
„HEAD EESTI LÜHIMUINASJUTUD“ (2020)
Sellest kõvakaanelisest raamatust leiad 50 eesti muinasjuttu. Muinasjutud on lühendatud, et lastel oleks
kannatust neid lõpuni kuulata või lugeda. Muinasjutu lugemine võtab aega 1 kuni 2 minutit.

Siin on muinasjutte, kus tegutsevad nii tavalised kui imevõimetega tegelased, loomad, kes oskavad rääkida ja
rumal vanapagan. Iga muinasjutu juures on kaks sümbolit. Üks märgib jutu liiki, teine seda, kas soovitame juttu
kõigile lastele või juba pisut suurematele.

Valminud koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga. Pildid joonistas Taavi Oolberg. Küljendas
Timo Kähara. Loodud ja toodetud Eestis. ©

KÄTLIN KALDMAA „LYDIA“ (2021) 
Aasta Raamat 2022 Finalist

Elas kord üks tüdruk, kes sündis 1843. aasta detsembrikuus Vändra köstrimajas ja tema nimeks sai Lydia Emilie
Florentine Jannsen. Lydia oli Jannsenite pere esimene laps. Tema isa oli ajakirjanik ja koolmeister Johann
Voldemar Jannsen, kes asutas Postimehe. Lydia ema Juliana Emilie Koch kasvatas lapsi ja õpetas neile saksa keelt.

Kui Lydia sündis, ei olnud ühte Eestit olemas. Eesti asemel olid Eestimaa kubermang ja Liivimaa kubermang, mis
mõlemad kuulusid Venemaa Keisririigi alla. Nii nagu praegu, elas siin ka toona palju erinevaid rahvaid, ametlikud
keeled olid aga saksa ja vene keel. Lydia kaitses kogu oma elu tuliselt maarahva õigust oma keelele ja kultuurile
ning oli üks laulupeo idee kandjatest.

See siin on lugu ühest eesti tüdrukust, kes kasvas üles Liivimaa kubermangus, sai Eesti kirjanikuks, rajas Soome
silla, abiellus lätlasega ja läks elama Kroonlinna.

FRED JÜSSI, JAAN TOOTSEN „OLEMISE MÕNU“ (2022)
Aasta Raamat 2022 Finalist

Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu üks suurim mõjutaja on olnud Fred Jüssi. Ta on
põhjalik – haruldane linnuke meie pealiskaudsuse ajastul. Ta on võtnud aega elu märkamiseks ja süvenemiseks.
Fred on vaatleja, ta on vahendaja, kes looduse ja kultuuri ristteel seistes on aidanud meil näha maailma ilu. Ja elu
on mõnus, kui saad vahepeal visata pikali ja vaadelda rändavaid pilvi.

Need väärtused, mida Fred Jüssi endas kannab, on aja jooksul muutunud aina olulisemateks. Või on ta oma
tundlike antennidega muust maailmast alati sammuke ees olnud? Paljud tema varem välja öeldud mõtted on
tõeliselt tähendusrikkaks küpsenud just meie ajas.

Raamat sisaldab Fred Jüssi Ööülikooli loenguid: loodusest, emakeelest arhitektuurini. Ja spetsiaalselt selle
raamatu jaoks on peetud pikk vestlus autori kujunemisloost ja mõttemaastikest.

Uued raamatud, oktoober 2022

Lastele

Suurtele



ANNA HOPE „OOTUS“ (2022)
Mis juhtus nende naistega, kelleks me saama pidime?

Hannah, Cate ja Lissa on noored, ärksad ja lahutamatud. Nende kolme, Ida-Londonis pargi serval elava naise elu
on täis kunsti ja aktivismi, romantikat ja pidusid – ja lubadusi sellest, mis veel ees. Nad on kui elektrit täis. Nad on
parimad sõbrad.

Möödub kümme aastat, aga nad ei ole jõudnud sinna, kuhu kunagi lootsid jõuda. Oma kiratsevate karjääride ja
luhtuvate abielude keskel ihkab igaüks seda, mis on teisel. Igaüks neist maadleb sama küsimusega: kuidas elada
nii, et su elu oleks tähendusrikas?

„Ootus“ on romaan sõpruse tõusudest ja langustest, sellest, kuidas sõprus võib vankuma lüüa, jõuda sügavasse
mõõna ja sealt uuesti kõrgustesse kerkida. See on romaan oma tee leidmisest: emana, tütrena, abikaasana,
mässajana. Kõige enam uurib romaan seda vaevu hoomatavat ruumi ootuste ja reaalsuse vahel, seda paika – täis
unistusi, ihasid ja valu –, kus me kõik oma elud mööda saadame.

Anna Hope sündis 1974. aastal Manchesteris ja kasvas üles väikeses külas Lancashire’i rabade ääres. Ta õppis
Wadhami Kolledžis ja Oxfordi ülikoolis inglise keelt ja kirjandust. Pärast pikemat viibimist Lõuna-Ameerikas asus
ta õppima näitlejaks Londoni kuninglikus draamakunstide akadeemias. Tema üks tuntumaid rolle on Novice
Hame „Doctor Who’s”.

Anna esimene võimas romaan „Wake” (2014) on nüüdseks tõlgitud enam kui kahekümnesse keelde. The
Observer nimetas seda ajaloolise ilukirjanduse meistriklassiks ning romaan esitati National Book Awardsi
debüüdipreemiale. Tema teist romaani „The Ballroom” (2016), mis võitis 2018. aastal ELLE’i kirjanduspreemia,
nimetas The Times „Lendas üle käopesa” briti versiooniks. „Ootus” (2019) on seni Anna menukaim romaan.

Sügavalt intelligentne ja inimlik. – The Guardian
Vaimustav käsitlus sõprusest, feminismist ja luhtunud ambitsioonidest. – Pandora Sykes
Suurepärane romaan helgetest unistustest, mis täiskasvanuna kildudeks purunevad. – La Reppublica
Imeilus, täpne, liigutav. – Elisabeth Day
Südantlõhestav ood naiste sõprusele. – De Telegraaf
Psühholoogilise romaani tippteos. – Tagplatt, Šveits
Anna Hope on kirjutanud imelise romaani vanemaks saamisest, sõprusest ja identiteedist. – Die Presse
Briti kirjanduse uue põneva tulija fantastiliselt hästi õnnestunud portree naistevahelise sõpruse rõõmudest ja valudest. –
Daily Telegraph
Hope’i stiil on laitmatu ja tema tegelased nii hästi voolitud, et raamatu lõpuks on neist sinu sõbrad saanud. Hiilgav. –
Good Housekeeping
On vähe romaane, mille geniaalsus mu hingetuks teeb. „Ootus” on üks neist. See raamat on imeline. Ma olen
vapustatud. – Hannah Beckerman
„Ootus” ületas kõik mu ootused ja andis sõprusest kõnelevale romaanile täiesti uue tähenduse. – Red Magazine Book
of the Year
Üks meie aja andekamaid kirjanikke. – Waterstones

TOM HANKS „EBAHARILIK ŠRIFT“ (2018)
Neil erinevatel koomilistel, sooja pilguga inimese sisse vaatavatel lugudel on üks ühine nimetaja: kirjutusmasin.
Mõnes neist on sellel väiksem roll, mõnes suurem. 

Kirjutusmasin esindab paljudele teatavat käsitööoskust, ilu ja isikupära, mida on moodsas maailmas aina raskem
ja raskem leida. Ometi on Tom Hanks neis lugudes selleni küündinud, just samasugusel tagasihoidlikult tundlikul
moel, nagu oma filmirollides.



FRANCOIS MAURIAC „ARMASTUSE KÕRB“ (2022)
„Armastuse kõrb“ kuulub François Mauriaci (1885–1970) äärmiselt viljaka kirjanikukarjääri hiilgeaega ning pälvis
1926. aastal ka Prantsuse Akadeemia suure romaaniauhinna. 

Teos räägib isa ja poja painavast nõrkusest Maria Crossi nimelise naise vastu. Iseloomult ja elunägemuselt
vastandlike meeste vahelist pinget annab Mauriac edasi talle omase peene ja nauditava pessimismiga.

„Perekonda kujutades on Mauriac halastamatu. Just nii halastamatu, kui saab olla selle vastu, keda kõige paremini
tuntakse, oma kõige lähedasema, oma armastatu vastu. Kes oskaks veel veenvamalt kujutada selle vangla ahistust
(ja turvalisust!) kui see, kes on selle müüride vahel veetnud oma elu,” tõdeb „Armastuse kõrbe“ uustrükile
kirjutatud saatesõnas Tõnu Õnnepalu.

1952. aastal pärjati Mauriac Nobeli kirjandusauhinnaga, tunnustusena – nagu kõlab auhinnažürii otsus Henno
Rajandi tõlkes – „läbitungivusele, millega ta inimhinge analüüsib, ja kunstilisele pingele, millega ta romaanivormis
inimelu lahti mõtestab“.

Loomingu Raamatukogus on ilmunud ka François Mauriaci teosed „Ussipesa I“ ja „Ussipesa II“, tlk Hans Vanaveski
(1959, nr 8 ja nr 9) ning „Ohvritall“, tlk Malle Talvet (1986, nr 43–45).

Psühholoogilised raamatud

MONIKA ALLERT „MEELERAHU- JA KESKENDUMISHARJUTUSED LASTELE“ (2022)
IDEELAEGAS LAPSEVANEMALE JA ÕPETAJALE

Rahu, ainult rahu – seda Karlssoni lemmikväljendit on kasutanud ilmselt iga lapsevanem ja õpetaja.

„Meelerahu- ja keskendumisharjutused lastele“ on loodud sooviga aidata lastel kiires elutempos rahulikuks jääda
ning oma emotsioonidega toime tulla. Raamatus leiduvad ideed ja harjutused on loovad ja mängulised ning
aitavad leida tasakaalu kehas ja meeles, õpetavad lapsi keskenduma, märkama ja kuulama oma südame häält.
Ideelaegas pakub ka ohtralt tegevusi, mis loovad rahuliku ja sõbraliku õhkkonna nii kodus, lasteaias kui
klassiruumis.

Raamatu südameks on unistus, et iga laps suudaks ise ennast aidata, teadvustaks oma unikaalsust ja väärtust
ning oskaks seda hoida – loomulikult vanema ja õpetaja kaasabil. Praktilised harjutused, mida võib praktiseerida
iga päev, loovad juba paari minutiga rahuliku meele ja rõõmsa südame.

 ***
Elu meie ümber kutsub meid palju endast väljapoole vaatama, tarbima, kiirustama. Selles müras on üha raskem
pöörata pilk sissepoole ja õppida sedakaudu ennast tundma. Ja ometigi on enda tundmisest ja juhtimisest kõige
enam tuge, et edukalt tänases maailmas orienteeruda.

Enesekohased oskused on õpitavad, kuigi tänased täiskasvanud üldjuhul ei ole neid õppinud, vaid elu ise on
kuidagiviisi õpetanud. Seetõttu on eriti väärtuslik, kui saame lastele neid oskusi juba maast madalast tutvustada.
Kuidas tulla toime raskete tunnete ja mõtetega? Kuidas olla tähelepanelik ja hooliv? Kuidas rahuneda? Selles
raamatus on lai valik harjutusi, mida koos lastega teha ja mis õpetavad põneval moel iseennast tundma ja
juhtima.

Helena Väljaste
psühholoog

 ***
MONIKA ALLERT on hariduselt romaani keelte filoloog, praegu õpetab ukraina lastele eesti keelt ja täiskasvanutele
itaalia keelt. Töötades ka laste jooga-, tantsu- ja liikumisõpetajana, on autorile eriti südamelähedane laste vaimse
ja füüsilise heaolu toetamine.

 Autor usub, et sisemine rahu on igas lapses, vaja on see vaid üles leida.



ANDERS HANSEN, MATS WÄNBLAD „JUUNIORI EKRAANIAJU“ (2022)
Kogu inimkonna teadmised ja kõik su sõbrad on ainult ühe nupulevajutuse kaugusel. Sul on olemas digitaalsed
tööriistad, ekraanividinad, mis koos sinu imelise ajuga võiksid valla päästa enneolematu loova jõu. Aga kindlasti
tunned sa kedagi, kellel on na-atukene raske ekraanidest eemale hoida ja kes vahib alati kõige muu mõistliku ja
lõbusa tegemise asemel hoopis seda. Mida tundide kaupa ekraani taga passimist selle inimese ajuga tegelikult
teeb?

Bestselleri „Ekraaniaju“ noorteversioonis annavad Anders Hansen ja Mats Wänblad nõu, kuidas aidata oma
sõpradel ekraanividinad kontrolli alla saada, et need ei juhiks kogu nende elu. Sest ... ega ju ometi sina lase
ekraanil enda üle natuke liiga tihti valitseda?

Dr JULIE SMITH „MIKS KEEGI MULLE SEDA VAREM EI OLE ÖELNUD?“ (2022)
Kuidas astuda vastu pahale tujule, pingetele, stressile ja keerulistele olukordadele?

Dr Julie Smith – kliiniline psühholoog, keda võib nimetada ka internetisensatsiooniks – teab. Rääkinud uuesti ja
uuesti asjadest, mida patsient pidi meeles pidama, et eesolevale nädalale vastu astuda, küsiti temalt korduvalt:
“Miks keegi mulle seda varem ei ole öelnud?”

Oma aju tundmine ja teadlikult sellesse suhtumine on lihtsam kui arvata oskad — loe, tunne, treeni end. Sa ei pea
maksma terapeudile poolt palka, Sa ei pea minema kuhugi, kui ei taha. Alusta ise – see polegi nii raske, kui tead
mõnd nippi!

„Miks keegi mulle seda varem ei ole öelnud?“ õpetab, kuidas vaimset tervist tugevdada ja hoida. Dr Julie
Smithi tehnikad aitavad sul vastu pidada, olenemata sellest, kas tahad ärevust seljatada, kriitikaga tegeleda,
depressiooniga toime tulla, enesekindlust kasvatada, motivatsiooni leida või endale andeks anda.

Autorist:
Doktor Julie Smith on enam kui kümme aastat praktiseerinud kliiniline psühholoog, kes hakkas esimese
spetsialistina kasutama TikToki erialaste teadmiste jagamiseks – et teha vaimse tervise haridus kõigile
kättesaadavaks.

COVID-19 pandeemia ajal kasvas tema sotsiaalmeediapublik 3 miljoni jälgijani, sest kasutajad said
eneseabivideotest tuge ning rakendasid tema nõuandeid. Videoid on kõikidel kanalitel kokku vaadatud umbes
pool miljardit korda.

Julie on teinud kaasa BBC filmides, olnud külaline CBBC’s, Good Morning Britain’is, BBC Breakfast’is ja CNN
International’is ning on BBC Radio 1 „Life Hacks’i“ psühholoog. Temast on ilmunud artiklid Women’s Health’is,
Buzzfeed’is, The Telegraph’is, The Times’is, The Sunday Mail’is, Glamour’is, CNNis ja mujal. TikTok nimetas dr Julie
Smithi ka platvormi 100 olulisema sisulooja hulka. Ta elab abikaasa ja kolme lapsega Hampshire’is, Inglismaal.

JO BOALER „PIIRIDETA MÕISTUS“ (2021)
Enamus meist on veendunud, et meie võimetel on piirid. Teadus aga ütleb, et see pole sugugi nii. Jo Boaleri
„Piirideta mõistus“ pakub ohtralt tõendeid, mis kinnitavad, et tegelikult on meie aju ääretult paindlik ja
õpivõimeline. 

Paljud on kasvanud üles veendumusega, et pea kas võtab matemaatikat või siis mitte. Esimeste raskuste
tekkimisel jõutakse kärmelt järelduseni, et ei võta. Iga järgnev kiiva kiskuv katse vaid kinnitab seda. Samas leidub
üllatavalt vähe selgeid tõendeid selle kohta, et inimene on jõudnud oma võimete vääramatu piirini. Küll aga pakub
teadus hulgaliselt tõendeid sellest, et sageli kipume liiga kärmelt alla andma. 

Uuringud näitavad sedagi, et kui matemaatikapelguril tuleb arvudega pistmist teha, aktiveerub tema ajus
hirmukeskus – seesama, mis erutub, kui näeme madu või ämblikku – samas kui probleemilahendamiskeskuste
aktiivsus kukub oluliselt. See selgitab nii mõndagi. 

Boaler lükkab üheselt ümber meid kammitsevad väärarusaamad ning selgitab, kuidas iseenda ja teiste
potentsiaali paremini avada. Lisaks teaduse viimasele sõnale toob Stanfordi ülikooli professor välja kuus õppimise
võluvõtit, mis panevad aju teisiti tööle. Need ei muuda üksnes uskumusi tegelikkusest, vaid ka tegelikkust ennast,
sest mõistes oma päris potentsiaali, avanevad küljed, mida siiani eitasime.


