
Uusi raamatuid ja mänge!



„Tracy Beakeri lugu“ Jacqueline Wilson  

„Tracy Beakeri lugu” on tunnustatud inglise kirjaniku Jacqueline Wilsoni kõige populaarsema 

raamatusarja esimene osa. Tracy Beaker on 10-aastane mässumeelne ja hea kujutlusvõimega tüdruk,

kes elab lastekodus ning unistab kasuperest ja oma ema külaskäigust. „Tracy Beakeri lugu” on 

peategelase enda kirja pandud ühtaegu lõbus ja liigutav lugu tema pööraseid ettevõtmisi täis 

igapäevaelust. Nagu ütleb peategelane ise: „Mina olen Tracy Beaker ja see raamat siin räägib 

minust. 

„Julgusmäng“ Jacqueline Wilson  

„Julgusmäng” on järg tunnustatud inglise kirjaniku Jacqueline Wilsoni ülimenukale raamatule 

"Tracy Beakeri lugu".

Tracy on lastekodust asunud elama kasuema Cami juurde. Paraku pole uus elu selline, nagu Tracyle 

meeldiks – tema meelest on Cam kitsi ja vanamoodne ning mitte üldse tema glamuurse pärisema 

moodi. Tracyl tekivad uues koolis probleemid, ta teeb tundidest poppi ning avastab ühe salajase 

paiga, kus uute sõprade Alexandri ja Jalgpalliga pöörast julgusmängu mängida. Samuti ilmub välja 

Tracy pärisema ning tüdruk kogeb, et tegelikkuses polegi kõik niisugune, nagu ta on oma ema 

oodates ette kujutanud.



Tracy ise ütleb saateks: „Mina olen Tracy Beaker, suur leiutaja, kes mõtleb välja eriti pööraseid 

julgustükke ja julgegu vaid keegi öelda, et see ei ole kõigi aegade kõige toredam lugu! Pealegi on 

see mu enda kirjutatud!” 

„Pühadeüllatus“ Jacqueline Wilson 

Populaarse inglise lastekirjaniku Jacqueline Wilsoni mahukast pühadekogumikust leiab rohkesti 

põnevat lugemist ning ajaveetmisideid jõuludeks ja talviseks koolivaheajaks.

Pane viktoriinil proovile oma teadmised jõulude kohta, küpseta retseptide järgi piparkooke ja 

jõulukook, õpi isikupäraselt kinke pakkima, tutvu jõulukommetega erinevates maailma paikades 

jne.

Kogumikus on ka mitu lühemat ja pikemat jõuluteemalist juttu ning jutustus Jacqueline Wilsoni 

kõige tuntumast tegelasest Tracy Beakerist – „Lavatäht Tracy Beaker”, milles Tracy saab peaosa 

kooli jõululavastuses.

„Miss Edison. Meie geniaalne pöörane õpetaja“ Irene Zimmermann

Oskar ja Emma võiksid olla tõeliselt head sõbrad, kui poleks üht tillukest probleemi. Nimelt on 

Emma nähtamatu. Süüdi on selles veider miss Edison. Miss Edison pole üksnes Oskari ja Emma 

inglise keele õpetaja, vaid ka geniaalselt pöörane leiutaja. Tema uusimaks leiutiseks on nähtamatuks

tegev skanner. Kahjuks on aga selle kõige tähtsam osa – kahekümne seitsme pooliga ventiil – katki. 

Oskar peab sellele võimalikult kiiresti asenduse leidma, sest muidu võib Emma igaveseks 

nähtamatuks jääda. Jama on aga selles, et samal ajal tuleb tal jageleda ka klassivendade Gnacki-

gängiga ja ega koduski kõik korras pole ... 

„Kuidas taltsutada lohet“ Cressida Cowell

Kokutis Kohutav Kilttursk Kolmas on liiga pika nimega väikesevõitu viiking. Kõik ütlevad, et ta on

kasutu, kuid Kokutis peab juhtima kümmet poissi, kes tahavad saada Karvaste Huligaanide hõimu 

liikmeks. Igaüks neist peab treenima endale lohe, või ta saadetakse igaveseks pagendusse. Aga mis 

siis, kui Kokutise lohe sarnaneb nunnu tiibadega küülikuga? Ja tal pole hambaid? Merelohe 

Giganticus Maximus hakkab virguma ja tahab õgida iga viimse kui viikingi kogu Berki saarelt … 

Kas Kokutis suudab päästa hõimu – ja saada kangelaseks?

„Kuidas taltsutada lohet” on Cressida Cowelli ülipopulaarse raamatusarja avaosa. 



„Herbert Jahunäpp Kaugekandist“ Risto J. Juvanen

"Väikses imelises linnas nimega Kaugekandi sai päranduseks maja üks igati viks ja viisakas 

härrasmees − Herbert Jahunäpp. Ta on sealne ainuke ja parim peakokk oma restoranis Maitsepõld.

Herbert Jahunäpp satub seiklustesse, leiab sõpru ja kohtub mitmesuguste huvitavate tegelastega. 

Värvikatest sündmustest ja müstilistest juhtumistest ei puudu hea toidu lõhn, sõbralikkus ja 

huumor." 

„Evert, Elina ja naabermaja pätid“ Ülle Kütsen

"Niipea kui mehed püsti said, tõmbas Evert rulaga ühendatud nööri ning luukere hakkas õpetaja 

laua poolt meeste poole vurama.

“Appi,” kisendas Ohakas. “Kes see on? Koolimaja pidi ju tühi olema.”

Karjudes jooksid mehed klassist välja koridori.

„Isver, siin kummitab vist,“ ohkis Takjas.

“Nagu õudusfilmis,” sosistas Ohakas.

“Kuule, see pole kindlasti kummitus,” arvas Takjas klassi ust uuesti lahti lükates, “lähme tagasi.”

Elina ja Evert olid vahepeal aga korraks laua alt välja pugenud ning ukseesise kliistriga kokku 

määrinud. Niipea kui mehed uuesti uksest sisse tulid, prantsatasid nad jälle ristseliti maha.

Kui üle tee vanasse räämas majja veidrad naabrid kolivad, otsustavad Evert ja Elina asja uurida. 

Peagi selgub, et tegemist on pättidega, kellel on kuri plaan Metsaküla koolist uhiuued arvutid pihta 

panna. Nutikad lapsed otsustavad vargust takistada ning algab põnev seiklus, kus mängu tulevad 

veidrad õpetajad, naljakad juhtumused ning lõpuks ka politseiülem Peeter Pirn." 

„Tashi“ A. Fiendberg, B. Fiendberg, K. Gamble

Tashi on üks armastatumaid lasteraamatutegelasi Austraalias. Ta on pisikese poisi Jacki välja 

mõeldud vahva sõber, kes meenutab natuke päkapikku. Tashi uudishimulik loomus juhib ta alati 

ebatavalistesse seiklustesse, millest ta sa siis heal meelel Jackile põnevaid jutte vestab.

Sarja "Tashi lood" esimesest raaamtust leiate kaks lugu: "Tashi", kus räägitakse sellest, kuidas jack 

ja Tashi kohtusid, ning "Draakoni hingus", mis jutustab sellest, kuidas Tashi sattus kokku viimase 

draakoni maailmas. 



„Imelik peegel“ Juhan Kunder

Ennevanal ajal elas kuulus kuningas päratu suures pealinnas. Raha ja rikkust oli tal enam kui 

kümnel teisel kuningal kokku. Aga vanadus ei hoolinud sellest kõigest midagi, vaid kippus uksest ja

aknast sisse ning kuningale kallale. See aga ei tahtnud seda kellegi suust kuulda, et ta nagu iga 

vaene santki vanaks jääb ning viimaks veel puruvanaks saab.

Juhan Kunderi tuntud imemuinasjutt „Imelik peegel” räägib meile loo vanast kuningast, tema 

kolmest pojast ja nendega aset leidnud imelistest juhtumistest. Kas imepeegel on olemas ja mis 

tema abil sündima saab, see selgub raamatust.

 

„Köögilauarüütlid“ Jon Scieszka

"Köögilauarüütlid" on esimene raamat Ameerika Ühendriikide lastekirjaniku Jon Scieszka sarjast 

"Ajakõvera kolmik", mis jutustab kolme poisi – Joe, Sami ja Fredi – seiklustest.

Ühel hetkel uurivad poisid raamatut rüütlitest ja juba järgmisel momendil leiavad nad end keskajas, 

kuningas Arthuri õukonnas, vastamisi tigeda Musta Rüütli, tuldpurskava lohe ja hirmsa haisva 

hiiglasega. 

„Aardekirstul kolm teist meest“ Jon Scieszka

Kui Joe mustkunstnikust onu poisile sünnipäevaks "Raamatu" kingib ja Fred peidetud aarde sooviga

lagedale tuleb, leiavad poisid ennast üksikult saarelt palmipuude otsast. On kaheksateistkümnes 

sajand, merel seisab musta lipuga purjekas ja palmi alla peidab oma varandust ei keegi muu kui 

Musthabe - kurikuulus mereröövel, kes armastab rummi ja vihkab aardevargaid. 

„Vaimar“ Astrid Hiisjärv

„Mina, nagu üks „Vaimari“ tegelastestki, hakkasin kümneaastaselt nägema unes tulevikku ette. 

Keegi ei uskunud mind. Sest inimesed ei taha uskuda asjadesse, mida nad ise pole kogenud.

See raamat on väljamõeldis, mitte minu elu. Hakkasin fantaseerima, et mis juhtuks, kui üks eriline 

laps peaks kasvama koos vanematega, kes seletamatutesse asjadesse üldse ei usu, ning mis juhtuks, 

kui see perekond koliks elama majja, kus peale nende elab veel keegi. Keegi, keda ennast pole näha,

aga kelle tegusid on. Mis peaks mitteuskujaga juhtuma, et ta uskuma hakkaks? Sellest fantaasiast 

sündis õige lõbus fantaasiaraamat.“

- Astrid Hiisjärv - 



„Valede puu“ Frances Hardinge

Kui Faithi isa salapärastel põhjustel hukkub, otsustab tüdruk valede puntra lahti harutada. Isa asjade

hulgast vihjeid otsides avastab ta kummalise puu. Puu, mis toitub talle sosistatud valedest ja mille 

vili paljastab peidetud saladusi. Aga kui Faithi valed kontrolli alt väljuvad, saab tüdruk aru, et kui 

valed on võrgutavad, siis tõde on vapustav ...

„Trollide meri“ Nancy Farmer

Inglise kirjaniku Nancy Farmeri Trollide saaga esimene raamat. Muistses maailmas, kus kristlus 

pole veel võimust võtta suutnud ja vanad uskumused ei ole veel kadunud, kus lohed laotavad maa 

kohal tiibu ja inimesed teavad, kus elavad trollid, saab saksi külapoiss Jackist Iirimaalt pärit druiidi 

õpilane. Kuningakojas on noorel maagil ohtlik eksida – kuid Jackiga see juhtub ning vea 

parandamiseks peab ta sõjakate põhjalaste seltsis seilama trollide maale, kus varitsevad sajad ohud. 

„Mina, Coriander“ Sally Gardner

Lugu Coriandrist, siidikaupmehe tütrest, viib meid 17. sajandi Londonisse ja haldjamaale. Tüdruku 

õnnelik lapsepõlv lõpeb, kui tema ema sureb ja isa on sunnitud Prantsusmaale põgenema. Coriander

jääb võõrasema ja silmakirjaliku puritaanlasest jutlustaja hoole alla. Et Coriandrit allaheitlikumaks 

muuta, sulgevad nad tüdruku ema riidekirstu. Sealt satub tüdruk haldjamaailma, kus kunagi elas ka 

tema ema.

Pooleldi muinasjutt, pooleldi ajalooline jutustus, on „Mina, Coriander“ võluva peategelasega 

lummav lugu. 

„Üle ääre“ Norah McClintock

Kui MacAdami vaateplatvormi juurest avastatakse Peter Flosnicki surnukeha, arvatakse, et poiss 

tegi enesetapu. Ometi usub poisi ema, et tegu polnud enesetapuga ja suudab selles kahtlema panna 

nii Peteri klassiõe Chloe, keda ta millegi pärast oma poja sõbraks peab, kui ka kohaliku politsei. 

Peter oli küll tüüpiline nohik, keda huvitasid hoopis rohkem taevatähed kui inimesed, kuid keegi – 

või miski – tõukas ta sellegi poolest üle ääre... 



Kaardimäng OTT

Kaardimäng Ott on üks kolmest retrosarja kaardimängust, sarjas on ilmunud ka kaardimängud Narr 

ja Must notsu. Retrosari tutvustab 1970ndatel ja 1980ndatel Eestis ilmunud kaardimänge. 

Kaardipakid on nii kujunduselt kui ka oma sisult säilitatud ajastutruud.

Karbis on 33 mängukaarti (16 paari ja Oti kaart), eesti- ja venekeelne mänguõpetus ning eessõna 

endiselt autoinspektorilt Villu Vanelt. 

Rory jututäringud Voyages

Veereta täringuid, alusta lausega "Elas kord..." ja jutusta üks lugu, mis seob kõigi üheksa täringu 

tulemused. Alusta juttu esimesest sümbolist, mis silma jääb.

Taskuformaadis mängukarbis on 9 täringut, millel on kujutatud 54 erinevat reisimisega seonduvat 

sümbolit. Mäng annab tuhandeid erinevaid kombinatsioone ja põnevaid jutte! Jututäringud 

ergutavad mängijate fantaasiat, väljendusoskust. Täringud sobivad nii õppevahendiks, kui ka 

mõnusaks kaaslaseks reisil.

Veereta täringuid ja lase fantaasia lendu!


