
 

Luetun ymmärtäminen 

Metsän salaisuus 
 

Lue alla oleva fiktiivinen tarina. Lukemisen jälkeen vastaa tekstin perässä oleviin 

kysymyksiin. 

 

Metsässä vuoren juurella on lampi, johon laskee pieni vesiputous eräältä 

kielekkeeltä. Sanotaan, että lampi on kymmeniä metrejä syvä, mutta se ei vielä ole 

siinä erikoista. Kummallista on se, että lampi ilmestyi paikalleen yhdessä yössä ja 

että siellä asuu kaikenlaisia erikoisia otuksia, tai niin ainakin kerrotaan. Minäkin olen 

nähnyt yhden. 

Muistan hyvin, kun näin lammen ensimmäistä kertaa. Olin kulkenut sen kohdan ohi 

satoja kertoja ennenkin, mutta sinä lauantaina siinä, missä ennen oli kaksi tammea 

ja banaanipensas, olikin vesiputous ja lampi. Katsoin maisemaa pitkään ihmetellen, 

olinko eksynyt. En kuitenkaan voinut olla, olihan vuori tuossa ja muut maamerkit, 

Nieriäniitty ja Aliisa Harakan puumaja, olivat myös paikallaan. 

Kun tutkin lampea kauempaa polulta, näin juuri ja juuri sen rannalla istuvan jonkin 

hahmon ja menin lähemmäs, ehkä aikomuksenani päivitellä lammen äkillistä 

ilmestymistä. Kun hahmo huomasi minut, se kuitenkin hyppäsi lampeen, vain pitkä 

pyrstö kimmelsi kultaisena juuri ennen veteen loiskahtamista. Otin pari 

juoksuaskelta päästäkseni rantaan ja jäin tuijottelemaan lammen synkkiin syvyyksiin. 

Vaikka odotin pitkään, melkein tunnin, ei hahmo palannut pintaan. 

 



 

Kerroin näkemästäni muille kyläläisille. Sanoin, että olen varma sen olleen 

merenneito. Jotkut eivät uskoneet minua, mutta jotkut sanoivat nähneensä saman. 

Vuosien saatossa tapa, jolla kylässä puhutaan lammesta, on kuitenkin muuttunut. 

Nykyään kerrotaan hirviöstä, joka vaanii lammen pinnassa napatakseen 

ohikulkijoita. En tiedä, onko hirviö tuhonnut merenneidon, vai onko merenneidosta 

tullut hirviö. Luulen, että tarinoiden tarkoituksena on vain pelotella lapsia, jotteivät 

he menisi syvälle lammelle. 

Vielä nykyäänkin aina kulkiessani lammen ohi katson sen rantaviivaa tarkkaan. 

Haluaisin nähdä merenneidon uudestaan, ja ehkä kysyä siltä tästä hirviöasiasta. Ehkä 

merenneito asuukin lammessa ihan yksin ja haluaa vain seuraa. Minä voisin 

ilmoittautua vapaaehtoiseksi, kun itsekin kaipaan ystävää. 

 



 

Kysymykset 

1. Mitä lammen paikalla oli aiemmin? 

 

 

2. Millainen pyrstö oli lammen otuksella? 

 

 

3. Minkä otuksen kertoja uskoo nähneensä lammella? 

 

 

4. Millä kylässä pelotellaan lapsia? 

 

 

5. Mitä kertoja arvelee merenneidon kaipaavan? 



 

Vastaukset: 

1. Mitä lammen paikalla oli aiemmin? 

Kaksi tammea ja banaanipensas 

2. Millainen pyrstö oli lammen otuksella? 

Pitkä, kultainen pyrstö. 

3. Minkä otuksen kertoja uskoo nähneensä lammella? 

Merenneidon. 

4. Millä kylässä pelotellaan lapsia? 

Hirviöllä, joka vaanii lammen pinnassa napatakseen ohikulkijoita. 

5. Mitä kertoja arvelee merenneidon kaipaavan? 

Seuraa, koska on yksinäinen. 


