Septembrikuu uued raamatud
Lasteraamatud

ANNA EESPERE „ÖÖSÖÖDIK POGI“ (2016)
Kas sa teadsid, mis juhtub ööseks külmkappi jäetud toiduga? Ahah, järelikult pole sa midagi
kuulnud Pogist! Mõned õnnelikud lapsed on öösöödik Pogiga koos seiklemaski käinud. Aga
kõigepealt muidugi tuleb ta kinni püüda ja temaga sõbraks saada …
Raamatu autor Tallinna Kristiine Gümnaasiumi õpilane Anna Eespere alustas kirjutamise ja
joonistamisega juba 7-aastaselt. Sellest ajast peale on talle meeldinud uusi huvitavaid
lugusid välja mõelda ja need nii tekstis kui ka pildis paberile panna. Üks neist jõuab nüüd ka
Sinuni …

MARGUS KARU „HOBUNE HENRY UNENÄGU“ (2017)
„Hobune Henry unenägu“ on soe ja fantaasiaküllane lugu, mis julgustab nii suurt kui ka
väikest lugejat avastama seigeldes oma tõeline olemus ja päris sõbrad.
Raamatule on kaunid illustratsioonid joonistanud Britt Samoson. Kaunite
illustratsioonidega raamat sobib ettelugemiseks nii lastele, kellele meeldib kuulata unejutte,
kui ka neile, kes juba ise loevad.
Raamatu müügist saadav tulu läheb loodavasse Margus Karu sihtasutusse.

KAZU KIBUISHI „AMULETT 2: KIVIVARDJA NEEDUS“ (2016)
Koomiksimeister Kazu Kibuishi loodud maailmas on hirmuäratavad inimsööjatest
deemonid, mehhaaniline jänes, rääkiv rebane ning hiiglaslik robot – ja kaks tavalist last
ohtlikul ülesandel.
Emily ja Navini ema on endiselt arahnopodi mürgist koomas. Abi leiab vaid ühest paigast:
Kanalisest, rahvarohkest ja imeilusast koskede linnast. Ent kui Em, tema vend, Miskit ja
ülejäänud robotmeeskond jõuavad kõndiva majaga linna, taipavad nad kähku, et otsida abi
tähendab otsida tüli... ohtlikku tüli.
Haldjakuninga poeg Trellis on neil endiselt kannul ja salapärane rebane Leon Punahabe
tuleb neile appi. Ta pakub, et viib Emi raskele retkele Deemonipea mäele, kust leida
vastumürki. Miskit ei usalda teda, Navin ei taha jääda maha ja kõige raskem on Emily
olukord: tema peab päästma valla amuleti väe, jäädes samas iseendaks!

KRISTINA OHLSSON „HÕBEDAPOISS“ (2017)
„Klaaslastest“ tuttavad Aladdin, Billie ja Simona on jälle vastamisi kummitusega.
Aladdini vanemad avastavad, et nende restoranist varastatakse toitu ning sõbrad
otsustavad välja uurida, kes seda teeb. Peagi märkab Aladdin poissi, kes vaatamata
talvekülmale on väga õhukeselt riides. Alati, kui Aladdin püüab poissi kätte saada, kaob
too, jätmata lumele ühtegi jalajälge. Ja mis kõige kummalisem – keegi peale Aladdini poissi
ei näe. Lisaks sellele peab Aladdin lahti harutama ka kadunud hõbeda saladuse.
Kes on see salapärane poiss ja kus on kadunud hõbe? Kas sõbrad suudavad nendele
küsimustele vastuse leida?

ALI BENJAMIN „KÕIK MIDA MA ÕPPISIN MEDUUSIDE KOHTA“ (2017)
Vahel, kui tunneme end kõige rohkem üksi, otsustab maailm avaneda võluväel.
MÕNED SÜDAMED LÖÖVAD AINULT 412 MILJONIT KORDA. SEE VÕIB KÕLADA NII, NAGU
OLEKS SEDA PALJU. AGA TÕSI ON SEE, ET SAAD VAEVALT KOKKU KAKSTEIST AASTAT.
Suzy Swanson on alati teadnud asju, mida teised ei tea. Ta oskab selgitada sipelgate
unemustreid. Ta teab, et igal aastal esineb meie planeedil 150 miljonit meduusikõrvetust.
Ta teab, et keskmises põhikoolilapses on umbes 20 miljardit Shakespeare’i aatomit. Aga ta
ei mõista, kuidas Franny Jacksoni eluiga lõigati nii lühikeseks... enne, kui Suzy sai heastada
kõige hullemat asja, mida ta sõbrannale oli iial teinud.
Kui Suzy taandub oma kujutlusvõime hääletusse maailma, avastab ta, et universum ei
luba tal leina sisse pageda. Kõikjal tema ümber on jahmatavaid imesid... nagu ka armastus
ja lootus, mida ta hädasti vajab, et endale andestada. See valulikult südamlik debüütteos
uurib määravat hetke meie kõigi eludes, kui me esmalt taipame, et mitte kõigil lugudel
pole õnnelik lõpp... kuid et õide puhkema on valmis ka tuliuued lood, vahel meie enda
tagaaias.
New York Timesi bestseller.

Noortekirjandus
KATE EBERLEN „IGATSEN SIND“ (2017)
Tess ja Gus on kokku loodud. Neil pole lihtsalt veel õnnestunud päriselt kokku saada. Ja võib-olla
ei õnnestugi …
Tess, kes on parasjagu Firenzes ja veedab seal enne ülikooli algust oma viimast idüllilist
suvepuhkust, ei saa peast kodus köögiriiulil seisvale taldrikule kirjutatud lauset „Täna on sinu
ülejäänud elu esimene päev“. Tema elu muutub kohe igaveseks – kuid mitte soovitud suunas.
Gus on samuti koos oma vanematega Firenzes puhkamas. Nende elus on juba leidnud aset
ootamatu ja dramaatiline muutus. Gus üritab mängida kohusetruu poja rolli, ihates tegelikult
jalga lasta ja avastada, mis teda ees ootab. Ühel päeval, enne nende mõlema Inglismaale
naasmist, ristuvad kaheksateistkümneaastase tüdruku ja poisi teed.
Elu ja armastus pakuvad neile järgmise kuueteistkümne aasta jooksul väga erinevaid
väljakutseid. Neid lahutav vahemaa ja juhuste puudumine ei anna neile kahele mingit
võimalust päriselt kohtuda … või siiski?
„Igatsen sind“ on Briti kirjaniku Kate Eberleni debüütromaan. Raamat on praeguseks
jõudnud juba 26 riigi lugejateni.
Kui ilmas üldse on teineteisele loodud inimesi, on need Tess ja Gus. Tegemist on humoorika,
südantliigutava ja meeliülendava looga kahest inimesest, kelle eluteed aastate jooksul korduvalt
ristuvad, kuid kel siiski ei õnnestu kuidagi päriselt kokku saada ... Seda oli võimatu käest panna. Sophie Kinsella
„Igatsen sind” – läbi ja lõhki võluv, kaasahaarav, liigutav ja imeliselt romantiline ning samas
eluline ja usutav lugu. Ideaalne suveraamat. - Kate Mosse
Suurtele
DAPHNE DU MAURIER „RACHEL, MU PIIN“ (2017)
IMELINE ARMASTUSLUGU VÕI KLASSIKALINE MÜSTEERIUM? Romaanis „Rachel, mu piin“ rullib
maailma üks parimaid jutuvestjaid, Daphne du Maurier, lugejate ees lahti sünge ning
haarava loo kirglikust ja vankumatust armastusest, mis annab maad kahtlustustele ja
hirmule.
Ebatavaliselt kaunis Rachel saabub Philip Ashley uhkesse Cornwalli mõisa. Ehkki Philip
kahtlustab, et äsjane lesk Rachel võib olla põhjustanud tema armastatud nõo Ambrose’i
surma ja näeb naises esiti enda vaenlast, on mees peagi Rachelist üdini lummatud. Selles
sünges, salapärases ning erootilise pingega laetud hea ja kurja loos peab Philip otsustama,
kas imeline Rachel on tulnud selleks, et ka tema hävitada, või on ta salalike meeste süütu
ohver, kes ihkab vaid üht: olla armastatud.
Inglise kirjanik Daphne du Maurier (1907–1989) oli üks oma aja hinnatumaid ja
produktiivsemaid romaanikirjanikke. Muu hulgas on ta kogunud tuntust romaaniga
„Rebecca“ ja lühijutuga „Linnud“, mille põhjal on vändanud filmid suurmeister Alfred
Hitchcock. „Rachel, mu piin“ valmis uus film 2017. aastal, peaosas võluv Rachel Weisz.

Elustiiliraamat
MARIE KONDO „JAAPANI KORRASTUSKUNST. KORRASTAMISE ELUMUUTEV VÄGI“
(2015)
Seadke kodu jäädavalt korda ja vabastage see liigsest kolast imelise KonMari
korrastusmeetodi abil.
Marie Kondo, Jaapani ekspertkorrastaja ja professionaalne koristaja, aitab oma
inspireeriva ja üksikasjalise meetodi abil teie eluruumid lõplikult korda seada. Eduka
korrastamise võti on võtta asjad käsile õiges järjekorras, jätta alles ainult need esemed,
mida tõeliselt armastate, ja teha seda kõike korraga ja kiiresti. Pärast korra majja löömist
jääb teie ellu vaid ülesanne otsustada, milliseid esemeid alles hoida ja mida mitte.
KonMari meetod ei muuda üksnes teie eluruume. Kui kodu saab korda, siis avastate, et
muutuma hakkab ka teie elu. Tunnete end enesekindlamana, muutute edukamaks ning
kogete energiat ja motivatsiooni elada just sellist elu, millest olete alati unistanud.
Kui olete “Jaapani korrastuskunsti” läbi lugenud, siis julgete jätta seljataha oma elu
negatiivsed aspektid: suudate tunda ära halva suhte ja teha sellele lõpu, lakkate pidevalt
muretsemast ja kaotate lõpuks ometi liigsed kilod, millest olete soovinud lahti saada.
Marie Kondo meetod toetub põhimõttele “mis juba korras, see ei lähe enam kunagi sassi”.
Kui arvate, et selline põhimõte on võimatu, siis peaksite kindlasti selle mõjusa raamatu läbi
lugema.

