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RESAN BÖRJAR
Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn 
älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan i Gad-
getville är precis lika populära som de i teckning eller gymnastik. Den gladlynta lilla hund-
valpsflickan Lotte har redan bestämt att hon ska bli uppfinnare när hon blir stor. Så fort 
sommarlovet har börjat ger hon sig iväg på en jorden-runt-resa tillsammans med sina 
vänner, kattungen Bruno och kaninen Albert. Vanligtvis gör man jorden-runt-resor med 
tåg och båt men saker och ting är lite annorlunda i Gadgetville. Lotte, Bruno och Albert 
klättrar in i korgen till sin ballong och flyger upp i himlen. När de har kommit lagom högt 
kastar Lotte ut ankaret. Ballongen stannar och världen under dem vrider på sig långsamt. 
Vännerna tittar sig omkring och ser en plats som verkar intressant. Det är Estland! Nu vill 
de gärna ta sig en närmare titt på vad det är för ett land. 



TALLINN
Tallinn är huvudstaden i Estland. En äldre gentleman med stor, krullig mustasch, kallad för 
”Gamle Toomas” är den som håller vakt här. Gamle Toomas står högst upp på Rådhustor-
net i Gamla stan. Han har vaktat Tallinn i hundratals år, för att se till att ingenting går fel. 
Det är inte lätt att vara vakt, men Gamle Toomas klagar aldrig. Precis tvärtom: När fåglarna 
flyger söderut över vintern önskar han dem alltid en trevlig resa. Och när fåglarna återvän-
der har de alltid nyheter att komma med. Fåglar berättar gärna om alla sina resor. Om en 
fågel har vunnit en sångtävling nere i södern är Gamle Toomas noga med att ge den en 
liten present. Han har också saker att berätta för fåglarna om vad som ska hända i Tallinn. 
Framför allt talar han om när de olika festivalerna börjar. Det finns bland annat en som 
handlar om medeltiden och en annan om havet. Gamle Toomas missar ingenting, 
eftersom han har så bra utsikt från sitt torn. Man säger att Gamle 
Toomas har ögon som en falk.



ÖSEL OCH KRATERN
Estland har många öar. Ösel är den största av dem och här finns många väderkvarnar och 
enbuskar. För tusentals år sedan kom en meteorit vid namn Kaali från rymden för att bo-
sätta sig på Ösel. Kaali var redan ganska gammal räknat i rymdår. Men de kalla vindarna 
var inte längre bra för hans stela leder och stjärnfallen fick honom att hosta. Meteoriten 
Kaali tyckte om Ösel på en gång. Han kröp in under en sjö och skapade ett mysigt hem åt 
sig själv. På dagarna sträcker han ut sig på sin mjuka säng och dricker lite hett jordgubb-
ste sötat med honung.  Sedan lyssnar han på byborna när de sjunger folksånger ovanför 
hans tak. Spindeln Ernst, hans nya vän, kommer ibland på besök och berättar spännande 
historier. De handlar ofta om alla äventyr som fåglarna ger sig ut på. Kaali i sin tur berättar 
om de mörkaste hörnen i yttre rymden. Även om Kaali aldrig kommer att återvända till det 
kalla universum stickar Ernst en lång, varm halsduk åt honom. Ernst bryr sig väldigt mycket 
om Kaali.



SKOGEN OCH MOSSARNA 
I ALUTAGUSE

Den största skogen i Estland ligger i Alutaguse. Här bor björnen Kalev, räven Joosep och 
en liten kanin som heter Juku. Varje morgon när Kalev har vaknat sätter han sig på en 
trädrot och läser sagor från Estland. Vid middagstid sätter han sig på trädroten igen och 
läser spännande äventyrshistorier och på kvällen innan han går och lägger sig läser han 
estnisk poesi. Ibland somnar han med boken i knäet. Han drömmer om att han är en känd 
estnisk författare. Räven Joosep däremot drömmer om att han är en uppfinnare. Hans 
senaste uppfinning är en sparkcykel som han har gjort av grankottar. Joosep har också 
byggt en TV av vilda blommor. Det är en TV som bara visar estniska tecknade filmer och 
naturprogram. Den lilla kaninen Juku har ställt sig i sin sandlåda och låtsas att han är en 
orädd sjökapten. Han seglar ut på den stormiga oceanen. Det är bara när hans mamma 
ropar att det är dags för middag som havet i sandlådan lugnar ner sig. När han har ätit sig 
mätt ger sig kaninen Juku ut på havet igen, och nu är vågorna ännu större.



STRANDEN I PÄRNU 
Den vackraste stranden i Estland ligger i Pärnu. Här är vattnet behagligt varmt och sanden är 
gyllengul. Under varma sommardagar är stranden full av familjer som har picknick, barnen leker 
och även mammor och pappor tar sig gärna ett dopp i havet. Men förutom den stora stran-
den finns det även massor av spännande, mindre vikar. Lotte, Bruno och Albert älskar de här 
sandiga vikarna. I en av dem ligger de bara och solar, och i en annan simmar de omkring. De 
tre vännerna hittar också en utmärkt pannkaksrestaurang under vattnet. Pannkakorna smakar 
nästan lika bra dem som Lottes mamma gör hemma i Gadgetville, uppfinnarnas lilla by.  Men 
när Lotte, Bruno och Albert kommer till den tredje viken finns det inte längre någon vind och 
då kan de inte flyga vidare med sin luftballong.



SÅ LOTTE, BRUNO OCH ALBERT 
BESTÄMMER SIG FÖR ATT 

STANNA YTTERLIGARE ETT TAG 
PÅ DENNA UNDERBARA PLATS 

SOM KALLAS ESTLAND.
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