Veebruarikuu uued raamatud

Lasteraamatud
MIKA KERÄNEN „JÕMMU“ (2016)
Jõmmu on Mika Keräneni jõeromaan parimate laste seiklusraamatute vaimus. Tegevused
rulluvad lahti ühel suvisel hommikul Emajõe Lodjakojast, kui märgatakse, et kadunud on 25
tonni kaaluv puust jõelaev "Jõmmu" koos selle kapteni Juhaniga. Kapteni väike vend Timo
kutsub saladuse lahendamiseks appi Mari ja salaselts Rampsu. Suve kõige põnevam seiklus
võib alata.

CHRIS RIDDELL „ADA GOOT JA TÄISKUUPIDUSTUSED“ (2016)
Järg raamatule „Ada Goot ja kummitushiir“
Käimas on ettevalmistused Täiskuupidustusteks ja Tontliku Gooti Koja suureks
küpsetamisvõistluseks. Sellele tähtsale sündmusele saabuvad paljud kuulsad kokad.
Tubane metsavaht Maltravers käitub aga kahtlaselt nagu alati. Ada häbelikul toaneitsil
Maryl on varuks üllatav saladus ning lisaks kõigele sellele paistab, et Ada sünnipäev on
teistel täiesti meelest läinud!

RACHEL RENEE RUSSELL „LUUSERI PÄEVIK. KUIDAS PIDADA PÄEVIKUT NAGU TÕELINE
LUUSER“ (2016)
Nikki Maxwell on alates kooliaasta algusest pidanud päevikut ja tavaliselt kannab ta seda
kõikjal kaasas. Ühel hommikul aga ei leia ta oma päevikut kuskilt. Algavad pingelised
otsingud, mille käigus paneb Nikki kirja ka mõned väga olulised päevikupidamise
nõuanded, mis aitavad selliste ekstreemsete olukordadega toime tulla ja neid vältida.
Otsingutele ja seiklustele lisavad värvi Nikki parimad sõbrad Chloe ja Zoey, tema väike õde
Brianna, silmarõõm Brandon ja õel tüdruk Mackenzie.
„Kuidas pidada päevikut nagu tõeline luuser“ on täis lõbusaid nippe, mille abiga oma
päevikut vahvamaks muuta.
Varem on samas sarjas eesti keeles ilmunud „Luuseri päevik. Lood mitte kuigi
muinasjutulisest elust“, „Luuseri päevik. Lood mitte kuigi popist peoplikast” ja „Luuseri
päevik. Lood mitte kuigi andekast poptähest“.

MIKA KERÄNEN „ARMANDO“ (2015)
Lugu Kivimäe kooli esimese klassi poisist, kes on õnnetu, kuna teised ei taha mängida
temaga vahetunnis jalkat. Kuni ta lõpuks saab platsile ...

STEPHEN HAWKING, LUCY HAWKING „GEORGI KOSMILINE AARDEJAHT“ (2014)
Lucy ja Stephen Hawkingi „Georgi kosmiline aardejaht” on järg raamatule „Georg ja
Universumi salavõti”. Georgi, Anni ja tema teadlasest isa Eriku seiklused jätkuvad
Ülemaailmses Kosmoseagentuuris ja Universumis uute planeetide otsinguil. Põnevat
seiklusjuttu täiendavad teadusesseed, mis annavad ülevaate mõnest uuemast
Universumit käsitlevast teooriast. Universumis valitsevad loodusseadused. Need
määravad, kuidas Universum algab ja kuidas ajas areneb. Teaduse eesmärk on avastada
need seadused ja mida nad tähendavad. See on kõige põnevam aardejaht, sest see aare
on Universumi ja kõige selle sees oleva mõistmine. Me pole avastanud veel kõiki seadusi,
nii et jaht ikka käib, aga meil on hea ettekujutus, mis nad üldse, ka kõige äärmuslikemates
tingimustes, peavad olema.

Suurtele
INDREK HARGLA „FRENCH JA KOULU“ (2016)
Õpetaja Heli Illipe-Sootaki ja autor Indrek Hargla kingitus koos viimase autogrammiga.
Raamatukogu tänab kinkijaid!
Seiklusrohke ja lõbus fantasy-romaan „French ja Koulu” ilmus esmakordselt 2005. aastal
ning on muutunud Eesti ulmekirjanduse kultusteoseks. Selle tegevus toimub retro- ja
etnohõngulises Maavalla riigis, mis asub kummalises maailmas, ning kus teaduse ja
tehnika kõrval on endiselt olemas ka võlukunst. See maailm avaneb Burgundia pisisuli ja
irvhamba Frenchi silmade läbi, kes on Maavalla kuulsa rahvalauliku ja arbuja Koulu ori.
Koos Tarbatu rahumaleva pealiku Leibo ja libahundineiu Nelliga võitlevad nad võimsa
rahvusvahelise salaseltsi vastu, mis kõik tuntud võluasjad endale tahab kahmata. Need
pingeküllased madistamised toimuvad nii Tarbatu diplomaatiliste intriigide keskel kui
Rävaliraskejõustiku olümpiamängude ajal.
„French ja Koulu” on klassikaline põnevuskomöödia ja kelmiromaan, ja on võitnud Eesti
ulmeauhinna „Stalker”. Sellele on ilmunud järjed „French ja Koulu Tarbatus” (2007) ning
„Frenchi ja Koulu reisid” (2009).

J.A. REDMERSKI „IGAVIKU ÄÄREL“ (2016)
Elu võib sind kursilt kõrvale juhtida…
Kahekümneaastane Camryn Bennett teadis täpselt, milliseks tema elu kujuneb. Aga pärast
metsikut õhtut Põhja-Carolinas Raleigh kesklinna ööklubis jahmatab ta kõiki – ja iseennast
–, kui otsustab jätta senise elu ja lihtsalt… sõita minema. Camryn pakib mõned hilbud,
istub Greyhoundi bussi ja asub teele, et ennast leida. Selle asemel leiab ta hoopis Andrew
Parrishi.
Seksikas ja põnev Andrew elab nii, nagu homset polekski. Ta veenab Camrynit tegema
asju, mille tegemisest neiu kunagi mõelnudki pole, ja näitab talle, kuidas anda järele oma
kõige sügavamatele ja keelatumatele ihadele. Varsti saab noormehest Camryni erutava
uue elu keskpunkt, mis äratab temas armastust, iha ja tundeid viisidel, mida ta varem
võimalikukski pole pidanud. Aga Andrew’s on peidus midagi palju enamat. Kas Andrew
saladus liidab nad kokku või hävitab selle, mis nende vahel tekkida võib?
New York Timesi menuk
Vaieldamatult aasta kõige kuumem raamat!
Uskumatu on-line sensatsioon!
Sensuaalne, kirgi küttev armastuslugu. – Reveal
J. A. (Jessica Ann) Redmerski on New York Timesi raamatumüügiedetabeli menukite
auhinnatud autor. Esialgu avaldas ta oma raamatuid ise, kuid pärast romaani “Igaviku
äärel” tohutut menu märgati teda ka kirjastustes. Nüüdseks on tema raamatud ilmunud
juba kahekümnes keeles.
J. A. Redmerski elab Arkansases North Little Rockis koos kolme lapse ja Malta koeraga

MADLI LIPPUR „JUNE/JULIEN“ (2016)

Üle aastate kohtuvad õde ja vend. Kaks üksildast hinge tõmbuvad ja põimuvad ... Ühtäkki
saab selgeks, et hinge ja füüsist ei saa lahus hoida. Keelatud armastus teeb haiget, aga
kumb on valusam: elada armastuseta või armastada valet inimest?
Madli Lippuri (s 1984) debüütromaan puhastest tunnetest võitis Tänapäevas 2016. aasta
romaanivõistlusel esikoha.

Elulooraamatud
YVETTE ZOLTOWSKA-DARSKA „IBRA. POISS, KES LEIDIS OMA TEE“ (2017)
Kui ta oli kuueaastane, varastas keegi tema ägeda BMX-jalgratta ja seejärel hakkas temagi
rattaid „ärandama”.
Kümneaastaselt pidi ta oma armsast õest lahku kolima. Kui ta oli 13-aastane, nõudsid
teiste laste vanemad, et ta jalgpalliklubist välja visataks. Nüüd aga on ta Rootsi kuulsaim
jalgpallur, kes mängib Manchesteri Unitedis ja teenib miljoneid. Tal on taekwondo’s must
vöö ja oma kodumaal on ta populaarsem kui kuningas. Ibra on lugu tänaval üles kasvanud
poisist, kellest sai suur kangelane.
See lugu toob meile pisarad kurku, aga annab samas lootust, et need, kellel on küllaldaselt
tahtmist, annet ja sihikindlust, võivad alati leida oma tee ja sealjuures tippu jõuda.

