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Selle raamatu tegelased on:
INIMESED
Tema Majesteet Inglismaa kuninganna
Mary, kuninganna toatüdruk
Härra Tibbs, palee ülemteener
Armee ülemjuhataja
Õhujõudude ülemjuhataja
Ja loomulikult Sophie, orb

HIIGLASED
Lihakugistaja
Kondiragistaja
Meestemurdja
Lapselutsija
Pekirebija
Ahnevats
Piigapigistaja
Verevaat
Lihunikuhakatis
Ja loomulikult SSH
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Vaimude tund
Sophie ei saanud kuidagi und.
Särav kuukiir piilus kardinaprao vahelt sisse.Valguslaik oli
täpselt tüdruku padjal.
Orbudekodu teised asukad olid juba mitu tundi
maganud.
Sophie sulges silmad ning lamas hästi vaikselt. Ta püüdis
kannatlikult magama jääda.
Sellest polnud kasu. Kuukiir torkis nagu hõbemõõk läbi
toa otse talle näkku.
Maja oli hiirvaikne. Allkorruselt ei kostnud hääli.
Ülakorruselt ei kostnud samme.
Kardinaga varjatud aken oli pärani. Keegi ei jalutanud
väljas kõnniteel. Ükski auto ei mürisenud sõiduteel. Kusagilt
ei kostnud ainsatki heli. Sophie polnud kunagi kohanud
sellist haudvaikust.
Vahest seepärast, ütles ta endale, et käes oli vaimude tund.
Kunagi oli keegi talle sosistanud, et vaimude tunniks nimetatakse seda hetke keskööl, mil kõik lapsed ja
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täiskasvanud magavad väga sügavasti ning kõik mustad jõud
saavad peidust välja tulla ja maailmas peremeest mängida.
Kuukiir säras eredamalt kui eales varem Sophie padjal, nii et
tüdruk otsustas voodist välja ronida ja kardinad korralikult
kinni tõmmata.
Pärast öörahu voodist välja ronida ja vahele jääda tähendas päris kindlasti karistust. Isegi tualettiminek polnud piisav
vabandus ning karistada said ka selle eest. Kuid Sophie oli
kindel, et praegusel hetkel pole kedagi, kellele vahele jääda.
Ta küünitas oma prille võtma. Need olid ta voodi kõrval
tooli peal. Prillid olid metallraamide ja väga paksude klaasidega. Ilma nendeta ei näinud tüdruk peaaegu midagi. Nii ta
siis panigi prillid ette, lipsas tasakesi voodist välja ning hiilis
läbi toa akna juurde.
Kardinateni jõudes lõi Sophie pisut kõhklema. Tal tekkis
kiusatus kardinate alt läbi pugeda ja aknast välja kummarduda, et teada saada, kuidas maailm õieti vaimude tunnil välja
näeb.
Ta kuulatas veel kord. Haudvaikus.
Kiusatus välja vaadata muutus nii tugevaks, et tüdruk ei
suutnud sellele enam vastu seista.Ta pugeski kähku kardinate
alt läbi ning küünitas end aknast välja.
Hõbedases kuuvalguses paistis külatänav hoopis teist
sugune, kui tema seda teadis olevat. Majad paistsid muinasjutumajakeste moodi kühmus ja upakil. Kõik paistis kuidagi
kahvatu, kummituslik ja piimjas.
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Ta vaatas proua Rance’i poodi teisel pool teed. Sealt sai
osta nööpe, lõnga ja kummipaela. Seegi maja tundus kuidagi
ebareaalne, kuidagi hägune ja salapärane.
Sophie pilk liikus nüüd tänavat pidi aina kaugemale ja
kaugemale.
Järsku ta tardus. Midagi lähenes teist tänavapoolt pidi.
Midagi musta.
Midagi pikka ja musta.
Midagi väga pikka ja väga musta ja väga peenikest.
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Kes?
Inimene see küll polnud. See poleks kuidagi saanud inimene olla, sest see oli ka kõige pikemast mehest neli korda
pikem. Tulija oli nii pikk, et tema pea ulatus majade pööninguakendest kõrgemale. Sophie tegi suu lahti ja tahtis
karjuma hakata, kuid häält ei tulnud. Kurk oli samamoodi
hirmust kange kui kogu ülejäänud keha.
See oli tõeline vaimude tund.
Pikk must kogu liikus omasoodu lähemale. Ta hoidus
tänava vastaspoole majade ligi ning peitis end varjudesse,
mida kuu valgustama ei ulatunud.
Ta muudkui tuli ja tuli ikka lähemale ja lähemale. Kuid
ta liikus kuidagi hüplikult. Ta peatus, liikus siis edasi ning
peatus jällegi.
Millega see vari õieti tegeles?
Ahaa! Sophie nägi nüüd, millega tulija tegeles. Too seisatas iga maja ees ning vahtis ülakorruse akendest sisse. Kuid
ta oli nii pikk, et pidi selleks kummarduma.
Nii ta siis peatus ja piilus sisse. Siis libistas ta end järgmise
maja juurde ja peatus jälle ja piilus uuesti. Ja nii ta tegi kõigi
sel tänaval asuvate majade juures.
Nüüd oli see tulija juba palju lähemal ning Sophie nägi
teda selgemini.
Hoolikam silmitsemine laskis järeldada, et tegu on
mingisuguse ISIKUGA. Muidugi polnud see inimene. Aga
ISIK oli see kohe päris kindlasti.
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Lihtsalt HIIGLASLIK ISIK.
Sophie jõllitas kuuvalgusest hägust tänavat. Hiiglane –
kui see ikka oli hiiglane – kandis pikka MUSTA HÕLSTI.
Ühes käes hoidis ta midagi, mis oli nagu VÄGA PIKK JA
PEENIKE TROMPET.
Ja teises käes oli tal SUUR REISIKOHVER.
Nüüd oli hiiglane peatunud härra ja proua Goochey
maja ees. Goocheyd pidasid High Streetil aedviljapoodi ning
pere eluruumid asusid kaupluse peal. Nende kaks last magasid ülemise korruse eestoas, teadis Sophie.
Hiiglane piilus aknast tuppa, kus Michael ja Jane
Goochey mõnusasti magasid. Sophie jälgis seda teiselt
tänavapoolelt ega julgenud hingatagi.
Ta nägi, kuidas hiiglane astus sammukese tagasi ning pani
oma kohvri kõnniteele maha. Siis ta kummardus, avas selle
ja võttis midagi välja. See miski sarnanes kandilise keeratava
kaanega klaaspurgiga. Hiiglane keeras purgikaane lahti ja
raputas sellest midagi oma pikka trompetikujulisse torusse.
Sophie jälgis värisedes tema tegevust.
Ta nägi, kuidas hiiglane ajas end uuesti sirgu ning torkas
pasunaotsa ülakorruse lahtisest aknast sisse, otse tuppa, kus
magasid Goochey lapsed. Tüdruk nägi, kuidas hiiglane sügavalt sisse hingas ja torusse puhus.
Mingit häält polnud kuulda, kuid Sophie oli surmkindel,
et ükskõik mida too purk ka ei sisaldanud, igatahes sai see
nüüd läbi toru Goocheyde laste magamistuppa puhutud.
Mis see võis küll olla?
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Kui hiiglane pasunatoru aknast välja tõmbas ja kummardus
oma kohvrit võtma, pööras ta juhtumisi pead ning vaatas
vilksamisi üle tänava.
Kahvatus kuuvalguses nägi Sophie väga suurt piklikku
kortsulist nägu, mille küljes lehvisid tohutud kõrvalapakad.
Nina oli pikk ja kitsas nagu noatera, ninast ülalpool aga
vaatas särav silmapaar Sophiele otse näkku. Pilk oli metsik ja
kurjakuulutav.
Sophie kiljatas ning põrkus aknast eemale. Ta tormas läbi
toa oma voodisse ja peitis end teki alla.
Ta kössitas seal hiirvaikselt ja värises üle kogu keha.
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