maha jätnud tohutu varanduse, mis pidi

minema laste kätte, kui Violet saab täisealiseks,

ja kuna krahvi kinnisideeks oli varandusele oma

kasimata küüned külge ajada, haudus ta välja

plaani, mis ehmatab mind siiamaani unest üles.

Krahv tabati teolt, aga ta põgenes ja vandus, et

saab kunagi tulevikus ikkagi Baudelaire’ide

l S A R I  Õ N N E T U I D  L U G U S I D   l

l 1 0 l



varanduse kätte. Violet, Klaus ja Sunny nägid

ikka veel õudusunenägusid krahv Olafi kole-

datest-kiiskavatest silmadest ja ühestainsast

kidurast kulmust, kõige rohkem aga silmast, mis

oli tätoveeritud ta pahkluule. Baudealaire’i or-

budele tundus, nagu jälgiks see silm neid kõik-

jal, kuhu nad läksid.

Niisiis pean teile ütlema, et kui te tegite selle

raamatu lahti ja loodate lugeda, kuidas lapsed

kogu ülejäänud elu õnnelikult elavad, siis võite

te raamatu kohe kinni panna ja midagi muud

lugeda. Sest pisikesest ebamugavast autost

Masenduse Maanteed kõõritades olid Violet,

Klaus ja Sunny teel veel suurema häda ja vilet-

suse poole. Sünguse Jõgi ja mädarõikavabrik

olid paljalt esimesed märgid traagilistest ja

ebameeldivatest juhtumitest, mis panevad mind

neid meenutades kulmu kortsutama ja pisaratki

poetama.

Autot juhtis härra Poe, perekonnasõber, kes

töötas pangas ja kellel oli alati köha. Tema pidi

vastutama orbude käekäigu eest, niisiis oli tema
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see, kes otsustas, pärast kõiki neid ebameel-

divusi krahv Olafi juures, viia lapsed maale

kauge sugulase hoole alla.

“Vabandust, kui teil on kitsas,” sõnas härra

Poe valgesse taskurätti köhides, “aga mu uude

autosse ei mahu eriti palju inimesi. Meil ei

õnnestunud isegi teie kohvreid siia ära mahuta-

da. Sõidan nädalakese pärast uuesti maale ja

toon nad teile järele.”

“Aitäh,” ütles Violet, kes oli neljateistkümne-

aastane ja Baudelaire’i lastest vanim. Igaüks, kes

Violetti hästi tundis, oleks aru saanud, et tüdruk

ei mõelnud tegelikult härra Poe sõnadele, sest

ta pikad juuksed olid paelaga kokku seotud, et

nad talle silmile ei vajuks. Violet oli leiutaja, ja

kui ta oma leiutistele mõtles, tavatses ta juuksed

sedamoodi kinni siduda. See aitas tal terasemalt

mõelda igasugu hammasratastele, traatidele ja

köitele, mida ta enamasti oma väljamõeldistes

kasutas.

“Ma arvan, et pärast nii pikka linnaelu,” jätkas

härra Poe, “on maakoht teile meeldivaks vahel-
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duseks. Ahaa, siit peabki ära pöörama. Me oleme

peaaegu kohal.”

“Tore,” pomises Klaus vaikselt. Klaus, nagu

seda autosõidu puhul paljudega juhtub, oli väga

tülpinud ja kahetses, et tal polnud raamatut

kaasas. Klaus armastas lugeda ja oli enam-vähem

kaheteistkümneaastaselt lugenud rohkem raa-

matuid kui enamik inimesi loeb kogu elu jook-

sul. Mõnikord luges ta terve öö ning hommikul

leiti ta sügavasti magamas, raamat käes ja prillid

ikka veel ees.

“Ma arvan, et doktor Montgomery meeldib

teile samuti,” lausus härra Poe. “Ta on palju rei-

sinud, nii et ta teab palju lugusid rääkida. Ma

olen kuulnud, et kogu ta maja on täis asju, mis

on reisidelt kaasa toodud.”

“Bäks!” krooksatas Sunny. Sunny, kes oli

Baudelaire’i orvukestest noorim, rääkis sageli

nõnda, sest nii on beebidel kombeks. Õigu-

poolest saatiski Sunny suurema osa ajast mööda

katkeliselt rääkides, lisaks sellele, et ta ham-

mustas oma nelja väga terava hambaga asju.
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Sageli oli raske aru saada, mida ta tahtis öelda.

Sel hetkel oli see ilmselt midagi niisugust: “Ma

olen uue sugulasega kohtumise pärast pabinas.”

Seda olid kõik kolm last.

“Kuidas dr Montgomery meile täpselt sugu-

lane on?” küsis Klaus.

“Dr Montgomery on — las ma mõtlen — teie

kadunud isa tädipoja naisevend. Ma arvan, et ei

eksi. Ta on mingi ala teadlane ja saab valitsuselt

kõva raha.” Pankurina tundis härra Poe lakka-

matult huvi raha vastu.

“Kuidas me peaksime teda kutsuma?” küsis

Klaus.

“Peaksite teda kutsuma dr Montgomeryks,”

arvas härra Poe. “Kui ta just ei palu teil end

Montgomeryks kutsuda. Nii tema ees- kui ka

perekonnanimi on Montgomery, nii et suurt

vahet seal pole.”

“Ka ta nimi on Montgomery Montgomery?”

küsis Klaus muiates.

“Jah, ja ma olen kindel, et ta on selle koha

pealt tundlik, nii et ärge ta kallal ilkuge,” kee-
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las härra Poe jälle taskurätikusse köhides.

““Ilkuma” tähendab kellegi üle irvitama.”

Klaus ohkas. “Ma tean, mida tähendab “ilku-

ma”,” ütles ta. Ta ei lisanud, et loomulikult

teadis ta ka seda, et nime üle ei tohi irvitada.

Aeg-ajalt arvasid inimesed, et kuna orbudel pole

õnne, pole neil ka taipu.

Ka Violet ohkas ja tõmbas patsipaela juustest

välja. Ta oli püüdnud välja mõelda seadeldist,

mis kaitseks nina mädarõikahaisu eest, ent ta oli

dr Montgomeryga kohtumise pärast liiga ärevil,

et sellele keskenduda. “Kas te teate, mis ala

teadlane ta on?” küsis ta. Violet lootis, et ehk on

dr Montgomeryl laboratoorium, millest tüdrukul

kasu võiks olla.

“Kahjuks mitte,” tunnistas härra Poe. “Ma

olen olnud teie kolme elukorraldusega nii ame-

tis, et mul pole lobisemiseks aega jäänud. Näe,

see ongi tema teeots. Oleme kohal.”

Härra Poe sõitis mööda järsku kruusateed üles

tohutu suure kivimaja juurde. Majal oli nelja-

kandiline tumedast puidust välisuks, selle ees
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sammaskoda. Kummalgi pool ust olid tõrviku-

kujulised valgustid, mis põlesid heledalt, ehkki

oli hommik. Esiukse kohale jäi mitu rida aknaid,

millest enamik oli tuulutamiseks lahti tehtud.

Aga maja ees asus midagi tõeliselt ebatavalist:

avar, hoolitsetud muru, mida elavdasid pikad ja

kitsad iseäraliku kujuga põõsad. Kui härra Poe

auto peatus, nägid Baudelaire’id, et põõsad olid

pügatud maokujulisteks. Iga hekk oli ise liiki

madu — üks pikk, teine lühike, ühel keel suust

väljas ja teisel lõuad pärani, hirmuäratavad rohe-

lised hambad paljad. Hekid olid üsna jubedad ja

Violet, Klaus ja Sunny olid veidi kõhevil, kui nad

neist mööda maja poole kõndisid.

Härra Poe, kes neile teed juhatas, ei paistnud

hekke üldse märkavat, võib-olla seetõttu, et ta

õpetas lastele, kuidas nad peavad käituma.

“Niisiis, Klaus, ära hakka kohe lakkamatult

küsimusi esitama. Violet, mis su juuksepaelaga

juhtus? Minu meelest nägid sa sellega väärikas

välja. Ja vaadake palun mõlemad, et Sunny dr
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Montgomeryt ei hammustaks. See ei jätaks

alguses kuigi head muljet.”

Härra Poe läks trepist üles ja helistas ukse-

kella, mis oli valjem kõigist, mida lapsed olid

kunagi kuulnud. Hetkelise vaikuse järel oli

kuulda lähenevaid samme, ning Violet, Klaus ja

Sunny vaatasid üksteisele otsa. Loomulikult ei

võinud nad teada, et nende õnnetule perekon-

nale langevad varsti kaela uued hädad, ent sel-

legipoolest tundsid nad end ebakindlalt. Kas dr
Montgomery on kena inimene? mõtlesid

nad. Kas ta on vähemalt krahv Olafist
etem? Kas on võimalik, et ta oleks temast
veel hullem?

Uks vajus kriiksudes lahti ja Baudelaire’i

orvud hoidsid pimedasse koridori piiludes hinge

kinni. Nad nägid põrandal tumepunast vaipa.

Nad nägid laes rippuvat värvilisest klaasist val-

gustit. Nad nägid seinal suurt õlimaali, mis kuju-

tas kaht ühtepõimunud madu. Aga kus oli siis dr

Montgomery?
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“Tervist?” hüüdis härra Poe. “Tervist?”

“Tervist-tervist-tervist!” kõmistas vali hääl, ja

ukse tagant ilmus välja lühike ja matsakas

punase ümara näoga mees. “Mina olen teie onu

Monty, ja teie saabumine on tõepoolest hiil-

gavalt õigeaegne! Mul sai just kookospähkli-

kook valmis!”
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