
                 Läpinäkyvä yö 
Olipa kerran  Liisa,  Hänellä oli punaiset hiukset, 
sininen paita ja punainen mekko.Liisa asui 
puisessa kartanossa keskellä suota, suota 
kutsuttiin nimellä Sammakkosuo, koska suolla 

oli paljon sammakoita.  Eräänä 
pimeänä yönä ja Liisa kuuli komerostaan 
kammottavaa  naurua. Liisa mietti ”Mistä ääni 
johtuu”. Silloin Liisa katsoi komeroon päin, 
Komeron oven läpi leijaili haamu. Liisa juoksi 
kauhistuneena keittiöön ja sanoi “Mene pois en 
halua sinua tänne”. Haamu seurasi Liisaa ja 
kuiskasi “Miksi karkuun meet en mä sul pahaa 
tee” Liisa katsoi haamuun kysyvästi ja kysyi 
“Mikä on nimesi haamu?” “  Emmi olen minä” 
Emmi sanoi.”Ja sinä olla Liisa” Emmi jatkoi.



”Mistä tiedät nimeni, Soitan 
poliisi Henkan!” Liisa huusi ja haki 
puhelimensa. Liisa näppäili numeron 
11223344556 ja soitti. “Hei täällä 
poliisipäällikkö Henkka, mikä hätänä?” 
Henkka sanoi. “Henkka! tule niin nopeasti kuin 
voit”Liisa huusi “Kuka siellä? olet Bella, ei vaan 
Miisa, ei et voi olla Miisa olet Liisi!”

 Henkka sanoi “Olen Liisa ja tule 
jo se on täällä!”Liisa huusi “Ketä on siellä” 
Henkka kysyi “ Se!!!!” Liisa huusi “ Tulen heti, 
asut suolla millä tulen?” Henkka kysyi 
“Vaikka helikopterilla mutta tule jo” Liisa sanoi 
“Mihin laskeudun?” Henkka kysyi “Vaikka 
katolle mut tuu jo” Liisa sanoi kauhuissaan. 
“Sulla onko hätä” Emmi kysyi  “On, 



juokse….siis liidä turvaan olen pahoillani soitin 
poliisit” Liisa sanoi “liitääkö mä takaisin sitten 
poliisit menny on?”Emmi kysyi “Liidä vain, 
mutta nyt liidä pois Henkka on jo katolla! 
Kuuletko? “Lähteä minä nyt takaisin tulen 
sitten” Emmi sanoi ja liisi seinän läpi. Liisa 
katsoi pitkään sinne minne Emmi oli kadonnut 
vasta kun Henkka koski Liisaa olkapäälle hän 
havahtui “Mikä täällä on hätänä” Henkka 
kysyi “Ei mikään, taisin vain säikähtää talon 
narinaa”Liisa sanoi “ Oletko varma että olet 
kunnossa?” Henkka kysyi “Olen mene nyt 
vain”Liisa sanoi. Kun Henkka oli lähtenyt Liisa 
alkoi huutamaan Emmiä. Emmi ilmeistyi 
saman seinän läpi jonka läpi hän oli 
kadonnutkin Liisa huokaisi helpotuksesta kun 
näki Emmin. “Emmi ollaanko ystävät, kun 
pyysin sinua piiloutumaan sen jälkeen kun olin 
soittanut poliisin ja luotit muhun kun sanoin 
niin, että et joutunut tyrmään ja luotin sinuun 
siitä, että tulit takaisin” Liisa sanoi “olla vaan 



ystäviä luotan mä suhun” Emmi sanoi. Sen 
jälkeen Emmi ja Liisa olivat aina yhdessä, He 
eivät voineet enää koskaan erota tai tehdä 
mitään pahaa tai sanoa mitään pahaa edes 
outoa toisistaan.Emmi ja Liisa olivat loppuun 
asti onnellisia vaikka asuivat suolla 

sammakoiden keskellä.  
 
 


