Senni Peura 10-12 v

Tyttö joka halusi Lentää
Olipa kerran tyttö, joka halusi osata lentää. Mutta hänen pitäisi silloin päästä noidan mökille ja
sinne olisi vaarallinen reitti. Eräänä päivänä tyttö päätti lähteä noidan mökille. Tytön äiti yritti
pysäyttää tytärtään, mutta turhaan. Tyttö ei kuunnellut.
”Lähden nyt”, tyttö sanoi äidilleen, sitten tyttö lähti.
Tyttö oli löytänyt kartan noidan mökille. Ensin tytöllä olisi vastassa lohikäärme, mutta tyttö oli
varautunut kaikkeen. Sitten tyttö tuli lohikäärmeen luo, ja sitten hän meni sinne lohikäärmeen luo.
Lohikäärme oli vanha ja karvainen. Se näytti hyvin väsyneeltä. Se nukkui ja sitten, sitten se heräsi.
Sen harmaavihreät silmät aukesivat ja se näki tytön.
Se nousi, tuli tytön ja sitten tyttö kysyi: ”Miksi et päästä ketään ohi?”
Lohikäärme murahti: ”Sitten he tappaisivat minut!”
”Eihän kukaan niin tekisi?”, tyttö kysyi.
”Kaikki!”
”MIKSI?”
”Koska olen viimeinen jäljellä oleva!”
”Pääsenkö ohi jos lupaan tuoda muita lohikäärmeitä takaisin tullessani?”
”Käy, jos lupaat”, lohikäärme vastasi ja väistyi tytön tieltä!
Ja sitten tyttö jatkoi matkaa. Seuraavaksi tyttö tulisi peikon vuorelle. Hänelle oli kerrottu, että
peikko oli napannut läheisen valtakunnan prinsessan. Tyttö aikoi pelastaa hänet. Sitten hetken
päästä tyttö tuli vuorelle. Tyttö tuli iloiseksi, koska hän oli aina halunnut nähdä vuoren. Hänen
mielestään se oli hyvin kaunis. Sitten tyttö kiipesi vuorelle. Siellä oli luola. Tyttö kiipesi luolaan.
Siellä hän näki prinsessan ja sitten jätti tuli sisään! Tyttö ei tiennyt mitä tehdä. Ja sitten hän keksi.
Hän aikoi kiivetä katon kautta. Hänellä oli puukko mukana. Sen avulla hän kiipesi katon kautta.
Sitten hän näki, että jätti lähti toiseen huoneeseen. Sitten tyttö näki prinsessan siellä.
Prinsessa kuiskasi: ”Auttakaa.”
Tyttö kysyi: ”Missä avain on?”
Prinsessa vastasi: ”Kolmas ovi oikealta, siellä se roikkuu naulan päässä.”
”Selvä”, sanoi tyttö.
Sitten tyttö lähti matkaan. Hetken päästä hän tuli kuudelle ovelle ja sitten hän meni kolmannelle
ovelle oikealta ja hän avasi oven. Hän näki seinän täynnä avaimia. Sitten tyttö näki keskellä kaikkia
suuren avaimen. Hän otti sen ja meni ulos ovesta. Hän pelästyi pahanpäiväisesti. Siellä oli kaksi
suurta jalkaa. Hän piilotti avaimen hameen sisään ja sitten hän tuli ulos ovesta, sulki varovasti
oven ja sitten hän meni jätin ohi. Hän alkoi kiivetä kattoa pitkin prinsessan luo. Hän odotti että jätti
menisi. Ja sitten se meni. Tyttö tuli alas prinsessan luo. Tyttö avasi lukon ja prinsessa kiitteli kovasti
ja sanoi sitten menevänsä kotiin. Tyttö päätti jatkaa matkaa☺. Hän katsoi karttaa. Seuraavaksi ja
viimeiseksi hän menisi pahan metsän läpi. Siellä olisi eläviä puita ja jopa kakkiaisia. Tyttö tuli
metsän reunalle ja odotti ehkä kaksi minuuttia ja sitten hän astui metsään. Hän meni syvemmälle
ja syvemmälle metsään. Ja sitten hän näki kolme tai neljä tai jopa viisi elävää puuta. SE OLI
KAUHEA NÄKY. Tytöstä tuntui että hän oksentaisi! Koska ne oli niin pelottavia". Ja sitten hän
rohkaisi itsensä ja meni syvemmälle metsään. Tyttö oli juuri menossa elävien puiden ohi mutta
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sitten yksi puista otti tytön kädestä. Tyttö pysähtyi ja kääntyi katsomaan mikä se oli. Puu näytti
hyvin nuorelta.
”HUI”, tyttö sanoi ,sillä hän oli pelästynyt.
Puu virnuili ja sanoi: ”Pääset tästä ohi jos suoritat tehtävän!”
”Mitä sitten?”, tyttö kysyi.
”Sinun pitää hakea kolme kultaisen kotkan sulkaa”, puu vastasi.
”Onnistuu”, tyttö sanoi ja lähti matkaan.
Pienen kävelymatkan päästä tyttö tuli suuren linnun pesän luo.
”HALOO!”, tyttö huusi ja hetken päästä tyttö kuuli vanhan ja harmaan äänen.
”Kuka siellä?”
Tyttö aikoi vastata, mutta juuri silloin puu alkoi vajota maan sisään. Tyttö pelästyi aivan kauheasti,
ja juuri silloin kotka tuli ulos sieltä ja se se olikin!
”Saanko kolme sulkaa sinulta?”, tyttö kysyi.
”Miksi?”
”Koska vien ne puille.”
”Jos olet rehellinen aina.”
”Aina!”
Lintu sylki: ”Hyvä on.”
Ja sitten tyttö sai kolme kultaista sulkaa. Tyttö lähti takaisinpäin. Hetken päästä tyttö tuli takaisin
puiden luo.
”Onko sinulla ne?”, puu kysyi.
”On”, tyttö vastasi.
”Tässä”, tyttö sanoi.
”Kiitos”, puu sanoi.
”Ole hyvä. Heippa!” tyttö sanoi puille ja lähti jatkamaan matkaa.
Hetken päästä tyttö tuli kiviringin keskelle. Tyttöä hämmästytti paljon. Mutta sitten tyttö kuuli ja
jopa näki monta kakkiaista. Ne tulivat lähemmäksi ja lähemmäksi tyttöä. Tyttö otti tulta esiin ja
heilutti ympäriinsä ja se tepsi. Kakkiaiset lähtivät. Tyttö pääsi ulos metsästä. Siellä tyttö näki keijuja
ja jopa menninkäisiä. Ja sitten tyttö tuli noidan mökille. Ja siellä oli hyvin paljon kissoja!
Sitten hän näki noidan ja meni noidan luo ja kysyi: ”Voitko auttaa minua?”
”NO! mitä haluat?”, noita kysyi.
”Minä, minä haluaisin osata lentää. Osaatko auttaa?”, tyttö kysyi.
”En ole varma”, noita vastasi.
”Mitä minun pitäisi sitten tehdä?”, tyttö kysyi.
”Ensiksi kysyn miksi haluat osata lentää?” noita kysyi.
”No! Sitten voisin hakea kissan puusta kun se sinne jää jumiin esimerkiksi”, tyttö sanoi.
”Oliko muuta? Oliko muuta?”, noita kysyi.
”No jos minun pitäisi viedä sairaalle mummolle lääkkeitä tai jos äiti haluaa antaa rahaa lasten
orpokotiin”, tyttö vastasi.
”No selvä sitten”, noita sanoi.
”Joo, mitä minun pitäisi tehdä?”, tyttö kysyi.
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”Ensiksi sinun pitäisi hakea lintukissan karva”, noita sanoi.
”Kyllä se onnistuu jos kerrot missä lintukissa asuu”, tyttö sanoi.
”Kyllä minä voisin, kai”, noita vastasi.
”Sinun pitää mennä vain metsän läpi”, noita vastasi.
”Selvä”, tyttö vastasi.
”Minä lähden nyt”, ja sitten tyttö lähti matkaan.
Tyttö tuli ulos mökistä ja näki suoraan edessään pitkän näköisen keltaisen pellon ja meni pienelle
polulle, jonka hän näki. Ehkä 10 minuutin päästä tyttö tuli pellon toiseen päähän ja näki heti
suuren olennon jolla oli suuret ja kauniit siivet ja sillä oli myös hyvin kaunis pitkä häntä. Se oli
lintukissa. Tyttö meni niin hiljaa kuin pystyi ja sitten nyppäsi karvan turkista. Ja sitten hän lähti
takaisin päin.
Kun hän oli puolessa välissä hän sanoi: ”Sehän oli helppoa”.
Ja sitten hän jatkoi matkaa. Hetken päästä tyttö tuli noidan mökille. Ja siellä noita odotti ja silitti
yhtä kissaansa.
”Siinä kesti ainakin puoli tuntia”, noita valitti.
”Nyt se pitää laitaa pataan ja keittää, kun olet hakenut lentokalan pyrstön ja etanan limaa”, noita
sanoi.
Tyttö lähti matkaan taas. Hetken päästä tyttö tuli aika pienen lammen luo. Se oli täynnä
lentokaloja. Tyttö otti maasta yhden pyrstön, ja sitten tyttö toi sen noidalle. Noita laittoi sen
pataan.
”Tuolla on etanakivi mene sinne hakemaan lusikalla limaa.”
”Yök, hyvä että minulla on lusikka!” tyttö ajatteli.
”Selvä”, tyttö vastasi , ja lähti etanakivelle.
Tyttö otti lusikan ja alkoi ottaa limaa kivestä. Hetken päästä tytöllä oli tarpeeksi etananlimaa. Noita
laittoi senkin pataan, ja sekoitti. Sitten noita laittoi liemen pieneen lasipurkkiin ja antoi sen tytölle.
”On vielä yksi asia jäljellä. Minä lupasin lohikäärmeelle, että minä toisin toisen samanlaisen
hänelle.”
”Haepa viherköynnös!”
Tyttö haki yhden vihreän pitkän kasvin. Noita laittoi sen pataan. Sieltä tuli ulos pieni söpö
lohikäärme.
”KIITOS!” tyttö sanoi, ja lähti kotimatkalle.
Tyttö oli löytänyt oikoreitin kotiin, mutta se menisi onneksi lohikäärmeen luota. Sitten tyttö tuli
lohikäärmeen luo.
”Onko sinulla se?” lohikäärme kysyi.
”On, tässä ”, tyttö sanoi.
”KIITOS!” lohikäärme iloitsi!
”Heippa”, tyttö vilkutti lohikäärmeelle. Hetken päästä tyttö alkoi tunnistaa paikkoja ja sitten tyttö
näki talonsa ja alkoi juosta kotiin päin.
”ÄITI , ÄITI.”
”Tervetuloa kotiin”, äiti sanoi, ja halasi tytärtään.

3

Senni Peura 10-12 v

Tyttö otti lasipurkin taskustaan ja joi sen ja sitten alkoi lentää. Tyttö näki kissan puussa ja lensi
pelastamaan sen.

LOPPU!
Kilpailija A 13
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