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Beatrice’ile —

Sinuta suvi on külm nagu talv.

Sinuta talv on veelgi külmem. 





Esimene 
p e a t ü k k

On kaks põhjust, miks kirjanik kirjutaks lause

lõppu trükitähtedega sõna “stopp” STOPP.

Üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et kirjanik kir-

jutab telegrammi, mis kujutab endast telegraafi

teel saadetud kodeeritud teadet STOPP. Tele-

grammis tähistab trükitähtedega sõna “stopp”

lause lõppu STOPP. Kuid on ka teine põhjus,

miks kirjanik võiks kasutada lause lõpus trüki-

tähtedega sõna “stopp” ja selleks on asjaolu, et

kirjanik tahab lugejaid hoiatada, et raamat, mida

nad käes hoiavad, on nii jube, et kui nad on selle

lugemisega juba alustanud, siis on kõige õigem

see tegevus peatada STOPP. See siinne konk-

reetne raamat kirjeldab eriti õnnetut ajajärku
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Violet, Klaus ja Sunny Baudelaire’i hirmsas elus ja

kui teil on vähegi aru peas, siis lööte te selle

otsekohe kinni, tarite raamatu kõrge mäe otsa ja

viskate sealt alla STOPP. Baudelaire’isid ees

ootavast ebaõnnest, reetmisest ja hädadest

lugemiseks ei ole teil rohkem põhjust kui tänavale

tormamiseks ja ennast bussi rataste alla heitmi-

seks STOPP. See “stopiga” lõppev lause on teie

viimane võimalus teha nägu, nagu oleks

“STOPP”-hoiatuse näol tegemist stoppmärgiga,

ja peatada teid ees ootav lootusetuse laviin,

südantseiskav õudus, mis algab juba järgmisest

lausest, kuuletudes “STOPILE” ja seisma jäädes

STOPP.

Baudelaire’i orvud jäid seisma. Oli varajane

hommik ja kolm last olid juba tunde mööda lage-

dat ja võõrast maastikku kõndinud. Nad olid

janused, eksinud ja surmväsinud, mis on kolm

väga head põhjust pika teekonna lõpetamiseks,

kuid nad olid ka hirmul, meeleheitel ja mitte väga

kaugel inimestest, kes neile haiget tahtsid teha,

mis on kolm väga head põhjust teekonna
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jätkamiseks. Lapsed olid juba mitu tundi tagasi

igasugusest vestlusest loobunud, et hoida viimsed

jõuvarud vaevaliseks liikumiseks, kuid nüüd oli

selge, et neil tuli peatuda ja arutada, mida edasi

teha.

Lapsed seisid Viimase Võimaluse kaupluse ees,

mis oli ainus hoone, mis neile sellest ajast saati,

kui nad oma pikka ja palavikulist õudusunenäolist

teekonda olid alustanud, teele ette jäi. Kaupluse

fassaad oli kaetud repetunud kuulutustega, mis

reklaamisid müüdavat kaupa, ning poolkuu tont-

likus valguses võisid Baudelaire’id näha, et poes

oli saadaval värsket laimi, plastnuge, konservliha,

valgeid ümbrikke, mangomaitselisi komme,

punast veini, nahast rahataskuid, moeajakirju,

kuldkalaakvaariume, magamiskotte, röstitud viigi-

marju, pappkaste, vaieldava väärtusega vitamiine

ning palju muud kraami. Kuskil hoone seinal ei

leidunud aga kuulutust, mis oleks teada andnud

abist, mis oli see, mida Baudelaire’id tegelikult

vajasid.

“Me peaksime siia sisse astuma,” ütles Violet ja
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tõmbas taskust paela, et juuksed kinni siduda.

Violet, vanim Baudelaire, oli nähtavasti maailma

parim neljateistaastane leiutaja ja ta sidus alati

oma juuksed paelaga kinni, kui tal oli vaja prob-

leemi lahendada, ja sel hetkel üritas ta leida lahen-

dust suurimale probleemile, millega tal ja ta

õel-vennal tuli silmitsi seista. “Vahest on seal

keegi, kes meid aidata saab.”

“Aga äkki on seal keegi, kes on meie pilte lehes

näinud,” ütles Klaus, keskmine Baudelaire, kes

oli just hiljaaegu oma kolmeteistkümnenda sün-

nipäeva räpases vangikongis veetnud. Klausil oli

tähelepanuväärne võime mäletada pea iga sõna

neist tuhandetest raamatutest, mida ta oli

lugenud, ja ta kibrutas kulmu, kui talle meenus

vale, mida ta enda kohta hiljaaegu ajalehest oli

lugenud. “Kui nad on lugenud Päeva Punctiliot,”

jätkas ta, “siis võivad nad uskuda kõiki neid

kohutavaid asju, mis meie kohta kirjas. Sel juhul

ei aita nad meid kindlasti.”

“Agery!” piiksatas Sunny. Sunny oli beebi ja

nagu beebidel enamasti ikka, arenesid tal eri
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kehaosad eri kiirusega. Tal oli näiteks ainult neli

hammast, kuid need kõik olid teravad kui täiskas-

vanud lõvi omad, ja kuigi ta oli hiljaaegu käima

õppinud, ei osanud ta veel rääkida nii, et kõik

täiskasvanud temast aru oleksid saanud. Tema

õde ja vend said aga otsekohe aru, et Sunny tahtis

öelda: “Heakene küll, aga me ei saa lõpmatuseni

edasi liikuda,” ja kaks vanemat Baudelaire’i

noogutasid nõustuvalt.

“Sunnyl on õigus,” ütles Violet. “Selle poe nimi

on Viimane Võimalus. Paistab, et see on mitmete

kilomeetrite peale ainus hoone. See võib olla meie

ainus võimalus abi saada.”

“Ja vaadake,” ütles Klaus ja osutas üles seinale

kleebitud kuulutusele. “Me võime siit telegram-

mi saata. Äkki saame sel moel abi.”

“Kellele me selle telegrammi saadaksime?”

küsis Violet ja Baudelaire’id pidid jälle peatuma

ja järele mõtlema. Kui te olete nagu enamik

inimesi, siis on teil hulk sõpru ja pereliikmeid,

kellele te häda korral helistada saate. Kui te

näiteks ärkate keset ööd ja märkate maskeeritud
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naisterahvast teie magamistoa aknast sisse roni-

mas, siis te võite oma ema või isa kutsuda, kes

aitab teil selle naisterahva aknast tagasi välja lüka-

ta. Kui te avastate end keset võõrast linna loo-

tusetult eksinuna, siis te võite paluda politseil

ennast koju sõidutada. Ja kui te olete kirjanik, kes

on aeglaselt veega täituvas Itaalia restoranis luku

taga, siis te võite pöörduda oma tuttavate poole

luku-, makaroni- ja nuustikuäris, et nad teid pääst-

ma tõttaksid. Kuid Baudelaire’i laste hädad olid

saanud alguse teatest, et nende vanemad on

kohutavas tulekahjus hukkunud, ja nii ei saanud

nad oma ema ega isa appi kutsuda. Lastel ei olnud

abi saamiseks võimalik ka politsei poole pöördu-

da, kuna politsei kuulus nende hulka, kes oli lapsi

kogu öö taga ajanud. Ja nad ei saanud ka oma tut-

tavate poole pöörduda, kuna nii paljud laste tut-

tavad ei olnud võimelised neid aitama. Pärast oma

vanemate hukku olid Violet, Klaus ja Sunny sat-

tunud mitmete kasuvanemate hoole alla. Mõned

neist olid kurjad. Mõned neist olid mõrvatud. Ja

üks neist oli krahv Olaf, ahne ja reeturlik kurikael,

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

l 1 4 l



kes oli õigupoolest süüdi selles, et lapsed keset

ööd täiesti omapead Viimase Võimaluse kaupluse

ees seisid ja pead murdsid, kelle poole nad abi

saamiseks ikkagi pöörduda võiksid.

“Poe,” pakkus Sunny viimaks. Ta mõtles härra

Poe’d, koleda köhaga pankurit, kes pidi pärast

vanemate surma laste käekäigu eest hoolt kand-

ma. Härra Poe’st polnud kunagi suurt abi olnud,

kuid ta polnud kuri ega mõrvatud ega olnud krahv

Olaf, ja need põhjused olid piisavad, et temaga

ühendust võtta.

“Ma arvan, et võime üritada härra Poe’d appi

kutsuda,” oli Klaus nõus. “Kõige hullem, mida ta

teha saab, on meile ära öelda.”

“Või köhida,” muigas Violet. Õde ja vend naera-

tasid seepeale ning kolm last lükkasid lahti roos-

tese ukse ning astusid sisse.

“Lou, oled see sina?” kostis hääl, kuid lapsed

ei näinud, kellele see kuulus. Viimase Võimaluse

poe sisemus oli sama ärakasutatud kui selle välis-

sein, iga kuupsentimeeter müügiks mõeldud

kraami täis topitud. Seal olid sparglikonservide
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riiulid ja sulepeade restid, nende kõrval sibula-

tünnid ja paabulinnusulgedega täidetud kastid.

Seintele olid naelutatud kööginõud, laest rippusid

lühtrid ning põranda moodustasid tuhanded eri

sorti põrandaplaadid, kõik hinnasilte täis. “Kas

tulid hommikust lehte tooma?” küsis hääl.

“Ei,” vastas Violet, kui Baudelaire’id üritasid

jõuda neid kõnetanud inimeseni. Nad ületasid

vaevaliselt kassitoidukasti, pöörasid ümber nurga

ning leidsid eest ridamisi kalavõrke.

“See ei üllata mind, Lou,” jätkas hääl, kui

Baudelaire’id tuldud teed tagasi läksid, möödudes

peeglite rivist ja sokikuhjast ning hakkasid astu-

ma mööda luuderohupottide ja tikutopsidega

täidetud vahekäiku. “Egas ma harilikult ootagi

Päeva Punctiliot enne, kui Vabatahtlike Tervise-

võitlejate Kompanii kohal on.”

Lapsed jäid hetkeks hääle omanikku otsides

seisma ning vahetasid pilke, mõeldes oma

sõpradele Duncan ja Isadora Quagmire’ile.

Duncan ja Isadora olid kaks kolmikut, kes, nagu

Baudelaire’idki, olid oma vanemad koos venna

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

l 1 6 l



Quigleyga kohutavas tulekahjus kaotanud. Quag-

mire’id olid korduvalt Olafi küüsi langenud ning

olid alles hiljuti põgenema pääsenud, kuid Baude-

laire’id ei teadnud, kas neil õnnestub veel kunagi

oma sõpru näha ja teada saada, mis saladuse

kolmikud olid avastanud ja oma märkmikesse üles

tähendanud. Saladus oli seotud initsiaalidega

V.T.K., kuid ainsateks vihjeteks Baudelaire’ide

käsutuses olid mõned lehed Duncani ja Isadora

märkmikest, mille uurimiseks polnud kolmel

lapsel veel mahti olnud. Kas Vabatahtlike Tervise-

võitlejate Kompanii võiski olla vastus sellele, mida

lapsed otsisid?

“Ei, see pole Lou,” hüüdis Violet. “Me oleme

kolm last, kellel oleks vaja telegramm saata.”

“Telegramm?” hüüdis hääl vastu ja kui lapsed

ümber järgmise nurga pöörasid, pidid nad mehele,

kes nendega rääkis, peaaegu sülle jooksma. Mees

oli väga lühikest kasvu, lühem kui Violet ja Klaus,

ning paistis, et ta polnud juba pikemat aega maga-

nud ega habet ajanud. Ta kandis kaht erinevat

jalanõud, kummalgi hinnasilt küljes, ja mitut
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erinevat särki ning kaabut. Ta oli üleni kauba-

artikleid täis ja tundus, justkui oleks ta osa oma

poest, kui välja arvata tema lahke naeratus ja mus-

tad küünealused.

“Lou ei ole te kohe kindlasti,” ütles mees.

“Lou on tüse meesterahvas, teie olete aga kolm

kõhnukest last. Mis te nii vara hommikul siin

teete? Teate, see on ohtlik. Kuulsin, et tänahom-

mikuses Päeva Punctilios kirjutatakse kolmest

mõrvarist, kes just siinkandis ringi luusivad, aga

ma pole seda veel ise lugeda saanud.”

“Ajaleheartikleid ei saa alati tõsiselt võtta,”

märkis Klaus närviliselt.

Poepidaja kortsutas kulmu. “Rumalus,” ütles

ta. “Päeva Punctilio ei trüki asju, mis pole tõsi. Kui

ajaleht teatab, et keegi on mõrvar, siis ta ongi mõr-

var ja jutul lõpp. Nii, kas te ütlesite, et tahate

telegrammi saata?”

“Jah,” vastas Violet. “Linna härra Poe’le, Suur-

te Summade Salve.”

“Telegrammi saatmine linna on kaunis kulu-

kas,” ütles poepidaja ja Baudelaire’id vaatasid
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nõutult üksteisele otsa.

“Meil ei ole raha kaasas,” tunnistas Klaus. “Me

oleme kolm orbu ja meie ainus raha on härra Poe’

järelevalve all. Me palume teid, härra.”

“Sos!” piiksatas Sunny.

“Mu õde tahab öelda, et tegemist on häda-

olukorraga,” selgitas Violet, “ja nii see on.”

Poepidaja silmitses neid hetke ja kehitas siis

õlgu. “Kui see on tõesti hädaolukord,” ütles ta,

“siis ma ei võta teie käest raha. Ma ei võta kuna-

gi raha, kui tegemist on millegi väga tähtsaga.

Näiteks Vabatahtlike Tervisevõitlejate Kompa-

niiga. Kui nad siin peatuvad, siis annan neile tasu-

ta bensiini, sest nad teevad nii suurepärast tööd.”

“Mida nad täpsemalt teevad?” küsis Violet.

“Võitlevad muidugist mõista tervisehädadega,”

vastas poodnik. “V.T.K. peatub siin igal varahom-

mikul teel haiglasse. Nad pühendavad endid iga

päev patsientide tuju tõstmisele ja mul pole

südant nende käest millegi eest raha võtta.”

“Te olete väga lahke inimene,” ütles Klaus.

“Noo, see on sinust väga kena nii öelda,” vastas
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poodnik. “Nõnda, telegrammi saatmise aparatuur

on sealpool, portselankassikeste kõrval. Ma aitan

teid.”

“Me saame ise hakkama,” ütles Violet. “Ma

ehitasin juba seitsmeaastaselt ühe sellise aparaadi,

nii et ma tean, kuidas seda vooluringi ühendada.”

“Ja mina olen lugenud kaht raamatut morse-

tähestikust,” lisas Klaus. “Nii et ma oskan meie

sõnumit kodeeritud signaaliks muuta.”

“Appi!” ütles Sunny.

“Kui andekad lapsed!” naeratas poepidaja.

“Hästi, ma jätan teid omapead. Ma loodan, et see

härra Poe saab teid teie hädaolukorras aidata.”

“Suur tänu teile, härra,” vastas Violet. “Ma

loodan samuti.”

Poodnik viipas neile ja kadus siis kartulikoori-

misnugade riiuli taha ja Baudelaire’id vaatasid

ärevalt üksteisele otsa.

“Vabatahtlike Tervisevõitlejate Kompanii?”

sosistas Klaus Violetile. “Mis sa arvad, kas me

oleme lõpuks leidnud V.T.K. tegeliku tähen-

duse?”
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“Jacques!” ütles Sunny.

“Jacques ütles midagi vabatahtlikuna töötamise

kohta,” nõustus Klaus. “Kui meil oleks vaid mõni

minut aega, et Quagmire’ite märkmike lehed läbi

vaadata. Need on mul taskus kaasas.”

“Tähtsamad asjad kõigepealt,” ütles Violet.

“Saadame härra Poe’le telegrammi. Kui Lou hom-

mikuse Päeva Punctilio kohale toimetab, ei pea

poodnik meid enam andekateks lasteks, vaid ta

hakkab meid mõrtsukateks pidama.”

“Sul on õigus,” ütles Klaus. “Meil on aega kõige

muu peale mõelda siis, kui härra Poe meid sellest

jamast välja on aidanud.”

“Trosslik,” ütles Sunny, mis tähendas ligi-

kaudu: “Sa mõtled, et sel juhul, kui härra Poe meid

sellest jamast välja aitab,” ja ta õde ning vend

noogutasid süngelt ning kõndisid telegraafi-

aparatuuri üle vaatama. See kujutas endast nup-

pudest, juhtmetest ja kummalistest metalsetest

osadest koosnevat seadet, mida mina isiklikult

poleks julgenud puutudagi, kuid Baudelaire’id

lähenesid sellele enesekindlalt.
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“Ma olen päris kindel, et me saame selle tööle,”

ütles Violet. “See paistab suhteliselt lihtne olevat.

Näe, Klaus, sina kasuta neid kahte metallriba

morsetähestikus teate edastamiseks ja mina ühen-

dan selle siit vooluringi. Sunny, sina pane kõrva-

klapid pähe ja kuula, et signaal läbi läheks.

Hakkame pihta.”

Lapsed hakkasid pihta, väljend, mis siinkohal

tähendab “võtsid oma positsioonid aparaadi üm-

ber sisse”. Violet keeras lülitit, Sunny pani kõr-

vaklapid pähe ja Klaus puhastas prilliklaase, et

näha, mida ta teeb. Lapsed noogutasid üksteisele

ning Klaus hakkas valju häälega teadet teistele

ette lugema, samal ajal kui ta seda morsevõtmega

koputades edasi andis.

“Kellele: Hr Poe Suurte Summade Salves,”

dikteeris Klaus. “Kellelt: Violet, Klaus ja Sunny

Baudelaire. Tekst: Palun ärge uskuge Päeva

Punctilios trükitud kirjutist STOPP. Krahv Olaf ei

ole surnud ja meie ei ole teda tegelikult mõrvanud

STOPP.”

“Arrete?” küsis Sunny.
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““STOPP” tähistab lause lõppu,” selgitas

Klaus. “Nii, mida ma edasi kirjutan?”

“Kui me olime V.T.K. külla saabunud, teatati

meile, et krahv Olaf on kinni võetud STOPP,”

dikteeris Violet. “Kuigi arreteeritud mehel oli

pahkluul silmakujuline tätoveering ja kahe kulmu

asemel üks, ei olnud ta krahv Olaf STOPP. Tema

nimi oli Jacques Snicket STOPP.”

“Järgmisel päeval leiti mees mõrvatuna ja

kohale saabus krahv Olaf koos oma pruudi Esmé

Armetuga STOPP,” jätkas Klaus edasi koputades.

“Plaanides meie vanematest maha jäetud varan-

duse röövi, maskeeris krahv Olaf ennast detektii-

viks ja veenis V.T.K. küla, et meie oleme mõrvarid

STOPP.”

“Uckner,” pakkus Sunny ja Klaus tõlkis öeldu

kõigepealt kõnekeelde ja seejärel morsemärki-

deks: “Samal ajal avastasime, kuhu Quagmire’i

kolmikud olid peidetud, ja me aitasime neil

põgeneda STOPP. Quagmire’itel õnnestus meile

edasi anda mõned lehed oma märkmikest, et me

saaksime teada V.T.K. tõelise tähenduse STOPP.”
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“Meil õnnestus pageda linnakodanike eest, kes

meid kuriteo eest, mida me toime polnud pannud,

tuleriidal põletada tahtsid STOPP,” ütles Violet ja

Klaus koputas ka selle lause, lisades seejärel kaks

viimast lauset enda poolt.

“Palun vastake kohe STOPP. Me oleme suures

hädaohus STOPP.”

Klaus koputas viimase “P” sõnas “STOPP” ja

tõstis pilgu õdedele. “Me oleme suures häda-

ohus,” kordas ta, kuigi ta võtit hoidev käsi enam

ei liikunud.

“Sa juba saatsid selle lause ära,” ütles Violet.

“Ma tean,” ütles Klaus vaikselt. “Ma ei pannud

seda telegrammi. Ma lihtsalt ütlen seda. Me

oleme suures hädaohus. Ma nagu ei olekski sel-

lest varem aru saanud, kui suures hädaohus me

oleme, aga alles nüüd seda telegrammi toksides.”

“Ilimi,” ütles Sunny ja võttis kõrvaklapid ära, et

pea Klausi õlale toetada.

“Ka mina kardan,” tunnistas Violet õde õlale

patsutades. “Kuid ma olen kindel, et härra Poe

aitab meid. Ei ole ju võimalik arvata, et me ise sel-
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lest probleemist jagu saaksime.”

“Aga just nii oleme kõikidest eelnevatest prob-

leemidest jagu saanud,” ütles Klaus, “ja tule-

kahjust saati. Härra Poe pole kunagi midagi muud

teinud, kui meid ühest katastroofilisest kodust

teise vedanud.”

“Sel korral ta aitab,” jäi Violet endale kindlaks,

kuid ta hääl ei kõlanud kuigi veenvalt. “Jälgige

aparaati. Ta vastab kohe meie telegrammile.”

“Aga kui ei vasta?” küsis Klaus.

“Chonex,” pomises Sunny ja nihkus oma õele

ja vennale lähemale. Ta tahtis öelda ligikaudu:

“Siis oleme me täiesti üksi,” mida oli kummaline

öelda, kui oled koos õe ja vennaga keset poodi,

mis on kaupa nii täis, et seal pole ruumi liikuda-

gi. Kuid Baudelaire’ide jaoks, kes nüüd üksteise

ligidal istusid ja telegraafiaparaati silmitsesid, ei

tundunud need sõnad sugugi kummalised. Neid

ümbritsesid nailonnöörid, põrandaspoonid, supi-

tirinad, aknakardinad, puust kiikhobused, silinder-

kaabud, kiudoptilised kaablid, roosad huule-

pulgad, kuivatatud aprikoosid, suurendusklaasid,
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