
P.WOHLLEBEN „KAS KUULED, KUIDAS PUUD RÄÄGIVAD? VÄIKE AVASTUSRETK METSAS“ (2018)
Saksa metsniku ja paljude loodusraamatute autori rohkelt illustreeritud raamat lastele sellest, kuidas mets
organismina töötab ja mida sealt leida võib. Autor seletab lihtsalt ja köitvalt metsas eluneva floora ja fauna
iseärasusi.

Peter Wohllebenilt on eesti keeles varem ilmunud "Puude salapärane elu", "Loomade hingeelu" ja "Metsa
kasutusõpetus"

A. F. STEADMAN „SKANDAR JA ÜKSSARVIKUVARAS“ (2022)
A. F. Steadmani juba enne ilmumist sensatsioone tekitanud uue fantaasiasarja esimene raamat. Kõigile,
kellele meeldib Harry Potter, Percy Jackson, Eragon või „Tema tumedad ained“. Sukeldu kangelaste ja
ükssarvikute maailma, millesarnast sa pole veel enne kohanud!

Vanusele 9+

Üle kõige on Skandar Smith tahtnud saada ükssarvikuratsuriks. Olla üks õnnelikest väljavalitutest, kes
aitavad ükssarvikul kooruda. Kes loovad eluaegse sideme, treenivad koos ning võistlevad kuulsuse nimel.
Olla kangelane. Kuid just siis, kui Skandari unistus näib täituvat, muutub elu ohtlikumaks, kui ta iial oodata
oleks osanud. Sünge ja õel vaenlane on varastanud Saare kõige võimsama ükssarviku – ja kui oht päris
lähedale jõuab, saab Skandar teada saladuse, mis võib ta maailma pea peale pöörata.

Valmistu kohtuma uskumatute kangelaste, elemendimaagia, õhulahingute, iidsete saladuste, ülipõnevate
võidukihutamiste ja verejanuliste ükssarvikutega, kes viivad sinu südame lendu.

A.F. Steadman kasvas üles Kenti maapiirkonnas Inglismaal, uitas fantaasiamaailmades ja kirjutas kaustikutesse
lugusid. Enne kirjanikutööle keskendumist teenis ta leiba juristina, kuni taipas, et selles töös pole piisavalt maagiat.
„Skandar ja ükssarvikuvaras” on tema esimene raamat.

„Parim raamat, mis ma lugenud olen.“ 10-aastane Patrick

„Tempokas, kaasahaarav ja võimas.“ Louie Stowell, inglise lastekirjanik ja kirjastaja

„Selle aasta lugemiselamus. Ma pole Harry Potterist saadik olnud ühestki raamatusarjast nii vaimustuses. Lugejad
hakkavad kindlasti häälekalt järgmist osa nõudma. Sa ei vaata ükssarvikuid enam kunagi sama pilguga kui
varem!“ Dominique Valente, inglise lastekirjanik

Uued raamatud, aprill 2022
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LAURI RÄPP „LIHTSATE ASJADE TÄHTSUS“ (2021)
"Mulle tundub, et see, mida me elus, väljaspool endid otsime, on äratundmine – on see siis kunst, teater, kino,
raamatud, muusika või teised inimesed… Me tahame äratundmist! Selle puudutust. Ja see raamat pakub kaanest
kaaneni äratundmist. Selles äratundmises on ilu, valu, pisaraid ja naeru. Veel enam, need tekstid, need sõnad
mõjuvad justkui puhastavalt ja tervendavalt! See on rännak lapsepõlvest küpsemiseni, kevadest talveni ja
maapinnalt taevalaotuseni." Natali Väli näitleja

"“See, mis sa endast välja annad, tuleb ühel päeval su juurde tagasi,“ kordas mu kadunud vanaema, pisike kui
kirsikivi, aga sisimas suur nagu ilmaruum. See lause on minu piibel, mu usk, mu mantra. Sest kõik tuleb ringiga
tagasi. Ja läheb edasi. Vaenamine vaenlastena. Vimm vihkamisena. Hea headusena. Soe soojusena. Elu peegeldab
alati vastu. Milline kergendus on mõista nende kõige lihtsamate asjade võlu." Lauri Räpp



"Elu on pidev areng. On paremaid ja halvemaid aegu, aga lõpuks läheb kõik alati nii, nagu minema peab. Vahel on
hea, kui keegi midagi su lennuteele kaasa ütleb või mõtleb koos sinuga. Täpselt selline tunne tekib Lauri tekste
lugedes, ta on nagu kaasaelaja, lohutaja, motiveerija. Tema tekstidel on kummaline mõju – siis, kui sul on elus
keerulised ajad, mõjuvad ta tekstid lohutavalt ja lootust andvalt, ja lihtsamatel aegadel annavad ta tekstid sulle
hoogu juurde." Rain Siemer kirjastaja

Autorist:
Lauri Räpp on avaldanud neli raamatut, mida on müüdud kokku üle 11 000 eksemplari. Tal on Instagramis üle
20 000 jälgija, mis teeb temast Eesti suurima jälgijaskonnaga tekste ja luuletusi postitava inimese.

Lugejate tagasiside:
Suur tänu Sulle lihtsaid asju armsal riimuval viisil edasi andmast. Suur anne ja heatahtlikkus, usaldus ja usk, arm,
armastus ja valu, kaunilt kujundatud read, mis kõnetavad ja liigutavad. AITÄH!
***
Aitäh, et jagad oma mõtteid!
***
Aitäh, et oled loonud hingele taas midagi nii ilusat.
***
Tänan Teid, Lauri, erinevate mõtete, tekstide, ideede ja sõnulseletamatult kaasahaaravate ridade eest, mille
lugemise võimalust kogu lugupidamisega väärtustan ja hindan.
***
Aitäh õigete mõtete eest, täpselt õigel ajal!
***
Suur tänu, Lauri! Sul on hingeminevad ja -puudutavad luuletused.
***
Imetlen kõrgelt sinu oskust sõnu nii kaunilt ritta seada ning neid omavahel põimida! Aitäh Sulle!
***
Sinu sõnades on nii palju ilusat! Aitäh! ❤ 

***
Aitäh nende alati hinge puudutavate sõnade eest.
***
Mõtted, luuletused ja sõnad puudutavad niigi väga palju! Kasutan võimalust ja ütlen – aitäh rasketesse hetkedesse
ja rõõmsatesse päevadesse emotsioonide saatmise eest :)
***
Käesolev teos on kui luule- ja lühiproosa vormis enesearenguraamat, mis aitab toime tulla eluraskuste ja
kaotustega ning näitab, et alati on lootust ja et kõik on võimalik.

ANN NAPOLITANO „KALLIS EDWARD“ (2022)
Särav romaan poisist, kes peab pärast tragöödiat uuesti elama õppima.

„„Kallis Edward” on üks selliseid haruldasi raamatuid, mis murrab su südame ja nõelub selle pärast uuesti kokku.
Ära jäta lugemata!” Jodi Picoult, rahvusvaheliste menukite autor

Ühel suvehommikul läheb kaheteistaastane Edward Adler koos oma armsa suure venna, ema, isa ja veel 183
reisijaga Newarkist Los Angelesse suunduva lennuki pardale. Reisijate hulgas on Wall Streeti imelaps, noor
naine, kes peab toime tulema ootamatu rasedusega, Afganistanist naasev haavata saanud veteran, ärihai
ning vaba vaimuga naine, kes põgeneb oma võimuka abikaasa eest. Poolel teel kukub lennuk alla. Edward
jääb ainsana ellu.

Edwardi lugu tõmbab üldrahvalikku tähelepanu, kuid ilma pereta on tal raske maailmas kohta leida. Talle
tundub, et osa temast jäi taevasse, igavesti lennukisse kaasreisijate juurde. Aga siis teeb ta ootamatu
avastuse, mis suunab teda otsima vastuseid elu kõige sügavamatele küsimustele: kui oled kõigest ilma
jäänud, kust leida jõudu, et ikka edasi rühkida? Kuidas õppida end jälle turvaliselt tundma? Kuidas leida oma
elule mõtet?

„Kallis Edward” on ühtaegu silmapaistev suurekssaamise lugu, vapustav portree unustamatust tegelaste
galeriist ja hingemattev pilt kõikvõimalikest moodustest, kuidas purunenud süda uuesti armastama õpib.



„Imeline.” Booklist

„„Kallis Edward” pani mind mõtlema, äratundvalt kaasa noogutama, tegelastest hoolima, nutma – mida muud sa
ühelt romaanilt ikka tahta oskad?” Emma Donoghue, menuki „Tuba” autor

„Üllatavalt tujutõstev lugu täis lootust ja nappi huumorit, mille allhoovuseks on suhkurdamata sõnum võõraste
lahkusest.” The New York Times Book Review

„Südantlõhestav, kuid ometi üdini optimistlik lugu lennuõnnetuse ainsast ellujääjast.” O: The Oprah Magazine
„Ülimalt ehe ja südantlõhestav.” Entertainment Weekly

„Selle aasta üks liigutavamaid lugusid.” The Washington Post

„Vapustav. See elujaatav, kohati talumatult valus lugu on tõeline armastuse ülemlaul.” Vogue

„„Kallis Edward” pole mitte ainult ilus romaan – see on uurimus sellest, mis teeb meist inimesed, kuidas me siin
salapärases maailmas ellu jääme, kuidas me üksteise eest hoolitseme. See sunnib sind usaldama autorit, kes
murrab su südame, aga juhib sind ka millegi imelise, millegi sügava juurde.” Kevin Wilson, „Siin pole midagi
vaadata” autor

Ann Napolitano on romaanide „A Good Hard Look” ja „Within Arm’s Reach” autor. Ta on ka kirjandusajakirja
One Story toimetaja. Ta lõpetas New Yorgi ülikooli kaunite kunstide magistri kraadiga; ta on õpetanud
ilukirjanduse kirjutamist Brooklyni kolledži kaunite kunstide magistriõppes, New Yorgi ülikooli jätku- ja
kutseõppekoolis ning Gotham Writers Workshopis. Ta elab koos abikaasa ja kahe lapsega Brooklynis.

COLLEEN HOOVER „EI IIAL ENAM“ (2017)
Lily elu ei ole kunagi kerge olnud, aga see pole teda iial takistanud unistuste poole pürgimast. Ta on
saavutanud päris palju: kolinud lapsepõlvekodust, Maine’i väikelinnast, Bostonisse, õppinud ülikoolis ja
avanud endanimelise lillepoe. Kui tema ja võluva neurokirurgi Ryle Kincaidi vahel säde lahvatab, tundub kõik
korraga liiga hea, et tõsi olla. Ryle on enesekindel ja kangekaelne, vahest isegi veidi ülbe. Ta on romantiline
ja särav ning kahtlemata Lilyst sisse võetud, aga tõsisemale suhtele on ta kategooriliselt vastu. Lilyt vaevavad
ühtaegu nii uue suhtega seonduvad küsimused kui ka mõtted Atlas Corriganist. Atlas oli tema esimene
armastus, ühtlasi side seljataha jäänud minevikuga. Atlas oli tema hingesugulane ja kaitsja. Ning kui too
ootamatult välja ilmub, satub ohtu kõik, mille Lily ja Ryle on rajanud. 

Julges ja sügavalt isiklikus romaanis "Ei iial enam" näitab Colleen Hoover end kirjanikuna sootuks uuest
küljest, tuues lugejate ette südantliigutava ja unustamatu loo armastusest, mille eest tuleb maksta liiga
kallist hinda.

Colleen Hoover on mitme New York Timesi menuki autor. Ta elab koos abikaasa ja kolme pojaga Texases.
Eesti keeles on temalt varem ilmunud noorteromaan "Lootusetu".

""Ei iial enam" on julge ja südamlik romaan, mis haarab sinust kinni ega lase lahti … Colleen Hoover on
emotsionaalsete lugude kirjutamise tõeline meister." New York Timesi menuki "Pärast" autor Anna Todd

COLLEEN HOOVER „PETLIK TÕDE“ (2020)
Lowen Ashleigh püüab kirjanikuna läbi lüüa. Ta on pankroti äärel, kui talle tehakse uskumatult hea
pakkumine: menukirjanik Verity Crawfordi abikaasa Jeremy soovib palgata Loweni kirjutama lõpuni
raamatusarja, mis autoõnnetuses raskelt viga saanud Verityst pooleli jäi.

Lowen saabub Crawfordide koju, valmis sorteerima läbi Verity märkmed, ent ootamatult leiab ta Verity
kabineti kaosest naise lõpetamata autobiograafia. Lehekülg lehekülje järel judinaid tekitavaid ülestunnistusi,
kaasa arvatud Verity mälestused päevast, mil tema ja Jeremy tütar hukkus.

Tühjal pilgul haigevoodis lebav Verity ei kujuta ju ometi endast enam ohtu, kuid mida enam Lowen naise
autobiograafiat loeb, seda suuremat õudu ta võõra maja seinte vahel tunneb. Ta teab, et õige oleks jätta
käsikiri sinnapaika ja põgeneda, kuid teda hoiavad paigal tärkavad tunded Jeremy vastu ja sisetunne, et
avastatud tõde enda teada hoides seab ta Jeremy ja tolle poja suurde hädaohtu.



Colleen Hooverit teatakse ennekõike suurepäraste armastusromaanide kirjutajana. Triller „Petlik tõde“
(ingl k „Verity“) avab Hooveri aga hoopis uuest, vägagi nauditavast küljest ja näitab taas kord ilmekalt, miks
just tema on Goodreadsi lugejad mitmel korral valinud aasta parimaks autoriks.

„Lausa judinaid tekitav, aga siiski Hoover tuntud headuses.“ – Tarryn Fisher

Pedagoogilised raamatud

NICOLA MARSHALL „KIINDUMUSSUHE“ (2022)
Praktilised põhitõed õpetajatele, hooldajatele ja koolide tugispetsialistidele.

GEDI PÕDER „ÕPETAJA. OTSE JA AUSALT“ (2022)
Mis juhtub siis, kui üks õpetaja oma hinge avab? Mis juhtub siis, kui mina õpetajana oma hinge avan? Ma
lihtsalt tunnen, et ei saa enam suud kinni hoida ja naerunägu pähe teha, kui ma päriselt haiget saan või kui
mul on valus. Ma ei tee seda enam mitte kunagi. Ma ei lase ennast maha tampida. Ma ei luba ennast
alandada. Ma ei soovi ebaõiglust alla neelata ja endasse matta. Ma valin vabaduse – vabaduse rääkida,
kuidas ma ennast päriselt tunnen.

Me ei saa õpetajate suid kinni teipida ja öelda, et üks õige pedagoog sedasi ei tee. Me peame selle valu, viha
ja pettumuse, mis on meie sees, vabaks andma. Vaid nii on võimalik, et õpetaja on usaldaval, austaval,
soojal suhtlemisel ja armastusel põhinev amet – vaid nii, mu kallid.

Olen lasknud minna mustritel, mis on ajast ja arust ning mõjuvad pigem piiravalt. Olen oma eheduses ning
jagamises täiesti päris – päris mina. Olen muutumise osa. Mina saan valida. Ütlen oma mõtted ja tunded
selgesõnaliselt välja, sest ma olen olemas. Minu jõulisus, minu tahe, minu vägi, minu soov. Selle
lõpptulemuseks on tervenemine, meeletu eneseareng ja lõputu tänutunne. Just see loob meile, õpetajatele,
juurde mõistmist ja vabadust.

Gedi Põder lõpetas 2009. aastal Tallinna Ülikooli magistrikraadiga loodusteaduslike ainete õpetaja erialal.
Aastatel 2007–2020 kulges tema õpetajatee Tallinna Tehnikagümnaasiumis ja alates 2020 on ta loodusainete ja
inimeseõpetuse õpetaja Loova tuleviku koolis. Üliõpilaste ja õpetajate mentorina tegutsenud ning õppekavade
koostamises ja kooliõpikute retsenseerimisel kaasa löönud Gedi pärjati 2017. aastal Tallinna aasta õpetaja
tiitliga.

Psühholoogilised raamatud

JOHN MCLEOD „NÕUSTAMISOSKUS. EPISOODILIDE NÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT: MIDA TEHA. KUI
INIMESEL ON VAJA RÄÄKIDA“ (2022)
John McLeod'i "Nõustamisoskus" on mõeldud kõigile, kes töötavad erinevates valdkondades abistavas,
juhendavas või toetavas rollis – näiteks õpetamine, sotsiaaltöö, tervishoid, vaimulik töö, nõustamine,
koolitamine, inimressursside haldamine, õigussüsteem, aga ka „spetsialistidest“ nõustajatele – inimestele,
kelle põhitööks on nõustamine.

Nõustamine toimub siis, kui inimene vajab nõu seoses elulise probleemiga, näiteks seose mõne konflikti või
dilemmaga, mis segab tal oma elu elamist nii, nagu ta sooviks. Raamatu eesmärgiks on selgitada, mida
sellistel hetkedel ette võtta ning kuidas seda teha.

Raamat keskendub pigem episoodilisele nõustamisele kui teraapiale ja pigem nõustamisele kui nõustajaks
olemisele, aidates kujundada efektiivseid strateegiaid selleks, et konstruktiivselt ja tõhusalt reageerida neil
hetkedel, kui inimesel on vaja rääkida.



JONICE WEBB „ÜKSINDUSSE JÄETUD. MIS ON LAPSEEA EMOTSIONAALNE HÜLJATUS, KUIDAS SEE
MÕJUTAB SINU SUHTEID JA MIDA SELLE LÕPETAMISEKS ETTE VÕTTA“ (2022)
See raamat ei räägi läbielamistest ja mälestustest sinu lapsepõlves, vaid aitab sul teadlikuks saada asjadest,
mis ei toimunud ja mida sa ei mäleta.

Sest sellel, mis ei toimunud, võib sinu kujunemisel olla suurem mõju kui sellel, mis toimus.

„Üksindusse jäetud“ tutvustab sulle selliste mitte-toimumiste tagajärge: nähtamatut jõudu, mis mõjutab
sinu elu.

Raamatut lugedes saad selgust, kas oled selle nähtamatu jõu mõju all ja kuidas sellega toime tulla.

“Väga paljud eluga edukalt toimetulevad võimekad inimesed tunnevad ennast seesmiselt rahuldamatuna ja
eraldatuna.

„Kas ma peaksin olema õnnelikum?“ „Miks ma ei ole rohkem saavutanud?“ „Miks ei tundu mu elu piisavalt
tähendusrikas?“

Need küsimused on sageli tekkinud selle nähtamatu jõu mõjutusel. Tihti küsivad neid küsimusi inimesed,
kes usuvad, et neid on kasvatanud armastavad ja heasoovlikud vanemad, ning kes mäletavad, et nende
lapsepõlv möödus suuremalt jaolt hästi. Seetõttu hakkavad nad täiskasvanueas süüdistama ennast kõiges,
mis ei tundu õige. Nad ei mõista, et neid mõjutab miski, mida nad ei mäleta – nähtamatu jõud.

See nähtamatu jõud, mille üle sa praegu mõtiskled, ei ole midagi hirmuäratavat. See ei ole üleloomulik,
imelik ega spirituaalne. See on hoopiski midagi igapäevast ja inimesele omast, midagi, mida ei ole kodudes
ja perekondades üle kogu maailma. Samas ei taju me selle olemasolu, olulisust ega ka võimalikku mõju. Meil
puudub selle kirjeldamiseks sõna. Me ei mõtle ega räägi sellest. Me ei näe seda, ainult tunneme. Ja ka siis ei
tea me ikkagi, mis see täpselt on. Siinses raamatus annan ma sellele jõule lõpuks nimetuse – emotsionaalne
hüljatus.


