
Uued raamatud ja mängud meie raamatukogus. 
 

 

„Pärt läheb uuele ringile“ Anti Saar 

Pärt jääb bussiga koolist koju sõites tukkuma ja sõidab õigest peatusest mööda. Mis nüüd saab? Kas 
ma üldse näen enam kunagi ema ja isa? Kas ma pean nüüd bussis magama? Need on mõtted, mis 
ehmunud Pärdi peast läbi tormavad. Nagu Pärdi-sarjas juba kombeks, ei jää aga poiss ka seekord oma 
murega üksi.  

"Seisa siin, Pärt!" on viiest raamatust koosneva sarja viimane raamat. Pärdi-raamatud räägivad 
sellest, kuidas poiss täbarate olukordadega hakkama saab. 

„Kaks oravat ja üks käbi“ Rachel Bright, Jim Field 

Naks ja Trall on kaks täiesti erineva ellusuhtumisega oravat. Mõlemat ühendab aga paras ports 
saamahimu, mis paiskab nad pöörastesse seiklustesse. Sündmustik areneb vaimukate 
illustratsioonide ja ulja kujunduse toel hoogsalt nagu filmis ning köidab tänapäeva lapse tähelepanu. 
Klassikamaiguga riimitud tekst kannab väärt lastekirjandusele omast õpetlikku vaimu, juhatades 
tõdemuseni, et koostöös peitub jõud ja sõprus olgu hinnas. Eesti lugejani jõuavad värsid Riina Turi 
leidlikul vormitundlikul vahendusel. 

„Operatsioon Kõuepilv“ Hans Jorgen Sandnes, Jorn Lier Horst 

Elvestadis tegutsevad salapärased vargad. Kadunud on muu hulgas pagar Monseni pärmivaru, uue 
ujuvkai tünnid ja pargist kadakad. Keegi ei suuda varguste vahel seost leida ning varastatud asjade 
nimekiri aina pikeneb. Detektiivibüroo nr 2 võtab asja lahendada. Koos jäljekoer Ottoga asuvad Tiril ja 
Oliver süüdlasi taga ajama. Vahel on number kaks olla enam kui küll. 

See on sarja „Detektiivibüroo nr 2“ esimene raamat – nutikas, kaasahaarav ja põnevust täis! 

 



„Operatsioon Varjumees“ Hans Jorgen Sandnes, Jorn Lier Horst 

Keegi on kaevanud teele suure ja sügava augu. Oliver märkab seda liiga hilja ja lendab uperkuuti üle 
jalgratta lenksu. Kes sellise sigadusega hakkama sai? Ja miks? Tiril ja Oliver asuvad jälgi ajama. 
Kõigepealt võssakasvanud lagendikul ja seejärel mahajäetud hurtsiku juures. Siis ilmub välja vana 
kaart, kus on imelikud märgid. Kas nad suudavad mõistatuse lahendada? 

See on sarja „Detektiivibüroo nr 2” teine raamat. 

„Operatsioon Suvesaar“  Hans Jorgen Sandnes, Jorn Lier Horst 

Üle pika aja on ilm suviselt soe. Tiril ja Oliver õngitsevad Vanasadamas ja märkavad kolme paati, mis 
üksteise järel ranna poole triivivad. Paadid on tühjad ja mitte miski ei viita sellele, kes on nende 
omanik. Detektiivid Tiril ja Oliver asuvad koos Ottoga asja uurima ja jäljed viivad nad varjulisele 
Suvesaarele. 

Jørn Lier Horsti ja Hans Jørgen Sandnesi krimilood lastele on kujunenud noorte lugejate menusarjaks. 
Jørn Lier Horst kirjutab põnevalt ja tõepäraselt väikeses Elvestadi linnas toimuvatest kriminaalsetest 
juhtumitest. Sarja peategelased on Tiril ja Oliver – ja koer Otto –, kes koguvad asitõendeid, otsivad 
seoseid ja satuvad kurjategijate paljastamisel ohtlikesse seiklustesse. Hans Jørgen Sandnes täiendab 
lugusid värvikate ja detailirohkete illustratsioonidega. Iga raamat lõpeb järelsõnaga, mis kutsub 
lugejat oma detektiivioskusi proovile panema. 

„Meisterdetektiiv Sherlock Holmes. Kummituskoer udusel nõmmel“ Arthur Conan Doyle, Oliver 
Pautsch 

Kes poleks kuulnud Sherlock Holmesist? Õilsa ja õiglase detektiivi tegelaskuju on kõigile tuttav. Tema 
uskumatu deduktsioon, intuitsioon ja õilsus on legendaarsed, aga lood ja jutustused Sherlock 
Holmesist on saanud klassikaks kogu maailmas. Eradetektiivi ja tema ustava abilise dr Watsoni 
keerulised juurdlused intrigeerivad juba esimestest ridadest, haaravad sündmuste keerisesse ja 
üllatavad näiliselt võimatuna tunduvate loogiliste järeldustega. 

Ja raamat „Meisterdetektiiv Sherlock Holmes. Kummituskoer udusel nõmmel” ei ole erandiks. 
Raamatu lehekülgedel rulluvad sündmused räägivad hobibotaaniku kadumisest. Dr Watson 
saadetakse kuriteopaigale. Uurimise ajal saab tema ustavaks kaaslaseks kadunud botaaniku 
vennapoeg – uudishimulik Bob Peterson. Peagi kuulevad nad legendi kohutavast koerast. Kohalikud 
elanikud on veendunud, et kõik sohu sattunud süüakse tuld hingava koera poolt ära. Aga kuivõrd 
tõene on see lugu? Kes ulub öösiti soos? Kuhu teadlane tegelikult kadus? Ja kuidas on asjaga seotud 
postiteenistuja? 

Jutustus on kohandatud 7-12-aastastele lastele ja sobib iseseisvaks lugemiseks. Raamat jutustab 
lihtsas ja arusaadavas vormis detektiivi ja tema noore abilise seiklustest, paneb tegelastele kaasa 
elama ja üllatab ootamatu lõpplahendusega. 

„Viimane vaimudetund“ Agatha Christie 

Kardina tagant kostis ikka veel õudne, kime, veniv karje; karje, millesugust Raoul polnud iial 
„kuulnud”. See hääbus hirmsa korinaga. Siis kostis kukkuva keha mütsatus ... 



Krimikirjanduse kuninganna Agatha Christie on kirjutanud rohkesti lühijutte teispoolsest 
viirastusteilmast. Romaanid tulid hiljem – kirjanikukarjääri alustas ta lugudega, mis pajatasid 
spiritismist, õudsetest ettekuulutustest, teispoolsusest tulevatest hoiatustest ja seletamatutest 
õnnetustest. Kõige jubedamad ja eriskummalised lood on nüüd koondatud kogumikku „Viimane 
vaimudetund”. Lühilugudes kohtume esimest korda kuulsate detektiivide Hercule Poirot’ ja miss 
Marple’iga. Nad on küll kõrvaltegelased, ent just nemad märkavad tõde, mis on peidus 
üleloomulikkuse loori all. Kogumik koosneb 20 lühiloost, millest nii mõnigi kuulub Agatha Christie 
enda lemmikteoste hulka. 

„Kawaii: Kuidas joonistada nunnusid loomi“ Angela Nguyen 

Lisa joonistatud loomadele nunnudust. Lõpeta kawaii-joonistusi. Haara pliiats ja hakka pihta. 

Angela Nguyen on oma nunnude joonistuste poolest tuntud kunstnik. Ta on illustreerinud palju 
raamatuid ja joonistanud koomikseid. Internetis on ta tuntud Pikarar’ina, millise nime all avaldab 40 
000 jälgija rõõmuks oma kunsti. Lisaks illustreerimisele tegutseb ta ka graafilise disainerina nii trüki- 
kui ka digimeedias. 

„Maskiraamat“ Elis Tamula 

Sellest maskiraamatust saad endale muhedaid maske voltida! 

Aita need vahvad maskid raamatukaante vahelt vabadusse! Kohtu ühe väga vapra viikingi ja lustaka 
lõviga. Kaugelt Bali saarelt tuli kohale Barong - heade vaimude valitseja. Üsna karmi olemisega karu 
esivanemad on kuulduste kohaselt aga hoopis indiaanlased. Kõigi nende huvitavate tegelastega võib 
minna ülivahvale seiklusele hüpnokassi koopasse, kes muide armastab väga linde ja liblikaid taga 
ajada. Öökull on aga tark ja rahulik. Tema teab, et kuigi hirvepreili ja ilvesepoiss on Virumaa metsade 
elanikud, siis see kummaline suhkrust pealuu tuli otse El Dia de Los Muertos pidustustelt Mehhikost. 
Aga miks on siin robotämblik? Kes üldse on robotämblik? Võib-olla peavad nad selle kõik koos välja 
uurima... Võib-olla teavad seda ainult rebased. 

„Suur koolilaste mälumäng“ Kristel Vilbaste, Aleksei Turovski, Lembitu Kuuse, Mikk Sarv, David 
Vseviov 

See raamat tuhande põneva küsimuse ja põhjalike vastustega on mõeldud igas vanuses õppijatele. 
Muidugi on õppijaid rohkem nooremas eas, kuid lapsemeelne õpihimu võib püsida alles kõrge 
vanuseni. See raamat on mõeldud just neile, kes soovivad teada saada midagi hämmastavat ja 
põnevat, mis pole varem ehk mõttessegi tulnud. 

Lauamäng „Mälumängudoomino“ Katrin Kurik, Külli Nidermann, Tarmo Tuule 

Uus versioon populaarsest Eesti koguperemängust “Mälumängudoomino” ühendab klassikalise 
doomino ja hariva mälumängu. Pere pisemad saavad doominoklotse kokku laduda, suuremad aga 
vastata tuhandele küsimusele kümnel teemal. Need on ajalugu, inimesed, loodus, geograafia, teadus 
ja tehnika, meelelahutus, sport, Eesti, kultuur, varia. Küsimused on koostanud Eesti 
tippmälumängurid ning iga vastusega kaasneb põnev ja hariv lisainfo. 

Mullimäng Bubble Pops 
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