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Aallon harjalla
Oli kuuma ja verkkainen iltapäivä Kauain saarella. Lilo ja Stitch viettivät sitä

lempipaikassaan rannalla.

Lilo napsi valokuvia, ja Stitch – no, Stitch teki tapansa mukaan kolttosia.
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Myös Lilon isosisko Nani oli rannalla poikaystävänsä Davidin kanssa. He
tutkivat parhaillaan surffikisan julistetta, kun he äkkäsivät Lilon ja Stitchin
puuhat.
”Kuulkaas nyt, ette voi ryntäillä ympäriinsä häiriköimässä muita!” Nani torui.
”Mitä jos käyttäisitte tarmonne johonkin hyödylliseen?” David ehdotti.
”Kauain surffikisat pidetään ensi lauantaina. Tahtoisitteko tekin osallistua?”
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Surffikisat? Pyh! Se oli enemmän Nanin heiniä.
”Enpä usko”, Lilo totesi päätään pudistaen. Hänen vierellään Stitch pudisteli
omaansa niin vinhasti, että oli kellahtaa kumoon.
”Kokeilisitte edes”, Nani suostutteli. ”Minä voin opettaa teitä. Teistä tulee
vielä mestarisurffaajia.”
Ehdotus yllätti Lilon. Jos Nani tosiaan oli valmis opettamaan heitä ja
viettämään aikaa heidän kanssaan, Lilo kokeilisi surffaamista ilomielin.
”Okei, sovittu!” Lilo nyökkäsi.
11
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Ensi töikseen he suuntasivat surffikauppaan.
”Ennen kuin aloitamme harjoitukset, meidän pitää vuokrata teille surffilauta”,
Nani sanoi, kun he astuivat ovesta sisään. Hän ryhtyi tutkailemaan seinää, joka
oli kokonaan korkeiden ja värikkäiden surffilautojen peitossa.
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”Hei, Lilo”, Lilon luokkatoveri Myrtle huikkasi heille. Hänellä ja Lilolla
oli usein erimielisyyksiä, eivätkä tytöt oikein tulleet toimeen keskenään. ”En
tiennytkään, että osaat surffata.”
”En osaakaan, mutta siskoni on luvannut opettaa minua”, Lilo selitti. ”Aion
osallistua ensi viikonlopun kisoihin.”
”Minäkin olen ilmoittautunut kisaan... ja aion myös voittaa sen!” Myrtle
ilmoitti.
”Älä huoli, Lilo”, Nani lohdutti, kun he lähtivät kaupasta. ”Tärkeintä ei ole
voitto vaan hauskanpito. Eikö vain?”
Lilo ei ollut asiasta niinkään varma. Miksi ihmeessä hän edes oli
ilmoittautunut kisaan?

13
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”Vesillä olette
omillanne, joten
harjoittelemme ensin
rannalla”, Nani
ohjeisti.

”Asettukaa
aluksi vatsallenne
laudalle. Ja melokaa
sitten käsillänne
eteenpäin.”

”Kuvitelkaa, että suuri
aalto hyökyy teitä kohti,
ja ponnistakaa itsenne
nopeasti pystyyn. Laskekaa
jalkanne yhtä aikaa laudalle
ja... juuri noin! Hyvä!”
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”Eikös surffausta harrasteta yleensä vedessä?” joku tiedusteli matalalla äänellä
ja nauraa hohotti. Se oli Lilon ja Stitchin hyvä ystävä herra Bubbles!
”Nani käski meidän harjoitella ensin rannalla”, Lilo selitti. ”Mutta minusta
olisimme jo valmiita testaamaan taitojamme ulapalla.” Tyttö osoitti kohti aaltoja,
ja Stitch nyökkäsi innokkaasti.
”Hyvä on sitten”, Nani lupasi hymyillen. ”Muistakaa: jos kaadutte, nousette
vain reippaasti takaisin laudalle.”
Lilo ja Stitch ottivat surffilautansa ja suuntasivat merelle.
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Ystävykset olivat hädin tuskin ennättäneet veteen, kun valtava aalto vyörytti
heidät kumoon. Lilo muisti Nanin sanat ja kapusi Stitchin kanssa takaisin
laudalle.
He meloivat uudelleen kohti ulappaa, ja Nani seurasi heitä omalla laudallaan.
Nyt koko perhe keinui yhdessä meren suolaisilla aalloilla.
Lilo ja Stitch harjoittelivat uutterasti koko päivän, mutta he eivät silti
onnistuneet seisomaan laudalla kaatumatta.
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Loppuviikon ajan Lilo ja Stitch keskittyivät voimaharjoitteluun ja hioivat
surffaustekniikkaansa.
Työ tuotti hedelmää, ja perjantaihin mennessä ystävykset ratsastivat jo
aalloilla kuin vanhat konkarit. Lilo tunsi itsensä vahvaksi ja varmaksi.
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Viimein koitti odotettu kisapäivä.
”Minua jännittää kamalasti”, Lilo tunnusti.
”Olet harjoitellut koko viikon”, Nani muistutti. ”Ahkeruutesi palkitaan
taatusti. Teet vain parhaasi. Näytämme kaikille, mihin Pelekain siskokset
pystyvät!”
”Entä Stitch?” Stitch kysyi.
”Ja Stitch myös”, Nani lisäsi. ”Mennään.”
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Rannalla he näkivät letkan kilpailijoita, jotka tähysivät merelle
surffilautoineen. Lilo liittyi jonon jatkoksi ja hengitti syvään. Hän oli itsevarma.
Hän oli vahva. Häntä ei lainkaan –
”Huolestuttaako?” Myrtle tiedusteli ivallisesti ja keskeytti Lilon ajatukset.
”Syytä olisi, kun minä olen vastassasi. Parasta hyvästellä voittohaaveet.”
Mutta Lilo ei aikonut kuunnella Myrtleä vaan muisteli siskonsa sanoja.
Hän oli harjoitellut ahkerasti koko viikon. Hän oli valmis.
19
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Kisan toimitsija puhalsi
pilliin, ja kilpailijat
rynnistivät veteen.
Lilo ja Stitch meloivat
rohkeasti aaltoa päin ja
ponnahtivat seisomaan
tukevasti laudan päälle.

Myrtlellä ei sujunut
yhtä mallikkaasti, vaan
hän menetti tasapainonsa
ja molskahti mereen. Sen
sijaan että olisi yrittänyt
uudelleen, Myrtle luovutti
ja raahautui lautoineen
takaisin rannalle.
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Samaan aikaan Lilo ja Stitch viilettivät korkealla aallon harjalla.
Minäpä näytän kaikille, kuinka taitavia me olemme, Lilo tuumi.
”Tehdäänkö temppu, Stitch?” hän kysyi.
Stitch nyökkäsi ja virnisti leveästi.
HAUKS! Stitch otti hampaillaan tiukasti kiinni surffilaudan karkuremmistä.
Lilo heilautti ystävänsä ilmaan ja pyöritti remmiä vinhasti lujempaa ja lujempaa…
21
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Voi kauhistus! Kesken tempun tyrsky pyyhkäisi laudan yli ja ystävykset
joutuivat veden varaan.
Onneksi Nani ei ollut kaukana vaan riensi heti hätiin.
”Oletteko kunnossa?” hän kysyi kiskoessaan Lilon ja Stitchin lautansa
kyytiin.
”Luulisin, mutta lautamme on tipotiessään. Nyt emme ikinä voita kisaa!” Lilo
parahti.
”Ei teidän tarvitse tuolla tavalla elvistellä todistaaksenne, että osaatte
surffata”, Nani sanoi. ”Eikä tärkeintä ole voitto vaan se, että – ”
” – nousee aina ylös, jos kaatuu”, Lilo päätti lauseen.
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Pian uusi aalto vyöryi heitä kohti.
”Kuvittele, että olet yhtä veden kanssa”, Nani opasti
vaahtopään saavuttaessa heitä.
Siskon sanat valoivat Liloon rohkeutta, ja hän nousi
päättäväisesti Nanin hartioille.
Stitch puolestaan kapusi Lilon olkapäille, ja niin he
surffasivat yhdessä rantaan asti.
23
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Tuomarit palkitsivat koko perheen – ohanan – parhaasta tiimityöstä ja
ojensivat heille kultapokaalin sekä tuliterän surffilaudan.
”Saanko minä pitää sen?” Lilo varmisti, kun Nani antoi laudan hänelle.
”Kyllä vain. Olet ansainnut sen, sisko”, Nani vakuutti. ”Nyt voimme jatkaa
harjoittelua... ensi vuoden kisaa varten.”
24
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Kahdentoista mukavan mittaisen sadun
kokoelmassa Disney- ja Disney Pixarsatujen sankarittaret tempautuvat uusiin
seikkailuihin. Lilo surffaa aaltojen harjalla,
Vaiana retkeilee sademetsän siimeksessä
ja konstaapeli Judy Hopps nappaa ovelan
roiston. Reippaassa seurassa aika
kuluu kuin siivillä!
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