Novembrikuu uued raamatud
Lasteraamatud
MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. ARMASTUSEMÕISTATUS“ (2016)
Vallebys peetakse armastusefestivali.
Linnakese elanikud musitavad üksteise võidu ja korraldavad linnaväljakul tantsuvõistluse,
mille tulu läheb vaesuses elavate laste hüvanguks. Ent festivali lõpus juhtub nii mõndagi
kummalist: poodium kukub kokku ja valgus kustub.
Rääkimata sellest, et raha läheb kaotsi ...

MARTIN WIDMARK „LASSEMAIA DETEKTIIVIBÜROO. HAIGLAMÕISTATUS“ (2016)
Sara Bernardil pannakse jalg kipsi. Valus on küll, aga selle vastu aitab kange tablett.
Kui ta taas selgema pilguga ringi vaatab, on tema kuldkõrvarõngad kadunud. Politseiülem
teab rääkida, et päris mitmel kipsi pandud patsiendil on väärisasju kadunud, aga seni pole
õnnestunud näppajat tabada. Lasse ja Maia mõtlevad välja nutika plaani, kuidas varastatud
kraam üles leida …
Kui soovid lapses äratada lugemishuvi, siis on LasseMaia raamatu lapsele pihku pistmine
on üks parimaid abimehi!
Kokku on sarjas kokku kaheksateist raamatut!

ROSE LAGERCRANTZ „MU SÜDA HÕISKAB JA NAERAB“ (2014)
„Mu süda hõiskab ja naerab” on järg esimesele Dora-raamatule „Minu õnnelik elu”, mis on
eesti keeles juba ilmunud.
…Ühel päeval konutab Dora klassis ja põrnitseb tühja tooli enda kõrval.
Tooli, millel istus Ella Frida, enne kui ta Norrköpingisse kolis.
Pärast seda ei tohi seal mitte keegi istuda, sest kuhu Ella Frida muidu istuks, kui ta tagasi
tuleb?
„Ella Frida ei tule tagasi,” räägib õpetaja.
„Ei või iial teada,” pomiseb Dora.
Tema ei kaota lootust ka siis, kui kõik tundub olevat lootusetu…

ROSE LAGERCRANTZ „KUI MA OLIN ÕNNELIK“ (2015)
„Kui ma olin õnnelik” on järg raamatutele „Minu õnnelik elu” ning „Mu süda hõiskab ja
naerab”, mis ilmusid eesti keeles 2014. aastal.
Dora on jälle siin! Seesama Dora, kes on kogu aeg õnnelik. Täna on tema viimane
koolipäev esimeses klassis. Klass on lõpupeoks ehitud. Siis aga koputatakse uksele ja Dora
kutsutakse koridori.
Dora tunneb, et ta muutub külmaks. Jääkülmaks …

MAURI KUNNAS „SUVI KOERAMÄEL“ (2016)
Onniehitamine ja järvevees suplemine, jaaniöö loitsud ja mädakuu narritamine! Pole
midagi paremat kui suvi maal vanal heal ajal!
Koeramäe Elsa, Kille ja Marta oskavad oma sõbra Augustiga suvepäevi nautida.
Õuemängude möllus saavad tuttavaks nii taimed, linnud ja loomad kui ka mitmesugused
traditsioonid, tähtpäevad ja ennustused. Kalapüügiretk koos kirikhärraga muutub
unustamatuks seikluseks, kui kalureid tabab ootamatu äikesetorm. Suve kõige vahvam
aeg on siiski jaanipäev, sest siis juhtub imesid! Kes teab, äkki muutub isegi Koeramäe
kõlupeast sulane Juss nähtamatuks!
Suvi Koeramäel vallutab nii väikeste kui ka suurte lugejate südamed.
Mauri Kunnas on populaarne lasteraamatute autor ja illustraator, kelle joonistused ja lood
(nt „12 kinki jõulutaadile“, „Jõuluvana“ ja „Jõulutaat ja nõiatrumm“) on võitnud paljude
suurte ja väikeste südame.

EMMA CHICHESTER CLARK „NÖÖP“ (2015)
Emma Chichester Clark on aastaid oma populaarse blogiga Plumdog rõõmustanud
tuhandeid lugejaid. Selles räägib tema koer Nööp oma igapäevelust, lemmiktegemistest,
sõpradest ning reisidest. Nööbi seiklustele annavad elu Emma vastupandamatud
illustratsioonid. Raamat võtab kokku blogi parimad palad. Kõiki koeraomanikke tabab
äratundmine tuttavatest naljakatest situatsioonidest, aga kindlasti suudab see südamlik ja
emotsionaalne päevaraamat murda ka vankumatute kassieelistajate südamed.

EDWARD VAN DE VENDEL „KOER NIMEGA SAM“ (2015)
Kõik muutub Kixi elus, kui ühel päeval ilmub nende pere õuele ilus valge mäestikukoer.
Poiss saab selle salapärase koeraga sõbraks ja paneb talle nimeks Sam. Kõige parema
meelega veedab Sam oma päevi Kixi seltsis ja talle meeldib hirmsasti kogu aeg pai saada.
Kixil on aga mure: mis siis, kui Sami omanik tahab koera tagasi?
Ühel verd tarretama paneval ööl peab Kix tõestama, kui väga ta seda koera armastab.

KATHERINE APPLEGATE „ÜKS JA AINUS IVAN“ (2014)
Tõestisündinud loo põhjal kirjutatud raamat gorillast nimega Ivan, kes olles veetnud 27
aastat oma elust kaubanduskeskuses asuvas klaasseintega puuris, on harjunud, et
inimesed teda päevad läbi jälgivad. Ivan suudab vaevu meenutada oma elu vihmametsas
või seda, mis tema perega juhtus. Ta isegi ei mõtle oma mineviku peale, selle asemel
mõtleb Ivan teleshowdest, mida ta näinud on, oma sõbrast elevandist Stellast ja hulkuvast
koerast nimega Bob, kes tal külas käib. Kõige enam mõtleb ta aga kunstist, kuidas tabada
värvidega mango maitset või lehtede häält. Vähemalt seni, kuni saabub elevandibeebi
Ruby. Järsku näeb Ivan oma senist kodu ja kunsti uue pilguga ja teab, et peab midagi ette
võtma, et Ruby elu läheks paremini kui temal.
Katherine Appelgate on kirjutanud südantsoojendava ja unustamatu loo sõprusest,
lootusest ning vaprusest, millele ei suuda vastu panna mitte ükski loomasõber.
“Üks ja ainus Ivan“ on võitnud Ameerika mainekama lastekirjanduse auhinna – Newbery
preemia 2013. aastal, lisaks mitmetele teistele auhindadele, ning on New York Timesi
bestseller.

CHRIS RIDDELL „ADA GOOT JA KUMMITUSHIIR“ (2015)
Ada Goot elab Tontlikus Gooti Kojas koos oma isa, paljude teenijate ning poole tosina
kummitusega. Kuid tal pole ühtegi sõpra, kellega koos uurida teda ümbritsevaid suuri ja
kõhedusttekitavaid hooneid ning aedu. Kuid äkki ühel ööl muutub kõik. Ada kohtab
kummitushiirt, kellel nimeks Ishmael. Koos teevad nad plaane, kuidas lahendada Tontliku
Gooti Koja kummalisi juhtumeid ning saavad teada rohkem, kui iial loota oskavad...
Suurepäraste mustvalgete joonistustega ülipõnev lasteraamat nii ettelugemiseks kui
iselugemiseks.
Esimene osa triloogiast.

GEORGE R.R. MARTIN „JÄÄLOHE“ (2015)
Jäälohe oli legendaarne ja hirmuäratav olevus, sest ühelgi inimesel polnud õnnestunud
teda taltsutada. Kui ta kuskilt üle lendas, jäi maha kõle külm ja jäätunud maa. Kuid Adara
ei kartnud. Adara oli talvelaps, sündinud kõige karmima pakase ajal, millest hullemat ei
mäletanud ka kõige vanemad inimesed.
Adara ei teadnud, millal ta esimest korda jäälohet nägi. Tundus, nagu oleks lohe tema elus
kogu aeg olemas olnud. Algul eemal, kui ta üksi külmas lumes mängis, samal ajal kui teised
lapsed olid soojadesse tubadesse pagenud. Neljandal eluaastal ta puudutas lohet ja
viiendal ronis esimest korda ta laiale külmale seljale. Ent kui ta oli seitsmene, lendasid
põhjast kohale tulised lohed ja sööstsid Adara rahuliku kodutalu poole. Ning ainult
talvelapse – ja teda armastava jäälohe – võimuses oli päästa ta senine maailm täielikust
hävingust.
„Jäälohe” sündmused toimuvad samas maailmas, kus George R. R. Martini tohutu
müügieduga sarja „Jää ja tule laul” ning selle põhjal valminud filmiseriaali tegevus.
Haaravat ja südantsoojendavat lugu tüdrukust ja tema lohest rikastavad palju kiidetud
kunstniku Luis Royo illustratsioonid.
George R. R. Martin on kuuekordne Hugo ja kahekordne Nebula auhinna võitja, tema
fantaasiasarja „Jää ja tule laul” on ohtrasti kiidetud ja selle järgmisi osi oodatakse
kannatamatult. Raamatusarja põhjal on tehtud edukas filmisari. Kirjanik elab New Mexico
osariigis, Santa Fe linnas.
Luis Royo on viljakas Hispaania kunstnik, keda tuntakse eeskätt ulmeraamatutele tehtud
lopsakate illustratsioonide järgi. Ta on illustreerinud üle kolmekümne raamatu ning
osalenud oma töödega paljudel kunstinäitustel Hispaanias, Itaalias ja Ameerika
Ühendriikides.

Noortekirjandus
E. LOCKHART „ME OLIME VALETAJAD“ (2015)
Me oleme Sinclairid.
Keegi meist ei hädalda.
Keegi meist ei eksi.
Suviti elame oma erasaarel Massachusettsi ranniku lähedal.
Vahest polegi teil rohkem tarvis teada.
Või siis vaid seda, et mõned meist on valetajad.
“Me olime valetajad” on mitmeid kirjandusauhindu pälvinud E. Lockharti uus suurepärane
põnevusromaan, mille GoodReads nimetas 2014. aasta parimaks noorteraamatuks.
Lugege.
Ja kui keegi küsib, kuidas lugu lõpeb, siis lihtsalt VALETAGE.

KRISTI PIIPER „TÕDE VÕI TEGU I. STELLA“ (2015)
On Stella 14. sünnipäeva hommik ja tüdruk ootab kannatamatult, et ema teda äratama
tuleks. Aeg muudkui läheb, aga kedagi ei ilmu. Kui Stella lõpuks kööki astub, leiab ta eest
üksnes tassi jahtunud kohvi, nagu oleks ema korraks õue läinud.
Ka aasta hiljem pole ema tagasi tulnud. Nüüd elab nende kodus vanatädi Asta, kellest on
saanud tüdruku ametlik hooldaja. Siiani on Stellal õnnestunud igapäevatoimetuste ja ema
kaotusevaluga toime tulla, ent see näiline tasakaal paisatakse segi klassivenna peol, kuhu
on kutsutud meelt lahutama selgeltnägija. Kes on see, kelle viha ja vaenu põhjustavaid
varjatud tundeid selgeltnägija tajub? Kelle salasuhte ilmsiks tulemise eest ta hoiatab? Ja
kes on see kuri ja eksinud hing, kes läbi pimeduse läheneb? Vallandub sündmuste ahel,
mis viib Stella ja tema sõbrad otse koolipingist kriminaalide salakambritesse, räämas
maamajja ja mujalegi. Et eluga edasi minna, peab Stella selgust saama, miks ta ei tea
midagi oma isast ja kuhu kadus ema.
„Tõde või tegu“ on Tartu Tervishoiu kõrgkoolis õenduse eriala õppiva Kristi Piiperi (snd
1983) esimene romaan. Kuna Kristi perekonnaringis on mitmeid arste, siis on teda maast
madalast huvitanud tervisega seotud küsimused. Siinses romaanis vaatleb Kristi, kuidas
vanemate vaimne tervis laste elu mõjutab.

Suurtele
CLARE MACKINTOSH „MA LASEN SUL MINNA“ (2016)
Traagiline õnnetus.
Kõik juhtus väga kiiresti.
Ta ei oleks saanud seda ära hoida.
Või oleks?
Sekunditega variseb Jenna Gray maailm kokku. Tema ainus ellujäämislootus on jätta kõik
maha ja alustada kuskil mujal puhtalt lehelt. Jenna kolibki Walesi rannakülla üksikusse
majja. Kuid kurja novembriõhtu mälestused, lein ja toonased hirmud, mis ta elule kriipsu
peale tõmbasid, ei lase tal rahus olla. Just siis, kui Jennale hakkab tunduma, et tunneli
lõpus paistab tema jaoks siiski valgus, saab minevik ta kätte. Tagajärjed on kohutavad...
Kui nautisid „Tüdruk rongis” ja „Kadunud” lugemist, siis on see raamat sulle: ootamatute
süžeepööretega kaasakiskuv psühholoogiline põnevik. „Ma lasen sul minna" tugineb
tõsielulistele sündmustele ja autori väga isiklikele üleelamistele.

***
Clare Mackintosh töötas 12 aastat politseis, muu hulgas ka kriminaaluurimisosakonnas ja
avaliku korra kaitsjana. 2011. aastal lahkus ta sellest ametist ning asus tööle vabakutselise
ajakirjaniku ja meedianõustajana ning praegu tegeleb peamiselt kirjutamisega. Ta on
ajakirja Cotswold Life kolumnist ning Chipping Nortoni kirjandusfestivali
(www.chiplitfest.com) algatajaid.
Tema debüütromaan „Ma lasen sul minna” (ingl k „I Let You Go”) ilmus 2014. aastal ja püsis
Sunday Timesi bestsellerite esikümnes 12 nädalat. Raamat valiti 2015. aastal ka iTunesi
poe parimate hulka. „Ma lasen sul minna” on tõlgitud rohkem kui 25 keelde ning seda on
müüdud üle poole miljoni eksemplari. Raamat jõudis ka The British Book Industry Awardsi
2016. aasta debüütromaani lõppnimistusse. Autor elab Inglismaal Cotswoldis.

