Uued raamatud, detsember 2018

Lasteraamatud
KATRI KIRKKOPELTO „POPI“ (2018)
Ta kavatses esimest korda minna metsa, kuhu teised lapsed olid ehitanud onni. Popi oli selga
pannud Välgumehe riided. Välgumees oli kõige kiirem ja julgem.
Aga mis juhtus?
Uued kaaslased ei võtnudki teda kampa, vaid lõid ukse tema nina ees kinni. Õnneks on olemas
Vana, kellel on soe süli. Vana rahustavad sõnad lohutavad kurba loomakest. Koos Vanaga mõtleb
Popi, mida teha, et teda mängu võetaks, ja milline on hea kaaslane. Lõpuks leiab ka Popi omale
sõbra, Lumi.
„Popi“ on lugu rühmas ettetulevast kiusamisest, eneseusalduse kasvatamisest, tunnetest ja
sõprusest.

BJØRN SORTLAND, TIMO PARVELA „KEPLER62. TEINE RAAMAT: START“ (2016)
Be part of the story – löö kaasa meeletus kosmoseseikluses.
Väga vähesed suudavad arvutimängu ”Kepler62” kõik tasemed läbi teha. Rikka relvatöösturi tütar
Marie palkab kolm nohikut enda jaoks lahendust leidma.
Salapärane organisatsioon nimega OTNSPCFRVR (Out In Space For Ever) kavatseb saata lapsi ja
noori uurima planeedisüsteemi Kepler62, mille elutingimused võivad sarnaneda tingimustega
Maal. Aga mis saab siis, kui väljavalitu püüab ülesandest keelduda?
Kaasahaaravalt kirjutavad Bjørn Sortland ja Timo Parvela on koos illustraator Pasi Pitkäneniga
loonud põneva maailma, kus sõprus pannakse proovile keset tundmatut kosmost. ”Start” on
kuueosalise raamatusarja teine osa.

TIMO PARVELA, BJØRN SORTLAND „KEPLER62. KOLMAS RAAMAT: REIS“ (2017)
”On aeg. Tehke inimkonnale au.”
Nende sõnadega jätab vana kindral Livingstone hüvasti lasterühmaga, kes saadetakse hävinevalt
Maalt kaugele kosmosesse otsima võimalust elu uuesti alustada.
Süstik viib nad kosmosejaama, kus reisilisi ootavad täheristlejad Santa María, Pinta ja Niña. Ari
hoolitseb oma väikevenna Joni eest ja kahtlustab, et lahkujatele pole nende missiooni kohta päris
kõike räägitud. Kes on uinutatud salapärasesse kapslisse ja miks Ari korraga keset lendu üles
ärkab?
Ees ootab reis tundmatusse.
Kaasahaaravalt kirjutavad Bjørn Sortland ja Timo Parvela on koos illustraator Pasi Pitkäneniga
loonud põneva maailma, kus sõprus pannakse proovile keset tundmatut kosmost. ”Reis” on
kuueosalise raamatusarja kolmas osa.

BJØRN SORTLAND, TIMO PARVELA „KEPLER62. NELJAS RAAMAT: PIONEERID“ (2017)
”Tulgu mis tuleb, Ari, aga me oleme esimesed,” sosistan ma.
”Esimesed inimesed ajaloos, kes astuvad väljaspool meie päikesesüsteemi asuvale planeedile.”
Kosmoselaev saabub lõpuks ometi oma sihtpunkti. Kepler62 osutub elukõlblikumaks planeediks,
kui lapsed oskasid Maalt lahkudes ette kujutada. Paradiisis on siiski omad varjud – Joni haigus
süveneb ja põhjustab arvatust enam muret. Peale selle leiab ekspeditsioon märke teistest
elusolenditest. Kes või mis need on? On nad sõbrad või vaenlased?
Kaasahaaravalt kirjutavad Timo Parvela ja Bjørn Sortland on koos illustraator Pasi Pitkäneniga
loonud põneva maailma, kus sõprus pannakse proovile keset tundmatut kosmost. „Pioneerid“ on
kuueosalise raamatusarja neljas raamat.

Noortekirjandus
MARK HADDON „KENTSAKAS JUHTUM KOERAGA ÖISEL AJAL“ (2018)
Christopher John Francis Boone teab kõiki maailma riike ja nende pealinnu, ta teab kõiki algarve
kuni 7057-ni. Ta mõistab loomi, kuid mitte inimeste emotsioone. Talle ei meeldi, kui teda
puudutatakse. Ta ei talu kollast värvi.
Poisi kindlate reeglite järgi seatud elu võtab ootamatu pöörde, kui ta otsustab hakata uurima
naabri koera julma ja salapärast mõrva.
Mark Haddon on kirjanik, illustraator ja stsenarist. Noore mehena töötas ta autistlike inimestega.
Ta õpetab loovkirjutamist Arvon Foundationis ja elab Inglismaal Oxfordis.
“Imeliselt sürreaalne … südantliigutav ja inspireeriv … raske oleks kujutada ette inimest, keda see
raamat ei puudutaks ega rõõmustaks.”
– Financial Times (UK)

Suurtele
MARIA DUENAS „ÕMBLEJANNA MADRIIDIST“ (2016)
On 1936. aasta. Mood nõuab lainelisi soenguid, pärlikeesid ja pitsiga sigarette, viltuseid kübaraid,
siidsatääni ja naiselikku vööjoont. Madriid on ärev ja ebakindel. Marokos valmistuvad sõjaväelased
kukutama Hispaania vabariigi seaduslikku valitsust.
Õmblejanna Sira on suurte illusioonide tiivul sattunud kodusest Madriidi agulist Marokosse, kus
pulbitseb rahvusvaheline suurilmaelu. Selle sära kustub aga isiklike saatuselöökide ja ajaloo
keerdkäikude mõjul ning Sira leiab end võõral maal täiesti üksi. Parseldajast pansionipidaja abiga
paneb ta püsti kontinendi glamuurseima moeateljee, valutades samal ajal südant sõjast räsitud
kodumaa saatuse pärast.
2009. aastal ilmunud romaanist on saanud Hispaania viimaste aastate suurim menuk, mida on
tõlgitud enam kui 25 keelde. Raamatu põhjal on valminud ka ülipopulaarne teleseriaal.

Biograafiad
MICHELLE OBAMA „MICHELLE OBAMA. MINU LUGU“ (2018)
Ameerika Ühendriikide endise esileedi isiklik, aval ja tõetruu lugu
Michelle Obamast on saanud meie ajastu üks mõjuvõimsamaid ikoone. Ameerika Ühendriikide
esileedina – esimese afroameeriklasena selles rollis – aitas just tema kaasa seni kõige siirama ja
inimlikuma Valge Maja loomisele. Michelle Obama kehtestas end kogu maailmas naiste ja
tütarlaste õiguste eest seisjana, muutis kardinaalselt Ameerika perekondade arusaamu
tervislikust ja aktiivsest eluviisist, samal ajal aga oli oma abikaasa kõrval, et too saaks juhtida
Ameerikat läbi vapustavate sündmuste.
Michelle Obama kutsub meid osa saama oma elust: alustades lapsepõlvest Chicagos South Side’is,
läbi aastate, mil ta püüdis hoida tasakaalus emadust ja juhtpositsioonidel töötamist, kuni
perioodini, mil ta elas maailma kõige tuntumal aadressil. Ladusalt ja avameelselt kirjeldab ta
saavutusi ja pettumusi, jutustades oma lugu täpselt nii, nagu tema seda elab: oma sõnadega, oma
tingimustel.
„Minu lugu“ on soe, aval ja tõeliselt isiklik lugu naiselt, kelle elu ärgitab tegudele ka meid!
Autorist
Michelle Robinson Obama oli Ameerika Ühendriikide esileedi aastatel 2009–2017. Lõpetanud
Princetoni ülikooli ja Harvardi õigusteaduskonna, alustas Michelle Obama karjääri Chicago Sidley
& Austini õigusbüroos, kus ta kohtus oma tulevase abikaasa, Barack Obamaga. Hiljem töötas ta
Chicago linnavalitsuses, Chicago ülikoolis ning Chicago ülikooli meditsiinikeskuses. Michelle
Obama asutas ka Chicago Public Alliesi haru – organisatsiooni, mis aitab noortel avalikus sektoris
karjääri alustada.

