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„Eesti kollijuttude ja –salmide kuldraamat“ 
Üle 150 kõige põnevama eesti kollijutu ja –salmi läbi aegade. Lastele on  ju alati meeldinud pimedas 
üksteisele õudusjutte rääkida ja vabisedes ette kujutada kuidas kummitused ja kodukäijad vanades 
majades ringi lodivad, nõiad oma nõidustükke ja moondumisi teevad või vampiirid verd 

imevad…Põnevaid lugemiselamusi ning kollihirmust ülesaamist kogu perele soovib selle suurepärase 
kogumiku koostaja Eve Leete. 

„Minu kodu on Eestimaa“ Tiia Toomet 
Raamatut lugedes tutvud lähemalt Eesti ajaloo, riigikorra, looduse, kaunite paikade, uskumuste, 

kommete ning palju muuga. 

„Kelli hakkab piraadiks“ Kätlin Vainola 
Järg Kätlin Vainola varasemale raamatule „Kelli-peaaegu haldjas“. Kelli on lihtsalt üks tavaline tüdruk 
kellele väiksena meeldisid haldjad, printsessid või kuningatütred kuid nüüd meeldib talle kujutada ennast 

piraadina, sisekujundajana, pagarina või juuksurina. 

„Kuldne Lurich“ Mika Keränen 
Salaselts Rumpsu kuues juhtum ehk sarjas varem ilmunud põnevuslugude jätk. 

„Hilpharakas“ Olivia Saar 
Tänaste muinaslugude raamatus kohtume lindude-loomadega, kes tegutsevad inimese kombel. Lisaks 
edevale ettevõtjale Hilpharakale tutvume Ihnuskoiga, Kiidukukega, Mürakaruga, Kontorirotiga, 
Hädavarese ja Poripõrsaga. 

„Lumivalge ja Süsimust“ Hilli Rand 
Lugu kahest kassist, kes jäävad koduvalvuriteks kui pererahvas ära. Kohusetundlikult asuvad Amadeus 
ja Ludvig juba varahommikul valvesse, üks vasakpoolse väravaposti otsa ja teine parempoolse 
väravaposti otsa. 

„Nässu“ Marge Pärnits 
Mängukaru Nässu kolib peale pikka sisukat elu elama Tartu Mänguasjamuuseumisse. Et üle kõige 
meeldib sealsetele asukatele kui sõbrad külla tulevad, siis peale selle raamatu lugemist võiks julgelt 
külaskäigu uute tuttavate juurde ette võtta ja neile rõõmu valmistada. 

„Eesti kuningad, rüütlid ja printsessid“ Jaak Juske 
Haaravad lood äratavad ellu otsekui muinasjuturaamatutest või seiklusjuttudest pärit seigad Eesti 
ammusest ajaloost. 

„Hiireke Tupsu seikleb lumes“ Tuula Korolainen, Marjo Nygand 
Toredate piltidega humoorikas võtmes seiklusraamat on lugu sellest, milliseid tundeid tekitab lapses 
kolimine. 

„Maailma parim esineja“ Ulf Nilsson, Eva Eriksson 
Südamlik lugu väikesest poisist kellele ei meeldi olla suurtel lavadel ega esineda tähtsatel 
sündmustel.  Väikevenna meelest on ta aga parim laulja, kes väärt tunnustust. Kuidas saada üle 
esinemiskrambist, et astuda julgelt inimeste ette?  Kellelt leida tuge elu keerulisel hetkel? 

„Meie oleme tänaval tähelepanelikud“ Christa Wibkirchen, Thorsten Saleina 
Lõbus raamjutustus, ohtralt informatsiooni, huvitavaid mõistatusija otsimisülesandeid ja nõuandeid 
lapsevanematele. 

 


