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Veel leiab siit ka peotäie limerikke. Limerik on väike
jabur luuletus, millele sobibki väga hästi nimeks just
limerik. Nimi on pärit Iirimaalt, kus sellised luuletused
pandi esimest korda kirja linnas nimega Limerick.
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katri kirkkopelto
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Lisaks mõni aeg tagasi ilmunud “Väikese veidra linna”
raamatu juttudele on siin uusi lugusid NummiPealt, aga
seekord ka mujalt.

„PoPi“

ainO Pervik
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Olga Pärn
Märt rudOlf Pärn
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marianne dubuc

„PoStiHiire
tööPäev“

andrus kivirähk

„tiLda ja
toLmuingeL“

aino Pervik

„nummiPeaLt
ja mujaLt“

Piret raud

„Lugu väikeSeSt
majaSt, keS taHtiS oLLa kodu“

margarita del mazo

julian Clary

„ minu Suur
karu, minu
väike karu ja
mina“

„Perekond
juLged“

Cressida Cowell

„oLid kord
vÕLurid“

m. g. Leonard

„mardikaPoiSS“

kertu Sillaste

„mina oLen
kunStnik“

aali poole, aga isa ei
skilt. Minu selja taha
juba neli inimest. Ja

ingi vaatasin, vaataed neli, justkui oleks
nud ja raha kodus sea
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Hundil on kaks sõpra – Karu ja Rebane.

Kuid alles siis, kui Hundiga juhtub õnnetus,

saab ta teada, kes on tegelikult tema sõbrad.

anti Saar

„SeiSa Siin,
Pärt!“

Ilmar Tomusk

Vanasõna ütleb, et sõpra tunned hädas.

Stefanie taschinski
maria Parr
Ilmar Tomusk

PILDID JOONISTANUD CATHERINE ZARIP

ilmar tomusk

„Hundi SÕBrad“

„väravavaHt
ja meri“

„CaSPar ja
unuStuSe
meiSter“

david Walliams

„Härra HaiS“

Hea noorteraamat 2018

Emily Barr

„Flora Banksi
ainus mälestus“

John Green
Sarah Crossan

„Õun ja vihm“

S. J. Kincaid

„Põrguline:
loodud kaitsma,
loodud hävitama“

Nina LaCour

„Meiega on kõik
korras“

„Kilpkonnad
alla välja“

Ene Sepp

„Taeva tühjad
tribüünid“

Wolfgang Herrndorf

„Miks me
varastasime auto“

Anna Woltz

„Sada tundi ööd“

