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Ühel päikeselisel suvepäeval .................... (kuupäev – juulikuu viimane päev) otsustasid Brita 

ja Lota kokku saada. Nad ei olnud üksteist näinud juba 14 + 14 =....... päeva. Seda oli juba 

............ nädalat, mis omakorda oli juba peaaegu terve ........ . Niisiis otsustati kokku saada 

Brita juures. Brita elas kortermajas 99 – 94 = ......... korrusel. Sealt oli hea vaade lasteaiale, 

kus suvekuudel käis ainult 11 – 3 =......... last. See oli nimelt eralasteaed, sellest ka nii vähe 

lapsi. Lasteaia taga laiutas uus Selver, mille parklas oli vähemalt 24 + 75 = .......... autot. 

Niiviisi aknast laia ilma uudistades tuli tüdrukutele mõte poodi jalutama minna. Jalutada on 

ju tore, kuid poes käiakse ju põhiliselt ikka ostmas. Suured inimesed ostavad enamasti 

soolaseid asju, näiteks 300 g – 150 g = .......... kalamarja, 470 g–200 g = ...... juustu, 5 l – 4 l= 

..........piima, mis teeb kokku ........paki jne. Lapsed aga tuhisevad kommilettide vahel ja 

kommisorte on palju: 35 + 25 = ......... . Poes on tore käia, kui ainult oleks palju raha. Selleks 

et poodi minna, vajasid tüdrukud vähemalt 50 s + 50 s = ........ €. Olukord oli niru, sest raha 

ei olnud ja ema leiab, et nii palju maiustusi süüa on liig. Sellegipoolest kerkis tüdrukutel 

mõte rahaga poodi minna. Sellest ei ole ju midagi, kui nad ainult õige natuke ema rahakotist 

võtavad ja emale midagi ei ütle. Tüdrukud leidsid ema rahakoti peeglilaualt ja mündisahtlist 

võtsid nad 20 s + 20 s +20 s +20 s +20 s = .........s =..........€ . 

Tüdrukud lippasid poodi, nad kulutasid 1 € - 24 s=......... .  

Kodus ei jäänud emale märkamata, et tüdrukute suud ebatavaliselt isukalt matsusid. 

Ema hakkas asja uurima ja selgus, et tirtsud olid olnud salamahti pikanäpumehed. Ega 

neiud tahtnud oma viga tunnistada, kuid ema ütles: „KES VALETAB JA VARASTAB, SEE 

VANGIMAJA ARMASTAB!” Ja saatis noored daamihakatised oma teo üle tuppa järele 

mõtlema. Miks? 

 


