
ILMAR TOMUSK „KÕIK ISAD TEEVAD PANNKOOKE“ (2021)
„Kõik isad teevad pannkooke” on järg Ilmar Tomuski raamatule „Kõik emad on head”. See raamat jutustas väiksest
tüdrukust, kes jäi kohe pärast sündimist võõraste tädide kasvatada. Mõne aasta pärast sai Marike endale
kasuema.

Uues raamatus on Marikesest saanud koolilaps ning ta on kohtunud ka oma päris emaga. Nüüd on tal justkui
kaks ema, kuid see, kellest väike tüdruk unistab, on isa. Marike unistab, et isal oleks habe ja vuntsid ning ta oleks
väga tugev. Seda, milliseid üllatusi toob Marikese esimene kooliaasta ja kas täitub tema kõige suurem unistus,
saad teada, kui selle raamatu algusest lõpuni läbi loed.

LUCY STRANGE „ÖÖBIKUMETSA SALADUS“ (2022)
Ema on haige. Isa on läinud tööle välismaale. Lapsehoidja Jane on liiga hõivatud, et Henriettale tähelepanu
pöörata ja näha asju, mida tüdruk näeb või arvab nägevat nende uue kodu Lootuse Maja sügavustes. Jäädes
täiesti üksi, seltsiks ainult lood, avastab Henrietta, et Lootuse Maja on täis kummalisi saladusi: unustatud pööning,
kummituslikud kujud, müstiline valgushelk, mis võbeleb aia taga puudel. Ühel ööl söandab ta üksi minna
Ööbikumetsa pimedusse.

„Kui ma läbi aia sammusin, sirutus mu vari minu ees välja, selle salapärase metsa poole. Mets oli tume nagu
taevast alla kukkunud tormipilv.”

See, mis ta metsast eest leiab, muudab kogu tema maailma.

„Ööbikumetsa saladus” on imeliselt kokku põimitud lugu sõprusest, muinasjuttudest ja perekonna saladustest.

Autorist
„Ööbikumetsa saladus“ on Lucy Strange’i esimene romaan, mis on pälvinud mitu auhinda ja palju tunnustust.

Lucy saab oma loomingus sageli inspiratsiooni folkloorist ja muinasjuttudest. Ta põimib maagilist realismi ja
fantaasiat, et luua olustik, kus võib kõike juhtuda. Tema teostesse on põimitud ka klassikalise lastekirjanduse
elemente stiilis, mis on kaasakiskuv ka tänapäeva nooremale lugejale.

Lucy tegutses näitleja, laulja ja jutuvestjana, enne kui temast sai põhikooli inglise keele õpetaja ja kirjanik. Ta elab
Inglismaal Kentis koos oma abikaasa ja kassiga.

LOTTIE BROOKSI ÄÄRMISELT PIINLIK ELU (2022)
APPI – puberteet!!! Hirmnaljakas lugu sõprusest ning suureks kasvamise rõõmudest ja muredest.

11, vabandust, 11 ¾ aastat vana Lottie Brooks on sunnitud minema põhikooli täiesti üksi. Nii kohutav kui see ka
pole, ei heida tarmukas tüdruk siiski meelt. Ta teeb plaani, mis aitaks tal kooliaasta üle elada. Kuid ka parimad
plaanid võivad untsu minna, sest Lottiet on tulnud kimbutama üks elu jõledamaid väljakutseid – puberteet.

Lottie raamat on kaasakiskuv ja vaimukas lugu sõprusest ja sellest, kui keeruline on hakkama saada rinnahoidjate,
raseerimise ja poistele meeldimise heidutavas maailmas, kui su hing kisub ikka veel Justin Bieberi ja
mänguloomade poole.

See illustreeritud raamat on „Lottie“-sarja esimene raamat. Teos rõõmustab ühtviisi nii 9‒12-aastaseid lapsi kui ka
kõiki teisi, kellele meeldivad lood muhedatest ja kaootilistest peredest.

Uued raamatud, juuni 2022

Lastele



JENN BENNETT „TÄHTEDEST VÕLUTUD“ (2021) 
Möödunud aasta sügisballist saati on endised parimad sõbrad ja nüüdsed suurimad vaenlased Zorie ja Lennon
peensusteni lihvinud teineteise vältimise kunsti. Ka nende perekonnad on omavahel vaenujalal nagu
tänapäevased Montagued ja Capulettid. Kui aga sõpruskonna ühine matk ootamatu pöörde võtab, leiavad Lennon
ja Zorie end keset metsikut loodust. Ihuüksi. Ja koos.

Mis võiks siin küll valesti minna?

Teel turvalise tavaelu rüppe lahendavad nad omavahelisi erimeelsusi teravate torgete ja solvangute kaudu. Võitlus
teineteise ja metsikute loodusjõududega tähendab aga, et metsast ühes tükis väljatulek ei pruugi enam võimalik
olla. Mida sügavamale Põhja-Carolina kõnnumaale nad jõuavad, seda enam kerkivad pinnale varjatud tunded ja
saladused.

Kas Zorie ja Lennoni suhe peab igapäevaelu survele vastu? Või olid tunnetepuhangus süüdi vaid värske metsaõhk
ja lummava tähistaeva maagia?

Jenn Bennetti teostest on eesti keeles varem ilmunud „Südame õige kuju”, mis sai 2020. aastal tiitli „Hea
noorteraamat”.

Noortele

Suurtele

„Nauditav ja vaimukas. Lõbus kõrvalepõige argielust.” – Milly Johnson
„Tulvil kirge, sõprust ja naeru.” – Kim Nash

VALERIA PERRIN „LILLEDELE VÄRSKET VETT“ (2022)
Violette Toussaint on Prantsusmaa väikelinna kalmistuvaht, kelle majakeses käivad ennast soojendamas ja oma
saladusi pihtimas leinajad, hauakaevajad, matusekorraldajad ja kohalik küree. Ühel päeval tuleb Violette’i jutule
politseikomissar, kelle hiljuti lahkunud ema soovis, et ta tuhk pandaks ühe esmapilgul täiesti võõra inimese
hauale. Mis neid kaht sidus? Ja kuidas on see kõik seotud Violette’i ja politseikomissari endaga?

Valérie Perrin (sünd 1967) on prantsuse romaanikirjanik. Enam kui kolmekümnesse keelde tõlgitud „Lilledele
värsket vett“ on tema teine, ühtaegu traagiline ja ilus, naljakas ja soe, prantslaslikust sarmist ja meeldejäävatest
karakteritest tulvil romaan, mis pälvis nii prantsus- kui ka ingliskeelsena mitmeid kirjandusauhindu, kujunes
Prantsusmaal tõeliseks menukiks ja oli Itaalias 2020. aasta enimmüüdud raamat.

NICOLA MAY „VÄIKE KÜLATURG“ (2022)
Menuautor Nicola May naaseb tuliuue sarjaga!

Kuigi 33-aastane Kara Moon armastab oma Cornwallis asuvat kodulinna Hartmouthi, on ta alatasa mõtisklenud,
kas oleks pidanud tegema teoks enda unistuse minna lilleseadekunsti õppima. Ent soovides olla isa läheduses,
on Kara kooli lõpetamisest saadik töötanud kohalikul turul lillepoes.

Kui naise kallim talle petmisega vahele jääb ja tema säästud pihta paneb, jätab Kara mehe lõpuks maha ja üürib
oma kodu vaba toa Airbnb kaudu välja. Kara lahevaatega korterisse saabub rida välismaalastest külalisi ja
linnakeses hakkavad levima kuulujutud.

Ühtäkki saab Kara aga saladusliku postkaardi koos lennupiletiga New Yorki. Algab seiklusrohke reis, mille käigus
õpib Kara paremini tundma iseennast, oma elu ja seda, mida ta elult ootab – ja võib-olla leiab ta sel teekonnal ka
armastuse.

Briti kirjanik Nicola May eestlastele tutvustamist ei vaja. Tema seni avaldatud „Väike nurgapood” on Eestis läbi
aegade üks menukamaid tõlkeraamatute sarju. Nüüd naaseb May lugejate rõõmuks uue sarjaga, mille avaraamat
„Väike külaturg” on autorile omaselt hingestatud, seikluslik ja kirglik.



Luuleraamat

RUPI KAUR „PÄIKE JA TEMA LILLED“ (2022)
päike ja tema lilled on
luulekogumik mis räägib
leinast
enesehülgamisest
oma juurte austamisest
armastusest
ja iseenda jõu ülesleidmisest
see on jaotatud viieks peatükiks
närbumine. langemine. juurdumine. sirgumine. ja
õitsemine.

rupi kaur on luuletaja. kunstnik. ja esineja.
viieaastasena ulatas ema talle pintsli ja
ütles – „joonista nagu südamest tuleb“.
seitsmeteistaastasena esines ta kohalikul avatud
mikrofoni õhtul kus kandis ette oma esimese
luuletuse. õppides waterloo ülikoolis rupi kirjutas.
illustreeris. ja kirjastas ise oma esimese luulekogu
mesi ja piim. aastate jooksul on mesi ja piim saanud
rahvusvaheliseks fenomeniks. seda on müüdud üle
3 miljoni eksemplari. tõlgitud rohkem kui 35 keelde.
ja saavutanud 1. koha new york timesi bestsellerina –
kus on olnud rohkem kui 100 nädalat järjest.
rupi kauaoodatud teine kogumik päike ja tema
lilled avaldati aastal 2017 ja see debüteeris 1. kohal
maailma enimmüüdud raamatuna. esimese kolme
kuu jooksul müüs see miljon eksemplari ja võeti
lugejate poolt soojalt vastu üle kogu maailma. ta
on forbesi 30 edukaima alla 30-aastase ettevõtja
seas. oxfordi ja cambridge’i ülikooli 2016. aasta
mays literary anthology toimetaja. ja üks bbc 100
mõjukaimast naisest.


