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CEĻOJUMA SĀKUMS
Izgudrotāju ciems ir mazs ciematiņš rāmā jūras krastā. Gandrīz visi tā iemītnieki aizraujas
ar izgudrojumiem un izgudrošanu. Izgudrošanas stundas ciema skolā ir tikpat iemīļotas kā
brīvās tēmas sacerējumi un fizkultūra. Jestrā suņu meitene Lotte jau ir izlēmusi, kas viņa būs,
kad izaugs liela – izgudrotāja. Tiklīdz sākas vasaras brīvdienas, Lotte nolemj doties ceļojumā
apkārt pasaulei kopā ar draugiem – kaķi Bruno un trusi Albertu. Parasti šādos ceļojumos dodas ar divriteni vai laivu. Taču Izgudrotāju ciemā viss notiek maķenīt citādi. Lotte, Bruno un
Alberts ierāpjas gaisa balona grozā un paceļas debesīs. Kad sasniegts piemērots augstums,
Lotte paceļ enkuru. Balons gaisā stāv uz vietas, un pasaule lejā lēni griežas. Draugi skatās
lejup no gaisa balona groza un ierauga kādu interesantu vietu. Igauniju. Viņi nolemj izpētīt
to tuvāk.

TALLINA
Tallina ir Igaunijas galvaspilsēta. Tās aizbildnis ir vecs vīrs ar lielām ūsām - Vecais Tomass. Viņš jau
simtiem gadu stāv Rātsnama torņa galā un sargā pilsētu, lai viss vienmēr būtu vislabākajā kārtībā.
Sarga darbs nav viegls, taču Vecais Tomass nekurn un nežēlojas. Gluži pretēji – kad putni rudenī
lido uz dienvidiem, Tomass allaž tiem novēl veiksmīgu ceļu. Un, kad putni atgriežas no siltajām
zemēm, tie Tomasam atnes ziņas no dienvidiem. Putniem patīk stāstīt par saviem ceļojumiem. Ja
kāds putns siltajās zemēs ir uzvarējis dziedātāju sacīkstēs, Tomass tam pasniedz mazu dāvaniņu.
Viņš arī pastāsta putniem, kas jauns Tallinā. Piemēram, paziņo, kad sāksies Vecpilsētas dienas.
Pastāsta arī par Jūras svētkiem. Un Eiropas dienām. Tomasam ziņu netrūkst, jo no Rātsnama
jumta viss taču ir ļoti labi redzams. Un šim pilsētas sargam un aizbildnim ir vanaga acs.

SĀREMĀ JEB SĀMSALA,
KĀLI KRĀTERIS
Igaunijā ir daudz salu. Lielākā no tām ir Sāremā. Tajā ir daudz vējdzirnavu un kadiķu. Pirms
tūkstošiem gadu Sāremā no kosmosa nolaidās meteorīts vārdā Kāli un apmetās te uz dzīvi.
Rēķinot kosmosa gados, Kāli bija jau vecs. Starpzvaigžņu telpas vēji bija par saltu viņa vecajām locītavām, un no zvaigžņu putekļiem viņam bija jāklepo. Meteorītam Kāli uzreiz iepatikās
Sāremā. Viņš apmetās zem ezera un iekārtoja sev omulīgu namiņu. Dienas laikā Kāli gulšņā
savā mīkstajā guļvietā un malko zemeņu tēju ar medu. Viņš klausās, kā vietējie iemītnieki virs
viņa dzied tautasdziesmas. Kāli jaunais draugs, zirneklis Ernests, nāk pie viņa ciemoties un
stāstīt aizraujošus stāstus. Viņš stāsta par putnu tālajiem ceļojumiem, un Kāli viņam stāsta par
starpzvaigžņu telpas tumšākajiem nostūriem. Lai arī Kāli drēgnajā kosmosā atgriezties nedomā, Ernests viņam ada garu un siltu šalli. Ernests ļoti rūpējas par savu draugu Kāli.

ALATAGUSES MEŽS
UN PURVS
Alutagusē atrodas Igaunijas lielākie meži. Tajos mitinās lācis Kalevs, lapsa Jezups un mazs
zaķītis vārdā Juku. Ik rītu, kad Kalevs pamostas, viņš apsēžas uz celma un lasa igauņu pasakas. Dienvidū Kalevs atkal apsēžas uz celma un lasa aizraujošus piedzīvojumu stāstus. Un
vakarā, pirms došanās pie miera, Kalevs lasa igauņu dzeju. Dažreiz Kalevs uz celma iemieg
ar grāmatu klēpī. Viņš sapņo, ka ir slavens igauņu rakstnieks. Savukārt lapsa Jezups sapņo
kļūt par izgudrotāju. Lapsas jaunākais izgudrojums ir skrejritenis no egļu čiekuriem. Jezups ir
arī uzbūvējis televizoru no meža puķēm. Tas rāda tikai igauņu multfilmas un raidījumus par
dabu. Mazais zaķītis Juku sēž smilšukastē un iztēlojas, ka ir bezbailīgs kuģa kapteinis. Juku
burā uz pašu okeāna vidu, kur pūš vēji un plosās vētras. Tikai tad, kad Juku mamma sauc viņu
pusdienās, smilšukastes jūrā iestājas miers. Kad puncis pilns, Juku atkal bezbailīgi dodas jūrā
un burā pa vēl lielākiem viļņiem.

PĒRNAVAS PLUDMALE
Skaistākās pludmales visā Igaunijā atrodas Pērnavas apriņķī. Slavenākā no tām ir lielā Pērnavas
pludmale, kur smiltis ir zeltainas un ūdens – silts. Jaukās vasaras dienās pludmale ir pilna ļaužu – ģimenes klāj piknika galdus bērni spēlējas, un tēti un mammas plunčājas jūrā. Bez lielās
pludmales te ir arī daudz mazu un interesantu smilšainu līcīšu. Lottei, Bruno un Albertam tie ļoti
patīk. Vienā viņi sauļojās. Citā gāja peldēties. Un zem ūdens draugi atrada arī brīnišķīgu pankūku kafejnīcu. Zemūdens pankūkas ir gandrīz tikpat garšīgas kā Lottes mammas ceptās slavenās
pankūkas Izgudrotāju ciemā. Trešajā līcī nebija vēja, un draugi vairs nevarēja burāt tālāk.
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