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MMikki Hiiri istuskeli kaikessa rauhassa olohuoneessaan, 
kun hänen ovikellonsa yhtäkkiä soi. Oven takana 
odotteli voipuneen näköinen Aku.

”Mikä hätänä?” Mikki kysyi.
Aku huokaisi raskaasti. ”Kotonani on liian kuuma. Voisinko 

viettää tämän päivän sinun viileässä talossasi?”

HELLETTÄ PAKOON



Mikki kutsui Akun peremmälle. Myöhemmin hänen ovelleen ilmestyi 
myös Minni... ja Hessu... ja vielä Iineskin! Ystävykset yrittivät keksiä jotain 
mukavaa puuhaa, kun – poks – Mikin ilmastointilaite hajosi.

”Ehkäpä voimme nauttia viileästä tuulenhenkäyksestä pihalla”, Minni 
ehdotti.

Mutta se oli turha toivo. Ulkona ei käynyt pienintäkään tuulenvirettä. 
Vähäistä viilennystä ystäville tarjosi vain jääkylmä limonadi.
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”Jukra! Kylläpä nuo sadettimet näyttävät kutsuvilta”, Hessu totesi ja 
osoitti nurmikolle.

Aku nyökkäsi. ”Noin pienet vesisuihkut eivät kylläkään riitä viilentämään 
meitä tarpeeksi”, hän huokaisi.

”Harmi, että kaupungin uima-allas avataan vasta ensi viikolla”, Mikki 
harmitteli.

Minni katseli mietteliäänä ystäviään, ja yhtäkkiä hänellä välähti.
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Minni pomppasi ylös aurinkotuolistaan. ”Nyt keksin!” hän huudahti. 
”Lähdetään järvelle! Siellä tuulee aina, eikä tekemisestä tule takuulla 
puutetta.”

”Loistotuuma!” Mikki innostui.
”Päivä on kieltämättä täydellinen uintiretkelle”, Iines lisäsi.
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Ystävykset riensivät koteihinsa pakkaamaan. Minni sulloi vikkelästi 
uimapuvun, pyyhkeen ja rantapallon kassiinsa ja kiirehti sitten takaisin 
Mikin talolle.

Eipä aikaakaan, kun iloinen joukko huristeli kohti järveä. Matkalla 
he lauloivat kuorossa ja pelasivat pelejä. Kaikki olivat retkestä aivan 
innoissaan!
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Kun ystävykset saapuivat perille, heillä oli heti viileämpi olo.
”Mitä teemme ensimmäiseksi?” Minni kysyi.
Jokaisella oli oma ehdotus. Iines halusi heitellä palloa ja Mikki ja Pluto 

frisbeetä. Aku taas haaveili kalastamisesta. Hän kirmasi jo vapa kädessään 
kohti rannalla odottavaa pientä soutuvenettä. 



Aku oli loikkaamassa paattiin, kun Minni huusi hänen peräänsä.  
”Odota vähän, Aku! Veneeseen ei mahdu neljää, ja meidänhän piti tehdä 
jotain yhdessä!”

”Mutta ulappa suorastaan kutsuu minua”, Aku vastusteli.
”Niin meitäkin, joten mitä jos menisimme yhdessä uimaan?” Minni 

ehdotti.
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Aku olisi lähtenyt mieluummin kalaan mutta suostui kuitenkin Minnin 
ehdotukseen. Uimaanhan he olivat alun perin järvelle tulleetkin.

Niinpä ystävykset vaihtoivat uima-asut ylleen ja pulahtivat veteen.



”Aah!” Mikki henkäisi. Vesi tuntui ihanan vilpoiselta kuumana 
helle päivänä.

Akukin kellahti selälleen ja sulki silmänsä. ”Olit oikeassa, 
Minni. Tämä oli loistoajatus!”

Minni hymyili itsekseen. Viimeinkin he olivat löytäneet 
keinon viilentää oloaan.

”Voisin jäädä veteen koko päiväksi!” Iines henkäisi.
Ja niin he tekivätkin.





Vasta kun aurinko alkoi laskea mailleen ja ilma  
viilentyä, polskuttelijat nousivat vedestä.

”Kaipa meidän on aika suunnata kotimatkalle”,  
Iines huokaisi.

Mutta Minnillä olikin ystävilleen vielä yksi,  
herkullinen yllätys... 



”Voi, Minni”, Mikki sanoi, kun he paahtoivat 
vaahtokarkkeja nuotiolla. ”Sinä se vasta osaat 
keksiä täydellistä kesäpäivän ajanvietettä!”



Lopulta koitti kotiinlähdön aika. Ystävykset 
pakkasivat kassinsa ja nousivat autoon.

”Olipa hauskaa!” Aku hihkui, kun he 
huristivat matkaan. ”Eiköhän oteta sama 
uusiksi huomennakin!”



MMinni Hiiri oli innoissaan. Hän oli lähdössä Mikin ja Hessun kanssa 
lomamatkalle Onnenpotkun maatilalle, kunhan Mikki vain saisi 
vihdoin ja viimein kaiken pakattua.

”Pidä kiirettä, Mikki!” Minni hoputti. ”Palan halusta oppia ratsastamaan 
hevosella!”

”Tullaan, tullaan!” Mikki huikkasi alakertaan ja viikkasi viimeisen vaate-
kappaleen matkalaukkuunsa.
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