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E s i m e n e  p e a t ü k k

Tõre tädi Gunvor ehk 
maailma kõige halvema suvevaheaja algus

Williami tädi Gunvor ei olnud selline tädi, kes küpsetaks pann-
kooke. Või joonistaks. Või viiks jalutuskäigule ja küsiks, mis su parima 
sõbra nimi on. Või et kas on vahva jalgpalli mängida või puu otsa 
ronida. Üldsegi mitte. Tädile lapsed ei meeldinud ja William ei olnud 
sugugi kindel, kas talle üldse keegi meeldib.

Sellest oleks võinud Williamil ükstapuha olla, mõtled sa arvatavasti. 
Aga ei olnud. Sest üks tohutu suur probleem tädi Gunvoriga oli see, et 
ta oli Williami ainus sugulane. Lisaks vanematele muidugi.

Kui on olemas terve pirakas suguvõsa – tädid, onud, vanavanemad, 
onupojad, täditütred – siis saaks üheainsa tõreda tädiga hakkama, eks? 
Aga kui ongi üksainus tädi, ei mingeid vanavanemaid ja kõike sellist. 
Ja kui su isa on arst ja Etioopias lähetuses. Ja kui ema peab terveks 
nädalaks kursusele minema. TERVEKS nädalaks, keset suvevaheaega, 
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ja ainus sugulane, kes olemas on, on tõre tädi Gunvor ‒ siis võib see 
asi küll natuke nagu probleemina tunduda.

„Sellega on siis korras,” oli Williami ema öelnud, kui telefonikõne 
lõpetas. Ta naeratas Williamile natuke ärritaval moel julgustavalt. 
„Tädi Gunvor saab su oma hoolde võtta. Kindlasti on sul seal väga 
mõnus.”

See viimane oli igal juhul vale. Seda teadis ema muidugi väga 
hästi. William oli telefonijuttu pealt kuulnud ja tal oli täitsa selge, et 
tädi Gunvoril ei olnud sellest kuigi hea meel, et William terve nädala 
tema juures elab.
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Niisiis seisis William nüüd tädi Gunvori väikese imeliku ridamaja 
uksel, ema ühe ja seljakott teise käe otsas, ja imestas, kuidas võib nii 
tühi tunne olla, kui ometi mõlemad käed on täis.

Williami ema oli uksekella helistanud ja tammus nüüd kella 
vaadates jalalt jalale.

„Kui tädi nüüd ainult ära unustanud ei oleks,” pomises ema ning 
William sulges silmad ja mõtles: „Kui ta ainult oleks.”

Aga muidugi ei olnud tädi unustanud. Tal läks lihtsalt ukse ava-
misega sada aastat aega.

„Ahah. Siin te siis olete,” ütles tädi Gunvor. Ta vaatas neid tusaselt 
läbi paksude prillide. Tema juuksed olid hallid ja ehkki ta oli püüdnud 
need pealaele praktiliseks krunniks koguda, turritasid krussis salgud 
pilvena igasse külge. Tal olid jalas ruudulised püksid, mille vöökoht 
oli liiga lai ja sääred liiga lühikesed. Ja seljas särk, mis oli viltu kinni 
nööbitud. Sõnagi lausumata läks ta majja tagasi ja William koos emaga 
tema järel.

Õigupoolest ei olnud tädi Gunvor mitte Williami tädi, vaid tema 
ema tädi. Ta oli emaema õde, ja kuna William ei olnud oma vanaema 
kunagi tundnud, leidis ema, et väga tähtis on tundma õppida tädi 
Gunvorit. „Ta on ju sinu ainus sugulane!” ütles ta.

William oleks tahtnud teada, mida ema sellega õieti mõtles. Mida 
hakata peale sugulasega, kui see on lihtsalt tõre ja torssis ega tunne sinu 
vastu mingit huvi? „Aga,” püüdis ema seletada, „ta on tegelikult väga kena, 
kui ... Ta on lihtsalt natuke pentsikuks muutunud ... vanaduspäevil.”

Kindla peale.

Kui nad majja astusid, oli tunne, nagu oleks suvi kadunud. Ehkki oli 
juuli ja päike säras üle terve linna, oli majas täiesti hämar. Esikuseinad 
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olid kaetud tumedate puupaneelidega ning põrandat ja treppi kattis 
ebamäärast värvi paks vaip. William pidi nägemiseks silmi pingutama.

„Koti võite üles kambrisse panna.”
William jättis ema ja tädi Gunvori kahekesi kööki ja kadus kotiga 

trepist üles. Üleval oli samuti hämar. Karvane põrandavaip oli ka 
siin, ja seintel oli rohemustriline tapeet. William ei olnud kunagi siin 
üleval käinud, sellepärast ei teadnud ta ka, milline kolmest uksest viib 
kambrisse.

Esimene, mille ta avas, viis vannituppa. Hea teada. Teine uks avanes 
suurde ruumi, kus olid maast laeni riiulid ja kastid. See ei saanud küll 
tema kamber olla. Siis pidi õige olema kolmas uks. William vaatas sisse.

Kamber oli ausalt öeldes vilets sõna kirjeldama seda ruumi, kus ta 
magama pidi. Kolikamber oleks parem olnud. Või toapealne või midagi 
sellist. Siin olid samamoodi maast laeni riiulid, täis vanu kollaseid 
pabereid, raamatuid ja hunnikute kaupa kaste.

Ainus asi, mis paljastas, et siin pidi William magama hakkama, oli 
vana koiku, mis oli pandud ühe riiuli kõrvale. Koikul oli lina, padi ja 
ruuduline tekk. Laes rippus elektripirn katkise lambivarjuga, mis oli 
ehk kunagi olnud punane.

William viskas koti koikule ja tõmbas pleekinud rohelised kardinad 
eest ära. Sisselangevad päikesekiired tundusid võõrad ja kohmetud selles 
väikses kambris, kuhu nad ei olnud harjunud sattuma.

William vaatas välja, üle väikeste ridamajaaedade, mis aknast paistsid. 
Peaaegu nagu oleks vaadanud hoopis teise maailma. Maailma, kuhu 
tema ei pääse. Seal olid inimesed, kes päevitasid. Ja üks, kes grillis. Ja 
lapsed, kes hüppasid batuutidel.

Isegi naaberaias oli üks tüdruk, kes viskas hundiratast, keerutas 
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hularõngast ja lustis. Nii lähedal ja ometi nii lõputult kaugel süngest 
väikesest kambrist, kus seisis William. Tüdruk keerles õhus ringi, nii 
et tumedad juuksed pilvena ta ümber lendlesid. Siis ta kukkus. Siis ta 
naeris. Ja siis oli ta jälle hoos. See oli peaaegu talumatu.

William hingas sügavalt sisse. Ja hakkas köhima. Tolmu oli tublisti. 
Ta pööras ringi ja skannis pilguga tuba, kuni leidis pistikupesa.

„Vähemasti iPadi jaoks voolu siis on,” pomises ta. Ega ta tavaliselt 
iseendaga ei rääkinud, aga ta mõtles, et võibolla peaks seda nüüd 
harjutama, kui kellegi teisega rääkida ei ole.

„William!” hüüdis ema alt esikust. „Ma hakkan nüüd minema. 
Kas tuled alla ja jätad hüvasti?”
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William hüppas trepist alla ja kadus ema kaissu.
„Nina püsti,” sosistas ema talle. „Nädal saab kiiresti mööda. Mina 

hakkan sind ka igatsema.”
Siis pigistas ema teda veidi kõvemini ja korraks lõid Williami 

silmad kirvendama.
„Nägemist.”

„Kas sa lõunat sööd?” küsis tädi Gunvor.
„Jah.”
„Hm.” Tädi kortsutas kulmu. „Seal kastis on leiba, või ja soola-

heeringas on külmkapis.”
„Ee,” alustas William, aga tädi oli juba köögist läinud. „Ma ei talu 

hästi gluteeni,” jätkas poiss. Iseendale. Niimoodi võis ehk veel iseendaga 
täitsa heaks sõbraks saada.

Ta vaatas ringi. Köök ei olnud niisama hämar kui esik ja ülakorrus. 
Kapiuksed ja sahtlid olid küll samuti tumedast puust, aga köögi otsast, 
ukseaknast, tuli valgust.

William keeras aiauksele selja. Ta ei tahtnud, et talle veel enam 
meenutataks kõike seda suverõõmu, millest ta ilma jäi.

Helehallil lauaplaadil silmas ta kotti toiduga, mille ema oli kaasa 
pakkinud. Oli purk tahiinit, potsik hummust, viigimarjarull võileivale 
– ja gluteenivaba leib. Ta õngitses leiva välja ja avas külmkapi.

Ah nii, soolaheeringas – ei tea, kas selles on gluteeni. Ta vaatas 
purgi tagakülge, nii nagu tegi alati ema, ja leidis koostise kirjelduse. 
Veeris kummalisi sõnu. Jahu kohta ei olnud sõnagi. Soolaheeringas oli 
niisiis okei. William keeras purgil kaane pealt ja ninna kargas hapukas, 
vänge lehk. Ta leidis ka klaasi, aga juua polnud muud kui vett. Siis istus 
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ta väikese, vakstuga kaetud köögilaua taha ja sõi gluteenivaba 
heeringaleiba.

Ülejäänud päeva veetis ta iPadiga mängides. William 
oli hiljuti näinud videot sellest, kuidas „Minecraftis” hõljuvaid saari 
ehitatakse, tundus niisiis harjutamiseks hea aeg. Õhtul praadis tädi 
Gunvor natuke tursamarja ja keetis natuke kartuleid. Kui nad söönud 
olid, vaatas tädi teda äkitselt uurivalt, nagu oleks William alles nüüd 
kohale jõudnud.

„Sa käid koolis.”
William ei olnud kindel, kas see oli küsimus. Ta ikkagi noogutas.
„Mis klassis sa käid?” küsis tädi.
„Lähen pärast suvevaheaega kolmandasse,” vastas William.
„Kas teil füüsika on?”
„Mm, ei, mis see on?”
„Kus õpitakse ... elektrit, raskusjõudu. Loodusseadusi. Päikese-

süsteemi. Aga keemia?”
William raputas pead. „Kas see on nagu loodus ja tehnoloogia? 

Ma arvan, et see füüsika tuleb alles suuremates klassides.”
„Aga see on ju elementaarne.”
William tahtnuks vahele pista, et neil oli küll koolis teemapäeval 

jutuks olnud päikesesüsteem ja kosmos, aga tädi Gunvorile ei olnud 
sellist asja kuigi kerge öelda.

Teiste täiskasvanutega oli lihtsam. Oma sõbra Eigili isale oleks ta 
näiteks lihtsalt öelnud: „Me õppisime koolis päikesesüsteemi kohta.” 
Ja siis oleksid nad võibolla rääkinud, mida nad õppinud olid ja mis 
oli põnev olnud. Vahest oleksid nad rääkinud ka kosmoserakettidest 
ja marslastest ja „Tähesõdadest”.
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Aga tädi Gunvoriga niimoodi ei olnud. William tegelikult ei saa-
nud üldse sõna suust, ja tädi vaid raputas pead ja koristas laua. „Võta 
pesulapp,” ütles ta, ja siis pesid nad vaikides nõusid, kuni William ühe 
klaasi põrandale pillas. Terav klirin ja killud igal pool.

Siis jäi veel vaiksemaks, kui enne oli olnud. William hoidis hinge 
kinni ja kõõritas tädi poole. Pikka aega ei öelnud tädi üldse mitte 
midagi. Vaatas vaid klaasikilde põrandal.

„Siit igal juhul näeme, et raskusjõud on ikka veel olemas,” ütles 
ta lõpuks, „ehkki koolis seda ei õpita. Prügikühvel on kapis,” lisas ta, 
jättis siis klaasikillud Williami hooleks ja läks ära.

„Tegelikult ei tohi lapsed klaasikildudega jännata,” ütles William. 
Iseendale. „See võib ohtlik olla.” Aga ta sai need kokku pühitud ja 
prügikasti kallatud.

„Tere, hambahari,” ütles ta oma hambaharjale, kui veidi aja pärast 
ülakorrusel vannituppa astus. „Küll näed, siin on meil veel täitsa mõnus.”

„Tere, iPad, nina püsti,” ütles ta, kui kambrisse jõudis. „Nädal 
läheb ruttu.” Ta ohkas. Vähemasti oli nüüd üks päev vähem.

IPadis oli headöödsoov emalt: „Jõudsin kenasti kohale. Igatsen 
sind juba. Maga hästi.”

Siis otsis William kotist välja oma vana „Käpapatrulli”-pidžaama. 
Ta oli algul keeldunud seda kaasa võtmast, aga teisi puhtaid ööriideid 
tal ei olnud. See oli ka ükskõik, mitte keegi ju seda ei näinud.

Aga pidžaama selgapanemise asemel istus ta lihtsalt voodil ja vaatas 
toas ringi.

Pilk rändas raskelt üle kingakarbiridade, üle käsitsi kirjutatud 
lipikute, mida ta lugeda ei osanud. Üle raamatute sõnadega, mida 
ta kunagi varem ei olnud kuulnud ega olnud kindel, kas oskaks neid 
hääldadagi, kui prooviks.
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Aga ohoo! Ühel alumisel riiulil oli kast, kust paistis midagi vanade 
lasteraamatute moodi. Sellega ei olnud ta arvestanud.

Ta hüppas voodilt maha ja võttis kasti välja. Seal olid mõned 
H. C. Anderseni raamatud. Ja seal olid „Lastelaulud”, „Peeter Paan” ja 
„Alice Imedemaal”. Ja „Pipi Pikksukk”. Ja veel mõned, pealkirjadega 
„Frankenstein”, „Pöidlaküüdi teejuht galaktikas” ja „80 päevaga ümber 
maailma”. Ja siis üks, mille pealkiri oli „Lõvi, nõid ja riidekapp”.

Viimane kõlas parajalt kummaliselt, niisiis heitis William voodile 
ja hakkas ahmima lugu neljast lapsest, kes mingisuguse sõja ajal olid 
saadetud elama maale ühe vana veidra professori juurde. Õnneks leidsid 
nad riidekapi, mis osutus ukseks imepärasesse võlumaailma. 




