
CLIVE STAPLES LEWIS „LÕVI, NÕID JA RIIDEKAPP“ (2006)

NAD AVAVAD UKSE JA ASTUVAD UUDE MAAILMA 
NARNIA… maa, kus valitseb igavene talv… maa, mis ootab vabastamist.

Neli last astuvad läbi riidekapi teise maailma – Narniasse, mille on orjastanud Valge Nõid. Kuid kui peaaegu
kogu lootus on kadunud, läheb täide aegade algusest pärit ettekuulutus – kui Narniasse saabuvad neli last, on
see märk, et ka Aslan on teel. See tooks kaasa suure muutuse… ja suure ohverduse.

ROB HARRELL „VIDUSILM“ (2021)

Ross Maloy ei soovi muud kui olla tavaline seitsmendik. Kuid kui tal avastatakse haruldane silmakasvaja, saab
temast koolis „see vähiga poiss“. Nüüd kuuluvad tema igapäeva silmamöks, veidrad mütsid, kissis „vidutav“
silm ja kõige raskemad asjad üldse: sõprade kadumine, kiusamine ja oht kaotada nägemine … või veel rohkem.

Muremõtete peletamiseks hakkab Ross õppima kitarrimängu ja joonistama BätNotsi koomiksit.

„Vidusilm“ põhineb Rob Harrelli enda elukäigul. Humoorikate piltidega raamat jutustab sellest, kuidas
muusika ja naeru abil eluraskustega toime tulla.

Uued raamatud, mai 2022

Lastele

Suurtele

MARIANA LEKY „MIDA SIIT NÄHA VÕIB“ (2022)

Keset Westerwaldi metsi, maakonnakeskusest paari rongipeatuse kaugusel asuvas väikeses külas elatakse
toimekat elu. Külaelanikud on omavahel tihedalt seotud, teavad ja tunnevad üksteise veidrusi ja voorusi ja on
nendega aja jooksul leppinud. Ja mis väga tähtis: hoolivad üksteisest. Mis kellegagi naabritest ka ei juhtuks,
saab sellest kohe terve küla mure või rõõm. Elu keset tumedaid salapäraseid metsi ja looduse ettearvamatust
on inimestes alal hoidnud nii ebausku kui ka usku muinasjuttudest tuttavasse imepärasesse pääsemisse. Kui
muu enam ei aita, otsitakse abi pigem mõnest maagilisest vahendist kui psühhoanalüütikult. Luise, kes
raamatu algul on 10-aastane tüdruk ja lõpus 35-aastane naine, jutustab tagasivaates oma kasvamise loo
tolles väikeses külas vanaema Selma ja tema truu sõbra hoole all, sooja südamega inimeste keskel, kes teda
kogu hingest armastavad ja julgustavad ka kõige hirmsamates katsumustes.

Saksa kirjanik Mariana Leky on sündinud 1973. aastal Kölnis. Oma lühijuttudega paistis ta silma juba
Hildesheimi ülikoolis loovkirjutust ja kultuuriajakirjandust õppides. Romaan „Mida siit näha võib” (2017),
milles on nähtud maagilise realismi jooni, tõusis ajakirja Spiegel raamatuedetabeli tippu ja pälvis Saksa
sõltumatute raamatukaupmeeste kirjandusauhinna Lieblingsbuch der Unabhängigen. Tänaseks on raamatut
tõlgitud enam kui 20 keelde. Mariana Leky elab ja töötab Berliinis.



Sünge, hirmus ja käänuline lugu, mida ei saa käest panna. Seda tuleb lugeda ainult valges toas! – Shari Lapena
Mis võiks olla põnevam kui kummitusmaja, mis kubiseb vaimudest? „Enne pimedat koju” on ühtaegu ületamatu
ja õudne. Kinnitage turvavöö, läheb andmiseks! Selle raamatu juurde peaks käima hoiatus, et seda ei tohi
pimedas lugeda. – Mary Kubica
„Nutikas, täis ootamatusi ja närvikõdi… Mõnusalt õudne lugu… Seda peaks lugema pimedas, eriti siis, kui tuul
ulub korstnas ja kusagil kaugel kolksub aken. Aga lambilülitit võiks ikka käeulatuses hoida. Seda võib vaja
minna.” – Ruth Ware
Sa püha püss, mind pole tükil ajal üks süžeepööre niimoodi vapustanud! Hakkasin valju häälega naerma, kui
tõde ilmsiks tuli, sest see oli nii vahva, kuidas mind oli nii puhtalt haneks tõmmatud. Raske on kirjutada
raamatut, mis on ühevõrra lõbus ja hirmutav, aga Sager on sellega hakkama saanud – ja pannud pealekauba
veel loo veatult kokku jooksma. Lummav ja meeleolukas, süžeepöördega, mida te raudselt ei oota. – Stephanie
Wrobel
Veatu tempo, osav topeltnarratiiv ja kõrgtasemel kangelane. Aga parim avastus on see, et mitte keegi ei kirjuta
praegu nii hirmsaid raamatuid nagu Riley Sager. – Josh Malerman

ABIGAIL DEAN „TÜDRUK A“ (2021)

„Fantastiline!” Paula Hawkins
„Erakordne.” Richard Osman

„Tüdruk A,” ütles ta. „Tüdruk, kes põgenes. Kui kellelgi teist oli võimalus sellest välja tulla, siis
sinul.” Lex Gracie ei taha mõelda oma perekonnale. Ta ei taha mõelda üles kasvamisele oma vanemate
Õuduste Majas. Ja talle ei meeldi mõte, et tema identiteediks on olla Tüdruk A: tüdruk, kes põgenes.

Kui ta ema vanglas sureb ning Lexile ja ta õdedele-vendadele maja pärandab, ei saa Lex enam mineviku eest
pageda. Koos oma õe Evie’ga kavatseb ta panna Õuduste Maja head eesmärki teenima. Aga kõigepealt peab
ta tegema rahu oma õdede-vendadega ja nende ühise lapsepõlvega.

Suurepäraselt kirjutatud ja uskumatult võimas „Tüdruk A” on lugu lunastusest, õudusest ja
armastusest. Abigail Dean on sündinud Manchesteris ja üles kasvanud Peak Districtis. Ta lõpetas
Cambridge’i Inglise keele ja kirjanduse erialal. Varem Waterstonesis raamatumüüjana tegutsenud Dean töötas
järgmised viis aastat juristina Londonis ja võttis 2018 suve vabaks, et pühenduda enne kolmekümnendat
sünnipäeva „Tüdruk A”kirjutamisele. Ta töötab Google’is juristina ja kirjutab oma teist romaani.

„Tüdruk A” on tõlgitud 30 keelde ning TV ja filmiõigused on müüdud Sonyle.

„Kaasahaarav, suurepäraselt kirjutatud täius.” Sophie Hannah
„Õudustäratavalt köitev.” Susie Steiner
„Kaasaegne klassika.” Jeffery Deaver
„Meistriteos.” Louise O’Neill
„Põrgulikult hea debüüt.” Emma Gannon
„Hämmastav saavutus.” Jessie Burton
„Ehe, inimlik ja täis lootust.” Guardian Review

RILEY SAGER „ENNE PIMEDAT KOJU“ (2022)
Hirmutav! Sõltuvust tekitav! Šokeeriv! Lisa Gardner
Kuidas oli? Selles majas elada?

Maggie Holt on sääraste küsimustega harjunud. Kakskümmend viis aastat tagasi ostsid tema vanema Ewan ja
Jess suure Victoria-aegse häärberi – Baneberry Halli. Nad elasid seal kolm nädalat ja põgenesid siis keset ööd.
Ewan kirjutas sealsetest katsumustest raamatu, mille pealkiri oli „Õuduste maja”. Tema jutustus tontlikest
sündmustest ja kohtumistest pahatahtlike vaimudega paisus ülemaailmseks fenomeniks.

Nüüd, pärast isa surma, sai Maggie maja päranduseks. Tookord oli ta nii väike, et ei mäleta isa raamatus
kirjeldatust midagi. Ometi ei usu ta sellest ainsatki sõnagi. Sest vaime pole olemas.

Aga kui ta naaseb Baneberry Halli, et see müügikorda seada, ei võeta teda just avasüli vastu. Kohalikel pole
sugugi hea meel, et Ewan oma raamatuga nende kodulinna kurikuulsaks tegi. Veel kõhedam on aga
Baneberry Hall ise. Ajapikku hakkab Maggie uskuma, et isa kirjutises võib olla tõde rohkem kui väljamõeldist.
Igal juhul ei taha keegi – või miski –, et ta majja jääks. Ja tema elu võib olla taas ohus…



Loodusväe raamat

„SHINRIN – JOKU. JAAPANI TERVISTAV JA LÕÕGATSAV METSAKÜMBLUS“ (2018)

Selles puude ravivast väest kõnelevas raamatus kohtuvad loodus ja kaasaegne teadus.

Termin shinrin-yoku, või metsakümblus võeti kasutusele 1980ndatel aastatel Jaapanis ja see tähendabki sõna-
sõnalt kõigi oma meelte kümblemist metsakeskkonnas.

Puudel on oluline koht paljude inimeste südames. Me teame intuitiivselt, et tunneme end looduse rüpes
kuidagi paremini. Jaapani professor ja teadlane Yoshifumi Miyazaki juhatab meid metsakümbluse teaduslike
aluste ja praktiliste võtete kaudu selle tervistava toime juurde. Metsakümblus vähendab tõestatult stressi,
tugevdab immuunsüsteemi ja parandab meeleolu.

Metsakümblus on looduslik teraapiavorm, mida nüüdseks on võimalik praktiseerida paljudes maailma riikides.
Ükskõik, kas otsustate tervikliku metsateraapiaprogrammi kasuks või veedate lihtsalt rohkem aega
kodulähedasel rohealal, sellest raamatust leiate kõik vajaliku, et omal käel shinrin-yokut proovida.
Yoshifumi Miyazaki on professor, teadlane ja Chiba ülikooli keskkonna-, tervise- ja pinnaseuuringute keskuse
asedirektor. Ta on avaldanud mitu raamatut metsateraapia toimest ja kasulikkusest.

Toitumisalane raamat

ANDREW JENKINSON „MIKS ME (LIIGA PALJU) SÖÖME? UUS ISUTEADUS“ (2022)

Kaalukaotusele spetsialiseerunud kirurg doktor Andrew Jenkinson on üle kahe aastakümne ravinud
dieedipidamise nõiaringi lõksu jäänud inimesi. „Miks me (liiga palju) sööme?“ põhineb doktor Jenkinsoni
ulatuslikul ravikogemusel ja viimastel uuringutel ainevahetuse kohta ning pakub ülevaatlikku, usaldusväärset ja
teadusel põhinevat pilti sellest, kuidas meie isu tegelikult töötab.

Toitumise kõiki aspekte silmas pidades lükkab „Miks me (liiga palju) sööme?“ ümber nii mõnegi seni
vankumatult püsinud müüdi keha toimimisest ja selgitab, miks on dieedipidamine mõttetu ja lausa kahjulik.
Doktor Jenkinson on oma teoses kombineerinud viimase aja uuringud põllumajanduse, farmaatsia,
antropoloogia ja meditsiini vallas, et leida maailma tabanud rasvumisepideemia tegelikud põhjused ja tirida
need valguse kätte. Lisaks leiab raamatust hulganisti kasulikke ja praktilisi näpunäiteid, kuidas on võimalik
dieeti pidamata vähendada kehakaalu ja parandada seeläbi nii oma tervist kui ka elukvaliteeti.

Autobiograafiline raamat

JAANIKA MERILO „MINU UKRAINA. LUBADUSTE MAA“ (2021)

„Kuidas sa üldse Ukrainasse sattusid?“ küsitakse minult tihti ja ma räägin algatuseks sellest novembrikuu
päevast, kui ma Tartu Toomemäe sünnitusmajas eestlannast ema ja ukrainlasest isa perre sündisin.

Kuigi kõik minu lapsepõlvesuved möödusid Ukrainas, ei oleks ma eales uskunud ennustaja juttu, et elu
keerdkäigud hakkavad mind ka täiskasvanuna ikka ja jälle Ukrainasse viima. „Mina ja riigireformid!“ oleksin ma
lihtsalt naernud ja arvanud, et ennustaja oma kaartidega ei tea elust midagi. Elu seab oma kaarte aga
ootamatult ja nii olengi pidevalt Ukrainasse sattunud, saades uskumatu võimaluse aidata digireformidega
kaasa uue minu Ukraina sünnile. Läbi naeru ja pisarate, läbi kriitika ja kiituse, aga ikka ja alati armastusega.
Minu Ukraina on Imede ja Lubaduste Maa.


