
Kuidas leida endale huvitav raamat 

Olin äsja jõudnud koolist koju, kui tekkis tunne, et tahaksin raamatut lugeda. Panin kooliasjad 

kõrvale ja läksin raamatukokku, et endale raamatut laenutada. Olin jõudnud raamatukokku ning 

hakkasin otsima huvitavat raamatut. Olin leidnud raamatu fantaasiariiulist, siis ma avasin selle 

ning asusin lugema. See raamat oli nii huvitav, et jäin seda pikemaks ajaks lugema.  

Raamat algas sellega, et tegelane oli jõudnud koju ning tal hakkas igav, siis tekkis tal mõte, et ta 

võiks minna raamatukokku. Kui ta jõudis raamatukokku, siis läks ta otsima endale raamatut. Ta 

leidis ühe raamatu riiulist. Teos meeldis talle ja ta jäi seda pikemaks ajaks lugema. See raamat 

algas nõnda, et raamatutegelane oli jõudnud koju ning hiljem hakkas tal igav, siis tekkis tal mõte 

minna raamatukokku, et leida huvitav raamat, mida lugeda. Ta oli jõudnud raamatukokku ning 

hakanud otsima sobivat raamatut. Leides endale raamatu fantaasiariiulist, hakkas ta lugema. Teos 

oli nii huvitav, et ta jäi seda pikemaks ajaks lugema. Raamat rääkis, kuidas peategelane oli tulnud 

koju ja tal oli tekkinud tunne, et ta tahaks lugeda raamatut. Ta pani oma kooliasjad ära ning hakkas 

liikuma raamatukokku. Jõudes sinna, hakkas ta otsima raamatut. Üsna varsti leidis ta raamatu ning 

see raamat oli nii huvitav, et ta jäi seda pikemaks ajaks lugema. Raamat hakkas pihta sellega, et 

üks tegelane oli jõudnud koolist koju ning tal oli tekkinud tunne, et ta tahaks lugeda mõnda 

raamatut. Ta pani oma kooliasjad ära ning hakkas astuma raamatukogu poole. Kui tegelane oli 

jõudnud raamatukokku, siis hakkas ta otsima lugemiseks raamatut. Ta oli leidnud raamatu, kui 

järsku muutus kõik mustaks ning järgmiseks nägin ma enda tuba.  

Tuli välja, et kõik see oli vaid uni ning tegelikult ei tekkinud mul üldse tunnet, et minna 

raamatukokku ja võtta raamat, vaid hoopis olla kodus ja vaadata telerit. 
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