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JUKU JUBE PÄEV 
LÜHIKESED LÖÖVAD JUBEJUTUD

KURI LUMEMEMM
NATUKE ÕUDSED JUBEJUTUD

ZOMBIJÕULUVANA 
KOHE VÄGA JUBEDAD JUBEJUTUD

ÕUDUSTE METS 
KÕIGE JUBEDAM JUBEJUTT
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AATEKS

I LONA MARTSON, 

KOOSTA JA

Kahjuks ei võta ühe lasteajakirja peatoime-
taja nõder aru enam kinni, mis lapsed need 
tänapäeval kasvavad. Võta ükskõik kui jube 
jutt – ikka ei löö põnnama! Pigem vastupidi. 
Nõuavad juurde, ja veelgi jubedamat! 

Tõsi, mõni vanavanem on kurtnud, et 
tema hella hingega lapselaps habiseb kui haava -
leheke, kui talle neid jutukesi ette lugeda. Aga 
mina kahtlustan juba ammu, et algul habi-
sevad ja hiljem vaatavad õudusunenägusid 
hoopis vanaemad, vanaisad, emad, isad, onud, 
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tädid, hoidjad, õpetajad, koerad, kassid ja isegi õunaussid ... iga-
tahes mitte lapsed ise! Sest muidu oleks Tähekese jubejutuvõist-
lus ammu otsad kokku tõmmanud. Praegu on see aga täies hoos 
ja igal aastal saabub meile umbes pool tuhat noorte autorite 
jubejuttu. Käesolevas kogumikus on neist kõige värskemad – 
2016. ja 2017. aasta novembris korraldatud võistlusele saadetud 
krapsakamad tööd. Mõned on saanud ka auhinna ja ilmunud 
Tähekeses, mõnede lugude autorite jaoks ilmub selles raamatus 
nende esimene trükiproov.

Neljaks peatükiks – „Lühikesed löövad jubejutud”, „Natuke 
õudsed jubejutud” ja „Kohe väga jubedad jubejutud” ning üks 
„Kõige jubedam jubejutt” – on raamat jaotatud sellepärast, et 
lugeja selles hirmu ja õuduse maailmas lõplikult orientiiri ei 
kaotaks. Igaüks võib valida endale kõige meelepärasema peatüki 
ja kõige jubedamad lood vahele jätta.

Peetagu siiski meeles, et need on kõigest jutud, mitte päris 
elu. Õnneks. Elu ise on ilus ja lapsepõlv lahe. Kui mõni pä-
ris isa jääb tööle hiljaks, siis ei suleta teda karistuseks arbuu-
si sisse ega panda Konsumis müüki. Kui mõni päris tüdruk 
liiga palju kädistab, siis ei ole karta, et tema isiklikud kindad 
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teda kägistama hakkavad. Kui mõni päris vanaeit küla vahele 
jalutama läheb, ei ole ohtu, tema mees võib osutuda libahundiks. 
Mõnda päris õuna süües ei maksa peljata kurja õunaussi, kes 
su hiljem ära sööb. Ning muidugi tahaks loota, et Harjumaa 
Liinide päris bussiga päriselt Vaidasse sõitmine on samuti üldiselt 
ohutu ettevõtmine.

Aga jutte lugeda on sellegipoolest lõbus ja vahel isegi õpetlik. 
Head lugemist ja habisemist kõigile! Kohe tuleb …

tümps – tümps – tümps – tümps
tümps – tümps – tümps – tümps
tümps – tümps – tümps – tümps
PUMM!
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Koer läks valest kohast üle tee.
Vaatas vasakule, vaatas paremale.
Enam pole seda koera nähtud.
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Elas kord üks naine. Ühel päeval läks naine 
jalutama. Talle meeldis väga jalutada. Väljas 
pani ta silmad kinni ja kuulas. Järsku kuulis 
ta mingit kõva ulgumist. Naine tegi silmad 
lahti ja nägi otse enda ees suurt libahunti. See 
jube libahunt jooksis tema poole. Naine tar-
dus. Libahunt aga läks ja võttis tal tagumikust 
kinni ning tegi pükstesse suure augu!

Naine kiljatas ja läks ruttu koju. Enam ei 
läinud ta mitte kunagi jalutama. 
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