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Terve laps

Mutukamaa lood

Käsiraamat nakkushaiguste vältimisest
Kuulo Kutsar
104 lk
pehme köide

Ville Hytönen
tõlkinud Kadri Jaanits
72 lk, kõva köide

Raamatu kaante vahel
avaneb roheliste küngaste ja lirtsuvate lompide maailm, muinasjutuliselt ilus Mutukamaa. Porruniidu roheluses ja mudaoja kallastel
elab suur hulk põnevaid putukaidmutukaid. Kõigil neil on oma kombed
ja harjumused, oma tõsimeelselt naljakad tööd ja askeldused. Vahvad lood
Mutukamaa asukatest ajavad naerma
ja panevad mõtlema. Ville Hytöse
kolmas lasteraamat on lõbus ja lapsemeelne, tema mahlakalt väljendusrikas keel rõõmustab nii väikest kui
suurt lugejat. Mutukamaa elutargad
ja südantsoojendavad lood on
illustreerinud Virpi Penna.

Raamatu üks eesmärke on tutvustada
enamlevinud nakkusi ja nende tunnuseid. Väga oluline on aga ka teada,
kuidas haigestumisi vältida ning haigustekitajate levikut tõkestada. Kõige
tõhusamaks meetmeks peab tuntud
epideemianõunik Kuulo Kutsar üldtunnustatud hügieeninõuete täitmist,
puhtuse pidamist kodudes, avalikes
paikades ja asutustes, toidukäitlemises jne. Kõige rohkem saab haigestumise ärahoidmiseks teha aga inimene
ise, kui hoolitseb igapäevaste hügieeninõuete täitmise eest, õpetades oma
eeskujuga vajalikud võtted selgeks
ka oma lapsele.

Maasikahaldjas
Marike.
Maagilised lood
maasikaaiast

Tark lauajalg
Ülle Kütsen
48 lk
kõva köide

Mis on tahvliäpp? Kuidas hinded tunnistusel
sassi võivad minna ja millal õpetaja
veidralt käitub? Mis toimub metsas
nüüdsel netiajastul? „Tark lauajalg”
on lasteluuleraamat, mis vastab nendele tähtsatele küsimustele. Muidki
lustlikke luuletusi leidub kodu ja kooli, mängu ja liikluse, metsa ja looduse
kohta. Vahvad pildid joonistanud
Madis Ots.

Nupuvend
Ulf Stark
tõlkinud Ülle Kiivet
40lk
kõva köide

Korraga on kogu Stureby
eradetektiive kubinal täis. Ka Ulf
tahab üheks selliseks asjameheks
hakata. Aga tema suur vend ütleb, et
detektiivitöö on ohtlik ja pole mõeldud nubludele. Ilmselgelt alahindab
ta Ulfi kavalust. Väikevend ajab asju
nagu ikka omamoodi ja ootamatult.
Ulf Stark on Rootsis väga armastatud lasteraamatute autor. Ta on kirjutanud üle 40 raamatu, aga lugusid
ka televisiooni, filmi ja teatri jaoks. Tema raamatuid on tõlgitud paljudesse
keeltesse ja kõikjal vaimustusega vastu võetud. Markus Majaluoma on üks
Soome populaarsemaid illustraatoreid. Ta on teinud animafilme, illustreerinud lasteraamatuid ja andnud
välja oma pildiraamatuid, mis on pälvinud mitmeid auhindu. Ulf Starki
raamatutest varem ilmunud „Täitsapoiss”, „Võidumees” ja „Vilista mulle,
Johanna”.

Väike
haldjas Sära
Fran Brylewska,
Lorna Brown,
Lulu Frost
20 lk, kõva köide

Hambahaldjas Sära on oma töös väga
tubli, kuid ta tunneb end omapäi ringi
lenneldes üksildasena. Kas külaskäik
väikese Karola majja aitab tal leida
päris oma sõbra? Ilusate piltidega raamatu muudab veelgi ahvatlevamaks
ruumiline esikaas.

Lontu õpib
uusi sõnu
Cècile Marbehant
72 lk
kõva köide

Koos koer Lontuga ringi
lipates avastab laps uusi sõnu nii
kodus kui kaugetel maadel, nii linnatänavail kui ka looduses. Ta saab
sõbraks loomade ja lindude, lillede
ja liblikatega. Uudistamis- ja leidmisrõõmu jagub selles piltsõnastikus
väikestele ja suurtele.
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Stefanie Dahle
tõlkinud Maria Drevs
84 lk, kõva köide

Alice Munro

Ootamatud
lahtikerimised
RIINA KANGUR
kirjanik ja tõlkija

A

lice Munro viimati eesti keeles ilmunud novellikogus
„Kallis elu” avanevad lugejale
tavaliste inimeste tavalised
elud. Meid juhitakse nende pealtnäha
vaiksete elude sügavusse ning üllatatakse siis täiesti ettearvamatute pööretega. Need jutustused on täis juhtumisi, alateemasid, tegelasi, erinevaid saatusi. Nagu tema varasemateski kogumikes, hiilib ka selles raamatus iga loo
draama tasahilju kõrgpunkti ning lõpeb siis järsku, ootamatult.

KOHUTAVAD INIMESED
Alice Munro annab meile lihtsalt, kuid
jõuliselt teada, mis üldse on elu, tuletades meelde asju, mis meil on ununenud ning andes meile võimaluse samastuda inimestega, kes elavad mõnes
teises maailma paigas esmapilgul hoopis teistmoodi, aga tegelikult ikka üsna
samamoodi nagu me ise.
Tema lood paistavad sündivat inimesi jälgides. Ta näib mõtlevat, mis tunne
võiks olla see inimene, kes istub tema
kõrval pingil. Või mis tunne oli minna
nagu oma koju tollesse majja seal, kus
linn lõppes ja lage maa algas ja sai vaadata päikeseloojangut. Tema tegelastel
on kõigil omad vead ja mõned neist on
lausa kohutavad inimesed. Sellegipoolest ei mõista Munro oma tegelasi hukka, pigem näitab ta meile, et mõistab
neid, ning et meilgi on võimalik neid
mõista.
Kogumiku algusnovellis „Kiri Jaapanisse” teeb Greta kõik, et kohtuda taas
mehega, keda ta vaevalt tunneb, kuid
kelle järele ta sellele vaatamata januneb.
Munro ei anna lugejatele vähimatki
hoiatust sellest, mis juhtuma hakkab –
kõik lihtsalt juhtub ja enne kui arugi
saad, on sul suu ammuli vajunud ja sa
ahmid õhku ootamatus šokis.

Millise kadestamisväärse lihtsusega
pannakse asjad paika: „Sul on paha
lõhn,” ütleb tütar Katy Gretale, kui too
on rongis võõra mehe kupeest tema
juurde naasnud. Kergemeelsuse, pettuse lõhn. See on laps, kes ema tähelepanu sellele pöörab. Jutustuse lõpus laseb Munro Katyl emast eemale tõmbuda. Ta justkui üritab meile mõista anda, et sellel on alati oma hind, kui naine proovib vabaneda elu seatud piirangutest.

KEERULINE ELU
Kuigi Alice Munro kirjutab palju suhetest ja armastusest, ei romantiseeri ta
suhteid kunagi üle, vaid eelistab esitada neid kogu nende masendavas keerukuses. Mind paelub tema lugude juures
kõige enam see, et autor ei ole tundnud sundi luua ei õnnelikke ega ka
õnnetuid lahendusi – võiks koguni öelda, et lood jäävad justkui pooleli.
Oodatud lahenduse asendab miski,
mis mõjub kui jahmatav ilmutus. Tema
jutustused on täis järske suunamuutusi, aimdusi, vihjeid. Neis kõigis on tegelasi, keda kammitsevad kummalised
usulised või ilmalikud hoiakud. Meile
näidatakse, kui kummaline, ohtlik ja
erakordne võib olla tavaline elu, kirjeldades oskuslikult armastusest johtuvat
nõrkust, elu segadusi ja pettumusi, julmust ja reetmisi. Aga me andestame –
me teeme seda kogu aeg.
Jutustuses „Rong” hüppab sõjast tagasipöörduv sõdur reisirongilt maha
just vahetult enne seda, kui tal avaneks
võimalus taas kohtuda oma kihlatuga.
Ühtegi sidusat põhjendust pole antud:
tal on õnne ja seda ei saa käest lasta.
Loo peategelane Jackson on inimene,
kellele õnn tähendab täielikku vabadust. Ta satub elama endast vanema
naise juurde, asendades tollele veidral
kombel nii sulast, sõpra kui ka isa. Elu
viib Jacksoni hiljem siiski kokku oma
kunagise kallimaga, uus romantiline
tegevuskäik on justkui loodud ja siis

hüljatakse see äkitselt, pikema seletuseta – ja Jackson on taas teel.

TAVALINE ARMASTUS
Armastus on Alice Munro novellide
tähtsamaid teemasid. „Amundsen” on
jutustus noore Vivieni armumisest endast vanemasse mehesse, doktorisse.
Kõik märgid annavad neiule mõista, et
ta peaks jooksma hoopis vastassuunas,
aga – ta on armunud. Ta armastab ja
loodab, et temaga läheb teisiti. Aga ei
lähe. Armastust ei muuda miski.
„Corrie” kirjeldab armulugu rikka
ekstsentrilise naise ning abielus arhitekti vahel. See pole mõistagi pelgalt
armulugu. Munro mõõdab armastust
siin silmakirjalikkuse ja valelikkuse
mõõdupuuga ning lõpetab jutustuse temale omasel viisil lihtsalt, lühidalt ja
mõtlemapanevalt.
Alice Munro esimese novellikogu
„Dance of the Happy Shades” ilmumine võttis aega. Kui see 1968. aastal lõpuks avaldati, kindlustas Munro endale
kiiresti koha nüüdiskirjanduses, pälvides Kanada Tšehhovi hüüdnime. Munro lühilugusid on võrreldud romaanidega. Sarnaselt Tšehhovi novellidega
suudavad need väga vähesega öelda
väga palju. Munro teab, mis on elus
tähtis ja ta juhib ka meie tähelepanu
sellele. Enamasti algavad tema lood
lihtsast tähelepanekust, mis aegamööda end ootamatus suunas lahti kerib,
ning lõpevad siis äkitselt, jättes lugeja
edasi mõtlema: Ja nii nad selle jätavadki. Muu jaoks on liiga hilja. Ja kõik
oleks võinud minna halvemini, palju
halvemini.

Kallis elu
Alice Munro
tõlkinud Ilme Rääk
296 lk
kõva köide

Maasikahaldjas Marike tegutseb aias
ja niidul koos teiste haldjate ning loomade, lindude ja putukatega. Iga päev
toob sõpradele kaasa põneva seikluse, kus tuleb üksteist aidata, toeks
olla ja vahel ka mõni õppetund anda.
Stefanie Dahle loodud võlumaailmas
valitseb headus ja mõistmine. Üksteise veidrustesse ja vigadesse suhtutakse leebe huumoriga. Autori enda joonistatud armsad pildid kutsuvad väikest lugejat kõigest sellest osa saama
ja õppima.

Vürtsikas toit
Ting Morris,
Rachel Lane
tõlkinud Maria Drevs
320 lk, pehme köide

140 retsepti dipikastete ja salsade, suppide, salatite, liha
ja kana, mereandide, taimetoitude
ning isegi magustoitude valmistamiseks. Enamikele toitudele annab tulisust tšillipipar, kuid lisaks on kasutatud ka paljusid teisi vürtse, mis annavad igale roale omapärase, kordumatu
maitse. Retseptide hulgas on mitmeid
eksootilisi vürtsikastmeid ja -segusid.
Oluline on teada, et vürtsikas toit pole
mitte ainult maitsev, vaid ka kasulik,
näiteks külmetuse puhul aitab see
hingamisteid avada. Tšillipipras sisalduv kapsaitsiin leevendab valu, aitab
põletike vastu ja ergutab ainevahetust.

Isaac Newtoni
imeaastad
350 aastat analüütilise
loodusteaduse sünnist
Matti Selg
96 lk, kõva köide

Newton tegi kõik oma suuremad
avastused suhteliselt lühikese ajaga,
aastatel 1665–1667. Mõne aastaga
jõudis ta selge arusaamiseni mehaanika põhiprintsiipidest ja liikumisseadustest, tegi rea tähtsaid avastusi
optikas, vedelike mehaanikas, tõusu
ja mõõna füüsikas ja gravitatsiooniteoorias ning mõtles välja meetodi
(calculus), mis võimaldab loodusnähtusi matemaatiliselt analüüsidakirjeldada. Raamatu põhiosa keskendubki Newtoni võitlusele oma ideede
tunnustamise nimel, mis päädis
kõigi aegade suurima intellektuaalse
vaidlusega küsimuses, kellele kuulub
calculuse esmaavastamise au – kas
Newtonile või teisele teadusmaailma
suurkujule Leibnizile. Selles dramaatilises loos on oma koht inimlikel tunnetel – auahnusel ja solvumistel –,
intriigidel, möödarääkimistel ja
vääritimõistmistel.

