Septembrikuu uued raamatud
Lasteraamatud
KADRI HINRIKUS „TAANIEL TEINE“
Taaniel Teine on harilik koolipoiss. Ta vihkab rahvastepalli, igatseb oma looma ja on salaja
armunud klassi kõige pikemasse tüdrukusse. Kuna poisi vanemad töötavad Rootsis, elab ta
muheda vanaisa Taaniel Esimesega, kes on suur loodusesõber ja linnuvaatleja. Elu koos
vanaisaga on põnev, lõbus ja seiklusrikas, ometi ootab Taaniel Teine pikisilmi koju ka oma
vanemaid. Kuid enne, kui ema ja isa koju jõuavad, saabub hoopis Taaniel Kolmas.

KÄTLIN VAINOLA „SONJA JA KASS“
Paljud lapsed unistavad oma loomast. Sonjal on kah täpselt selline unistus – ta soovib
endale kassi.
Ühel päeval tema unistus täitub ... isa tuleb Sonjale külla ja toob kassi kaasa. Ema on kassi
võtmisega nõus. Nad arvavad, et laps, kelle vanemad on lahus, vajab just üht sellist sõpra.
Ja nii jääb üle kassile nimi panna, ehitada pesa ja hakata mängima. Aga selgub, et kasside
mängud erinevad veidi laste omadest. Ja kui tuleb pulmaaeg, siis lähevad kassid täitsa
hulluks kätte ...

ULF STARK „VILISTA MULLE, JOHANNA“
Berra tahab endale vanaisa – sellist, kelle sünnipäeval pakutakse kooki, kes sinust hoolib
ning õpetab vilistama. Õnneks teab tema parim sõber Ulf, kuskohast säärast vanaisa leida.
„Vilista mulle, Johanna” on Ulf Starki südamlik ja humoorikas jutustus, mille on
illustreerinud Anna Höglund. Ulf Stark on pälvinud mitmeid auhindu nii Rootsis kui ka
kaugemalgi. Sellest muhedast raamatust on valminud ka film, kus vanaisa Nilsi mängib Per
Oscarsson.

TRIIN SOOMETS „HEA JA KURJA JUTUD“
Kuidas kala kalamehe vabaks lasi? Kuidas toolijalg punaseid kingi kohtas? Kuidas mere tütar
kaevust jõi? See raamat sisaldab 10 muinas- ja mõistujuttu neile, kes on alustanud elu
mõtte otsimist.
„Triin Soometsa „Hea ja kurja jutud” koos Anne Linnamägi pilkupüüdvate piltidega on täis
filosoofilisi mõtisklusi, mis sobivad ühtaegu nii ettelugemiseks kui – mõned kahtlemata
pisut rohkem – ise mõtisklemiseks … Iga lugu on omamoodi, mõni kõnetab rohkem üht,
teine teist, mõni sobib vanematele, mõni noorematele.“
Mari Klein artiklis „Suvine saak lasteraamaturannast,“ Õpetajate Leht 25.09.2015

Noortekirjandus
SARAH MOORE FITZGERALD „LOOTUSE ÕUNAKOOK“
Oscar Dunleavy, poiss, kes tegi maailma parimaid õunakooke, on kadunud, arvatavasti
surnud. Paistab, et keegi peale tema parima sõbra Megi ja väikevenna Stevie pole eriti
üllatunud. Mures ja segaduses Meg ja Stevie on otsustanud välja uurida, mis Oscariga
juhtus.
Romaanis antakse vaheldumisi sõna Megile ja Oscarile, kelle suu läbi hargneb lahti lugu
manipuleerimisest, valedest, kadedusest, võimuihast ja sellest, et asjad ei pruugi alati olla
nii, nagu esmapilgul paistab. Samas saavad peategelased nii mõndagi teada truudusest,
sõprusest ja lootuse elushoidmise väest, iseäranis tänu elumuredest räsitud vanale
Barney Brittle’ile, kes leidis uue elulootuse tänu Oscari võluväelisele õunakoogile.

JASON MOTT „KÕIK MEIE ELUS ON IME“
Jason Mott on pärast oma debüütromaani „Tagasitulek”, mis pälvis kriitikute tunnustuse ja
tõusis New York Timesi bestselleriks, avaldanud lummava loo armastusest ja ohvriks
toomisest.
Ühel tavalisel päeval kukub lennu-show’l, milletaolisi korraldatakse igas väikelinnas, lennuk
pealtvaatajate sekka. Kui tolm hajub, leitakse 13-aastane Ava rusuhunniku alt kägaras
koos oma parima sõbra Washiga. Poiss on vigastatud ja jookseb verd, ent kui Ava oma
käed tema peale paneb, haavad kaovad.
Aval on ebatavaline anne: ta suudab teisi nende füüsilistest hädadest terveks ravida. Kuni
õnnetuseni lennu-show’l oli tema anne saladuses. Nüüd teab sellest terve maailm ning
äkki tulvab väikelinna igast ilmakaarest inimesi, kes loodavad terveneda ja soovivad
imelapsele pilku heita. Kuid Ava ainulaadsel võimel on tüdruku jaoks ränk hind ning
sedamööda, kuidas ta iga tervendamisega aina nõrgemaks muutub, peab tüdruk
otsustama, kui paljust ta on valmis loobuma, et päästa need, kes on talle kõige kallimad.
Elegantselt ja emotsionaalse tarkusega kirjutatud ning sügavalt intiimne „Kõik meie elus
on ime” on unustamatu lugu, mis tuletab meelde elu erakordseid kingitusi.

Suurtele
J.M.G. LE GLEZIO „TORM“
Prantsuse kirjanikule J.M.G. Le Clésiole 2008.a Nobeli preemiat määrates tutvustas Rootsi
Akadeemia teda kui „uute teeleasumiste, poeetiliste seikluste ja tundelise joovastuse
autorit, valitsevast tsivilisatsioonist välja- ja allapoole jääva inimlikkuse maakuulutajat“.
Kirjanik ise on öelnud: „Tegelikult kirjutan ma selleks, et püüda mõista, kes ma olen.“
Le Clézio on sageli toonud oma teostesse lapstegelasi. Tema hinnangul ei vasta
täiskasvanute maailm sugugi lapse vajadustele. Lapsed on peategelasteks ka
lühiromaanides „Torm“ ja „Identiteedita naine“. Lood kulgevad kaugel võimukeskustest:
Lõuna-Koreale kuuluva saare suletud keskkonnas ja sõjasegaduses Aafrikas ning Pariisi
eeslinnas.

Luule
Kirjastuse Koolibri kingitus koolile:
TÄHTPÄEVALUULEVALIMIK „PÄEV ON AJA AKEN“
Koostanud Kaider Vardja ja Merike Vardja
Kogumik sisaldab mitmekülgse valiku rahva- ja kirikukalendri ning riiklike tähtpäevade ja
riigipühadega seotud luulet ja on üles ehitatud kalendrikuude kaupa, hõlmates lisaks
tuntud luuletustele rohkesti selliseid, milles kajastuvad ka vähem tuntud tähtpäevad ja/või
mis pole kordustrükina ilmunud ning on seetõttu tänapäeval raskemini kättesaadavad.
Valimiku luuletused sobivad kasutamiseks kõige paremini põhikooli vanemale astmele ja
gümnaasiumile nii eesti keele tundide lisalugemisvarana kui ka näite- ja luuleringide
repertuaarina ning esitamiseks kooliüritustel, klassiõhtutel, luulevõistlustel.

Muudest valdkondadest
EESTI RUKKI RAAMAT: RÕÕM RUKKIST
Koos CD-ga „Eesti Rukki Seltsi videokroonika 2006–2014“
Millal tuli rukis Eestisse? Kuidas on seda siinmail läbi aegadekasvatatud ja leivaks
küpsetatud? Kelle leiba me sööme? Mis on saanud kuulsast sordist „Sangaste” meil ja
maailmas? Kuidas on leivakõrvasesilgu ja Moe viinaga? Raamatust leiab vastused ja lisaks
palju muudki: rukis ja Eesti teadus; rukis meie kultuuris ja tavades; Eesti põldude harijad,
kes pole lasknud maad võssa kasvada. Paljusid on rukis teinud rikkamaks – need inimesed
jagavad raamatus oma rõõmu lugejatega.

Eesti Kontserdi kingitus
ERSO. RAADIOANSAMBLIST RIIGI ESINDUSORKESTRIKS
Ülevaade Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tegevuse algaegadest kuni tänapäevani:
karismaatilised peadirigendid, mainekad külalisdirigendid, võim ja vaim, kontserdid,
turneed, salvestused. Raamat on pühendatud ERSO 85. aastapäevale, selle koostamisel on
tuginetud ERSO arhiivimaterjalidele, pressis ilmunud artiklitele ja arvustustele ning Ivalo
Randalu, Maia Lilje, Tiina Mattiseni, Toomas Velmeti, Maarja Kasema ja Virve Normeti seni
avaldamata uurimustele. Raamatut illustreerivad ligi 200 fotot ja arhiivimaterjalide
reproduktsiooni.

