KOOLIBRI
Keraamikakursus
Anna-Maria Vaino,
Piret Ellamaa,
Tiia Põldmets
88 lk, kõva köide

Kolme autori ühistööna
sündinud raamat on teejuht põnevasse keraamikamaailma. Siit leiab ideid
päris esimeseks katsetuseks, aga ka
juba rohkem käteosavust ja oskusi
nõudvaid töid. Igaüks saab valmistada savist midagi kaunist ja praktilist, kas oma koju või kingituseks
mõnele erilisele inimesele. Savist
voolitud ese kannab tegija käte soojust.

Sipelgahapu.
Looduse lood
ja pärimused
Kristel Vilbaste
illustreerinud
Anastasiia Kuusk
48 lk, kõva köide

Vanal ajal arvati, et kooliküps on see
laps, kes on kasvanud lillade õitega
taime – põdrakanepi – pikkuseks.
Tänapäeval peab kooliminev laps aga
kindlasti lugeda oskama. Selle raamatu abiga saab laps kergesti lugema
õppida. Ta saab ka teada, kuidas
loomad räägivad ja mida metsas suhu
pista, kuidas ära tunda erinevaid
taimi. See on raamat, mis õpetab
lapsi lugema looduse tähti.

Aita ennast ise
hiina punktmassaažiga
Alix Lefief-Delcourt,
Laurent Turlin
tõlkinud Anne Hiio
160 lk, pehme köide

Punktmassaaž on traditsioonilise
hiina meditsiini enesemassaaži tehnika, mis põhineb energiapunktide ehk
akupunktuuripunktide käelisel mõjutamisel. Raamat annab ülevaate
traditsioonilise hiina meditsiini põhimõistetest. Lugeja tutvub 12 peamise
akupunktuuripunktiga ja saab praktilist õpetust, kuidas aidata end rohkem
kui 40 vaevuse ja haiguse puhul:
pea- ja seljavalu, väsimus, unetus,
merehaigus, nohu, kurguvalu jm.
Rohke pildimaterjal ning lihtsalt järgitavad juhised teevad punktide leidmise
ja massaažiga alustamise hõlpsaks.

Kuidas oma
toataimi mitte
ära tappa
Veronica Peerless
tõlkinud Anneli
Kritšmann-Lekštedt
144 lk, kõva köide

Kõik meist ei saa uhkustada roheliste
sõrmedega. Ostad kodu kujundamiseks kauni toataime, aga peatselt
näeb see välja nagu äbarik roots.
Mõne taime võid saada kingituseks,
aga kuhu see paigutada või kuidas
selle eest hoolitseda? Kuidas õieehtes
taime ilu säilitada, kui sa ei tea isegi
tema nime? Asjatundlikke nõuandeid
pakkuv raamat aitab sul oma kodust
kujundada lopsakate toataimede oaasi. Raamatu algul toodud piltidelt
leiad oma taime ja juhised sellele
ideaalse keskkonna loomiseks.

Miks on vaja
mesilasi?
Esimesed
küsimused
ja vastused
Katie Daynes
14 lk, klappidega
pappraamat

Milline tähtis ülesanne on mesilastel
looduses? Kus nad elavad ja kuidas
valmib mesi? Milliseid töid teevad mesilased mesitarus? Vastused nendele
ja paljudele muudele küsimustele
leiab laps sellest vahvate piltidega
klapiraamatust.
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Grotesksed
ja folkloorsed
Jumala koerad
Küsitleb KADRI JAANITS
Vastab VILLE HYTÖNEN

E

estis senini põhiliselt lastekirjanikuna tuntud Ville Hytöse esimene romaan „Jumala koerad” viib
lugeja ajas üle kolmesaja aasta
tagasi, ent teemad on päevakajalised.
Raamat räägib kahest veidrast võõramaalasest, kes peavad kitsas külaühiskonnas oma koha leidma. Kuni külal läheb hästi, lepitakse ka võõrastega, aga
kui senist eluolu ohustavat ootamatud
jõud, langeb viha vältimatult võõrastele.
Lugu jutustab Turu ülikooli tudeng
Matias Homelin – võõramaalane temagi – ja teeb seda nii ehedalt, et lugejal
tekib tunne nagu hoiaks ta käes mõnd
vana kroonikat. „Jumala koerad” on
üldse üks isemoodi raamat, segu groteskist ja folkloorist, ajaloost ja allegooriast, ning et teose sünnilugu ja tagamaid pisut lahti seletada, esitasin
autorile mõned küsimused.
Raamatu peamised sündmused leiavad aset 17. sajandi lõpu Lihulas.
Miks valisid just selle aja ja koha?
On sul Läänemaaga isiklik seos?

Olin juba alguses otsustanud, et raamatu sündmused leiavad aset mõnes
Eesti külas. Lihulaga tutvudes sain aru,
et see ongi just see õige koht. Olen suviti Läänemaal ja mingil põhjusel satun sageli Lihulasse, kuigi mul sinna
otseselt asja ei ole. Kord sõitsin näiteks
Haapsalust Pärnusse, kui Lihula lähedal jäin hirmsa lumetormi kätte, mis
sundis mind seal peatust tegema.
Lihula on püsinud 17. sajandist saadik üsna muutumatuna, küla keskmes
on mõis ja tüüpiline külastruktuur, mis
erineb tolleaegsetest Soome küladest.
Lihula on valimistulemusi arvestades
üsna konservatiivne koht ja sobib seetõttu raamatusse hästi.
Romaanis leidub ajaloolisi isikuid ja
fiktiivseid karaktereid, nii tõepärast
olustikku kui ka mütoloogilisi elemente. Ühest küljest on talurahvas oma
armetu argipäevaga, teisest küljest
tegutsevad salapärased libahundid,
kelle vastu ei saa ei kirikuõpetaja ega
mõisahärragi. Kas „Jumala koeri” tuleks lugeda pigem kui ajaloolist romaani või kui fantaasiakirjandust?
Ehk on hoopis tegemist õuduslooga?

Kirjutan spekulatiivset fiktsiooni, mille
struktuur tugineb ajaloolistele faktidele, aga lugu ise ja tegelased on välja
mõeldud. Raamatus toimuv võib olla
päriselt toimunud. Ja kes teab, võib-olla just nii juhtuski.
Raamatu peategelane on õige kummaline: „kui kibuvitsadest ja linaluudest
riibitud elajas, kelle hääl kostis nõnda,
kui oleks poegiva emise kisa ja Jumala
sõna ühte pandud, keel otsekui tükike
veripunast liha, käed ketendavad ja
kulmukarvad süsimustad.” Kes õigupoolest on Thies?

Thies oli liivlane, kes pagendati Riia
kohtu otsusega maalt. Pärast kohtuotsust ei ole tema kohta enam midagi
teada. Minu nägemuses rändas ta
Riiast põhja, kohtus rännuteel Soomest pagendatud nõia ja kurjategija
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ilmumas
Kõik algab
seemnest...
Kuidas kasvab
toit?
Emily Bone
tõlkinud
Mari-Ly Tiitsmaa
32 lk, pehme köide

Peaaegu kõik, mida me sööme, saab
alguse seemnest: sealhuIgas jahu,
riis, porgand ja isegi šokolaad. Kaunilt illustreeritud raamatus on taimed
jagatud selle söödava osa järgi. Kas
teadsid, et, mõned söödavad taimed
vajavad kasvamiseks tuule abi? Kas
tead, milline pähkel polegi tegelikult
pähkel, vaid hoopis kaunvili, mis kasvab maa all? Sellest raamatust leiad
vastused kõigile neile küsimustele ja
saad teada veel muudki põnevat
toidu kasvamise kohta.

Minu tunded.
Viha
Minu tunded.
Kurbus
Trace Moroney
tõlkinud
Mari-Ly Tiitsmaa
16 lk, kõva köide

Vihaseks saades
tunned sageli, nagu
võiksid kohe-kohe plahvatada. Kui
oled kurb, tekib tahtmine pugeda teki
alla peitu ja lihtsalt nutta.
Iga raamat sarjast „Minu tunded”
on hoolikalt kavandatud, et aidata
lapsel paremini oma tundeid mõista
ja saavutada selle käigus oma elu üle
suurem vabadus. Tunnetest rääkimine õpetab lapsele, et on normaalne
tunda kurbust, viha või hirmu. Samas
sarjas on varem ilmunud „Headus”,
„Armastus” ja „Üksildus”.
Ville Hytönen.

Aaprami Pöyrysega ning sättis end
koos temaga sisse Lihulas.
Omaette elamus on raamatu keel, mis
on lopsakas ja luuleline, ühtaegu vana
ja värske. Muidugi ei ole tegemist 17.
sajandi kirjakeelega, seda ei jaksaks
keegi lugeda, aga ometi on sul õnnestunud luua tõetruu ajalooline atmosfäär. Kuidas sa sellise arhailist keeleni jõudsid ja kas sul oli sealjuures ka
kirjanduslikke eeskujusid?

Kirjutasin raamatut kuus või seitse aastat. Alguses inspireeris mind Thiesi lugu, millega olin tuttav esmalt Pekka
Kilpise ja hiljem Merili Metsvahi uurimuse kaudu. Tuli luua keel, millega
usutavalt edasi anda 17. sajandi lõpus
toimuvat. Ma ei saanud kirjutada tollases kirjakeeles ega tänapäevases soome
keeles, nii et segasin kokku 1850. aastate soome kirjanduses kasutatud keele, näiteks Aleksis Kivi oma, veidi modernsema, 1900. aastate alguse keelega. Mõned sõnad on pärit ka vanematest allikatest ja mõned eesti keelest.
Lihula küla rahvast on kirjeldatud kui
üsna värvikat ja groteskset seltskonda, mis sa arvad, kuidas tänased lihulalased raamatu vastu võtavad?

Olen selle peale mõelnud. Ma ei taha
siiski kuidagi Lihula inimesi solvata,
vaid rõhutan, et eelkõige on küsimus
ajas, mis jäi eriti külmade talvedega
aastate ja Põhjasõja vahele. Inimesed
olid nõrgad ja üksteisele ohtlikud.
„Jumala koerad” räägib eelarvamustest ja hirmust kõige võõra ees. Kas
võib öelda, et sel raamatul on kindel
sõnum ning et nende minevikusündmuste ja tänapäeva vahele võib tõmmata paralleele?

Jah, ma tahtsin kirjutada loo, et lugeja
märkaks, kui sarnane on tema mõtlemine grotesksete ja halva käitumisega
inimeste omaga. Raamatus räägitakse
sisserännanutest ja sellest, kuidas neis-

se suhtutakse. Thies ja Aapram on võõrad, nende kombeid kardetakse ja välimust pilgatakse. Nad ei ole siiski rumalad või teadmatud, vaid ehk isegi tolleaegse mõõdupuu järgi küla haritumaid
inimesi. Jutustaja Matias Homelin on
pärist Turust, kuid teda ei vaenata, sest
ta on kõrgemast klassist ja tundub olevat rohkem kohalike moodi. Seda võib
pidada otseseks allegooriaks, et ka mina ise olen Eestis sisserändaja, aga
võin kirjutada raamatu, sellest avalikult rääkida ja keegi tuleb mind isegi
kuulama. Süüria või Iraagi põgenikud
on Eestis täiesti teistsuguses olukorras,
kuigi mõned neist näiteks on eesti keele palju lühema ajaga palju paremini
omandanud kui mina.
Teose teemad ja sündmused on üsna
rasked, võiks isegi öelda, et sünged ja
õõvastavad, ometi on raamatu alapealkiri „Üks romantiline jutt ja kaasaegse tunniskiri” – kas kõige selle sünguse keskel on siiski ruumi ka armastusele?

„Romantiline” on ehk väikese muigega
öeldud. Romantika mõiste sündis hiljem kui raamatu sündmustik, aga raamatus on mõningaid iseloomulikke
jooni 19. sajandi inglise romantismiaja
romaanidele.
Armastust „Jumala koertes“ leidub, see
on aga groteskne ja metsik, aga selline
armastus kord juba on. Mitte selline, nagu ameerika telesarjad meile pakuvad.

Valitsused
ja riigimehed.
Jumala
koerad
Ville Hytönen
tõlkinud
Kadri Jaanits
168 lk
kõva köide

Minu memoriin.
Loomad
ühislooming
12 lk, pappraamat

Mis võiks olla toredam, kui õppida
mängeldes tundma nii metsa- kui ka
mereloomi, savannielukaid ja jääväljade loomi. Kelle jaoks juba meile
tuttavad loomad, näiteks orav, põder,
siil või mäger, teada on, nendele
pakuvad avastamisrõõmu rai ja hai,
soomusloom ja ninasarvik või hoopis
morsk, hüljes ja pingviin. Igal paarislehel on slaider, mille abil saab mängida memoriini ja teisigi mänge.

Sõnad, sõnad
siin ja seal
Isabel Otter-Barry Ross
tõlkija Riina Turi
24 lk, pappraamat

Tere tulemast sõnade
maailma! Vahvas raamatus õpib laps
tundma sõnu kõige selle kohta, mis
teda iga päev ümbritseb: mänguasjad, mitmesugused koduasjad ja
mööbel, rõivad, toit, loomad, rannavahendid, asjad mänguväljakul ja veel
palju muud. Ruumilised pildid pakuvad lapsele avastamisrõõmu. Lihtsaid
ja lõbusaid värsse abiks võttes saavad sada sõna selgeks iseenesest!

Küsimused
ja vastused.
Tunne oma keha
ühislooming
16 lk, klappidega
pappraamat

See on raamat, mis tutvustab sulle
inimkeha saladusi. Kui loed küsimuse,
saad klappi avades sealt kindlasti ka
vastuse. Kas tead, kui palju sul on
verd? Miks on vaja süüa? Kus asub
keha kõige väiksem luu? Aga kõige
pikem? Kas süda ka kunagi puhkab?
Kuidas töötavad närvid? Küsimuste
abil saad kontrollida, kui palju kasulikku ja huvitavat sulle meelde jäi.

