Lumiukko
Prinsessa Bella oli leikkimässä ulkona. Oli talvi. Paksut hanget
peittivät linnan puutarhan. Puut nuokkuivat lumitaakan alla.
Pakkanen nipisteli poskia. Prinsessa istui yksin hangessa
keskellä puutarhaa. Pikku prinsessalla oli vaaleanpunainen,
kullalla kirjottu toppahaalari, pehmeät turkisreunaiset kintaat ja
hieno turkishattu. Kruununsa prinsessa oli jättänyt yöpöydälle
talteen. Se oli liian kylmä talvella ulkona. Prinsessa kaivoi
kultaisella lapiolla hankea ja hänellä oli tylsää. Muut lapset
saivat laskea mäkeä ja leikkiä lumisotasilla, mutta kuningas
sanoi, että Bella oli liian hieno sellaiseen. Bella ei olisi halunnut
olla hieno. Bella halusi leikkiä. Haikeana hän kuunteli linnan
muurin yli kuuluvia ääniä. Siellä oli lapsia leikkimässä ulkona.
Pulkkamäestä kuului iloisia huutoja. Mutta siinä hän oli yksin
linnan puutarhassa kaivamassa hankea kultaisella lapiolla.
Inhottavaa olla prinsessa! Bella iski harmissaan kultaisen
lapionsa lumeen. Samassa jostakin lensi lumipallo suoraan
Bellan selkään. Pikku prinsessa kirkaisi säikähtäneenä ja katseli
ympärilleen. Mistä se tuli? Lumisen pensaan takaa kurkisteli
pikkuinen poika ja virnisti. Pojalla oli liian iso toppatakki ja
hassu raidallinen pipo. Pojan hämmästykseksi pikku prinsessa
teki sangen näppärästi lumipallon ja heitti sillä poikaa. Poika
väisti ja kurkkaisi sitten uudelleen. "Mistä sinä tulit? Mikä sinun
nimesi on?" pikku prinsessa kysyi. "Kiipesin muurin yli, siellä
oli iso lumihanki muuria vasten. Minun nimeni on Tuukka",
poika vastasi, "Tehdäänkö lumiukko?" "Joo!" Bella sanoi
innokkaana. Hänellä ei ollut aavistustakaan, miten lumiukko
tehdään, mutta se kuulosti hauskalta ja pikku prinsessa oli
innokas kokeilemaan. Yhdessä he pyörittivät isoja lumipalloja ja
pinosivat ne päällekkäin. Tuukka teki lumiukolle kädet. Bella
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poimi pojan ohjeiden mukaan jäätyneitä pihlajanmarjoja ja
paineli ne lumiukon naamaan suuksi ja silmiksi. "Harmi, ettei
meillä ole sille hattua tai jotakin", poika pohti ääneen. "Minä
haen jotakin sisältä", Bella lupasi ja kipitti linnaan. Hetken
kuluttua hän palasi mukanaan pieni kruunu. "Tämä on veljeni
vanha kruunu, se on käynyt jo pieneksi", pikku prinsessa selitti ja
ojensi kruunun pojalle. Tuukka pyöritteli kultaista, jalokivin
koristeltua kapinetta kädessään. "Tämä sopii loistavasti", hän
kiitteli ja Bella loisti ylpeydestä. Lapset laittoivat kultaisen
kruunun lumiukon päähän. "Tästä tuli nyt lumikuningas",
Tuukka tuumasi
Kirjoittanut Päivi Honkakoski

Kysymyksiä
Miksi prinsessa oli yksin?
Minkä niminen poika tuli linnan puutarhaan?
Mitä prinsessa ja Tuukka tekivät?
Tehtävä
Tehkää ulkona lumiukko. Askarrelkaa sille kruunu päähän.
(Kesätehtävä:
Askarrelkaa
pieni
lumiukko
kierrätysmateriaaleista, tai leikatkaa sellainen paperista)
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