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Urhea pikku 
räätäli
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Olipa kerran kaupunki pahassa pinteessä.
Hirmuisen iso jättiläinen eleli sen lähistöllä.
Aina kun jättiläinen istahti talon päälle, se rusensi talon.
Kaikki pelkäsivät, että jättiläinen rusentaisi koko 

kaupungin.
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Kaikki muut paitsi räätäli Mikki.
Hänen harminsa oli toisenlainen.
Kärpäsparvi oli tunkeutunut hänen taloonsa.
Kärpäset lentää surisivat hänen ympärillään.
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Viimein Mikki tarttui 
kärpäslätkäänsä.

Hän läimäytti sen 
pöytään.

Lätkän nostettuaan hän laski seitsemän kuollutta 
kärpästä.

– Kappas! hän sanoi. – Seitsemän yhdellä iskulla. Tämä 
minun on kerrottava toisille.
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Kaksi talonpoikaa rupatteli Mikin talon kohdalla.
– Meidän on päästävä jättiläisestä, sanoi toinen.
– Mutta kuka siihen pystyy, ihmetteli toinen.
Juuri silloin Mikki avasi ikkunansa ja huusi:
– Minä surmasin seitsemän yhdellä iskulla!
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Talonpojat luulivat Mikin puhuvan jättiläisistä eikä 
kärpäsistä.

He juoksivat kertomaan kaikille.
– Räätäli tappoi seitsemän jättiläistä yhdellä iskulla,  

he sanoivat.
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Toinen 
talonpoika 
kertoi 
kuninkaan 
leipurillekin.

Leipuri ryntäsi kertomaan 
kuninkaan aseenkantajalle.

– Oletko kuullut? leipuri sanoi. – Räätäli nitisti 
seitsemän jättiläistä yhdellä iskulla!
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– Pikku räätäli on urheampi kuin 
miltä hän näyttää, aseenkantaja tuumi. 
– Kuninkaan on kuultava tämä.

Ja hän juoksi kertomaan kuninkaalle.
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Heti kun kuningas kuuli uutisen, hän kutsutti pikku 
räätälin luokseen.

Mikki hymyili kuninkaalle ja kauniille prinsessa Minnille.
– Hurja, ajatteli Mikki, – jospa kuningas tilaa minulta 

takin.
– Pikku räätäli, kuningas sanoi, – kerrohan, miten 

surmasit seitsemän yhdellä iskulla?





– Eipä siinä mitään 
ihmeempää, Mikki vastasi.

– Ensin ne 
hyökkäsivät oikealta.

– Sitten ne kävivät 
kimppuuni vasemmalta.
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– Yhtäkkiä niitä 
oli joka puolellani.

– Joten minä 
päätin näyttää!

– Ne eivät edes ehtineet 
tajuta, mikä ne nitisti.

21



– Erinomaista! huudahti kuningas. – Tästä pitäen 
sinä olet jättiläistennitistäjäni.

– JÄTTILÄISTENnitistäjä??? Mikki ihmetteli. 
– Eihän minusta ole semmoiseksi.
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– Saat kultaa palkaksesi, sanoi kuningas.
– Kiitoksia vain, sanoi Mikki, – mutta kuitenkaan en 

muuta mieltäni.
Siinä samassa prinsessa Minni kuiskasi jotakin kuninkaan 

korvaan.
– Selvä se, sanoi kuningas.



– Kuulehan, pikku räätäli, kuningas ehdotti, 
– jos rupeat jättiläistennitistäjäkseni, saat 
mennä naimisiin prinsessan kanssa.

Mikki katsoi Minniä.
– Voi juku ja jepulis! hän huokaisi.
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Mikki Hiiri jallittaa  
jättiläisiä ja kokeilee 
mestarinoidan magian  

mahtia kolmessa  
huimassa seikkailussa!
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Kaikkien tuntema Mikki Hiiri on monessa mukana. 

Taianomaisissa tarinoissa Urhea pikku räätäli ja  

Mikki ja pavunvarsi nokkela veijari kumppaneineen  

nähdään rakastettujen klassikkosatujen päärooleissa.  

Noidan oppipoika on maailmankuulu Disneyn  

Fantasia-elokuvan myötä. Siinä Mikki saa huomata,  

ettei taikavoimien kanssa ole leikkimistä!


