
JANNO PÕLDMA „LEIUTAJATEKÜLA LOOD“ (2021)
Leiutajatekülas juhtub kogu aeg midagi. Lepatriinud ehitavad Lotte pähe onni. Jänes Otto puust kõrvad
puhkevad ootamatult õide. Kärbes Juhan lendab tühjast kurgitünnist ehitatud raketiga Kuu tagumisele
küljele, et seal šokolaadijões supelda. Leiutajatekülla saabuvad kauged külalised, Austraalia raudpart
Pauliine ja Sansibari nahkvutt Fredy. Külarahva jaoks ei ole selles kõiges midagi iseäralikku. See on
Leiutajateküla igapäevane elu.

REELI REINAUS „SUUSI JA KADUNUD UNI“ (2017)
Nelja-aastasel Suusil ei tule õhtul und ja isa soovitab tal hakata lambaid lugema. Kuna tüdrukule see
mõte ei meeldi, siis aitab kogu pere nuputada, keda kõike veel saab lugeda. Jutuks tulevad kollid, Kotionu,
miilits ja vanapagan ja teised, kellega vanasti lapsi hirmutati, kuid kes järele mõeldes nii koledad polegi.

KAIRI LOOK „PIIA PRÄÄNIK JA SÕNASÖÖBIK“ (2021)
1. septembril läheb Piia Präänik esimesse klassi. Otsekohe selgub, et koolis on midagi lahti: seinal
laiutavad lillad kleepuvad jäljed, kalendrist on välja kistud šokolaadijänes ja aabitsakapist kostab jorinat.
Piia asub sõpradega uurima, kes või mis nende klassis elab. Samal ajal kaovad aabitsast, klassitahvlilt ja
mujaltki salapäraselt täht tähe haaval sõnad: KOMMID, LIMONAAD, CRÈME BRÛLÉE ja isegi БОРЩ... Kes
on salapärase sõnumi VIINERIDKETSUPIGAGAÄRGESINEPITPANGE taga ja millega ta tegeleb?

Saladuskatte all võib öelda, et tegu on eksemplariga nr 186 ja temas voolab kuninglikku verd. See on lugu
sõnadest, keeltest ja lugemisarmastusest.

Pildid on joonistanud Ulla Saar. Piia Prääniku lugudega on varem ilmunud kaks raamatut: „Piia Präänik
kolib sisse“ ja „Piia Präänik ja bandiidid“

ASTRID HIISJÄRV „KUMMITUSETA ON IGAV“ (2022
Järg raamatule „Vaimar“. Kummitusest Vaimar on saanud 14-aastane poiss Aimar. Teades, et kummitused
on olemas, läheb ta neid suvel oma vanast kodust, Karmeni ja Silveri poolt otsima. 

Kust lapsed tegelikult kummituse leiavad, kes see kummitus on ja mida ta inimestest tahab, hargneb
tasapisi lahti koos seiklustega, millistesse uus kummitus pere tõmbab.

Uued raamatud, märts 2022

Lastele



Luuleraamatud 

Audentese kooli psühholoogi Kaisa Linnamägi debüütkogu. Täname ja õnnitleme
autorit!
KAISA LINNAMÄGI „MUSTVALGE UNISTUS“ (2022)
Nende kaante vahelt leiad ühe mustvalge unistuse. Siin on lugu tüdrukust, kes sirgub suureks ning kasvab
naiseks, abikaasaks ja emaks. Siin on esimesi arglikke katsetusi ning hilisemaid julgemaid ja sügavamaid
mõtteid. See on üks terviklik teekond, mis on veel pooleli.

Ma olen emotsioonide koguja. Olen neid alati endasse talletanud ning kui ruum on täis saanud, siis
paiskuvad need välja sõnade, luuletuste ja lauluna. Vahel on paberi ja pliiatsi haaramisega väga kiire ning
loen seda, mis paberile sai, alles siis, kui käsi on lõpetanud. Teinekord jällegi peab veidi vaeva nägema ja
sättima sõnu ühte- või teistpidi, et mõte õige saaks.

Mind inspireerivad tugevad tunded – armastus, kaotusvalu, süü, õnn, kurbus, segadus, tänulikkus,
meeleheide, kergus, ausus ja usaldus. Kõik päris tunded, kõik mida julgeme tunda. Tunnetan aja kulgemist
ning see utsitab mind tagant. Mind tiivustab elu oma kõigi värvidega ja inimesed selles.

Olen igale leheküljele jätnud palju iseendast, olles üdini aus ja päris mina – teistmoodi ma ei oska.

Ma tänan kogu südamest oma parimat sõpra, abikaasat ja hingesugulast Taivot, kellega koos saame oma
mustvalget unistust joonistada. Aitäh, Matilda, et sa meie juurde tulid ja elule uusi värve lisad! Meie armas
beebi, ootame kevadet ja sinu saabumist juba väga! Mu siiras tänu ja armastus on pühendatud emale, isale
ja vennale, kes on alati olemas ja kes on mind aidanud vormida selliseks, nagu ma täna olen. Mu laiem
perekond – teist igaüks on ainulaadne ja imetlust väärt. Kallis Kati – aitäh, et andsid mulle viimase tõuke ja
oled olnud mu parim sõber nii heas kui halvas.

Ma tänan Tiinat ja Annet, kes aitasid nõu ja jõuga, et see luulekogu saaks täpselt selline, nagu olen pikalt
unistanud.

Ja tänan kõiki hooandjaid, teie panus on hindamatu!

Psühholoogilised raamatud

JAAN ARU „LOOVUSEST VÕI LOGELEMISEST“ (2022)
„Loovusest ja logelemisest“ uurib, mida meie ajud suudavad ning kuidas oma potentsiaali maksimaalselt ära
kasutada.

Mis on loovus? Kuidas tulevad uued ideed ja kuidas nende saabumist soodustada? Kuidas jagu saada
mõttekastidest, mis meid piiravad? Raamat jagab praktilisi nippe loovama elu jaoks.
Mida teevad loovusega nutiseadmed? Me ei pea võitlema nutiseadmete vastu, küll aga võiks võidelda
iseenda ja oma laste ajude eest. Raamat annab nõu, kuidas seda teha kodus ja kuidas kool võiks arenevaid
ajusid paremini toetada.

Jaan Aru on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessor. Ta uurib aju, inimmõistust ja tehisintellekti
ning on avaldanud üle kolmekümne teadustöö rahvusvahelises teaduskirjanduses.

Elulooraamatud

INGE PITSNER, MAREK SADAM „TAHAKS VEEL MIDAGI ÖELDA... LEA DALI LION“ (2022)
Lea Dali Lion, kes meie hulgast lahkus igavikku kõigest 47-aastasena, oli lauljatar ja laululooja, kelle looming
puudutas paljusid. Ta oli erakordselt ilus naine ja hea ema.

Siia raamatusse on kokku kogutud mälestused, pildid ja värvid, mis heidavad kaunilt joonistatud valgust
erakordselt huvitava inimese eluteele. On lealikku naeratust, äratundmisrõõmu ja muidugi lahkumispisaraid.

Loodame, et need lood juhatavad lugejaid tema muusika juurde ning annavad elujaatavat temalikku olemist.

Lea oskas olla õnnelik ja soovib teile sama.

Suurtele


