Aprillikuu uued raamatud
Lasteraamatud
HELJO MÄND „TEE TARKUSETERADEGA“ (2015)
Kes on lugenud raamatuid „Tuulehunt” ja „Sammaldunud auto”, teavad hästi, kes on Ole. Ja
küllap huvitab neid, mis on selle erksa vaimuga poisiga vahepeal juhtunud. Ole on ju
suuremaks kasvanud, tugevamaks ja targemaks saanud, kuid kõige olulisem on siiski poisi
hinge kasvamislugu.
„Tee tarkuseteradega” on rahu- ja rõõmuraamat. Ehkki aeg-ajalt tõuseb kurbusevari
lehekülgedele, mis räägivad isa äraminekust pere juurest. Ole ja tema vanem vend Ekke
kohanevad uue olukorraga erinevalt, kuid mõlemad tunnetavad oma olulist osa
perekonnas ema ja vanaema kõrval. Ole maailm aina avardub, aga ta saab selgeks ka väga
vajaliku oskuse – oskuse jääda iseendaks.

PIRET RAUD „MINA, EMME JA MEIE IGASUGUSED SÕBRAD“ (2014)
Taavi elab kahekesi koos oma emaga ühes suures majas neljandal korrusel. Lisaks emale
on Taavil elav kujutlusvõime, tugev vanaema ning aukartustäratav hulk sõpru. Näiteks Uku,
kes tahab suureks saades hakata koeraks, ja Mia, kellele lendab kärbes pea sisse, ja tädi
Maša, kes püüab liblikavõrguga prügi, ja onu Jaanus, kes on uppumas iseenda sügavatesse
mõtetesse. Kõigist Taavi sõpradest, sugulastest ja muidu tuttavatest see raamat räägibki.

PIRET RAUD „LUGU SANDRIST, MURIST, TILLUKESEST EMMEST JA NÄHTAMATUST
AKSLIST“ (2015)
Sander on täiesti tavaline poiss, kes elab oma emaga kahekesi suure pargi lähedal
neljakorruselise maja esimesel korrusel. Nagu enamik poisse armastab Sandergi jalgpalli ja
šokolaadijäätist ning pühapäeviti kaua magada. Ka Sandri emme on täiesti harilik, kuid seda
vaid päevani, mil ta kahaneb nii tillukeseks nagu mõni legomehike. Sellest hetkest saavad
alguse imelikud juhtumised, milles löövad peale ema ja poja kaasa ka kodutu koer Muri,
nähtamatu poiss Aksel, mitmekülgne onu Allan ja seltskond kaisukarudega daame.

ULF STARK „HELIN JA SUUR MÕTLEJA“ (2015)
Lumi tuiskab Helini akna taga, kus keegi kaabuga onu, kes pole pirnist suurem, aknaklaasile
koputab . . . Nii saab alguse fantastiline reis planeedile Klootus, mida valitseb Suur Mõtleja.
See on kummaline paik, kus Helin leiab omale uue sõbra Priimi ja kavaldab üle hirmsad
koletisemud, kes linnaelanikke ähvardavad.

Ulf Stark (s 1944) on üks silmapaistvamaid rootsi lastekirjanikke. Ta on kirjutanud ligi
kolmkümmend raamatut ja neid on tõlgitud kahekümne viide keelde. Ta on pälvinud
mitmeid rahvusvahelisi auhindu, sealhulgas Saksa lastekirjanduse auhinna ja Põhjamaade
lasteraamatuauhinna. Ulf Starki on nomineeritud H. C. Anderseni preemiale ja Astrid
Lindgreni mälestusauhinnale.

SVEN NORDQVIST „PETTSON JA KIREJA KUKK“ (2015)
Finduse elu pööratakse lausa pea peale, kui Pettsoni-taat toob Gustavssoni juurest koju
kuke, et toda patta panemisest päästa. Kanad rõõmustavad, aga Findus ei saa kukega
üldse läbi. Pettsoni ja kanade meelest on kukel ilus hääl nagu ooperilauljal, aga Finduse
meelest teeb kukk ainult kõrvulukustavat kisa. Viimaks palub Pettson kukel natuke vähem
kireda, aga see toob kaasa aina uusi muresid. Nii otsustab Findus asja lahendamise oma
kätte võtta ...

Noorteraamatud
VIIU-MARIE FÜRSTENBERG „MITTE KAOTADA! ÜHE TÜDRUKU PÄEVIK“ (2016)
See on 12-aastase Reena päevik tema elumuutustest kuni esimese armumiseni. Reena on
tore ja tark äärelinnatüdruk. Kuni viienda klassi lõpuni keerles Reena elu ümber muusika –
ta õppis muusikakallakuga koolis viiulit. Aga tasapisi selgus, et ükskõik, kui väga Reena ka
ei püüaks, ei ole ta selle kooli jaoks piisavalt hea. Nii jäi ta ühtäkki ilma peaaegu kogu oma
senisest maailmast.

RANSOM RIGGS „MISS PEREGRINE'I KODU EBAHARILIKELE LASTELE“ (2013)
Salapärane saar. Mahajäetud lastekodu. Kummaline kollektsioon väga ebaharilikke
fotosid. See kõik ootab avastamist raamatus „Miss Peregrine’i kodu ebaharilikele lastele“.
Loo alguses sunnib perekonda tabanud tragöödia kuueteistkümneaastase Jacobi minema
Walesi ranniku lähedal asuvale üksikule saarele. Seal avastab poiss miss Peregrine’i
lastekodu varemed. Jacobi uurimisretkel kunagistes magamistubades ja koridorides saab
selgeks, et miss Peregrine’i hoolealused polnud lihtsalt ebaharilikud, vaid võisid olla ka
ohtlikud. Ehk oli nende hõreda inimasustusega saarele vangistamine täiesti mõistlik
otsus ... Ning igasuguse loogika vastaselt hakkab Jacobile tunduma, et need lapsed võivad
veel elus olla.
Meeldejäävate vanade fotodega illustreeritud närvekõditavalt põnev fantaasiaromaan
„Miss Peregrine’i kodu ebaharilikele lastele“ peaks pakkuma lugemisrõõmu ühtviisi nii
täiskasvanutele kui teismelistele – kõigile, kes armastavad salapäraseid seiklusi Ransom
Riggs kasvas üles Floridas, kuid nüüd elab ebatavaliste laste kodukandis Los Angeleses. Ta
õppis inglise kirjandust Kenyoni kolledžis ja filmindust Lõuna-California Ülikoolis, on
teinud mõned auhindu saanud lühifilmid. Ta on tuntud blogipidaja ja reisikirjanik, kelle
reisikirjade sarja Strange Geographies saab näha veebilehtedel mentalfloss.com või
ransomriggs.com. Käesolev raamat on Ransom Riggs’i esimene romaan ja Miss Pregrine’I
kodu ebaharilikele lastele on tänaseks saanud ka järje – Hollow City.

Suurtele
ANTHONY HOROWITZ „SIIDIMAJA“ (2014)
Raamat algab doktor Watsoni tagasivaatega tema ja Sherlock Holmesi ühistele seiklustele
ning siirdub sealt ühele juhtumile, mis oli nii hirmus, et sellest ei saanud varem üldse
kirjutada. Tegu on nn Sonimütsijõugu juhtumiga ning Sherlock Holmesilt tuleb abi paluma
üks Londoni kunstikaupmees, kelle hindamatud maalid hävitas Ameerikas iirlastest
koosnev röövlijõuk. Nüüd on jõugu üks liige jälitanud kunstikaupmeest Londonisse ning
kaupmees on kindel, et kurjategija ihkab tema surma. Õige pea murtakse sisse ka kunstikaupmehe majja ning Holmes ja Watson asuvad võimaliku röövli jälgi ajama. Siis toimub
juhtumis ootamatu pööre ning pealtnäha lihtne kättemaksulugu muutub hoopis
halvaendelisemaks.

Spordiraamat
PHIL JACKSON „SACRED HOOPS: SPIRITUAL LESSONS OF A HARDWORD WARRIOR“ (2010)
"Not only is there more to life than basketball, there's a lot more to basketball than
basketball." -- Phil Jackson" One of the most successful coaches in NBA history, Chicago
Bulls head coach Phil Jackson provides an inside look at the higher wisdom of teamwork
with "Sacred Hoops" -- Jackson's philosophy of mindful basketball and his lifelong quest to
bring enlightenment to the competitive world of professional sports. A new paradigm of
leadership based on Eastern and Native American principles, Jackson's approach flies in
the face of the egoistic, winner-take-all attitude that has changed the face of American
sports. Rather than winning through intimidation, Jackson -- who describes himself as a
Zen Christian -- stresses awareness, compassion and most of all selfless team play. Filled
with stories about Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc and other members of the
Bulls, "Sacred Hoops" reveals how Jackson directs his players to act with a clear mind; to
respect the enemy and be aggressive without anger or violence; to live in the moment and
stay calmly focused in the midst of chaos, so that the "me" becomes the servant of the
"we." In "Sacred Hoops, " Jackson takes us inside the mind of the thinking man's coach as
he builds one of the greatest teams of all time. Not just for sports fans, this inspiring
memoir is for anyone interested in the potential of the human spirit.

