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Kristi Piiper „ Armunud keldrikoll, 
vegan verikäkk ja teised“

ESIKAAS TAGAKAAS

Verikäkk otsustas veganiks hakata. Tal oli kopp 

ees sellest pidevast narrimisest ja 

halvakspanust. Paljud teised olid juba ammuilma 

seda teed läinud, ainult tema oli veel selline 

ajale hambusse jäänud tagurlik tegelane. Tihti 

istus verikäkk üksi külmkapi nurgas, selg vastu 

pisikest hallituslaiku, ja tihkus nutta. Absoluutselt 

kõik narrisid teda! Kikerhernekotletid itsitasid 

salaja tema üle ja näitasid näpuga, ja hummus 

naeris otse näkku! Mandlipiim pritsis ta meelega 

üleni märjaks ja tofu tõukles iga kord, kui temast 

mööda läks. 

„Nüüd aitab! Mina hakkan veganiks,“ sosistas 

verikäkk ärritunult külmkapis enda kõrval 

pikutavale sojavorstile, kes veel ainukesena teda 
kiusanud polnud.“

ESIMENE LEHEKÜLG

Selles pööraselt naljakas raamatus on muu 

hulgas juttu vanaemasse armunud 

keldrikollist, verikäkist, kes otsustab hakata 

veganiks, porgandist, kes ei taha olla 

paljas, kassist, kes käitub nagu lehm, ning 

Liisast, kes paneb jalga koerakarvadest 

sokid ja hakkab seetõttu koerust tegema. 

Peale selle saame teada, mida teeb rosin, 

et ennast vormi ajada, ning kuidas püüda 

päkapikke ja aidata sünnitavat kummitust.



Kadri Kiho „Auklik päev“

ESIKAAS TAGAKAAS

Mina olen Karl Joonas ja täna hommikul ärgates 

avastasin, et minu lemmiksoki sees on auk. Aga 

see oli alles algus. Mõni päev lihtsalt on 
erakordselt auklik. 

ESIMENE LEHEKÜLG

Mina olen Karl Joonas ja täna hommikul 

ärgates avastasin, et minu lemmiksoki sees 

on auk. Aga see oli alles algus. Mõni päev 
lihtsalt on erakordselt auklik. 



Leelo Tungal, Regina Lukk-
Toompere „Jänes Juliuse arvuti“

ESIKAAS TAGAKAAS

Jänesepoeg Julius sai jõuluvanalt uhke kingituse 

– arvuti. See oli väike helesinise kerega 

sülearvuti, mida võiks nagu raamatut lahti teha 

ja kinni panna ning kaenla all endaga igale poole 

kaasa võtta.

Julius oli väga rõõmus. Talle oli alati paistnud, et 

teised said jõuludeks paremaid kingitusi kui 

tema, kuid seekord olid lood vastupidi: vend 

Juhanile tõi jõulumees suusad ja õde Juliale 

kelgu. Need olid Juliuse meelest nii harilikud 

asjad, et nende üle ei tasunud rõõmustadagi.

ESIMENE LEHEKÜLG

Jänesepoeg Julius sai jõuluvanalt uhke 

kingituse – arvuti. See oli väike helesinise 

kerega sülearvuti, mida võiks nagu 

raamatut lahti teha ja kinni panna ning 

kaenla all endaga igale poole kaasa võtta. 

Paraku unustas Julius arvuti taga istudes 

kõik muu...



Leelo Tungal, Aleksei Turovski „Kati, 
Carl ja isevärki farm“

ESIKAAS TAGAKAAS

„Maale? Missugusele maale – kas 

Hispaaniasse, Egiptusesse või kusagile mujale?“ 

küsisin isalt. Muidugi tean ma veel paljusid 

maailma maid, aga enamjagu meie klassi lastest 

on oma vanematega käinud puhkamas ikka kas 

Hispaanias või Egiptuses. Ega mul poleks 

midagi selle vastu, et üllatan esimesel 

septembril oma klassikaaslasi lõunamaa 

päevituse ja mõne klaaskaanega karbis 

pesitseva põrnikaga. 

Isa muigas: „Küllap me kunagi läheme 

välismaalegi, aga seekord teeme väikese 

puhkuse siinsamas Eestimaal, vanatädi Õie 

talus, Ära tee midagi haput nägu! Sa mõtle: 

värske õhk, soe vastlüpstud piim, lihtne, aga 
maitsev talutoit, linnud-loomad...“

ESIMENE LEHEKÜLG

Kati, tema isa ja paras väänik Carl 

sõidavad maale. Isal on tore plaan: lapsed 

peavad nutiseadmest eemal püsima (oh 

mida õudust!) ja tal endal on vaja kokku 

kirjutada üks koduloomadest rääkiv raamat. 

Muidugi kohtavad Kati ja Carl maal ka palju 

koduloomi ja tänu Leelo Tunglale, Aleksei 

Turovskile ja Heiki Ernitsale saame isiklikult 

tuttavaks koduloomade põneva 

(hinge)eluga.



Jaanus Vaiksoo „King NR 39“ 

ESIKAAS TAGAKAAS
Silmad poolkinni, nühkis Paul vannitoas hambaid. Täna hommikul oli eriti karm 

tõusta.

Ema koputas uksele. „Oled sa ikka üleval?“

„Mhmh,“ ühmas Paul tuimalt.

„Vaata, et sa hiljaks ei jää.“

Paul ei vastanud. Muidugi ei jää hiljaks. Miks ta peaks hiljaks jääma?

„Me siis läheme, eks. Puder on pliidil ja võileib laual. Vaata, et sa vähemalt midagi 

sööd. Musi ja kalli!“

„Mhmh!“ Paul sülitas pasta välja ja loputas suu kraani all puhtaks. Välisuks langes 

pauguga kinni. See oli isa, kes läks. Paul hõõrus ettevaatlikult silmadele vett. 

Olemine läks pisut värskemaks. Ta kuulis koridorist lukuklõpsatust, siis jäi kõik 

vaikseks. Nüüd oli ka ema läinud.

Paul viskas pilgu vannitoakellale – kahekümne seitsme minuti pärast kaheksa. 

Kaksteist minutit oli veel aega. Jõuab vabalt, kui kolmveerand minema hakata. Ta 

keeras pastatuubile korgi peale, silus käega juukseid ja viskas pilgu peeglisse. 

Korraga jäi ta ennast põrnitsema, lükkas tuka kõrvale ja katsus sõrmega laupa. 

Näpu all „ilutses“ korralik punn. See polnud võimalik! Paul vaatas lähemalt, torgates 

nina peaaegu vastu peeglit.

„Punn! Ei mingit kahtlust!“ pomises poiss. Lähemal uurimisel selgus, et punne oli 

koguni kolm, need moodustasid otsaees inetu kõvera noole kujulise kobara.

Pauli süda hakkas kõvemini põksuma. Viie kuu pärast saab ta kaksteist. Tähendab 

– puberteet oli alanud, hormoonid möllasid! Paul tundis, kuidas mingi seletamatu 

uhkus temast üle uhas. Ta ajas lõua ette ja katsus seda asjatundlikult, nagu isa 

seda mõnikord peegli ees tegi. Ei, habe tal siiski veel ei kasvanud. Küll jõuab, 

patsustas ta end julgustavalt põsele ja pilgutas peegelpildile silma. Nüüd oli ka tema 

meheks saamas!

ESIMENE LEHEKÜLG

Viienda klassi poiss Paul Viies magab 

hommikul sisse ja otsustab sel päeval kooli 

mitte minna. Esimesest popipäevast saab 

alguse seiklus, mida ta ei oleks osanud 

uneski näha. Äkki elu ongi selline, samal 

ajal kui tema koolis istub? Üks väike juhus 

lükkab lumepalli veerema, Pauli teele satub 

kirev seltskond: kahtlane Kingamees, 

imeilus Jekaterina, suur ja naljakas Artur 

ning tema tütar Minna Riin, kellest saab 

Pauli parim sõber.



Liis Auväärt „Kolmlteist vahvat 
kollijuttu“

ESIKAAS TAGAKAAS

Kollipreili Koko kreemitas nina. Ta võttis purgist 

šokolaadikreemi ja hõõrus selle koonule laiali, 

Koko koon oli väga uhke ja selle eest pidi ta 

hästi hoolitsema. Esmaspäeval oli kolli nosu 

erkroosa, teisipäeval tumesinine, kolmapäeval 

kollane... Ent kui Kokol oli sünnipäev, läks nina 

hoopistükkis kuldseks ja hakkas sädelema!

Täna oli reede ja Koko nina paistis roheline. Just 

nagu värske rohi, mis kõditab taldu, kui sellel 

paljajalu käia. Koko tundis ka kõdi, aga mitte 

talla all. Tema nina oli hommikust saati 

sügelenud! Nagu sipelgas oleks ta nina sees 
ringi jooksnud. 

ESIMENE LEHEKÜLG

Elupaika otsiv tatikoll ja koolikoll, kes 

õpetavad linnupoja lendama. Kollaseks 

päevitunud aednikukoll ja ületöötanud 

töökoll. Pitsaküpsetamist ja 

toiduvalmistamist nautiv reisikoll... 

Need on vaid mõned tegelased, kes selles 

raamatus seiklevad. Seikle koos kollidega!



Tiiu Kitsik „Krokodilli saba“

ESIKAAS TAGAKAAS

Tere! 

Mina olen krokodill, 

kellel on väga pikk saba.

Võib-olla sa juba 

märkasid seda.

Kindlasti märkasid, 

See on ju kõikjal!

ESIMENE LEHEKÜLG

Mis juhtub, kui sul on ilmatuma pikk saba? 

Mis päästab välja, kui tundub, et miski 

enam ei aita? Kui tähtis on sõprus?

Raamat räägib loo krokodillist, kes on 

omadega puntras. See on lugu sõbra ja 

iseenda leidmisest ja hoidmisest. 



Markus Saksatamm „Pannkoogid! 
Nalja ja naeruga“

ESIKAAS TAGAKAAS

Kuidas keegi pannkooke sööb? 

LAPS: sööb koogi ära. Ja küsib teise juurde!

ÕPS: kutsub pannkoogi enne söömist vastama. 

Hinde kirjutab ta koogi peale moosiga. 

VÕIMLEMISÕPS: rivistab koogid enne söömist 

pikkuse järjekorda.

AJALOOÕPS: laseb koogil enne söömist ära 

jahtuda. Talle meeldivad vanemad asjad. 

ESIMENE LEHEKÜLG

Kellele ei meeldiks pannkoogid?

Selles raamtus jagub neid igale maitsele. 

Saame teada, kuida sööb pannkooke 

õpetaja, krokodill või kummitus; oma 

unistuste pannkoogist räägivad kassid, 

politseinikud ja sportlased; lisaks on 

pannkook igal horoskoobimärgil ja õpime 

uusi vanasõnu pannkookide võtmes, lööme 

kaasa vallatul viktoriinil!



Ilmar Trull „Pori kärbes ja Tori hobu“

ESIKAAS TAGAKAAS

Pori kärbes ja Tori hobu

Pori kärbes elab Poris.

Seal ta poriseb. 

Tori hobu elab Toris.

Seal ta toriseb.

Ükskord kärbes mõtles minna

Hobusele külla minna

Toredasse Torisse.

Lendaks hobusele ninna?

Ometi ei viitsind minna 

Ja jäi Porisse.

ESIMENE LEHEKÜLG

Pori kärbes ja Tori hobu

Pori kärbes elab Poris.

Seal ta poriseb. 

Tori hobu elab Toris.

Seal ta toriseb.

Ükskord kärbes mõtles minna

Hobusele külla minna

Toredasse Torisse.

Lendaks hobusele ninna?

Ometi ei viitsind minna 

Ja jäi Porisse.



Eia Uus „Seitsme maa ja mere taha“

ESIKAAS TAGAKAAS

Elas kord tütarlaps taadi ja kahe vennaga – üks 

noorem, teine vanem. Taat tegi palju tööd ning 

tüdruk ja vennad aitasid seal, kus said. Kui aga 

päevatöö tehtud, koguneti tuleaseme ümber, et 

lugusid jutustada. Tütarlaps kuulas muinasjutte 

põlevi silmi ja aina päris: „Aga miks hunt teda 

ära ei söönud? Aga kuidas kuningapoeg ta 

suudlusega äratas? Aga kas hiired päriselt ka 

räägivad? Aga miks kuri nõid kuri oli?“ Kuni ühel 

päeval küsis ta keset kõige haaravamat 

jutustust: „Aga mis on õnn?“

ESIMENE LEHEKÜLG

Elas kord üks väike tüdruk, kes tahtis 

hirmasti teada saada vastust küsimusele: 

mis on õnn? Ei osanud talle vastata ei üks 

ega teine, kuni tüdruk otsustas õnne 

otsides seitsme maa ja mere taha rännata. 

Teekonnal kohtas ta kuningaid ja nõidu, 

salakavalat vanapaganat ja hirmuäratavaid 

hiiglasi, vaprat kangelast ja imeilusat piigat 

ning õppis kõigilt midagi. 

Kas pärast kõiki vahvaid seiklusi leidis 
vapper tüdruk lõpuks õnne üles?



Kadri Hinrikus „Tohuvabohu“

ESIKAAS TAGAKAAS

Nüüd tagantjärele on muidugi selge, millest kogu 

segadus tekkis, kuigi alguses paistis, et asi 

jääbki mõistatuseks. Suur tohuvabohu sai 

alguse ülemaailmsest rahulolematusest, peale 

selle veel kadedusest, kiuslikkusest, käru 

keeramisest, jala taha panemisest, jala ette 

panemisest, oma nina teiste asjadesse 

toppimisest ja muidugi rumalusest. Ühtäkki oli 

tohutult palju lapsi, kes ei tahtnud hommikul 

muna ega putru süüa, ja vähemalt sama palju oli 

väänikuid, kes ei tahtnud õhtul magama minna. 

Veelgi rohkem oli isasid, kes ei olnud rahul oma 

tööga. Emasid, kes ei olnud rahul isadega, ei 

suutnud keegi kokku lugeda...

ESIMENE LEHEKÜLG

Kui Johan ühel hommikul üles ärkab, 

avastab ta, et ümberringi valitseb suur 

segadus. Täiskasvanud mängivad 

liivakastis ja turnivad puudel, lapsed on 

hakanud õpetajateks, politseinikeks ja 

tuletõrjujateks. Selline tohuvabohu lükkab 

käima sündmused, kus muu hulgas 

saadakse kulm lõhki, päästetakse isa 

surmasuust ja mängitakse viiulit. 



Andrus Kivirähk „Tont ja Facebook“

ESIKAAS TAGAKAAS

…

ESIMENE LEHEKÜLG

Andrus Kivirähki uus lasteraamat "Tont ja 

Facebook" sisaldab lugusid kärbsepirukast, 

tatipuust, täispuhutavast vanaisast ja 

laulvast kuusepuust. Aga lugeda saab ka 

musimaiast herilasest, imelisest ketšupist, 

karvasest sülearvutist, saabastega supist 

ning veel paljudest kummalistest 

tegelastest.



Ilmar Tomusk „Väike Vunts“

ESIKAAS TAGAKAAS

Väike Vunts ei mäletanud, millal tal viimati kõht 

täis oli. Sellest võis olla möödas päev, kaks või 

rohkemgi. Varem polnud tema piimakauss 

kunagi päris tühjaks saanud. Pruukis tal kas või 

natuke ära limpsida, kui tulid jalad ja kauss valati 

uuesti täis. Jalad tulid alati koos pehmete 

susside ja villaste sokkidega, mille vastu oli 

ennast mõnus hõõruda. Kuid nüüd olid jalad 

kadunud ja Väikese Vuntsi kõht oli väga tühi. 

Väike Vunts ei teadnud, et jalgade omanik oli 

vanaks jäänud ja lapsed ta enda juurde viinud. 

Kuid väikest kassipoega diivaninurgas polnud 

keegi märganud...

ESIMENE LEHEKÜLG

Väike kassipoeg avastab ühel päeval, et on 

maailmas täiesti üksi. Ta loodab leida 

endale uue kodu ja asub seda otsima.“



Diego Arboleda „Elio. Üks 
kineanimatograafiline lugu“

ESIKAAS TAGAKAAS

Räägitakse, et tõeline võlukunst kadus 19. 

sajandil ja selle asemele tulid tehnoloogilised 

edusammud. Elio selle väitega ei nõustuks.

ESIMENE LEHEKÜLG

19. sajandi lõpp. Ühelt poolt teadus, teiselt 

poolt võlukunst. Ühelt poolt Lumiere’ide 

kinematograaf. Teisel pool Rousby 

animatograaf. Siin kuninglik perekond, seal 

ohtlikud pantvangivõtjad.

Kino saabub linna ja teeb seda 

ümbritsetuna intriigidest, seiklustest ja 

salaseltsidest. Ja selle kõige keskel... tugev 

ja otsusekindel kangelane? Vapper ja 

võitmatu uurija? Ei, selle kõige keskel... on 

Elio.



John Agee „Elu Marsil“

ESIKAAS TAGAKAAS

Olen Marsil. Maalt siia on pikk tee. Lendasin 
kohale, et leida siit elu.

ESIMENE LEHEKÜLG

Uljas nooruke astronaut lendab Marsile. Ta 

on kindel, et leiab sealt elu. Külakostiks on 

ta isegi šokolaadikooke kaasa võtnud. Aga 

paistab, et elu Marsil siiski ei leidu. Ja 

paraku ei leia ta ka enam oma 
kosmoselaeva...



Zoe Tucker „Greta ja hiiglased“

ESIKAAS TAGAKAAS

Paksus-paksus metsas loomade ja lindude 
keskel elas kord üks tüdruk.

ESIMENE LEHEKÜLG

Kaunite piltidega raamat räägib loo 

väikesest tüdrukust, kes astus vapralt 

hiiglastele vastu, kui nood tahtsid hävitada 

kõik metsad maa peal. 

See lugu on inspiratsiooni saanud 

päriselust, tüdrukust nimega Greta 

Thunberg.



Kristina Ohlsson „Hester Hilli 
mõistatus“

ESIKAAS TAGAKAAS

„Kohe!“ sisistas tüdruk ja lahmas taskulambi 
endale. Ta süütas selle ja tõttas mööda järsku 
treppi alla.

Frank kavatses juba talle järgneda, kui ta 
korraga märkas midagi sellist, et suu ammuli 
vajus. Ühe raamaturiiuli kõrval seinal rippus 
kalender. Kuupäev klappis, seda nägi Frank 
kohe. Aga aastaarv oli 1915.

Miks keegi neile vastu ei ole tulnud? Oli hilisõhtu 

ja kallas vihma. Meg ja Frank otsisid varju vana 

jaamahoone varikatuse all. Katus ulatus majast 

pisut eemale, selle all nad seisid ja ootasid. 

Läbimärjalt ja külmunult. Jaamahoone ise oli 

suletud, sisse nad ei pääsenud. 

„Miks onu Eliot juba ei tule?“ imestas Frank.

„Ta oleks pidanud ammu siin olema.“ 

„Seda küll,“ nõustus Meg, „Aga rong jäi ju 

hiljaks. Võib-olla ta oli siin, aga sõitis koju, kui 

nägi, et meid ei ole.“

Sellest oli juba möödas üle tunni, kui lapsed 

Svarthedi jaamas rongist väljusid. Tuuline oli ka.

ESIMENE LEHEKÜLG



Liina Žutaute „Kake Make ja 
unistuste sünnipäev“

ESIKAAS TAGAKAAS

„Hurraa! Sünnipäev!“ rõõmustas Kake Make 

juba varahommikust alates. „Sünnipäev! 

Sünnipäev! MINU sünnipäev!“

„Täna tulevad mulle külla MINU kollid! Ma 

kutsusin neid ja nad lubasid tulla,“ kuulutas Kake 

Make uhkelt emale. „Sellest saab minu unistuste 
sünnipäev!“

ESIMENE LEHEKÜLG

See on üks kõige tõelisem pildiraamat, mis 

aitab vanematel uskuda laste ja lastel 

vanemate unistusi! Iga illustratsioon on täis 

armastust. Igal leheküljel sünnib midagi 

uskumatut.



Gareth Moore „Lahenda koos 
Sherlock Holmesiga“

ESIKAAS TAGAKAAS

Maailmakuulus detektiiv Sherlock Holmes on 

veidrikust kangelane lugude sarjas, mille kirjutas 

sir Arthur Conan Doyle. Juhul, kui sa pole 

temaga tuttav, siis luba me tutvustame teda 

sulle: Holmes on eradetektiiv, kes elab koos oma 

paarilise doktor Watsoniga Londonis aadressil 

221B Baker Street. 

Holmes on erakordselt võimekas jälgija, 

järeldaja ja loogiliselt arutleja, mis aitab tal 

lahendada mõistatusi – ka neid, mis politsei 

pahviks löövad. 

See mõistatusraamat annab sulle harukordse 

ligipääsu Sherlocki kontorile ja isiklikele 

dokumentidele. 

ESIMENE LEHEKÜLG

Löö kampa maailma suurima 

ilukirjandusliku detektiivi Sherlock Holmesi 

ja tema kaaslase doktor Watsoniga. Hakka 

supernuhiks ja kasuta oma tuletamisoskusi, 

et lahendada üle 35 loogilise 
peamurdmisülesande ja mõistatuse. 



Dmitri Krõlov „Mina olen pingviin“

ESIKAAS TAGAKAAS

Olen pingviin – emakese looduse kroon. Kedagi 

täislikumat, nooblimat ja peenemat ta polegi 

loonud. Ometi, meie, pingviinide rõõmuks lõi 

loodus ka teid, inimesi. Teie, nagu ka meie, 

liigute jalgadel, kuid kõnnak on teil päris 

naljakas: mitte taaruv, vaid rangelt tasakaalu 

jälgiv. Kujuta ette – astub selline ülikõhn ja 

ülipikk pingviin ega kõigu sugugi! Hirnu herneks! 

Me näeme teid kõige sagedamini 

loomaaedades. Kuid mõnikord saame kokku ka 

meie kodumaal Antarktises. Te ujute meile külla 

suurte puhkivate raudkarpidega. Ja kukute 

esimese asjana pildistama. Sealjuures ajate 

endale selga nii palju sooje pakse jopesid, et 

muutute seeläbi natuke meie, pingviinide 

sarnaseks, ehkki muidugi mitte nii kenadeks.

ESIMENE LEHEKÜLG

Pingviine on mitmesuguseid: suuri ja 

väikesi, lärmakaid ja rahumeelseid, 

värvikaid ja tagasihoidlikke. Ja mis sellest, 

et nad lennata ei oska! See-eest mõistavad 

nad ujuda peaaegu paremini kui kõik 

ülejäänud linnud kokku! Veel oskavad nad 

inimese moodi püsti kõndida. Nad 

korraldavad oma poegadele lasteaedu ega 

karda sugugi arktilist külma. Kas tahad 

teada, mida teha, et saada tõeliseks 
pingviiniks?



Lisa Papp „Madli-Liis ja lugemiskoer“

ESIKAAS TAGAKAAS

Mulle EI meeldi lugeda! Ei raamatuid. Ega 

ajakirju. Isegi jäätiseauto menüüd mitte. 

ESIMENE LEHEKÜLG

See on Pipa. Ta on suurepärane kuulaja. 

Madli-Liisile EI MEELDI lugeda: Ei 

raamatuid. Ega ajakirju. Isegi jäätiseauto 

menüüd mitte. 

Õnneks kohtub Madli-Liis Pipaga. Pipa on 

lugemiskoer, kellele valjusti ette lugeda on 

vahva. Kui Madli-Liis takerdub, ei pane 

Pipa seda pahaks. Madli-Liis võib teda 

silitada, kuni loeb sõna kokku. 

Tuleb välja, et lugeda on tore. Pipa õpetab 

Madli-Liisile, et natuke pingutades ja sõbra 
abiga õnnestub kõik. 



Rachel Rooney „Mure muredega“

ESIKAAS TAGAKAAS

Mured on elukad. Väikesed, suured... Aru ei 
saagi, kui hiilivad juurde. 

ESIMENE LEHEKÜLG

Kas sul on kunagi olnud mõni mure? Mured 

on ühed väga salakavalad elukad. Aga ära 

lase neil end murda, sinu võimuses on teha 
nii mõndagi, et nad eemale peletada!



Kreeta Onkeli „Poiss, kes kaotas 
mälu“

ESIKAAS TAGAKAAS

Ardo lamas pargis murul ja taipas, et ei 
mäletanud midagi – ei mäletanud ta seda, 
kus ta elab, ega mäletanud ka, kes ta on. 
Ühes taskus oli paberitükk, kus oli kirjas: 
„Ardo, tule kella viieks koju. Magustoiduks on 
maasikajäätis! Kalli-kalli. Ema.“

Mälu ei paista taastuvat ning Ardo läheb nüüd 
nendega, kes talle abi pakuvad. Siin saab 
alguse sõprus Ardo ja Kino vahel. 

Kui naeruhoog peale tuleb, võib järgmisel hetkel 

ununeda, millest see alguse sai. Naerad 

ennastunustavalt. Tuleb tahtmine kõht kõveras 

ringi veereda ja lõkerdada nagu see poiss, 

kellest kohe juttu tuleb. Poiss naeris nii, et 

silmad märjad. Aaah, kui naljakas. Hihihi, 

hohoho, hahaha. Pisarad lausa voolasid ja õhk 

sai otsa. Tossud ja higised sokid tuli jalast 

lennutada, et varvastel oleks ruumi mõnusalt 

laiutada. Poiss nühkis nägu muru sisse, pea oli 

lõuast kuklani võbinat täis. Inimene võib naerda 

mitte ainult suu ja silmadega, vaid ka hammaste, 

kõrvade, põskede, otsaesise, lõua ja 

peanahaga, mis hakkab lausa kõditama, nii et 

teda tuleb taltsutamiseks nühkida.

ESIMENE LEHEKÜLG



Julia Donaldson „Pärdiku pähkel“

ESIKAAS TAGAKAAS

„Kuss, kuivata pisarad, pärdikupoju. Ma aitan 

leida ja viia su koju,“ nii liblikas lubas. „Kui suur 

on su ema?“ 

Ja ahvike vastas: „Minust suurem on tema.“ 

„Või suurem kui sina? Sa meelt ära heida! Ma 

nägin su ema, tean, kus ta end peidab.“

ESIMENE LEHEKÜLG

Väike pärdik on oma ema ära kaotanud. 

Lahke liblikas tõttab talle appi, kuid kõik 

katsed ema üles leida ebaõnnestuvad. 

Miks liblikal ometi kõik sassi läheb? Kas 

ahvike ikka leiab tee koju?



Katherine Applegate „Soovipuu“

ESIKAAS TAGAKAAS

„Puud ei oska nalja vista, aga kahtlemata 
oskavad nad lugusid jutustada...“

Selle tammepuu nimi on Punane ja tal on 
palju aastaringe. Ta on piirkonna soovipuu: 
inimesed kirjutavad oma soovid riideribadele 
ja seovad need Punase okste külge. Ühes 
varesest sõbra Bingo ja teiste loomadega, 
kes Punase õõnsustes elutsevad, peab 
soovipuu naabruskonna üle vahti. Võiks 
arvata, et Punane on näinud kõike. Aga ühel 
päeval kolib piirkonda uus perekond. Sugugi 
mitte kõik ei ole nende vastu külalislahked ja 
Punase roll soovipuuna muutub olulisemaks 
kui kunagi varem. Naljakas, 
sügavavamõtteline, nüansirikas ja südamlik.

Puudega on raske rääkida. Me pole eriti 

lobisemishimulised. 

See ei tähenda, et me ei suudaks imelisi asju 

korda saata, selliseid, millega teie tõenäoliselt 

iial hakkama ei saa. 

Me hällitame udupehmeid öökullipojukesi. 

Hoiame kipakaid puuonne paigal. 

Fotosünteesime.

Aga inimestega vestlemine? Seda me eriti ei 

tee. 

Ja eks sa katsu puud meelitada mõnda head 

nalja rääkima. 

ESIMENE LEHEKÜLG



MÕNUSAID LUGEMISELAMUSI!


