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„Seal on keegi!” rõõmustas krokodill. „Jajah! Sisse!  
Oh, see tähendab, välja!”

„Mis sa hõigud?” Krokodilli vanaema roomas 
lähemale. „Kas tulen appi?”

„Oota!” sosistas krokodill. „Las ta ise …”
„Kopp-kopp,” oleks keegi justkui seestpoolt väikese 

haamriga toksinud. Koor mõranes, august ilmus 
nähtavale tilluke pea. Krokodill tardus.

Katkisest munast kukkus välja märg kollase nokaga … 
linnupoeg.
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Dora on kõige õnnelikum inimene, keda ta teab.
Eriti siis, kui ta hakkab koolis käima.

Ah, milline suurepärane elu!
Edasi läheb veel paremaks. 

Ta leiab endale sõbra!

Kuid siis juhtub midagi, mida Dora ei oska oodata. 
Ja juhtub veelgi rohkem …

Ma ei hakka 
kirjeldama, milline 

ma välja näen. 
Ükskõik mida te 
kujutlete, asi on 
tegelikult palju 

hullem.
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August
(Auggie)

Pullman
sündis moondunud näoga, mistõttu 

ta ei ole seni tavakoolis käinud. 

Nüüd läheb ta Beecheri erakooli 

viiendasse klassi ja kui teie olete 

kunagi koolis uus laps olnud, siis teate, 

kui raske see võib olla. Auggie on 

lihtsalt üks tavaline poiss, kellel on 

ebatavaline nägu. Aga kas ta suudab 

oma uusi klassikaaslasi veenda, et 

välimusele vaatamata on ta täpselt 

samasugune nagu nemad?

R. J. Palacio 

on kirjutanud moodsa klassika – 

humoorika, tujutõstva ja usku-

matult liigutava romaani, 

mida ühe hooga läbi lugeda, 

teistele edasi anda ja tükk 

aega pärast viimase lehe-

külje lugemist mäletada.
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on päeviti graafi line disainer ja õhtuti 
kirjanik. Ta elab New Yorgis koos 

abikaasa, kahe poja ja koeraga, kelle nimi 

on Karu. „Ime“ on tema esimene romaan.

 

Katri Kirkkopelto
illustreeris & kirjutas

Katri Kirkkopelto
olli on väike olevus, kellel on suur unistus. 

Ta tahaks endale sõpra. Sõpra, kellega võiks 

saladusi vahetada, heast meelest nurruda,

vaikust kuulata või vahel hoopis kärtsu ja mürtsu teha.

Ühel päeval keeratakse Molli maailm pahupidi, 

kui Väike Sisu ta uksele koputab...
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illustreeris & kirjutas

Väikevenna meelest olin maailma kõige naljakam ja kõige 
parem laulja. Aga ma ei tahtnud laulda suurtel ja tähtsatel 

sündmustel. Koolis oli tulemas teatrietendusega kevadpidu. 
Päris laval, päris prožektoritega. Aga millise kostüümi ma 

selga panen? Ainsana oli järel mutikostüüm...

Järjekordne õnnestumine Ulf Nilssonilt ja Eva Erikssonilt.
Veel üks meistriteos, mida armastada. (Dala-Demokraten)

”Maailma parim esineja” on särav täht aasta lasteraamatute 
hulgas. (Länstidningen Östersund)

Üks tõeline väike pärl. (Värmlands Folkblad)

Fantastiline idee /.../ meeltülendav, tujutõstev lugemiselamus 
sellele, kes pelgab rambivalgust.”(Dagens Nyheter)
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Sinivandi emme ei saanud pojakest tööle kaasa võtta.

Sinivandi issi ei saanud oma pojakest tööle kaasa võtta.

Aga väike Sinivant ei saanud ka omapead koju jääda. 

Sinivandi issi ja emme otsustasid viia Sinivandi lasteaeda.

Sinivandile ei meeldinud sugugi, kui ta sai teada, et peab 
täitsa üksi lasteaeda jääma.


