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Roald Dahl was a spy, ace fighter-pilot, chocolate historian and medical inventor.
He was also the author of Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG and many more 

brilliant stories. He remains the World’s No.1 storyteller.

Roald Dahl said, “If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will 
always look lovely.”

We believe in doing good things. That’s why ten percent of all Roald Dahl income* goes to our 
charity partners. We have supported causes including: specialist children’s nurses, grants for families 
in need, and educational outreach programmes. Thank you for helping us to sustain this vital work.

Find out more at roalddahl.com.

The Roald Dahl Charitable Trust is a registered UK charity (no. 1119330).
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Esimene peatükk

Ko l m ta l u m e e s t

All orus asus kolm talu. Talude peremehed olid väga edukad. Nad olid rikkad 
mehed. Nad olid ka vastikud mehed. Kõik kolm olid nii vastikud ja kurjad, 
kui üldse võib ette kujutada. Nende nimed olid härra Udu, härra Uimerdis 
ja härra Uba.
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2 3

Udu pidas oma talus kanu. Neid oli seal tuhandeid. Ta ise oli jube paks. 
Sest ta pistis iga päev nii hommikul, lõunal, kui ka õhtul nahka kolm ahjus 
küpsetatud kana ja peale selle terve kuhja pelmeene.

Uimerdis kasvatas oma talus parte ja hanesid. Neid oli tal tuhandeid. 
Väljanägemise poolest meenutas Uimerdis kõhukat härjapõlvlast. Ta oli nii 
lühike, et tema lõug ei oleks ühegi maailma basseini madalamaski otsas veest 
välja ulatunud. Süüa tavatses ta sõõrikuid ja hanemaksa. Ta litsus hanemaksa 
jõledaks pudruks ja määris selle sõõrikute peale laiali. Seesugune dieet tekitas 
tal kõhuvalu ja muutis tema iseloomu väljakannatamatuks.
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Uba pidas kalkuneid ja kasvatas õunu. Aias, mis oli õunapuid tihedalt täis, 
oli tal tuhandeid kalkuneid. Tema ei söönud üldse midagi. See-eest rüüpas 
ta liitrite kaupa kanget siidrit, mida ta ise oma aia õuntest kääritas. Ta oli 
peenike nagu pliiats ning nendest kolmest talunikust kõige nutikam.

Nõnda oli kohalikel lastel kombeks laulda, kui nad neid kolme küla peal 
silmasid.
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“Udu, Uimerdis ja Uba,
Need sulid kaugelt näha juba:
Üks on paks ja teine pikk,
Kolmas paras päkapikk –
Kõik kolm on kurja olekuga.”
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Teine peatükk

Hä r r a re ba n e

Oru kohal kõrguval künkal kasvas mets.
Metsas kasvas hiigelsuur puu.
Puu all oli urg.
Seal urus elasid härra ja proua Rebane ning neli pisirebast.
Igal õhtul, niipea kui pimedaks läks, küsis härra Rebane oma proualt: 

“No nii, kallis, mida me siis täna õhtuks sööme? Ehk ühe matsaka kana Udu 
kanalast? Ehk pardi või hane Uimerdise laudast? Või ühe kopsaka kalkuni 
härra Uba aiast?” Ja kui proua Rebane oli öelnud, mille järele teda parajasti 
isutas, hiilis härra Rebane õhtupimeduses alla orgu ja hankis, mis palutud.
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Udu, Uimerdis ja Uba taipasid väga hästi, mis toimub, ning see ajas nad 
hullupööra tigedaks. Nad polnud sedasorti tegelased, kes midagi tasuta ära 
oleksid andnud. Veel vähem olid nad nõus oma varandust varastada laskma. 
Nii võtsid nad kõik igal ööl jahipüssi kätte ja peitsid end igaüks oma talu 
õuel pimeduse varju lootuses varganägu tabada.

Ent härra Rebane oli nende jaoks liiga kaval. Ta hiilis talu juurde alati 
sellest suunast, kus tuul talle näkku puhus, mis tähendas, et kui ka keegi passis 
teda varjulises pimeduses, tõi tuul varitseja lõhna härra Rebasele kaugelt 
kätte. Niisiis, kui härra Udu luuras oma kanala number üks taga, nuuskis 
härra Rebane ta juba viiekümne meetri kauguselt välja ning muutis kähku 
suunda ja võttis kursi kanalale number neli talu teises servas.

“Neetud olgu see alatu loom!” hädaldas Udu.
“Ma tahaks tal soolikad välja lasta,” ütles Uimerdis.
“Ta tuleb maha nottida!” kisendas Uba.
“Aga mismoodi?” ütles Udu. “Mis pagana moodi me selle nadikaela kätte 

saame?”
Uba nokkis oma pika sõrmega ettevaatlikult nina. “Mul on plaan,” teatas 

ta.
“Siiamaani pole sul ühtki korralikku plaani olnud,” ütles Uimerdis.

“Ole vait ja kuula,” ütles Uba. “Homme öösel peidame end kõik uru 
juurde, kus see rebane pesitseb. Ootame, kuni ta välja tuleb. Ja siis . . . pahh! 
Pahh-pahh-pahh.”

“Väga nutikas,” lausus Uimerdis. “Aga kõigepealt peame me selle uru üles 
otsima.”

“Aga kulla Uimerdis,” lausus kaval Uba, “uru leidsin ma juba üles. See 
asub üleval metsas künka otsas. Hiiglasliku puu all . . .”
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