
KÄTLIN VAINOLA „ELLEN, EIK JA KILEKOTI MÕISTATUS“
10-aastased Ellen ja Eik on suured leiutajad ja teadushuvilised. Kui nende klass ehitas roboteid, siis meisterdasid
nemad valmis SodiBoti, kes aitab tuba koristada ja sorteerib isegi prügi õigesti ära. Käes on aeg robotit teistele
esitleda. Kui lapsed kooli jõuavad, siis selgub aga, et SodiBoti asemel on kotis on hoopis midagi muud.

Nüüd peavad Ellen ja Eik kehastuma detektiivideks ja SodiBoti ära päästma. Algab seiklus, mis viib kõigepealt
naabritädi, edasi pakendite konteineri, jäätmeauto ja jäätmejaama juurde. Muu hulgas saab lugeja teada, mis on
taaskasutus ja pakendi¬ringlus, mida teha kodus tekkivate jäätmetega ja mis saab kõigist õunasüdametest,
mahlapakkidest ja vanadest riietest.

R. J. PALACIO „PONI“ (2022)
Kaheteistkümneaastane Silas ärkab keset ööd, kui ootamatult saabuvad kolm ratsanikku ja viivad kaasa ta isa.
Silas on endast väljas, ehmunud ja tema juures pole kedagi peale ta sõbra Mittenwooli …, kes on juhtumisi
kummitus. Kui siis üks poni ootamatult tema ukse taha tuleb, on Silasel selge, mida teha. Oma isa leidmiseks
alustab ta hädaohtlikku teekonda läbi Ameerika avaruste. See retk viib ta lõpuks kokku nii oma mineviku kui ka
tuleviku ja teda ümbritseva maailma hoomamatute saladustega.

R. J. Palacio jutustab südant kriipiva, aga erakordselt kauni loo armastuse jõust ja sidemetest, mis seovad meid üle
kauguste ja aja. Neile, kellele meeldib raamatute „Sõjaratsu“ liigutav sügavus ja „Tõeline visadus“ ainulaadne stiil,
on see teos üks neist haruldastest raamatutest igas vanuses lugejale, millel on eeldusi saada uue aja klassikaks.

„Lugeja, vaata ette. Kui avad R. J. Palacio uue romaani „Poni“, ei ole sa enam iseenda peremees. Alates esimestest
lehekülgedest olin harukordse Silase lummuses, poisi, kes on ühtaegu nii nutikas kui ka vapper, kes räägib elavate ja
surnutega ning kelle õlul lasub mineviku koorem, kui Poni kannab teda isa päästma. Ma loobusin söögist, joogist ja
arvete maksmisest. Miski ei tundunud tähtsam kui saada teada, mis juhtub Silasega selles äärmiselt haaravas, kaunilt
kirjutatud raamatus.“ – Margot Livesey, kirjanik

R. J. Palacio on New York Timesi raamatumüügi edetabeli tipus olnud „Ime“ („Wonder“) autor. Raamatut on
maailmas müüdud üle 12 miljoni eksemplari ja see on tõlgitud rohkem kui 50 keelde.

Bestsellerite hulka kuuluvad ka R. J. Palacio „ 365 päeva imet“ („365 Days of Wonder“), „Auggie ja mina“ („Auggie &
Me“), pildiraamat „Me kõik oleme imed“ („We’re All Wonders“) ja koomiksiromaan „Valge lind“ (White Bird“), mille
alusel valmib Hollywoodi kinostuudios ka film.

Palacio elab Brooklynis koos abikaasa, kahe poja ja kahe koeraga.

TIIA TOOMET „VANA AJA LOOD“ (2022)
Ajaga on asi niimoodi, et alguses on aeg alati uus. Aga veel uuemat aega tuleb kogu aeg juurde. Mõne aja pärast, kui
uut uut aega on juba paras jagu juurde tulnud, saab vanast uuest ajast vana aeg. Kui mina veel laps olin, oli minu aeg
igatahes täiesti uus. Kui aga nüüd mu lapselapsed nuruvad, et jutusta, kuidas vanal ajal söödi, joodi, mängiti, tülitseti,
siis mõtlevad nad, kuidas mina lapsena sõin, jõin, mängisin, tülitsesin. Uus aeg on nüüd nende päralt ja mul ei jää üle
muud, kui seda tunnistada. Ja jutustada. – Autor
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JANNE TELLER „MITTE MIDAGI“ (2022)
Mitte midagi olulist pole olemas. Milleks üldse midagi teha, kui ühelgi asjal pole mõtet, tähtsust ega tähendust?
Klassikaaslased ei suuda kuidagi nõustuda poisiga, kes just nõnda väites keeldub tegemast seda, mida pere, kool
ja kogukond temalt ootavad. Nad võtavad eesmärgiks Pierre Anthonile tõestada, et elus on palju olulisi asju.
Täiskasvanute eest varjatud omamoodi põneva mänguna alanud ühine tähenduseotsimine viib nad üha
suuremate ja julmemate panusteni.

Raamatu ilmumise järel kaaluti autori Janne Telleri kodumaal Taanis lausa selle keelamist, sedavõrd šokeeris
ühiskonda inimloomuse halastamatu lahkamine. Kakskümmend aastat hiljem kuulub „Mitte midagi“ Taani
koolides kohustusliku kirjanduse hulka.

Romaani dramatiseering on Vanemuise teatri mängukavas. Etendustele järgnevad sageli vestlusringid nähtut lahti
mõtestamiseks ja analüüsimiseks, kas sellised identiteedi, väärtuste ja suureks kasvamisega seotud küsimused ja
murekohad on aktuaalsed ka praeguste noorte elus.

Noortele

Suurtele

Di Pietrantonio „Arminuta” omab kõiki eeldusi muutuda ajatuks klassikaks. – Sergio Pent, La Stampa
Terav valu, mis romaani läbib, ajendab Arminutat end viimaks püsti ajama ja iseseisvuma. – The Guardian
Nii südant soojendav kui ka südant lõhestav romaan. – The Economist
Liigutav, imekaunilt ja selgelt, ilma kulunud klišeedeta kirjutatud lugu ühe tüdruku saatusest. – NDR Kultur
(Saksamaa)
Imeline romaan noorest tüdrukust, kellest saab kahe pere vaheline segadus. Kunst on kirjutada kellestki, kes tunneb
end halvasti nii, et lugejad tunneksid end paremini. Seda kunsti valdab Donatella Di Pietrantonio täielikult. –
Politiken (Taani)
Tundlik lugu kasvamisest ja õppimisest. – Le Monde (Prantsusmaa)
Donatella Di Pietrantonio on pärit piirkonnast, kus ei virisetud, hoiti pea maas ja tehti tööd. Samasuguse
pragmaatilise, karmi ja napisõnalise õhustiku on ta loonud ka oma kaunis romaanis „Arminuta”. – Roberta
Scorranese, Corriere della sera
Di Pietrantonio on ainulaadne kirjanik. Ta ärkab hommikul väga vara ning tegutseb „sähvatuste“ ajel, nagu ta neid
ise nimetab. Nende sähvatuste kaudu on valminud mõjuvõimsad romaanid. „Arminuta” on tõeline pärl. – Matteo
Nucci, itaalia kirjanik

DONATELLA DI PIETRANTONIO „ARMINUTA. TÜDRUK, KES TULI TAGASI“ (2022)
Aasta ilusaim romaan. – Huffington Post (USA)
Üks kõnekamaid hääli itaalia kirjandusmaastikul. „Arminuta” liigutas mind sügavalt. – Michela Murgia, itaalia
kirjanik

Ma olin Arminuta, tüdruk, kes tuli tagasi. Rääkisin teist keelt, ei teadnud enam, kuhu kuuluda. Ma ei tundnud veel
peaaegu kedagi, aga nemad teadsid minust rohkem kui ma ise.

Lõhkikärisenud elust jutustamiseks läheb vaja ilustamata, otsekoheseid sõnu. Donatella Di Pietrantonio
valdab selliste sõnade haruldast lumma. Ta stiil on ainukordne: torkiv, kuid valgusküllane viljapea, mis valitseb
tundlikult haaravat lugu.

Ühel lämbel augustipäeval annab kolmeteistaastane peategelane, kohver ühes ja kott kingadega teises käes,
võõra ukse taga kella. Ukse avab morni pilgu ja eilsete patsidega õde Adriana, keda ta pole kunagi näinud.
Niimoodi algab lugu tüdrukust, kes kaotab kõik: hubase kodu, parima sõbranna, vanemate ‒ või siis nende, keda
ta pidas oma vanemateks ‒ tingimusteta armastuse. Arminuta, tüdruk, kes tuli tagasi, peab alustama uut,
katsumusi, puudust ja konflikte täis elu suure, kirju perekonna juures, kes oma sõnatul moel armastab teda
kõigest hoolimata.

Kesk-Itaalias asuva Abruzzo napi ja kauni looduse keskel aset leidev haarav lugu emadest ja tütardest räägib
vastutusest, õdedest-vendadest, hoolimisest. See puudutab meie sügavamaid hingekeeli, kutsub meid kaasa.

„Arminuta” saavutas kohe pärast ilmumist tohutu populaarsuse ja võitis 2017. aastal Itaalia mainekaima
kirjandusauhinna Premio Campiello. Raamatut müüdi ainuüksi Itaalias üle 200 000 eksemplari ja see on tõlgitud
25 keelde ning 2021. aastal esilinastus samanimeline film.



„Raske on kujutleda lugejat, kes Caseyle kaasa ei elaks.“ Library Journal
„Kütkestav, võimas, teravmeelne ja elukogemusest tulvil. Liigutav lugu kaotusvalust, leinast ülesaamisest ja noorest
naisest, kes leiab endas julguse päriselt elada.“ Madeline Miller, „Kirke“ autor

TRACEY GARVIS GRAVES „TÜDRUK, KEDA TA KUNAGI TUNDIS“ (2022)
Lootusetult romantiline romaan tingimusteta armastusest.
Annika Rose õpib Illinois’ ülikoolis inglise keelt. Olukorrad, kus peab teistega suhtlema, teevad Annikat ärevaks,
sest inimeste käitumine on tema jaoks segadusse ajav ning parema meelega ümbritseks ta end raamatute
loogilisuse ja korrastatuse või male vaikse üksildusega.

Jonathan Hoffman liitus maleklubiga ning kaotas oma esimese partii – ja oma südame – tagasihoidlikule ja
kohmakale, ent ometi geniaalsele ja imekaunile Annikale. Ta imetleb tüdruku võimet jääda iseendale truuks, olgu
ta kiiksud millised tahes. Jonathan ja Annika toovad teineteises välja parima ning leiavad enda seest selle kindluse
ja vapruse, et plaanida ühist tulevikku. Järgneb tormiline, ent ometi õrn armastuslugu, mis peab vastu peaaegu
kõik katsumused, välja arvatud üks ettenägematu tragöödia, mis neid lahutab, lõhub nende sideme ja jätab nad
elus üksinda teed otsima.

Nüüd, kümme aastat hiljem, viib saatus Annika ja Jonathani Chicagos uuesti kokku. Annika elab
raamatukoguhoidjana täpselt seda elu, millest oli unistanud. Jonathan on Wall Streeti imelaps, kes taastub
lahutusest ja otsib uut algust. Varem nende vahel olnud tugevad tunded ja külgetõmme tärkavad taas, aga kuni
nad pole seisnud silmitsi hirmude ja ängidega, mis neid kunagi lahku viisid, libiseb uus võimalus neil käest enne,
kui nad päriselt alustada jõuavad.

Südant soojendav, neuroloogilisi erisusi kaasav lugu. Kirkus
Selles tundlikus ja mõjusas romaanis võitleb Gravesi tugev, autistlik kangelanna armastuse eest, mille kord kaotas. Shelf
Awareness
Romantilise sisuga raamatuid on mustmiljon, aga ükski neist pole päriselt nagu „Tüdruk, keda ta kunagi tundis”.
Cosmopolitan
Tracey Garvis Gravesi peab lugema. Tema hääles on elutarkust, õrnust ja värskust. Taylor Jenkins Reid
Tracey Garvis Graves on pannud kirja erakordse loo vägagi unikaalse olukorra ja tegelastega, kellele kohe tahad kaasa
elada. See on imeline raamat. Colleen Hoover
Kohe esimesest leheküljest heliseb see lummav lugu vaiksest huumorist ja rikkalikest detailidest. Ma jumaldasin seda
raamatut. Tammara Webber

LILY KING „KIRJANIKUD JA ARMASTAJAD“ (2022)
NEW YORK TIMESI BESTSELLER
31aastane Casey Peabody ei tea, kuidas eluga edasi minna. Hiljaaegu lõppenud armusuhe ja ema ootamatu surm
on tema hinge jätnud tuikava tühimiku. Kunagise golfitalendi postkasti saabuvad nüüd peamiselt võlateated – üks
ähvardavam kui teine. Casey tuleb ettekandjatööga hädavaevu ots otsaga välja ja üürib kitsukest hallituslõhnalist
garaažituba. Seal ootab teda aga viimane allesjäänud pidepunkt ja trööst: kuue aasta eest alustatud romaan, mille
kallal kirjanduslike ambitsioonidega naine unetundide arvel töötab. Ja siis leiab Casey end ühtäkki veel
armukolmnurgast, mis ähvardab ta lõplikult tasakaalust välja viia.

Lily Kingi „Kirjanikud ja armastajad“ on südamlik, intelligentne, humoorikas ja unustamatu lugu armastusest,
loovusest, eneseleidmisest ning sellest hirmuäratavast, ent võimalusterohkest hetkest elus, kui üks ajajärk on
lõppemas ja teine algamas.

2020. aasta parimate hulka on selle raamatu valinud Washington Post, People, Los Angeles Times, Amazon,
Guardian, Times (UK), Kirkus Reviews, Electric Literature, Chicago Public Library, New York Public Library, National
Public Radio jne.

Autorist
Lily King (snd 1963) kasvas üles USA-s Massachusettsi osariigis. Ta sai inglise kirjanduse bakalaureusekraadi
Põhja-Carolina ülikoolist Chapel Hillis ja loova kirjutamise magistrikraadi Syracuse’i ülikoolist. King kolis pärast
ülikooli lõpetamist Hispaaniasse, kus ta töötas keskkooli inglise keele õpetajana ja hakkas kirjutama esimest
romaani. 1999. aastal, kaheksa aastat hiljem – pärast paljusid kolimisi ja madalapalgalisi töökohti
raamatupoodides, restoranides ja koolides – avaldas ta debüütromaani „The Pleasing Hour“, mis võitis
kirjandusauhindu ja oli New York Timesi märkimisväärsete teoste nimekirjas.

Järgmiste romaanidega „The English Teacher“ (2005), „Father of the Rain“ (2010) ja „Euphoria“ (2014) ja lühijuttude
kogumikuga „Five Tuesdays in Winter“ pälvis King nii lugejate kui ka kirjandushiidude jäägitu tähelepanu ning võitis
hulgaliselt auhindu, sh prestiižse Kirkuse auhinna. Naise loomingut on tõlgitud enam kui 20 keelde.



„Kingi laused on nagu kiht kihi haaval kaljurahnuks settinud kivikesed ja uhtliiv – üksteisest selgelt eristuvad, ent
moodustavad hävinematu terviku.“ Hillary Kelly, Los Angeles Times
„King ei jäta lugeja ja intelligentse, eheda, küünilise, vaimuka Casey vahele ühtegi barjääri. See on lähivaatlus enese
ja oma hääle leidmisest ning kaotusvaluga toimetulekust.“ Booklist
„„Kirjanikud ja armastajad“ röövis mu südame juba esimestel lehekülgedel. Olen sellesse raamatusse armunud.
Armunud! See sügavikesse sukelduv romaan jääb minuga igaveseks.“ Elin Hilderbrand, raamatu „Summer of ‘69“
autor
„Leidsin end aeglaselt lugemas ja ridu alla joonimas, tahtes võimalikult kauaks selle romaani maailma jääda.“
Christina Baker Kline, „A Piece of the Worldi“ autor
„Imekaunis!“ Elizabeth Strout, „Olive Kitteridge’i“ autor
„Külluslik ja elujaatav, humoorikas ja röögatult kaval, emotsionaalselt harukordne ja jõuline.“ Tessa Hadley, „Late
in the Day“ autor
„Täielik õndsus – selline, mis sünnib vahel ahastusest sellise jõuga, et ei saa teha muud, kui hämmastunult
hurraatada.“ Ron Charles, Washington Post
„King on üks neist haruldastest kirjanikest, kes suudab põgusaiks hetkiks kokku põimida kurbuse, lõbususe ja tulise
raevu.“ BookPage
„See romaan on justkui meditatsioon püüdlusest elus püsida, armastada, hoolida. See mõjub värskelt ja risti
vastupidi [viimase aja kirjanduses] levinud küünilisusele, millest oleme seni pidanud hingetoitu leidma.“ Boston
Globe
„Elegantne, vaimukas … See mõtisklus nooruse kaduvusest on liigutav ja kurbnaljakas.“ Publishers Weekly
„Tegelased on nagu lihast ja luust inimesed. [---] Sa oled justkui sealsamas Casey kõrval, väga heas seltskonnas.“
Katie Yee, Book Marks
„Meie aja parimaid kirest kirjutajaid … Sellest romaanist kujuneb noortele kitsikuses kirjanikele määrava tähtsusega
klassika.“ Vulture


