
 Milline on raamatu trükitiraaž? 28 000 (millest 20 000 eestikeelsed ja 8000 venekeelsed)  

 

 Kas raamat tuleb kõikidesse Maxima kauplustesse müüki? Jah, tegelusraamat „Minu Eesti 

seiklus“ jõuab kõikidesse Maxima kauplustesse üle Eesti.  

 

 Mis vanuses lastele alates on raamat mõeldud? Raamat on mõeldud 6-12-aastastele lastele 

ja noortele, kuid pere- ja tegelusraamatu formaadilt sobib kõikidele pereliikmetele, nii et see 

on hea võimalus kogu perega mõnusalt aega veeta.  

 

 Mis hakkab raamatu ja nupuraamatute hind olema? Tegelusraamatu „Minu Eesti seikluse“ 

hinnaks on 3,99 eurot ja „Pliksi ja Plaksi nupuraamatu“ hinnaks 1,49 eurot.  

 

 Mis raamatuga „Minu Eesti seiklus“ näol tegemist on? Tegu on pereraamatuga, mis pakub 
64 lehekülje jagu põnevaid tegevusi, mida lapsed saavad koos vanematega ette võtta. Oleme 
teinud raamatu selliselt, et siin saab kaasa elada peategelaste Pliksi ja Plaksi seiklustele, 
ühiselt nuputada ja mõtiskleda erinevate lustakate küsimuste peale, mis on seotud Eesti, 
eesti keele ja siin elavate inimestega.  
 

o Milleks raamat on mõeldud? Tegemist on nii pere- kui tegelusraamatuga, mille 
eesmärk on tuua peredele rõõmu ühistest mängudest, mõtetest ja ühiselt veedetud 
ajast. 

o Mida raamat lugejale annab? Raamat annab võimaluse õppida üheskoos 
tegutsemist ja nuputamist ning saada lasteraamatu formaadis uusi teadmisi ja 
tarkust oma kodumaa kohta.  

 

 Mida tähendab kogupere tegelusraamat? Tegelusraamatu eesmärk on kaasata lugejat läbi 
lugude, illustratsioonide ja ülesannete raamatu sündmustesse ja kulgu. Maxima soovib oma 
raamatuga luua eesti peredele tarkust ja rõõmu üheskoos veedetud ajast ning anda põhjust 
olla uhke Eestis elamise üle. 
 

 Kas raamatust võib leida lugusid Maxima töötajatelt? „Minu Eesti seikluse“ lood on 
sündinud lastekirjaniku Kätlin Vainola sulest ja seda täiendava „Pliksi ja Plaksi nupuraamatu“  
autoriks on Maxima töötaja Jekaterina Krutilova. Mõlemi raamatu illustratsioonid on teinud 
Elina Sildre ning kujunduse Joonas Sildre. 
 

 Miks pole raamatus lastekirjanduse viktoriinis nt ühtegi küsimust Oskar Lutsu „Kevade“ 
kohta? „Minu Eesti seiklus“ tegelusraamatu eesmärk on tuua peredele ühistegevuste ja 
jutustamiste rõõmu. Iga selline koht, mis on raamatusse peidetud eesmärgiga tekitada 
sarnaseid küsimusi, annab peredele võimaluse lastele lisaks tuua huvitavaid teadmisi ja fakte 
meie kodumaast. Selle või iga teise küsimuse puhul saab lapsevanem vajadusel juurde 
rääkida ka teistest olulistest Eesti lastekirjanduse raamatutest nagu „Kevade“.   
 

 Kui kaua on võimalik Maxima raamatuid osta? Raamatuid saab kõikidest Maxima 

kauplustest seni kuniks neid jätkub. Raamatusse kogutavaid kleepse saab ostudelt koguda 

kuni 11. märtsini.  

 

 Mis raha eest kleebiseid saab ja palju kleebised kokku peab olema? Iga 12 euro suuruse 

ostuga saab klient ühe komplekti, kust leiab kaks kleepsu. Lisaks leiab Maxima kauplustes üle 

Eesti iga nädal suure valiku soodustooteid, mille soetamisel antakse kliendile kaasa veel 

lisakleepse. Möödunud aasta aga näitas, et kleepsude kogumisel olid nii lapsed kui 



lapsevanemad väga leidlikud – kleepse vahetati omavahel koolis, sotsiaalmeedias kui 

tuttavate kaudu. Kokku on kleepse 100 erinevat. 

 


