Uued raamatud, mai 2018
Lasteraamatud
ILMAR TOMUSK „PÖÖRANE PUHKUS PARAKATKUS“ (2018)
See raamat on pühendatud kõikidele isadele, kes veedavad puhkuse koos perega. Ja teevad
seda Eestis. Kuigi loo alguses võtab perekond vastu üksmeelse otsuse veeta perepuhkus
Hispaania päikeserannikul Costa del Solis, leiavad nad end ühel päeval hoopis LääneVirumaalt Parakatkust. Parakatku oli aga kunagi kuulus seal elutsevate karude poolest.
Esialgu kohtub perekond küll vaid hiirega, aga karudki ei jää tulemata.
Maaelu on lõbus, huvitav ja – ohtlik.

KAZU KIBUISHI „AMULETT TULEVALGUS“ (2017)
Koomiksimeister Kazu Kibuishi loodud maailmas on hirmuäratavad inimsööjatest
deemonid, mehhaaniline jänes, rääkiv rebane ning hiiglaslik robot – ja kaks tavalist last
ohtlikul ülesandel.

PEIDETUD MINEVIK… JA SURMAV SALADUS
Emily, Trellis ja Vigo külastavad Algose saart ja sisenevad kadunud mälestustesse. Nad
loodavad paljastada Trellise salapärase lapsepõlve sündmusi – teadmisi, mida saaks
kasutada haldjakuninga vastu. Nad avastavad aga sünge saladuse, mis muudab kõike.
Samal ajal muutub Emily amuleti Hääl tugevamaks ja ähvardab teda üleni vallutada.

SUURKOOMIKS. KOGUMISHULLUS (2015)
Koguda võib igasuguseid asju. Mõned koguvad marke, mõned kunsti, mõned autosid ja
mõned vanu haruldasi relvi.
Robert McPart kogub eelkõige muidugi raha, aga ka kõike muud väärtuslikku. Eriti hoogu
läheb ta siis, kui on võimalik võistelda McCelmiga.
Aga kogumine võib muutuda ka kinnisideeks. Kogu peab ometi olema täiuslik ja viimase
puuduva eseme soetamise nimel on kogujad kõigeks valmis…
Donald ja onu Robert jahivad maailma metsikutes paikades haruldasi münte, McCelm
püüab kavalusega endale saada viimast üliväärtuslikku vahuveinipudelit, Minni on hädas
Kõuts Karloga ja Doland peab isegi vaalaga võitlema.

EPP PETRONE „MEIE EESTI“ (2018)
Kas tead, kes oli Eesti esimene president? Aga kui vana on Eesti, kas vanem kui
dinosaurused? Mis on õige eesti toit? Millest on tehtud kama? Miks Eesti oma raha ära
kadus ja mängurahaks sai? Kas lipp võib öösel lehvida? Miks on Muhu seeliku triibud
kollased?… Raamatu peategelane on kõike teada tahtev tüdruk nimega Anna. Tutvustame
raamatus erinevaid Eesti paiku, meie ajalugu, toite ja kombeid. Kõik on kirja pandud ematütre dialoogidena, aga ka reisidena eri kohtadesse nagu Tallinna vanalinn, Kohtla-Nõmme
kaevandusmuuseum, Narva, Soomaa ja muud.
Selle raamatu idee sündis Maxima poeketil, kes soovis kinkida lastele Eesti riigi 100.
sünnipäevaks hariva ja lõbusa raamatu. Kirjanik Epp Petrone võttis oma lastelugudest
tuttavad tegelased ja rändas nendega meie maa ajaloos ja kommetes. Võrreldes Maxima
poekampaanias olnud “Meie Eesti” raamatuga on uues versioonis palju uusi peatükke.
Lõbusat lugemist!

ELIZABETH CRANFORD „LOOMADE MAAILM“ (2018)
Kaunite illustratsioonidega raamat tutvustab meile imelisi loomi kõikjalt üle maailma. Siit
saab teada, kui nutikad loomad tegelikult on, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas nad
otsivad toitu ja kuidas leiavad paarilise. Saame aimu, miks mõned loomad magavad
talveund ja teised mitte, kui pikki rännakuid loomad võivad ette võtta, kuidas eri liigid
teevad koostööd ning palju-palju muud põnevat.
Raamatuga saad alla laadida tasuta äpi ja vaadata enam 50 haaravat videoklippi. Nii saad
loetut kohe ka oma silmaga näha ja kuulda. See loob tunde, nagu viibiksid ise metsikus
looduses!

ELEONORA BARSOTTI „LAVINIA, VANA-ROOMA TÜDRUK“ (2018)
Tule seiklema koos endiste aegade lastega! Uuri piltidelt, millega nad mängisid, missugustes
majades nad elasid, millised olid nende toidud ja riietus. Selles raamatus kohtud Laviniaga,
kes kutsub sind avastama elu antiikaja Roomas 2000 aastat tagasi.
Raamat avab sarja „Lapsed ajaloos“, mis Itaalia kunstniku Eleonora Barsotti imeliste piltide
kaudu aitab tuttavaks saada erinevate ajalooperioodide elustiili, rõivastuse, värvide ja
mustritega. Tänapäeva filmides ja arvutimängudes aetakse ajastuid tihti teadlikult segamini.
See raamatusari rajab laste ajalooteadmistele põhja, luues eri ajastutest visuaalse
tervikpildi. Lühikesed selgitavad tekstid on mõeldud algkooli vanusele.
Sarjas on ilmunud ka raamat elust keskaja rüütlilinnuses, järgmised raamatud viivad
väikese lugeja Louis XIV õukonda ja viikingite asulasse.

„VÄIKE PRINTS. FILOSOOFIA LASTELE“ (2018)
„Selgelt näha saab vaid südamega, tähtsaim on silmale nähtamatu.“
Mida tähendab sõprus, üksindus, aeg, teadmine, armastus?
Raamat selgitab lastele Väikese Printsi filosoofiat ja Antoine de Saint-Exupéry maailma.
Teoses on ka Antoine de Saint-Exupéry originaalillustratsioonid ja tsitaadid.

Noortekirjandus
SARAH CROSSAN „ÜKS“ (2017)
Kaks õde. Kaks südant. Kaks unistust. Kaks elu. Üks keha.
Grace ja Tippi on vöökohast kokku kasvanud Siiami kaksikud, kes on oma eluspüsimise eest
kuusteist aastat võidelnud. Nad jagavad teineteisega kõike ja on teineteise jaoks kõik. Nad ei
suuda lahusolekut ette kujutadagi. Nende jaoks oleks see tõeline tragöödia.
Kui tüdrukute perekond ei saa enam lubada kallist koduõpet, tuleb Tippil ja Grace’il astuda päris
maailma ja saada hakkama päris koolis. See on maailm, kus piilutakse nurga tagant ja
sosistatakse selja taga. Aga kool toob kaasa muudki, näiteks võimaluse leida uusi sõpru ja ehk
armastustki.
Sarah Crossani poeetiline lugu räägib identiteedist, armastusest ja sellest, mida tegelikult
tähendab kokkukuulumine oma hingesugulasega. Autor pälvis romaani eest 2016. aastal
maailma ühe olulisema laste- ja noortekirjanduse auhinna Carnegie medali.
„Jahmatavalt julge, tundlik ja ebatavaline raamat, mis annab võimsa emotsionaalse hoobi. Julgen
arvata, et pole kedagi, kes raamatu lõpus pisaraid ei pühiks.“ Daily Mail
„Lühidalt öeldes hingekriipivalt kurb ja kaunis lugu sellest, mida tähendab olla inimene.“ Telegraph

A.G. ROEMMERS „NOORE PRINTSI TAGASITULEK“ (2018)
See raamat on austusavaldus maailmakuulsale Antoine de Saint-Exupéry teosele „Väike prints“.
Lugu räägib väikese printsi reisist mööda Patagoonia üksildast ja mahajäetud maastikku.
Ühele õnnelikule täiskasvanule avaneb võimalus puhuda juttu noormehega, kes on ilmunud
välja ei tea kust ja kes julgustab teda vaatama pealispinnast kaugemale. Noormees muudab
teda ja õpetab teda inimesi teistmoodi tajuma, esitades talle lihtsalt ja arusaadavalt
kõrgelennulisi filosoofilisi küsimusi. Noortele on see lugu initsiatsiooniriituseks, segadusse
sattunud täiskasvanut aitab see taas õigele rajale.
„Noore printsi tagasitulek“ on puhuti nagu moodne katekismus, mille on kirjutanud 21. sajandi
inimene, kes soovib üdini muuta ühiskonda, kus tõrjutakse kõrvale kõik uuenduslikud poliitikad
ega panustata haridussüsteemi, mis võiks äratada lootust. Raamat tuletab meelde väärtusi,
mida ei tohiks eales unustada: ligimesearmastust, vendlust, haridust, perekonda – arenenud
ühiskonna tugisambaid.

Suurtele
PAUL KALANITHI „KUI HINGUSEST SAAB ÕHK“ (2016)
Kui 36-aastase Paul Kalanithi kümne aasta pikkused neurokirurgiaõpingud olid lõpusirgel,
diagnoositi tal neljanda staadiumi kopsuvähk.
Eile oli ta arst, kelle töö oli raskelt haigeid ravida, täna on ta oma elu nimel võitlev patsient.
Paul Kalanithi hingepuudutav mälestusteraamat jäädvustab loo, kuidas naiivsest
arstitudengist saab lootustandev neurokirurg, kes juhatab patsiente nende haiguse
sügavama mõistmise poole, ja seejärel patsient, keda ootab vastasseis omaenda
surelikkusega.
Raamatu eessõna on kirjutanud tunnustatud arst ja kirjanik Abraham Verghese, kes
meenutab südamlikult kohtumisi Paul Kalanithiga. Eestikeelset väljaannet saadab ka autori
ametivenna, Põhja-Eesti Regionaalhaigla neurokirurgi Kahro Talli mõtisklus raamatu ja
selles käsitletavate teemade kohta.
„See on jõuline ja liigutav lugu, kuidas noorukist saab Arst ja Kirurg suure algustähega ning
kuidas haigus muudab ta tavaliseks inimeseks.“
Kahro Tall MD, neurokirurg

HELI ILLIPE-SOOTAK AUGUSTIREBANE (2018)
Laululine ja looduslähedane luulekogu „Augustirebane“ koondab Heli Illipe-Sootaki viimase
kümnendi parimaid luuletusi. Paljud nendest on ilmunud ajakirjas „Looming“ ja mitmed on
saanud ka lauludeks. See on autori üheksas raamat, varem on ta enamasti avaldanud
lastekirjandust.
MAARI SOEKOVI kui noore, andeka ja eriomase maailmatunnetusega Tartu kunstniku
illustratsioonid annavad Heli Illipe-Sootaki luuletustele hingestava lisamõõtme ning
moodustavad luuletustega ühtse terviku.

Pedagoogiline kirjandus
ISABELLE FILLIOZAT „SEE ON HULLEM, KUI MA KARTSIN! KUIDAS LÄBIDA USTE
PRÕMMIMISE PERIOOD VANUSES 12–17“ (2018)
Puberteet on üleminekuaeg nii lapsele kui vanemale. Enne seda oli meil laps. Pärast seda on
meil noor täiskasvanu. Vahepeal? See võib olla hullem, kui me kartsime! Ning tõtt-öelda
juhtub, et meiegi kaotame enda üle kontrolli.

Me ei tunne oma last enam ära. Ta muutub ülitundlikuks ja sulgub oma tuppa. Ta kuulutab
oma vabaduseiha – ja paigaldab oma uksele luku. Ta nõuab järjest rohkem iseseisvust – ja ei
saa hakkama lihtsategi asjade korraldamisega. Tema arutlused on täis maailmatarkust – ja
järgmisel hetkel käitub ta täiesti ebaküpselt. Mis puutub ohtude hindamisse, olgu need
seotud maanteega, narkootikumide või seksiga, siis ... sellest pole mõtet rääkidagi!
Tuginedes tänapäevastele teadmistele aju arengust näitab autor, et teismeiga on ajule
ääretult haavatav aeg, kuid ühtlasi oluline arenguaken, õppimise seisukohast tohutu
potentsiaaliga aeg. See on fantastilise arengu, suuremeelsus- ja entusiasmipuhangute,
sotsiaalse hõivatuse, ülevoolava armastuse ja andeplahvatuste aeg. Meie, vanemate töö on
seda kasvavat aju kaitsta, toetada ja tema vajaduste eest hoolt kanda.
Kuidas siis säilitada sel keerulisel ajal armastav suhe lapsega, kasvatada temast
vastutustundlik täiskasvanu ja rakendada parimal moel tema ajus peituvaid võimeid?
Raamatu psühhoterapeudist autor annab selleks rohkesti empaatilisi soovitusi. Nagu sama
autori kahes varasemaski raamatus, teeb suurepärane koostöö kunstnikuga need
nõuanded kergesti loetavaks ja meeldejäävaks.

EDGAR KRULL „PEDAGOOGILISE PSÜHHOLOOGIA KÄSIRAAMAT“ (2018)
Pedagoogilise psühholoogia käsiraamatu 3. väljaanne on 1. ja 2. väljaande põhjalikult
ümbertöötatud ja täiendatud versioon. Käsiraamat pakub olulisimat teavet, mida õpetaja
vajab õpilaste arengu ja õppimise ning õppe-kasvatustöö kavandamise ja korraldamise
probleemide mõistmiseks. Raamatu teemaarendus hõlmab õpilaste arenguprobleemide ja
isiksuseomaduste, olulisemate õpiteooriate ja nende rakenduste, õppe-kasvatustöö
kavandamise ja elluviimise ning erivajadustega õpilastega töötamise põhimõtteid eraldi
peatükina. Õppe-kasvatustöö kavandamist ja elluviimist on käsitletud õppe-kasvatustöö
eesmärgistamise, planeerimise, meetodite valiku, õpioskuste ja õpimotivatsiooni
kujundamise, distsipliini kindlustamise ning õpitulemuste väljaselgitamise ja hindamise
probleemide analüüsi ning lahenduste otsingutena. Pedagoogiliste probleemide
süstemaatiline, terviklik ja teaduskirjandusele toetuv käsitlus ühelt poolt ning teksti
liigendus alajaotusteks, detailne sisukord ja aineregister teiselt poolt võimaldavad kasutada
teost nii õpikuna kui ka käsiraamatuna õpetajatöös üleskerkivate probleemide mõistmiseks
ja lahendamiseks.
Käsiraamatu 3. väljaandele lisatud hariduslike erivajadustega õpilasi käsitleva osa autorid
on Astra Schults, Pille Häidkind, Triin Kivirähk, Inga Brin, Tõnu Jürjen, Evelyn Kiive, Ragne
Kuusk, Anne Kõiv, Kaja Pastarus, Kaja Plado, Ulvi Raidla, Viire Sepp ja Kristi Simso.

Käsiraamatud
ANDERS HANSEN „TUGEV AJU. KUIDAS LIIKUMINE JA TREENING SINU AJU
TUGEVDAVAD“ (2018)
Kas tahad, et taluksid paremini stressi, tunneksid end reipamalt, et sul oleks parem mälu, et
oleksid loovam ja oskaksid paremini puhata? Tänapäeva aju-uuringud näitavad, et
regulaarne füüsiline koormus suurendab ajupotentsiaali rohkem kui sudokud, ristsõnad ja
tervisetooted kokku.
Just aju on tegelikult see kehaosa, mida liikumine kõige rohkem mõjutab. Selles raamatus
avaldab Anders Hansen põhjuse, miks see nii on. Kas peaksime käima või jooksma? Kui
kaua? Kas jõutrenn on tõhusam kui jooksmine? Kuidas peavad lapsed liikuma, et parandada
õpi- ja keskendumisvõimet? Millised on parimad harjutused depressiooni vastu ja milline on
parim päevarežiim ärksa aju jaoks? Sellest ülipopulaarsest raamatust saab vastused, kuidas
peaks liikuma, et jõuda tulemusteni, mis on nii ulatuslikud, et neid võib nimetada lausa
vaimseks uuenemiseks. Kõik autori argumendid põhinevad viimase viie aasta
teadusuuringutel, mil neuroteadus on teinud läbi tohutu arengu.
Anders Hansen on omandanud Karolinska instituudis arstikutse ja töötab psühhiaatria
valdkonnas peaarstina. Tema sulest on ilmund üle 2000 artikli nii teadusajakirjades kui
Rootsi päevalehtedes. Tema esimene raamat füüsilise aktiivsuse mõjust inimkehale
”Terviseretsept” ilmus 2014 ja sai samuti rahvusvaheliseks menukiks.

