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Lomalla

”Minä voisin lyödä vetoa, että hän  

on lintu”, piipitti varpunen, joka istui  

räystäällä muiden varpusten vieressä.  

”Aivan varmasti!” Kiihtyneenä se katseli  

pientä punahiuksista tyttöä, joka istui 

syömässä aamiaista perheensä kanssa 

mukavan merenrantahotellin terassilla.

”Mutta…” ihmetteli viereinen varpunen.  

”Mitä hänellä sitten on päässä? Eivät nuo  

ole höyheniä.”

”Onhan!” ensimmäinen varpunen jatkoi 

mutta tuumi sitten hetken. ”Ehkä hänellä on 

juuri sulkasato… ja jokin on mennyt pieleen.”
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sillä hänellä oli erityinen taito: hän osasi 

puhua eläinten kanssa.

”Voimmeko sopia, että sinä et loman  

aikana juttele eläinten kanssa?”  

Lillin äiti kysyi. ”Sinä toki tiedät,  

että siitä seuraa aina kamala hämminki,  

kun ihmiset huomaavat sen.  

Minä haluaisin kerrankin viettää  

viikon loman rauhassa. Sopiiko?”

Lilli nyökkäsi myöntyväisesti. ”Juu,  

ilman muuta”, hän suostui vaikka tiesi,  

kuinka vaikeaa se olisi… Mutta hän halusi 

itsekin välttää muiden lomailijoiden töllötystä.  

”Se, mikä on hänen päässään, näyttää ihan 

risukolta,” huomautti kolmas varpunen.  

”Onko hän… pensas?”

”Jos hän on luuta?” sirkutti neljäs varpunen. 

”Valeluuta?”

Kun varpuset alkoivat kiivaasti keskustella 

asiasta, otti tyttö, jonka nimi oli Liliane 

Etelätuuli, huivin taskustaan ja kietoi 

sen päähänsä. Hän ei ollut pahoillaan 

ruosteenpunaisesta leijonanharjastaan,  

mutta jos jopa varpuset katoilla tirskuivat,  

että hän näytti vappuhuiskalta…

Lillistä ei ollut mitenkään poikkeuksellista, 

että hän ymmärsi lintujen liverrystä,  
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Toivottavasti kenenkään hotellivieraan 

silmään ei pistänyt se, että vähintään 

kaksikymmentä varpusta istui räystäällä 

samaan aikaan, tuijotti häntä ja sirkutti 

kovaäänisesti.

”Minä yritän parhaani”, Lilli lupasi.  

”Minä en puhu yhdenkään eläimen kanssa  

ja olen kasvien kanssa varovainen.”  

Lillillä oli näet erikoinen vaikutus kasveihin: 

kun Lilli nauroi, hänen ympärillään alkoivat 

lukemattomat kukat kukkia. Äiti hymyili 

helpottuneena. ”Hyvä, olen iloinen siitä.”

”Mutta älä vaivu epätoivoon sen vuoksi”, 

Lillin isä huomautti tyttärelleen.

Lilli hymyili heille. Hän tuli mainiosti toimeen 

vanhempiensa kanssa. Ja isoäidin, joka oli 

tullut heidän kanssaan lomalle ja josta hän 

myös piti kovasti.

Äkkiä Lilli huomasi pojan, joka istui 

vanhempineen viereisessä pöydässä.  

Poika näytti hieman vanhemmalta kuin hän,  

ja poika ei jostain syystä näyttänyt  

kovin mukavalta. Tuskin Lilli oli ajatellut niin,  

kun poika näytti hänelle kieltään.  

Lilli haukkasi nopeasti leipäänsä ja katsoi 

taas räystäälle.

”Hän on ihmislintu”, piipitti juuri yksi 

varpusista. ”Hän osaa mitä ilmeisemmin 

puhua lintua, mutta…hän ihmistelee!”

”Ihmislintuja ei ole!” toinen varpunen 

visersi. ”Ja…tuota tyttöä ei ole!”

”Häh! Mutta mehän näemme hänet!”

”No, minä en näe!” toinen varpunen jatkoi ja 

käänsi päättäväisesti selkänsä Lillille. 
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Lillin täytyi virnistää. Virnistys sammui,  

kun hän huomasi, että vaalea poika 

viereisessä pöydässä tuijotti häntä.  

Poika nosti etusormensa suupieliinsä ja  

irvisti ällöttävästi.

Lilli ei tiennyt, mitä hänen oikein pitäisi 

tehdä ja katsoi taas muualle. Hänen 

katseensa osui lintutarhaan, valtavaan 

lintuhäkkiin, joka sijaitsi terassin reunalla.  

Pari somaa seeprapeippoa hyppeli siellä 

tangolta tangolle. Yksi niistä katsoi Lilliin ja 

huusi: ”Inhottava poika!”

Lilli rypisti hämmästyneenä otsaansa.

”Inhottava poika!” lintu toisti painokkaasti.

Lilli ihmetteli. Hänhän oli tyttö. Ja sitä paitsi, 

ei hän ollut inhottava. Mieluiten hän olisi 

kysynyt seeprapeipolta asiasta, mutta hän ei 

voinut. Silmänurkastaan Lilli näki, että vaalea 

poika viittoi hänelle. Automaattisesti hän 

katsoi poikaan. Poika näytti hampaitaan ja  

veti silmänsä kieroon. Mutta äkkiä hän lopetti, 

ja hänen silmänsä laajenivat: Lillin isoäiti 

irvisti pojalle.

Lilli kikatti mutta lopetti nopeasti, sillä 

pöydällä olevien kukkien latvat kohosivat 

epäilyttävästi. 

Pojan vanhemmat nousivat pöydästä. 

”Tulehan, Konrad.” Poika nousi ja  

lähti heidän perässään virnuillen  

omituisesti Lillille.
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Kun Lilli meni aamiaisen jälkeen hotellin 

suureen puutarhaan, hän näki Konradin 

kukkapenkkien vieressä. Poika oli kyyhkysien 

ympäröimä. Poika heitteli niille leivänmuruja, 

ja linnut nokkivat niitä hartaasti. Lilli oli juuri 

hymyilemäisillään, kun hän näki,  

että Konradilla oli pikkukiviä oikeassa 

kädessään. Ei kai poika vain… Ennen kuin 

Lilli ehti saada ajatuksen loppuun, Konrad 

tähtäsi ja sinkautti kiven kohti kyyhkystä. 

Kyyhkynen loikkasi säikähtäneenä 

korkealle ja kirkaisi: ”Aiih!” Konrad nyökkäsi 

tyytyväisenä ja tähtäsi seuraavaan lintuun.

Silloin Lilliin tuli eloa. ”Heeeei!” hän huusi 

ja juoksi nopein askelin pojan luo. ”Lopeta!” 

Konrad käännähti. Kun hän tunnisti Lillin, 

levisi virnistys hänen naamalleen.  

”Ai, sinä!”

Lilli seisahtui. Konrad oli ainakin päätä 

pitempi häntä! ”Anna lintujen olla rauhassa!” 

hän kirahti ja väänteli hermostuneesti 

sormiaan selkänsä takana. Kyyhkyset 

tuijottivat häntä yllättyneinä.

”Minun pitäisi jättää ne rauhaan?”  

       Konrad virnuili. ”Annatko sinä  

         minulle muuten selkään?”
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”Sinä olet vastenmielinen”, Lilli sanoi 

hennolla äänellä.

”Niin minustakin”, kujersi eräs kyyhkysistä. 

”Oranssiposket sanoivat sitä jo päiviä sitten. 

Siinä on vastenmielinen poika!”

Lilli hätkähti. Sitä seeprapeipot olivat siis 

tarkoittaneet! Ne olivat puhuneet Konradista. 

Poika ei ollutkaan ensi kertaa heittelemässä 

kivillä lintuja?

Konrad sanoi ylimielisesti: ”Tiedätkös, 

minun pitää harjoitella tähtäämistä…” ja 

tähtäsi saman tien seuraavaa kyyhkystä.

”Anna olla!” Lilli huusi käheästi. Häntä 

pelotti. Siitä huolimatta hän jatkoi: ”Anna 

lintujen olla rauhassa.”

Kyyhkyset kujersivat pontevasti 

hyväksyntänsä.

Mutta Konrad kohotti kättään, jossa oli kivi.

Ajattelematta Lilli syöksähti eteenpäin ja löi 

kiven pois pojan kädestä. Samassa hänen tuli 

yhtä aikaa sekä kuuma että kylmä. Mitä hän 

nyt tekisi? Mitä hänen pitäisi tehdä, kun poika 

kävisi hänen kimppuunsa?

Konrad tuijotti Lilliä epäuskoisesti.  

Lillin rohkeus näytti saaneen pojan  

pasmat sekaisin. Sen sijaan, että olisi 

hyökännyt Lillin kimppuun, hän ärähti:  

”Leikitkö sinä jotain  

sankaria, vai?”  

tönäisi Lillin tylysti  

sivuun ja marssi  

kiukkuisesti pois.

Lilli katsoi  

huolestuneena Konradin  

perään. Toivottavasti  

hän ei törmäisi poikaan  

enää uudestaan.
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Marsut eivät viihdy yksin

Tanya Stewner

Liliane Etelätuulella on kaksi erikoista ominaisuutta: hän 
osaa puhua eläinten kanssa, ja kukat alkavat kukkia hänen 

nauraessaan! Myös lukija saa nauraa seuratessaan Lilianen 
eli Lillin ja tämän ystävien seikkailuja. 

Tässä toisessa osassa tutustumme marsuun, joka ikävöi 
suuresti ystäväänsä. Lilli yrittää Jesajan kanssa selvittää, 
mikä kumma on Mambo-marsun paras ystävä. Ystävää 
jäljitettäessä muun muassa surffataan pölynimurilla ja 

ihastellaan mursun kampausta. 

Liliane Etelätuuli -sarjassa ilmestyy samaan aikaan 
ensimmäinen osa Pieni aasi tekee suuria. 

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa

L84

www.aurinkokustannus.fi

ISBN 978-952-230-464-3

*97895122304643*

Pieni aasi tekee suuria

Tanya Stewner

Lilli kann mit Tieren sprechen! Und das ist ein großes 
Glück, denn der kleine Esel Pepe braucht ihre Hilfe. 

Er hat auf dem Reiterhof in ihrer Nähe ein neues Zuhause 
gefunden, doch er benimmt sich merkwürdig. Ob Lilli 

dabei helfen kann, seinen großen Wunsch zu erfüllen?

Ein liebevolles und spannendes Abenteuer 
für alle kleinen Tierfreunde 

von Bestsellerautorin Tanya Stewner

Mit fröhlich-bunten Bildern von Florentine Prechtel

www.liliane-susewind.de
Bei Antolin gelistet

Das Mädchen, das mit den Tieren spricht

€ (D) 8,99 € (A) 9,30

ISBN 978-3-7373-5201-7

Das Kinderbuchprogramm 
der S. Fischer Verlage: 
www.blubberfisch.de
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Ta
ny

a 
S

te
w

ne
r

E
in

 k
le

in
er

 E
se

l k
om

m
t g

ro
ß

 r
au

s

Tanya S
tew

ner
M

arsut eivät viihdy yksin

Tanya StewnerLiliane
 EtelätuuliLiliane Etelätuuli
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Pieni aasi tekee suuria

Tanya Stewner

Liliane Etelätuulella on kaksi erikoista ominaisuutta: hän 
osaa puhua eläinten kanssa, ja kukat alkavat kukkia 

hänen nauraessaan! Myös lukija saa nauraa seuratessaan 
Lilianen eli Lillin ja tämän ystävien seikkailuja.

Tässä ensimmäisessä osassa tapaamme muun muassa 
äreän siilin, ylvään kimon ja aasin, joka etsii itseään. Lilli 
auttaa ymmärtämään, että jokainen on ainutlaatuinen ja 

suurenmoinen juuri omana itsenään. 

Liliane Etelätuuli -sarjassa ilmestyy samaan aikaan sarjan 
toinen osa Marsu ei ole mielellään yksin.

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa

Tanya StewnerLiliane
  EtelätuuliLiliane Etelätuuli
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www.aurinkokustannus.fi
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Marsut eivät viihdy yksin

Tanya Stewner

Liliane Etelätuulella on kaksi erikoista ominaisuutta: hän 
osaa puhua eläinten kanssa, ja kukat alkavat kukkia hänen 

nauraessaan! Myös lukija saa nauraa seuratessaan Lilianen 
eli Lillin ja tämän ystävien seikkailuja. 

Tässä toisessa osassa tutustumme marsuun, joka ikävöi 
suuresti ystäväänsä. Lilli yrittää Jesajan kanssa selvittää, 
mikä kumma on Mambo-marsun paras ystävä. Ystävää 
jäljitettäessä muun muassa surffataan pölynimurilla ja 

ihastellaan mursun kampausta. 

Liliane Etelätuuli -sarjassa ilmestyy samaan aikaan 
ensimmäinen osa Pieni aasi tekee suuria. 

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa

L84

www.aurinkokustannus.fi

ISBN 978-952-230-464-3

*97895122304643*

Pieni aasi tekee suuria

Tanya Stewner

Lilli kann mit Tieren sprechen! Und das ist ein großes 
Glück, denn der kleine Esel Pepe braucht ihre Hilfe. 

Er hat auf dem Reiterhof in ihrer Nähe ein neues Zuhause 
gefunden, doch er benimmt sich merkwürdig. Ob Lilli 

dabei helfen kann, seinen großen Wunsch zu erfüllen?

Ein liebevolles und spannendes Abenteuer 
für alle kleinen Tierfreunde 

von Bestsellerautorin Tanya Stewner

Mit fröhlich-bunten Bildern von Florentine Prechtel

www.liliane-susewind.de
Bei Antolin gelistet

Das Mädchen, das mit den Tieren spricht

€ (D) 8,99 € (A) 9,30

ISBN 978-3-7373-5201-7

Das Kinderbuchprogramm der S. Fischer Verlage: www.blubberfisch.de
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Virtahepo suojatiellä

Tanya Stewner

Lilli osaa puhua eläinten kanssa! Ja se on hienoa, sillä 
eläintarhassa tarvitaan hänen apuaan. Lillin pitää ottaa 

selvää, miksi virtahepo Elvis vaikuttaa surulliselta. 
Elviksellä on suuri unelma, ja auttaessaan virtahepoa 
saavuttamaan sen Lilli ystävineen kokee jännittävän ja 

hersyvän hauskan seikkailun.

Liliane Etelätuuli -sarja on yksi hauskimmista viime 
aikojen uusista kirjasarjoista loistavine 

eläinpersoonallisuuksineen ja valoisine asenteineen. 

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa

Tanya StewnerLiliane
  EtelätuuliLiliane Etelätuuli

L84

www.aurinkokustannus.fi

ISBN 978-952-230-518-3

*9789522305183*

Tanya S
tew

ner
Liliane Etelätuuli

V
irtahepo suojatiellä

Lisää pilkkuja dalmatialaiselle

Tanya Stewner

Koirapuistossa Liliane tapaa kauniin dalmatialaiskoira 
Bellan. Mutta miksi Bella on niin hermostunut? 

Johtuuko se jotenkin Bellan ankarasta emännästä? 
Onneksi Lilli osaa puhua eläinten kanssa ja pääsee 

pian oikeille jäljille. Mutta mitä hän voisi tehdä 
Bellaa auttaakseen?

Tässäkin osassa tapaamme Lilianen eli Lillin ihastuttavat 
ystävät Bonsain ja Rouva von Virtasen sekä tietysti 

Jesajan, joiden seurassa ei aika taatusti käy pitkäksi!

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa
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Mustat kissat tuovat onnea

Tanya StewnerTanya StewnerLiliane
  Etelätuuli

Tällä kertaa Liliane Etelätuuli eli Lilli tapaa ystävineen 
Minon, mustan kulkukissan, joka pelkää tuovansa huonoa 
onnea.  Lillin valkoisen pienen koiran Bonsain ensireaktio 
on ärhäkkä, eikä Rouva von Virtanenkaan aluksi suhtaudu 

suopeasti uuteen tuttavuuteen.  Mutta kun koko joukko, 
Lillin paras ystävä Jesaja mukana, lähtee auttamaan 

salaperäistä Murmelia , yhtä sun toista tapahtuu…

Mustat kissat tuovat onnea on Liliane Etelätuuli -sarjan 
kuudes osa ja tuttuun tapaan täynnä huumoria ja 

seikkailua ja persoonallisia eläimiä.

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa

Liliane Etelätuuli
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ISBN 978-952-230-577-0

*9789522305770*
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Paljon melua kanasta

Tanya Stewner

Lillin koira Bonsai hätyyttää kanoja, ja yksi kanoista 
katoaa. Kun kadonneen kanan poikaset vielä kuoriutuvat, 

kanatarhassa kotkotetaan tavallista enemmän. Onneksi Lilli 
osaa puhua eläinten kanssa! Kadonnutta kanaa etsiessään 

Lilli ystävineen tutustuu omanlaisiinsa eläinpersooniin, 
ja naurua ja kimurantteja tilanteita riittää. 

Liliane Etelätuuli -sarja on yksi hauskimmista viime aikojen 
uusista kirjasarjoista loistavine eläinpersoonallisuuksineen 

ja valoisine asenteineen. 

Tyttö, joka puhuu eläinten kanssa
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Oletko jo lukenut muut 
Liliane Etelätuuli 

-sarjan osat?

Lilli on lomalla vanhempiensa kanssa. Hän seuraa, 
kuinka pieni, valkoinen koira kahmii ruokaa jäteastioista. 

Miten niin pieni koira voi syödä niin paljon? 
Vai mihin se tarvitsee sellaiset määrät ruokaa? 

Lilli ottaa selville sen salaisuuden ja joutuu samalla 
kahnauksiin ilkeän pojan kanssa…

Liliane Etelätuuli -sarjan ystävät ovat jo kauan odottaneet 
kertomusta siitä, miten Lilli ja Bonsai tapasivat. 

Nyt se selviää!
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