
 

 
 

Reinaus, R. Vaevatud.  
Kaksikute Silveri ja Stiina pere kolib 
vanasse mõisamajja. Neil tuleb kohaneda 
uues koolis ja tulla toime suures pooleldi 
remonditud kodumajas varitseva 
kõhedusega. Pikapeale selgub, milline 
paine on mõisamajal juba sajandeid 
lasunud. Noortel tuleb koos uute 
sõpradega pingelises heitluses üksteist 
päästa. 

 

 
 

Cassidy, C. Ingveripräänik.  
Ginger on kogu lapsepõlve muretsenud 
oma välimuse, kehakaalu ja tõrjutuse 
pärast. Uues koolis on kõik teisiti. Maailma 
lahedaim tüdruk Shannon valib ta oma 
sõbraks!  
Ainult et… Shannonile ei meeldi, et Sam 
Taylor märkab hoopis Gingerit, mitte teda. 
Kas Ginger ja Shannon jäävad sõpradeks? 
Kas nad üldse olidki sõbrad? 

 

 
 

Hohlbein, W. Unustatud saar. Sarja 
„Kapten Nemo lapsed” 1. rmt. 
Mike ja ta sõbrad röövitakse ühel talvisel 
väljasõidul. Selgub, et röövijaid huvitab 
amulett, mille Mike isalt päranduseks sai. 
Päranduse juurde kuulub Kariibi mere 
saarele peidetud varandus. Läbi seikluste 
jõuavad sõbrad Unustatud saarele, aga 
jälitajad on neil kannul... 

 

 
 

Ibbotson, E. Reis Merejõele.  
Orvuks jäänud Maia kutsutakse 
Brasiiliasse  Amazonase jõe ääres 
elavate sugulaste juurde elama. Reisil 
satub ta uskumatutesse seiklustesse 
ja kohale jõudes avastab, et uus pere 
pole kaugeltki ideaalne… Siiski leiab 
Maia sõpru ja lõpuks läheb kõik hästi. 

 

 
 

Kass, A. Pahupidi puhkus. Tavaliste 
teismeliste õe-venna ja nende 
mõistliku vanaema huvitav 
suvevaheaeg äärmiselt toimeka, 
ebatavalise ja ebamõistliku (kuid 
siiski sümpaatse) vanavanaema 
Roosimemme seltsis. 

 

 
 

Kivirüüt, K. Kaku kabel ja teisi 
tondijutte. Miks keegi Lalli metsa 
seenele ei lähe? Miks teadjamad 
inimesed Karupõllu soost kaarega mööda 
käivad? Miks kohalik rahvas toomapäeva 
öösel Kambja-Kuuste maanteed väldib? 
Vastus lihtne – seal tegutsevad 
verejanulised tondid! 

 

 
 

Lykken, L. Oh, tõota mulle! Sari 
„Sweet dreams” 
Meredith on solvunud, sest tema 
poiss-sõber Zak on autoraha 
teenimisega nii ametis, et ei leia 
aega koos tüdrukuga ühelegi peole 
tulla. Isegi mitte Meredithi õe 
pulmapeole! Meredith mõtleb välja 
kavala plaani.... 

 

 
 

Mead, R. Vampiiride akadeemia 1. Lissa 
Dragomir on surelik moroi vampiiriprintsess. 
Strigoid, julmad surematud vampiirid 
tahaksid ta muuta endasarnaseks.  Lissa on 
koos oma ihukaitsja, dampiir Rose 
Hathawayga mõnda aega redus olnud, kuid 
nüüd tagasi toodud Püha Vladimiri 
Vampiiride Akadeemiasse, kus on veel 
ohtlikum, kui välismaailmas. Lisaks tuleb 
hakkama saada  keerulise koolielu ja 
keelatud armastusega.  

 

 
 

Parr, M. Vahvlist südamed. Lena on 
Trille-kuti (9) parim sõber. Tormaka 
Lena eestvedamisel satuvad rannaküla 
lapsed pöörastesse seiklustesse. Aga 
vahel on neil ka muresid. Hea, kui pere 
ja sõbrad siis toeks on. Trille tahaks 
väga teada, kas Lena tedagi oma 
parimaks sõbraks peab. Miks Lena seda 
kunagi ei ütle? Või siiski lõpuks ütleb? 

 

 
 

Wilkins, K. Sisalikmehe jälgedel. 
Sarja "RBI. Ripley juurdlusbüroo" 1. 
rmt. Ripley koolis õpivad eriliste 
võimetega noored, keda saadetakse 
üle maailma ohtlikele missioonidele 
uurima nähtavale ilmunud fantastilisi 
olendeid ja kummalisi sündmusi. Iga 
raamat kirjeldab üht sellist missiooni. 
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LASTE-RAAMATU-SUVI 2018 
Võru maakonna raamatukogude lugemismäng 15. maist 15. augustini 

 

……………………………………………………………… (ees- ja  perekonnanimi)             
Lugemispassi nimestikust loetud raamatute arv:  

                           Lisanimestikust loetud raamatute arv: 

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 Reeli Reinaus ja paneb eraldi lehele 

kirja vähemalt ühe huvitava küsimuse, mida ta tahaks Reeli Reinausilt küsida. 
• Kõigi lehtede tagaküljele kirjutab oma ees- ja perekonnanime ning 
                                                        lemmikraamatu autori ja pealkirja. 

Kõik võistulugejad, kes on 15. augustiks 2018 saanud lugemispassi  
vähemalt 7 templijäljendit ja toonud lähimasse raamatukokku  
pildi ja jutu lemmikraamatust ning küsimuse(d) Reeli Reinausile,  
saavad kutse kohtumisele Reeli Reinausiga, mis toimub  
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 12. septembril 2018 kell 13.00.  
Parimate juttude, piltide ja küsimuste autoreid ning enim raamatuid lugenud osalejaid  
ootavad väikesed lisapreemiad. 
 
                   NOORE LUGEJA  
                           RAAMATUD 

EDASIJÕUDNUD  
LUGEJA  

ASJALIKU LUGEJA                                                                                           RAAMATUD                            
                                   RAAMATUD 
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Reinaus, R.  
Suusi ja kadunud uni. Mida teha, 
kui uni ei tule? Kõik pereliikmed 
hakkavad 4-aastasele Suusile une 
ligimeelitamise nippe soovitama ja 
lugu läheb päris põnevaks.  
Igatahes unejutuks seda ära loe! 

 

 
 

Hanna, V. Hiireke ja hammas.  
Lugu hiirekesest, kes teeb hambahaldja 
tööd - viib öösiti laste patjade alla 
peidetud piima-hammaste asemele 
komme. Kord leiab ta oma kodu 
lähedalt hoopis teistsuguse hamba. 
Kes selle kaotas?  Hiireke asub 
otsima… 

 

 
 

Illipe-Sootak, H. Kiisu reisib.  
Kiisule tuleb vahel vastupandamatu 
reisihimu. Siis pole muud kui 
seljakott selga ja teele! Reisime koos 
kiisuga kogu maailmas, maitseme 
põnevaid toitusid, kuulame teisi keeli 
ja õpime teiste rahvaste kombeid.– 
iga paik on omamoodi ilus ja huvitav.  

 

 
 

Janikovszky, E. Usu või ära usu.  
„Usu või ära usu, ema ja isa ja vanaema 
ja vanaisa ja kõik suured inimesed on 
kord lapsed olnud! Ka kõige vanemad.“  
Suur tark vend seletab väikesele õele, 
kes on kelle sugulane ja kuidas sugulasi 
nimetatakse. Pildid perealbumist ja 
joonistused aitavad keerukates suhetes 
selgust saada.   

 

 
 

Kangilaski, K. Tuvi ei taha saia.  
Igaühel on mõni unistus. Kui julged 
oma unistusi teistega jagada, võivad 
need täide minna! Selles loos räägib 
tavaline hall tuvi oma unistusest 
väikesele tüdrukuleTiule.  
Tiu hakkab tegutsema... 

 

 
 

Niit, E. Tõmblukuga kass.  
Lugu Piiast ja tema tõmblukuga 
kassist ning kõigest sellest, mis kassi 
kõhtu mahub. 

 

 

Nilson, U. Maailma parim esineja.  
Mida teha, kui kevadpeol lavale publiku 
ette minek tundub kohutavalt hirmutav? 
Võib-olla ma seisan ja kokutan? Võib-
olla hakatakse mind tortidega loopima? 
Võib-olla pannakse kool kinni ja õpetaja 
jääb tööta? Õnneks läheb kõik hästi ja 
suurest hirmust saab suur rõõm! 

 

 

Prøysen, A. Teelusika-eideke.  
Lugu lusikapikkusest eidekesest, kes 
kavaldas üle rebase, ajas hirmu 
nahka hundile ning ratsutas koju 
Metsakuninga kukil. Sellise eide eest 
pani plehku isegi taadi paha tuju! 

 

 

Tolstoi, A. Hiigelsuur naeris.  
Kevadel külvasid eit ja taat oma aias 
seemned mulda. Suvel kasvasid 
neist prisked porgandid, oad, herned 
ja kartulid. Eriti suureks kasvas naeri 
juurikas. Naeris oli nii suur, et taat ei 
jaksanud üksi seda maa seest välja 
tõmmata ja kutsus abilisi. 

 

 

Vaiksoo, J. Onu Heino väike pere. 
Lustilised luulelood onu Heino ja tema 
pere isevärki juhtumistest. 
Tädi Kaie võtab ahjust kuuma õunapiruka. 
Nüüd ei ole miskit muud  
kui käsi välja siruta. 
Väike Rein ja onu Heino  
tädi Kaiet kiidavad, 
ema pirukad ja koogid  
lihtsalt jalust niidavad. 
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Reinaus, R. Aguliurka lapsed. 
Linnaserva poistekamba elu muutub 
huvitavaks, kui naabrusse kolib uus 
poiss Karl, kellel on nutitelefon ja  
videokaamera. Kuidas Karl kamba 
liikmeks saab ja milleks neil 
kaamerat vaja oli, loe raamatust! 

 

 

Hainsalu, L. Seitse mütsikest. 
Punamütsikese lugu Sa ju tead? Aga 
kas tead, mida pani ema Sinimütsikese 
korvi? Kellega kohtusid teel Lillamütsike 
ja Valgemütsike? Mida korjasid metsas 
Hallmütsike ja Mustmütsike? Mis 
haigus vaevas Kollamütsikese 
vanaema?  

 

 

Käo, H. Kui veel telekat ei olnud. 
Kui Henno Käo oli väike poiss, tundus 

elu ilma telekatagi põnev. Talvel sai tähe-
valgel kelgutada. Suvel karjas käies 
ronisid külalapsed kivide otsa, pajatasid 
lõputult lugusid ja mängisid vabadusvõitl-
ust. Põõsaste vahel võis kohtuda rästiku-
ga ja augustiööl kinost tulles vaimudega. 

 

 

Meddour, W. Wendy Quill on 
krokodilli pepu.  
Wendy (9-a) unistab kuulsusest ja 
kõigi tähelepanu keskpunktis 
olemisest. Kuulsaks ta raamatu 
kolmes loos saabki, aga natuke 
teiste asjade pärast, kui ise loodab.  

 

 

Parvela, T. Pate päevaraamat.  
Pate hakkab internetis pidama „super-
salajast“ päevikut, mida millegipärast 
saavad lugeda ja kommenteerida kõik 
klassikaaslased. Õnneks on tal palju 
huvitavat, millest kirjutada, sest külla 
tuleb kentsakas onu Pentti. Naljakaid 
sündmusi jagub igasse päeva. 

 

 

Rannap, J. Maja metsa ääres. (või 1. 

osa raamatust „Maari suvi“). Kompass 
juhatab Maari  maale toimeka vanaema  ja 
teadmishimulise vanaisa juurde. Maal 
kohtub Maari hulkuva kassiga, kassikakk 
Bubo Buboga ning mesilaste kuningannaga. 
Oma üllatuseks oskab Maari loomade, 
lindude ja putukate keelt ja saab nendega 
rääkida! On see kõik unes või ilmsi? 

 

 

Taplin, S. Rüütli käsiraamat. 
Rüütliks olemine ei sobi nõrkadele! 
Kui täidad karvapealt käsiraamatu 
juhiseid, saab sinust kõigi pealik ja 
ninamees. Mehed plaksutavad sulle 
ning naised, lohed ja vaenlased 
minestavad. Sind ootavad ees 
kuulsus ja rikkus, sinu oivalistest 
oskustest lauldakse lugulaule! 

 

 

Toomet, T. Kaur, kõige noorem 
vanem vend. Siim ja Priit kipuvad 

nooremat venda Kauri tähtsalt õpetama. 
Kaur peab kandma vanemate vendade 
väikseks jäänud riideid ja mängima vendade 
mänguasjadega. Aga Kauri hing on täitsa 
iseenda oma! See hing unistab maailma-
mure lahendamisest ja kosmoselaeva 
juhtimisest. Veel üks unistus on Kauril – ta 
tahaks ka kellestki vanem ja tähtsam olla. 

 

 

Vahtre, L. Meie suured tegijad. 
Lõbusaid lugusid meie kangetest 
meestest ja naistest – Kalevipojast, 
Carmen Kassist, Kihnu Virvest ja teistest. 
Saame selgeks, et Lurich oli jõumees ja 
Päts riigimees, mitte vastupidi, kelle 
seelikust õmmeldi esimene sini-must-
valge lipp ja kuidas Edgar Valter 
pokudega tuttavaks sai.  

 

 

Valter, E. Pintselsabad.  
Pintselsabad on väikesed pintslitaoliste 
sabadega olevused. Kui torm Pintselvaania 
linna laiali pillutab, asuvad nad uusi 
kodusid ehitama kõigist neist vahvatest 
asjadest, mis tormituul oli kaasa toonud. 
Uus linn saab lõbus ja värvikas! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Reinaus, R. Aguliurka lapsed. 
Linnaserva poistekamba elu muutub 
huvitavaks, kui naabrusse kolib uus 
poiss Karl, kellel on nutitelefon ja  
videokaamera. Kuidas Karl kamba 
liikmeks saab ja milleks neil 
kaamerat vaja oli, loe raamatust! 

 

 

Hainsalu, L. Seitse mütsikest. 
Punamütsikese lugu Sa ju tead? Aga 
kas tead, mida pani ema Sinimütsikese 
korvi? Kellega kohtusid teel Lillamütsike 
ja Valgemütsike? Mida korjasid metsas 
Hallmütsike ja Mustmütsike? Mis 
haigus vaevas Kollamütsikese 
vanaema?  

 

 

Käo, H. Kui veel telekat ei olnud. 
Kui Henno Käo oli väike poiss, tundus elu 
ilma telekatagi põnev. Talvel sai tähe-
valgel kelgutada. Suvel karjas käies 
ronisid külalapsed kivide otsa, pajatasid 
lõputult lugusid ja mängisid vabadusvõitl-
ust. Põõsaste vahel võis kohtuda rästiku-

ga ja augustiööl kinost tulles vaimudega. 

 

 

Meddour, W. Wendy Quill on 
krokodilli pepu.  
Wendy (9-a) unistab kõigi 
tähelepanu keskpunktis olemisest ja 
kuulsusest. Kuulsaks ta raamatu 
kolmes loos saabki, aga natuke 
teiste asjade pärast, kui ise loodab.  

 

 

Parvela, T. Pate päevaraamat.  
Pate hakkab internetis pidama „super-
salajast“ päevikut, mida millegipärast 
saavad lugeda ja kommenteerida kõik 
klassikaaslased. Õnneks on tal palju 
huvitavat, millest kirjutada, sest külla 
tuleb kentsakas onu Pentti. Naljakaid 
sündmusi jagub igasse päeva. 

 

 

Rannap, J. Maja metsa ääres. (või 1. 

osa raamatust „Maari suvi“) Kompass 
juhatab Maari  maale toimeka vanaema  ja 
teadmishimulise vanaisa juurde. Maal 
kohtub Maari hulkuva kassiga, kassikakk 
Bubo Buboga ning mesilaste kuningannaga. 
Oma üllatuseks oskab Maari loomade, 
lindude ja putukate keelt ja saab nendega 
rääkida! On see kõik unes või ilmsi? 

 

 

Taplin, S. Rüütli käsiraamat. 
Rüütliks olemine ei sobi nõrkadele! 
Kui täidad karvapealt käsiraamatu 
juhiseid, saab sinust kõigi pealik ja 
ninamees. Mehed plaksutavad sulle 
ning naised, lohed ja vaenlased 
minestavad. Sind ootavad ees 
kuulsus ja rikkus, sinu oivalistest 
oskustest lauldakse lugulaule! 

 

 

Toomet, T. Kaur, kõige noorem 
vanem vend. Siim ja Priit kipuvad 

nooremat venda Kauri tähtsalt õpetama. 
Kaur peab kandma vanemate vendade 
väikseks jäänud riideid ja mängima vendade 
mänguasjadega. Aga Kauri hing on täitsa 
iseenda oma! See hing unistab maailma-
mure lahendamisest ja kosmoselaeva 
juhtimisest. Veel üks unistus on Kauril – ta 
tahaks ka kellestki vanem ja tähtsam olla. 

 

 

Vahtre, L. Meie suured tegijad. 
Lõbusaid lugusid meie kangetest 
meestest ja naistest – Kalevipojast, 
Carmen Kassist, Kihnu Virvest ja teistest. 
Saame selgeks, et Lurich oli jõumees ja 
Päts riigimees, mitte vastupidi, kelle 
seelikust õmmeldi esimene sini-must-
valge lipp ja kuidas Edgar Valter 
pokudega tuttavaks sai.  

 

 

Valter, E. Pintselsabad.  
Pintselsabad on väikesed pintslitaoliste 
sabadega olevused. Kui torm Pintselvaania 
linna laiali pillutab, asuvad nad uusi 
kodusid ehitama kõigist neist vahvatest 
asjadest, mis tormituul oli kaasa toonud. 
Uus linn saab lõbus ja värvikas! 

 




