Tungal, L. Seltsimees laps. 1951. aastal
oli Leelo 4-aastane rõõmus ja ettevõtlik laps,
kes ei saanud hästi aru, miks täiskasvanud
vahel nii tõsised ja murelikud on. Talle meeldisid raadiost kuuldud reipad laulud, mis pajatasid õnnelikust lapsepõlvest Nõukogudemaal.
Aga mõned mured olid temalgi: miks mustas
mantlis mehed ema ära viisid? Kas ta oskab
olla piisavalt hea laps, et ema tagasi tuleks?

Brussolo, S. Peggy Sue ja vaimud. Sinise
koera päev. Väikeses linnakeses, kuhu Peggy
Sue oma perega kolib, hakkab juhtuma
kummalisi asju. Linna kohale ilmub sinine
päike, mis muudab nii inimesed kui loomad
ülitargaks. Loomad hakkavad käsutama
inimesi. Nahkdiivanid ärkavad ellu. Ja ainult
Peggy Sue näeb pahatahtlikke vaime, kes seda
kõike põhjustavad…

Cabot, M. Printsessi päevikud.
Kuidas saab tavalisest ameerika
koolitüdrukust ühe pisikese riigi printsess?
Siis, kui selgub tema isa seni salajashoitud
päritolu… Teekond troonini pole lilleline,
seda enam, et Mia pole päris kindel, kas ta
tahab oma tavalist elu printsessikohustuste
vastu vahetada.

Dixon, F. Kuritegu telestuudios. Sari
„Vennad Hardy´d“. Frank ja Joe Hardy isa
on politseinik, seetõttu on neil mõnikord
õnnestunud salapärastesse juhtumitesse
selgust tuua. Telestuudiosse mälumängu
otsesaatesse minnes kuulevad nad, et
saatejuht on kadunud. Poisid kahtlustavad,
et mees on röövitud. Kurjategijate jälitamine
osutub ohtlikuks seikluseks…

Henriksen, L. Kuradisaare ingel.
Astrid ei suuda leppida oma vanemate
lahkuminekuga. Ta mõtleb välja kavala
plaani ning meelitab vanemad koos Rootsi,
Kuradisaarele, kus pere veetis kunagi
meeldiva puhkuse. Sündmused võtavad
ootamatu pöörde, kui kohtutakse kurjategijatega, röövitud miljonäripojaga ning Jugoslaavia sõjapõgenikuga. Kõige hullemast
päästab neid üle noatera Astridi vaprus ja
sõprus Kuradisaare ingliga.

Johnson, P. Mõttelugeja.
Salapärane vanaproua Jameson
pärandab Mattile kristalli, mis on tema
sõnul erakordne, kuid ka üsna ohtlik
asi. „Sa pead saladust hoidma!“
kinnitab ta. Selgub, et Matt saab
kristalli abil oma sõprade, õpetajate ja
täiesti võõraste inimeste mõtteid lugeda. Sel kombel kuuleb ta pealt midagi,
mis teda kohutavalt šokeerib…

Juske, J. Imelik nõukaaeg. Sari „Isa
põnevad unejutud ajaloost“.
Jutud pajatavad sellest, miks on Eesti
riigil mitu sünnipäeva, kuidas oli elu
ilma arvutita, miks oli telefon laua
küljes kinni, miks tuli sini-must-valget
lippu 50 aastat peita ja mis mänge
mängisid tänaste laste vanemad ja
vanavanemad oma lapsepõlves.

Koff, I. Kirju koer. 16 lugu kõikvõimalikest
ja isegi võimatutest asjadest. Ema lõikab
ilusa kirju koera tükkideks ja lapsed pistavad koera nahka. Väsinud ja kurb Rebane
saab jälle rõõmsaks, kui Teine Rebane teda
hämaras metsas hüüab. Pisike kollane lind
võib suures lennutuhinas kogemata puuksu
teha ja sellega teised linnud nii kõvasti
naerma ajada, et need äärepealt taevast
alla kukuvad… Kõik võib olla!

Nöstlinger, Chr. Ah sa pagan!: Julia päevik.
Julia (14) maadleb kevadiste eksamitega,
jagab maid oma empsi ning lahutatud papsiga, tõrjub soovimatut austajat ja piidleb
trammis kohatud Stefanit. „Ah sa pagan!“
peab ta päevikus vahel hüüdma, kui asjad
ei kulge soovitud suunas. Aga viimane
sissekanne kõlab siiski: „Ma olen kerge
nagu õhupall – õnnest.“

Kika. Kuususe valus õppetund.
Tagasihoidlikust Larast saab juhuse läbi
teleseriaalinäitleja. Nüüd tahavad kõik
koolikaaslased tema sõbrad olla. Aga
varsti algavad probleemid - Lara hakkab
valetama ja tundide ajal ringi hulkuma.
Lõpuks teeb ta midagi väga mõtlematut.
Miks? Kuidas Lara selle segaduse
lõpuks klaarib?
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LASTE-RAAMATU-SUVI 2017
Võru maakonna raamatukogude võistulugemine 15. maist 15. augustini
……………………………………………………………… (ees- ja

perekonnanimi)

LUGEMISPASS
Iga võistulugeja

• küsib Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast või
lähimast Võru maakonna rahvaraamatukogust raamatunimestikuga lugemispassi,
• valib nimestikust veel lugemata raamatu,
• laenab selle raamatu raamatukogust, loeb läbi ja tagastab
võistulugemise ajavahemikul (vt kuupäevad ülal),
• vastab raamatukoguhoidjalt saadud küsimus(t)ele,
• saab lugemispassi loetud raamatu kohale raamatukoguhoidjalt templijäljendi.
Kui lugemispassis on juba 7 templit, võid edasi lugeda nii passist kui lisanimestikust!
Suve lõpuks

• joonistab ühele A4 püstformaadis paberile pildi ühest võistulugemise raamatust,
mis talle kõige enam meeldis,
• kirjutab teisele A4 püstformaadis paberile, miks see oli tema lemmikraamat.
• Tuletab meelde raamatud, mille autoriks on Leelo Tungal ja paneb eraldi lehele kirja
vähemalt ühe huvitava küsimuse, mida ta tahaks Leelo Tunglalt küsida.
• Kõigi lehtede tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime ning
lemmikraamatu autori ja pealkirja.
Kõik võistulugejad, kes on 15. augustiks 2017 saanud lugemispassi
vähemalt 7 templijäljendit ja toonud lähimasse raamatukokku
pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) Leelo Tunglale,
saavad kutse kohtumisele Leelo Tunglaga, mis toimub
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 6. septembril 2017 kell 13.00.
Parimate juttude, piltide ja küsimuste autoreid ning enim raamatuid lugenud osalejaid
ootavad väikesed lisapreemiad.
NOORE LUGEJA
RAAMATUD

ASJALIKU LUGEJA
RAAMATUD

EDASIJÕUDNUD
LUGEJA
RAAMATUD
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Tungal, L. Jänesepoeg otsib sõpra.
Jänesepoeg Joosep kolib teise metsa.
Ta on kurb, sest uue kodu ümber ei ole
ühtegi sõpra. Algul tundub uute
sõprade leidmine päris keeruline. Aga
lõpuks läheb kõik hästi!
Casalis,A. Petsi ja Katsi juhtumised:
Südasuvepidu ja teised lood.
Lugu rebasepoisist ja oravatüdrukust
ning nende seiklustest metsas. Saad
teada, kuhu kadus Katsi küpsetatud
kook, kellega läks Pets südasuvepeole
ning mis juhtus, kui sügisel sadas
maha esimene lumi.

Brown, K. Muki. Väikese kutsika
Muki tormakad mängud pöörasid
kodu segamini ja määrisid ta
kasuka. Keegi ei tahtnud kasimata
Mukiga mängida… Ometi leidis ka
Muki endale lõpuks vahva sõbra.
Dileo, D. B. Tead, mis meil juhtus?

Ellik, L. Jaaniussikesed, lähme!
Jaaniussikeste perekond elas metsas
tavalist putukate elu. Ühel suveõhtul,
kui väljas hakkas hämarduma, otsustas jaaniussipapa oma lapsed koduümbrusega tutvuma viia. Lambikesed
pähe ja põnevasse metsa, kus...

Illipe-Sootak, H. Väike jope.
Esikunagisse ema ja isa jope vahele
ilmub Väike Jope. Ta läheb
uudishimulikult inimeste maailma
avastama. Teel juhtub igasugu
äpardusi, mida rändur omal kombel
klaarida püüab… Jõudu, Väike Jope!

Raud, E. Suur-Tõll.
Muistsel ajal elas Saaremaal võimas
vägilane - Suur-Tõll. Juba poisikesena
näitas ta kanget jõudu ja vahvust.
Täismehena sõdis ta Vanapagana
endaga ja kaitses oma rahvast
vaenlase vastu.

Saksatamm, M. Hiir, kes oskas
võõraid keeli. Raamatu lugudes
juhtub üsna kentsakaid asju: koer ja
tomat teevad bändi, Jänes hakkab
trollibussiks, karukoopas peetakse
jõule, kapsauss ronib Kuule. Päevakoer tutvub öökulliga, siil kaktusega
ja pisike elevant suure sääsega.

Saar, O. Lõvi Lõrr ja jänes Jass. Kas
sa Kaselaane jänest Jassi ja lõvi Lõrri
tunned? Ära viska lugemist homse
varna, siis saad teada, kuidas nad
maja ehitasid ja kõrvitsakollase auto
ostsid ning mis sai Lõrri hambavalust
ja Jassi kaugushüppest. Nääpsuke
jänesepoiss oskab tugevale lõvile
head nõu anda ja teda hädas aidata.

Trummal, K. Viisakas laps. Sa oled
kindlasti viisakas laps ja tead juba
paljusid käitumistarkusi. Aga kas sa
seda teadsid: „Kui sul on midagi
maitsvat, mida jagada ei saa, ära
söö seda teiste nähes“? Kui oskad
kõike, mida selles raamatus
soovitatakse teha, tunned end hästi
ja enesekindlalt igas olukorras ning
oled kõigi jaoks tore kaaslane.
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Trummal, K. Viisakas laps. Sa
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Kui oskad kõike, mida selles
raamatus soovitatakse teha,
tunned end hästi ja enesekindlalt
igas olukorras ning oled kõigi jaoks
tore kaaslane.

Need lood saavad alguse tavalistest

asjadest: Ritale ei maitse ükski söök,
Elenal on palavik, Mirjam ei taha kooli
minna ja Martinile ei meeldi end pesta.
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teised, juhtub imeasju. Kas sinu kodus
on imelugusid juhtunud?
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Tungal, L. Hernetont Ernestiine.
Suusakepid, pajuoksad, dressipüksid,
dressipluus ning suusamüts - oh mis
hirmus hernetont neist kokku saab! Aga
kui tondi nimeks on Ernestiine ja ta
rinnus tuksub lahke süda, ei tunne
ükski lind hirmu. Saad tuttavaks ka
hernetondi tiivuliste sõpradega.
Disney, W. Püramiidide maal. Sari
„Disney rännuraamat“. Daisy ja pardipojad

võidavad reisi Egiptusse. Mida põnevat nad
reisil nägid, millistesse sekeldustesse sattus
neile järele sõitnud Donald ja kuidas
rändurid kohtusid muumiaga, saad teada
sellest rännuraamatust.

Holmström Degerman, A. Nohik Niilusel.
(Maxi ja Morgani krimka). Maxi meelest on
Egiptuse puhkusereis hirmus tüütav – ta ei viitsi
koos emaga Niilusel sõita ja püramiide
vaatamas käia. Uus tuttav Morgan tundub ka
esialgu igav nohik olevat. Siis aga äratab poiste
tähelepanu paari mehe kummaline käitumine.
Nad hakkavad Lahedat Selli ja Vähkmeest
jälitama. Poiste kahtlused osutuvad tõeks…

Rummo, P.-E. Kokku kolm juttu.
Sellest tagurpidi muinasjuttude raamatust
saada teada, mis saab siis, kui karu leiab
maja, mis kuulub kolmele tüdrukule.
Miks peaksid kolm väikest hundikutsikat
kurja põrsast kartma? Kas seitse
Lumivalgekest suudavad päästa
Pöialpoisi kuninganna käest?
Ungru, J. Minu lapsepõlve
Paganamaa. Paganamaa poiss Julius
pajatab vanast vikatiterast tehtud
uiskudest, puust jalgrattast, seakarjuse
ametist, vitstest, mis lapsi targaks
teevad ja õues seisvast halleluujast.
Sekka ka põnevaid lugusid
paganapoistest.

Deary, T. Vihased viikingid.

Sari „Arutu ajalugu“. Saad kunagi ammu
Skandinaavias elanud viikingite kohta teada
asju, mille peale ajalooõpetaja hirmust
minestaks! Näiteks oli viikingiseaduse järgi
karistus kellegi kohta alatute valede
rääkimise eest - keele mahalõikamine! Õpid
viikingiseepi tegema, ruunikirja kirjutama ja
testid, kas sinust saaks hea viiking.
Galan, A. Suur katsumus. Sari „Mondrago, iseäralik draakon“. Iga Samarado
küla poiss saab 11. sünnipäeval oma isikliku
draakoni ja tähtsa ülesande. Aga Cale uus
draakon Mondrago osutub lennuvõimetuks
lontkõrvaks… Ometi suudab Cale sõprade
abiga läbi paljude seikluste ülesande täita ja
oma draakoniga õigeks ajaks lossi jõuda.

Kõnnusaar, T. Tagasitee koju. Kaarli
isa võidab telemängus palju raha ja poisile
oste-takse lõpuks ometi uus arvuti, millega
saab kõige vingemaid mänge mängida.
Ootamatult kandub ta koos Jette ja hamster
Harrisoniga ohtlikku arvutimängu. Tagasi
koju pääsemi-seks tuleb sõpradel üles otsida
kolm vägevat jõudu ja täita ülesanne. Teel
satuvad nad seik-lustesse ja ekslevad läbi
mitme arvutimängu.
Scieszka, J. Köögilauarüütlid.
Sari „Ajakõvera kolmik“. Selgub, et Joe uus
raamat mitte lihtsalt ei jutusta lugusid, vaid
viib Joe koos Sami ja Frediga nende lugude
keskele! Uurides ümber köögilaua
raamatulugu rüütlitest leiavad sõbrad end
äkki keskajas, kuningas Arthuri õukonnas,
vastamisi tigeda Musta Rüütli, tuldpurskava
lohe ja hirmsa haisva hiiglasega.

Will: Kogu tõde: ühe nõiaplika
seiklused ja saladused. Sari W.I.T.C.H.
Sõpruskond W.I.T.C.H ehk nõiaplikad Will,
Irma, Taranee, Cornelia ja Hay Lin elavad
PEAAEGU tavaliste tüdrukute elu. Näiteks
Will oskab küll rääkida kodumasinatega, aga
nagu igal tüdrukul, on temalgi poiss, kes talle
väga meeldib... ja ta ei ole vaimustuses, et
tema ema käib kohtamas õpetaja Collinsiga.

Tungal, L. Hernetont Ernestiine.
Suusakepid, pajuoksad, dressipüksid,
dressipluus ning suusamüts - oh mis
hirmus hernetont neist kokku saab! Aga
kui tondi nimeks on Ernestiine ja ta
rinnus tuksub lahke süda, ei tunne
ükski lind hirmu. Saad tuttavaks ka
hernetondi tiivuliste sõpradega.

Deary, T. Vihased viikingid. Sari

Disney, W. Püramiidide maal.
Sari „Disney rännuraamat“. Daisy ja

Galan, A. Suur katsumus. Sari „Mondrago, iseäralik draakon“. Iga Samarado
küla poiss saab 11. sünnipäeval oma
isikliku draakoni ja tähtsa ülesande. Aga
Cale uus draakon Mondrago osutub
lennuvõimetuks lontkõrvaks… Ometi
suudab Cale sõprade abiga läbi paljude
seikluste ülesande täita ja oma
draakoniga õigeks ajaks lossi jõuda.

Holmström Degerman, A. Nohik Niilusel.
(Maxi ja Morgani krimka). Maxi meelest on

Kõnnusaar, T. Tagasitee koju.

pardipojad võidavad reisi Egiptusse. Mida
põnevat nad reisil nägid, millistesse
sekeldustesse sattus neile järele sõitnud
Donald ja kuidas rändurid kohtusid
muumiaga, saad teada sellest
rännuraamatust.

Egiptuse puhkusereis hirmus tüütav – ta ei viitsi
koos emaga Niilusel sõita ja püramiide
vaatamas käia. Uus tuttav Morgan tundub ka
esialgu igav nohik olevat. Siis aga äratab poiste
tähelepanu paari mehe kummaline käitumine.
Nad hakkavad Lahedat Selli ja Vähkmeest
jälitama. Poiste kahtlused osutuvad tõeks…

Rummo, P.-E. Kokku kolm juttu.
Sellest tagurpidi muinasjuttude raamatust
saada teada, mis saab siis, kui karu leiab
maja, mis kuulub kolmele tüdrukule.
Miks peaksid kolm väikest hundikutsikat
kurja põrsast kartma? Kas seitse
Lumivalgekest suudavad päästa
Pöialpoisi kuninganna käest?
Ungru, J. Minu lapsepõlve
Paganamaa. Paganamaa poiss Julius
pajatab vanast vikatiterast tehtud
uiskudest, puust jalgrattast, seakarjuse
ametist, vitstest, mis lapsi targaks
teevad ja õues seisvast halleluujast.
Sekka ka põnevaid lugusid
paganapoistest.

„Arutu ajalugu“. Saad kunagi ammu
Skandinaavias elanud viikingite kohta
teada asju, mille peale ajalooõpetaja
hirmust minestaks! Näiteks oli
viikingiseaduse järgi karistus kellegi
kohta alatute valede rääkimise eest keele mahalõikamine! Õpid viikingiseepi
tegema, ruunikirja kirjutama ja testid, kas
sinust saaks hea viiking.

Kaarli isa võidab telemängus palju raha ja
poisile ostetakse lõpuks ometi uus arvuti,
millega saab kõige vingemaid mänge
mängida. Ootamatult kandub ta koos Jette ja
hamster Harrisoniga ohtlikku arvutimängu.
Tagasi koju pääsemiseks tuleb sõpradel üles
otsida kolm vägevat jõudu ja täita ülesanne.
Teel satuvad nad seiklustesse ja ekslevad
läbi mitme arvutimängu.

Scieszka, J. Köögilauarüütlid.
Sari „Ajakõvera kolmik“. Selgub, et Joe uus
raamat mitte lihtsalt ei jutusta lugusid, vaid
viib Joe koos Sami ja Frediga nende lugude
keskele! Uurides ümber köögilaua
raamatulugu rüütlitest leiavad sõbrad end
äkki keskajas, kuningas Arthuri õukonnas,
vastamisi tigeda Musta Rüütli, tuldpurskava
lohe ja hirmsa haisva hiiglasega.

Will: Kogu tõde: ühe nõiaplika
seiklused ja saladused. Sari W.I.T.C.H.
Sõpruskond W.I.T.C.H ehk nõiaplikad Will,
Irma, Taranee, Cornelia ja Hay Lin elavad
PEAAEGU tavaliste tüdrukute elu. Näiteks
Will oskab küll rääkida kodumasinatega,
aga nagu igal tüdrukul, on temalgi poiss,
kes talle väga meeldib... ja ta ei ole
vaimustuses, et tema ema käib kohtamas
õpetaja Collinsiga.

