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SUSIPAŽĮSTA SU SUSIPAŽĮSTA SU  

 ESTIJA ESTIJA



KELIONĖ PRASIDEDAKELIONĖ PRASIDEDA
Gudručių kaimas – tai ramus kaimelis šalia jūros. Kone visi jo gyventojai dievina išradimus ir 

patį išradinėjimą. Išradingumo pamokos Gudručių kaime yra tokios pat paklausios kaip ir kū-

rybinio rašymo ar fi zinio lavinimo pamokos. Linksmoji kalaitė Lotte jau apsisprendė užaugusi 

tapti išradėja. Vos tik prasidėjus vasaros atostogoms, Lotte su savo draugais – kačiuku Brunu 

ir triušiuku Albertu – nusprendžia leistis į kelionę aplink pasaulį. Kaip žinia, į tokias keliones 

paprastai leidžiamasi dviračiu arba valtimi. Tačiau Gudručių kaime viskas daroma kiek kitaip. 

Lotte, Brunas ir Albertas įlipa į savo oro baliono krepšį ir pakyla į dangų. Kai jie pasiekia tin-

kamą aukštį, Lotte nuleidžia inkarą. Tuomet balionas sustoja vienoje vietoje, o po jais likęs 

pasaulis pradeda suktis lėčiau. Taip besižvalgydami iš oro baliono krepšio, draugai aptinka 

įdomiai atrodančią vietelę – Estiją. Tad nusprendžia ją apžiūrėti iš arčiau.



             TALINAS             TALINAS
Talinas – Estijos sostinė. Pagyvenęs vyriškis vešliais ūsais, kurį visi vadina Senuoju Tomu, yra Talino 

sargas. Senasis Tomas stovi ant miesto rotušės bokšto. Taip jis gynė šį miestą šimtus metų, visur 

užtikrindamas tvarką. Sargo darbas nėra lengvas, tačiau Senasis Tomas niekada neniurna ir nesi-

skundžia. Netgi priešingai – kai paukščiai sumanę pakeliauti arba susiruošę žiemoti skrenda į Pie-

tus Tomas jiems visada palinki saugios kelionės. Kai paukščiai grįžta atgal, jie atneša Tomui naujie-

nų iš Pietų. Paukščiams patinka pasakoti apie savo keliones. Jei kuris nors paukštelis, būdamas Pi-

etuose, laimi čiulbėjimo konkursą, Tomas visada paruošia jam nedidelę dovanėlę. Taip pat Senasis 

Tomas supažindina paukštelius su naujienomis iš Talino. Pavyzdžiui, jis praneša, kada prasidės 

Senamiesčio dienos. Papasakoja jiems ir apie Jūros dienas. Tada – Europos dienas. Tomas 

sukaupęs daugybę žinių, nes stovėdamas ant rotušės bokšto viską kuo pui-

kiausiai mato. Be to, šis miesto sargas turi labai budrias akis.



SAREMOS SALA, KAALI SAREMOS SALA, KAALI 
METEORITINIS KRATERISMETEORITINIS KRATERIS

Estijai priklauso daug salų. Didžiausia jų – Saremos. Šioje saloje stūkso daugybė vėjo malūnų ir 

gausu kadagių. Prieš tūkstančius metų iš kosmoso į Saremos salą nusileido meteoritas Kaali ir 

čia apsigyveno. Skaičiuojant visatos metais, Kaali jau buvo gerokai pagyvenęs. Jo sąnariai ne-

beatlaikydavo atšiaurių kosmoso vėjų, kosminės dulkės keldavo kosulį. Ir štai meteoritas Kaali 

pamėgo Saremos salą. Jis apsigyveno po ežeru, įsikūrė ten jaukius namus. Dienos metu Kaali 

išsitiesia ant savo minkštos lovytės ir gurkšnoja karštą braškių arbatą, pasaldintą medumi. 

Užsilipęs ant stogo klausosi vietinių gyventojų liaudies dainų. Naujasis Kaali draugas voriukas 

Ernestas ateina papasakoti jam įdomių istorijų. Pasakoja apie tolimas paukščių keliones, o 

Kaali – apie tamsiausius visatos kampelius. Nors Kaali ir nesiruošia grįžti į šaltąjį kosmosą, Er-

nestas voriukas jam mezga ilgą šiltą šaliką. Ernestas labai rūpinasi savo draugu Kaali.



ALUTAGUSO MIŠKAS ALUTAGUSO MIŠKAS 
IR PELKĖ   IR PELKĖ   

Didžiausi Estijos miškai yra Alutaguse. Alutaguso miškuose gyvena meškinas Kalevas, lapė 

Josepa ir kiškutis vardu Juku. Kiekvieną rytą atsibudęs Kalevas atsisėda ant kelmo ir pradeda 

skaityti estų liaudies pasakas. Vidurdienį Kalevas vėl atsisėda ant to paties kelmo ir pradeda 

skaityti pasakojimus apie nepakartojamus nuotykius. O vakare, prieš eidamas miegoti, Kale-

vas skaito estų poeziją. Kartais Kalevas net užmiega ant kelmo, sterblėje laikydamas knygą. 

Jis sapnuoja esąs garsus estų tautos rašytojas. Jo sapne lapė Josepa yra išradėja. Naujausias 

Josepos išradimas – paspirtukas iš eglės kankorėžių. Josepa taip pat pasigamino televizorių 

iš lauko gėlių. Šis iš gėlių sukonstruotas televizorius rodo tik estiškus animacinius fi lmukus ir 

laidas apie gamtą. Triušiukas Juku laiką leidžia savo smėlio dėžėje ir apsimeta bebaimiu jūros 

kapitonu. Juku buriuoja vandenyno viduryje, kur siaučia vėjai ir audros. Jūros smėlio dėžėje 

apsiramina tik tada, kai Juku mama pakviečia jį valgyti. Vos tik jo pilvelis užsipildo, Juku vėl 

be baimės traukia į kelionę, tik šį kartą pasitinka dar didesnes bangas.



PARNU PAPLŪDIMYSPARNU PAPLŪDIMYS
Gražiausias Estijos paplūdimio ruožas – Parnu apskrityje. Pats garsiausias iš visų yra Parnu pa-

plūdimys – vanduo ten šiltas, o smėlis – aukso spalvos. Šiltą vasaros dieną šiame paplūdimyje 

galima išvysti iškylaujančias šeimas, žaidžiančius vaikus ir netgi jūroje besitaškančius mamytes 

ir tėtukus. Be didžiojo paplūdimio, yra ir daugybė nuostabių įlankėlių. Lotte, Brunas ir Albertas 

dievina šias smėlėtąsias įlankėles. Vienoje jie deginasi saulutėje, kitoje – eina maudytis. Draugai 

po vandeniu taip pat aptiko šaunią blyninę. Povandeniniai blynai beveik tokie pat skanūs kaip 

ir Gudručių kaime, išradėjų kaimelyje, – kaip garsieji Lottės mamos kepami blynai. Trečiojoje 

įlankoje nuščiūva vėjas, ir jie nebegali plaukioti. 



TAD LOTTE, BRUNAS IR ALBERTAS TAD LOTTE, BRUNAS IR ALBERTAS 
NUSPRENDŽIA PASILIKTI ŠIOJE NUSPRENDŽIA PASILIKTI ŠIOJE 

LABAI ĮDOMIOJE VIETOJE, KURIĄ LABAI ĮDOMIOJE VIETOJE, KURIĄ 
VADINA ESTIJA, ILGĖLIAU. VADINA ESTIJA, ILGĖLIAU. 
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