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Exmaple in this ebook ENSIMMAINEN
LUKU. Oli kulunut vuosi siita, kun Tom
Sawyer ja mina vapautimme vanhan
neekerimme Jimin, joka oli seta Silasin
farmilla Arkansasissa pantu kahleisiin
karanneena orjana. Nyt tuli kevat; jaatynyt
maa suli ja lauhemmat tuulet puhaltelivat.
Yha lahempaa viittasi aika, jolloin taas sai
kayda paljain jaloin; silloin tulisi
kuulapelin aika, sitten hyrran ja vanteen, tai
annettaisiin leijan nousta, ja kun vihdoin
kesa olisi tullut, silloin uimaan! Mutta
siihen oli viela mahdottoman pitka aika, ja
ajatus, kuinkahan kauan viela taytyy
odottaa, ennenkuin kesa tulee, tekee
meikalaisen perin alakuloiseksi. Silloin
tallainen poika parka maleksii mieli
raskaana siella taalla; han huokailee ja
ahkii eika tieda, mika hanta vaivaa. Han
hakee itselleen yksinaisen paikan jossain
korkealla maenrinteella, mista han voi
nahda kauas, kuinka suuri Mississippi
kaartaa niemekkeen toisensa jalkeen,
kunnes se haihtuu usvaiseen etaisyyteen.
Kaikki on niin hiljaista ja juhlallista kuin
hautajaisissa, ja toivoisi, etta olisi itse
kuollut ja kuopattu, jotta nailla maailman
murheilla olisi loppunsa. Tiedatteko, mika
on tuon taudin nimi? Sita sanotaan
kevatkuumeeksi. Ja kun se saa jonkun
valtoihinsa, on hanen sydamessaan aina
ikava, ei oikein tieda mita. Tahtoisi kauas
pois jokapaivaisen elaman iankaikkisesta
yksitoikkoisuudesta,
johon
vallan
kyllastyy. Nahda jotain uutta ja matkaella
vieraisiin maihin, jossa kaikki on ihmeen
ihanaa, salaperaista ja ihkasen uutta, niin,
sita tekisi mieli. Kuitenkin on tyytyvainen,
kun saa tehda pienemmankin matkan, ja on
iloinen, kunhan vain paasee pois edes
johonkin. No niin, meita kahta vaivasi
ankara kevatkuume, Tom Sawyeria ja
minua. Mutta ei ollut mitaan toiveita, etta
Tom voisi laiminlyoda koulunsa ja lahtea
matkalle; hanen tatinsa Polly piti sita
ajantuhlauksena eika olisi milloinkaan
suostunut siihen. Hyvin alakuloisena ja
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mieli masennuksissa istuimme eraana
paivana auringonlaskun aikaan ulkona
kiviportailla ja murjotimme; silloin lahestyi
meita tati Polly kirje kadessa. Tom, sanoi
han, sinun taytynee panna kuntoon
matkalaukkusi ja lahtea Arkansasiin tati
Sally kaipaa sinua. Olin vahalla hypata
nahoistani ilosta enka voinut uskoa muuta,
kuin etta Tom lankeisi tatinsa kaulaan ja
halaisi hanet puolikuoliaaksi; mutta han
istui vaiti kuin tukki eika hiiskahtanut
halaistua sanaa. Kuinka han olikaan
sellainen narri, ettei tarttunut ihanaan
tilaisuuteen, joka hanelle tarjoutui! Se voi
helposti livahtaa hanen kasistaan, jollei han
heti avaisi suutaan ja selittaisi, miten
iloinen ja kiitollinen han oli. Olin vallan
suunniltani ja itkuun pillahtamaisillani, kun
han istui vain istumistaan paikallaan ja
vihdoin hyvin levollisena sanoi: Minun on
ikava sita sanoa, tati, mutta siita ei voi
todella nyt olla puhettakaan! Silloin minun
teki mieli ampua hanet kuoliaaksi! Tati
Polly oli kuin puulla paahan lyoty ja niin
suuttunut tuosta royhkeasta vastauksesta,
etta seisoi siina kokonaisen minuutin
sanaakaan sanomatta ja antoi minulle aikaa
pukata Tomia kylkeen ja kuiskata hanelle:
Oletko menettanyt jarkesi? Kuinka voit
heittaa pois tuollaisen onnen ja tallata sita
jaloillasi? Mutta se ei tehnyt haneen
mitaan vaikutusta. Ole hiljaa, Huck Finn,
murisi han, pitaisiko hanen ehka huomata,
etta tahtoisin paasta sinne vaikka henkeni
kaupalla? Heti hanessa heraisi tuhannen
epailysta
pelkkia kuviteltuja tauteja,
vaaroja ja esteita. Kaden kaanteessa han
peruuttaisi lupauksensa. Anna minun vain
olla, mina tiedan, miten hanen kanssaan on
meneteltava. To be continue in this ebook
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The Adventures of Tom Sawyer (Tom Sawyer & Huckleberry Finn Editorial Reviews. From School Library
Journal. Grade 4-7Even those who dislike adaptations The Adventures of Tom Sawyer (Tom Sawyer & Huckleberry
Finn Series Book 1) - Kindle edition by Mark Twain. Download it once and The Complete Tom Sawyer (all four books
in one volume) Kindle Edition. Mark Twain. Tom Sawyer Detective (Tom Sawyer & Huckleberry Finn Book 4
Tarina kertoo kahden lapsen, Kertun ja Kain, rakkaudesta ja ystavyydesta, .. Lopulta Dodgson antoi julkaista tarinan
laajennetun version Alices Twain, Mark, Huckleberry Finnin seikkailut (The Adventures of Huckleberry Finn, 1884)
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Review. Mark Twains classic novel, The Adventures of The Adventures of Huckleberry Finn (Tom Sawyer &
Huckleberry Finn Series Book 2) - Kindle edition by Mark Twain. I love Tom Sawyer as much as anyone but youll
have to find another version of this classic story, do NOT buy this The Adventures of Huckleberry Finn (Tom
Sawyer & Huckleberry Editorial Reviews. Review. A seminal work of American Literature that still The Adventures
of Tom Sawyer (Tom Sawyer & Huckleberry Finn Book 1) - Kindle edition by Prime members enjoy FREE Two-Day
Shipping and exclusive access to music, movies, TV shows, original audio series, and Kindle books. : The Adventures
of Huckleberry Finn Tom Sawyers Editorial Reviews. Review. Mark Twains two most famous creations, Tom
Sawyer and .. The Adventures of Tom Sawyer (Tom Sawyer & Huckleberry Finn Series Book The Adventures of
Huckleberry Finn (Wisehouse Classics Edition) Kindle
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