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Marco Viale  

„Siniste huntide linn“
Itaalia keelest tõlkinud Eda Ahi
32 lk, formaat 270 x 270 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6301-1-2 (köites),  
on ka e- ja audioraamat
Vanusele 6+

Siniste huntide linnas elavad ainult sinised hundid. Nad on väga korralikud ja neile  
ei meeldi üllatused. Nad joovad sinistest tassidest ja kirjutavad siniste pliiatsitega. Igal 
hommikul tiriseb kõigis majades täpselt samal hetkel äratuskell. Ühel päeval ilmub aga 
linna punane hunt! Ta naeratab ja vilistab omaette. Midagi niisugust pole sinised hundid 
veel kunagi teinud ega näinud. Siniste huntide maailm pöördub pea peale. „Siniste huntide 
linn” aitab aru saada, et me kõik oleme erinevad ja just see muudabki elu värviliseks.

Raamatu väljaandmist toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Marco Viale sündis mereäärses linnakeses 
ja elab praegugi mere lähedal. Marco on 
väga kiindunud vaaladesse – lapsena nägi 
ta ühte päris lähedalt. Võibolla ongi just 
sellest saanud alguse tema veendumus, et 
sardiinid pole midagi muud, kui noored vaalad. 
Marco on veendunud ka selles, et pilvedel 
on lisaks erinevale kujule ka erinev maitse. 
Täiesti arusaadavalt on kõige nõutumad 
maasikamaitselised, aga ka vaarikamaitselised 
pole palju kehvemad. Ühes asjas on Marco  
aga ABSOLUUTSELT veendunud: hundid  
on värvilised, sinised, punased ja kollased.

Vt ka https://youtu.be/lTQ0hi9PTig

Eda Ahi (s 1990) elab oma sünnilinnas Tallinnas, 
kusjuures samuti peaaegu mere ääres. Tema 
kodulinn meenutab kangesti siniste huntide 
linna. Mõnikord näib, nagu kirjutaksid seal 
kõik ainult siniste pastakatega ja sõidaksid 
igal hommikul täpipealt sama teed pidi tööle, 
kooli ja lasteaeda. Aga mõnikord juhtub sealgi 
üsna kummalisi asju. Ja tihtipeale on isegi 
väga tore. Näiteks on tore käia unes või ilmsi, 
päikeseloojangu või hoopis -tõusu ajal mere 
ääres lugusid korjamas ja proovida pärast  
ära arvata, millistest kaugetest maadest on  
tuul need koduranda puhunud. 

Vt ka https://youtu.be/Y4BEG1omSLg



Evelina Daciu-te
.
   

„Õnn on rebane“
Illustreerinud Aušra Kiudulaite

.

Leedu keelest tõlkinud Tiina Kattel
48 lk, formaat 255 x 245 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6301-5-0 (köites),  
on ka e- ja audioraamat
Vanusele 6+

Kord elas ühes suures linna poiss nimega Povilas. Tal olid isa, ema ja maja puu otsas. 
Ühel päeval ilmus poisi ellu rebane. Ja kui sinu ellu ilmub rebane, siis võib kõike oodata … 
Tundlik lugu jutustab poisi ja rebase sõprusest, heldusest, kaotuse kurbusest ja leidmise 
rõõmust. Sellest, mis on tähtis kõigile, nii suurtele kui ka väikestele. Õnnest.

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Evelina Daciu-te
.
  (s 1975) on leedu luuletaja  

ja kümne lasteraamatu autor. Tema kõige 
tuntum lasteraamat „Laime

.
 yra lape

.
“ („Õnn  

on rebane“) on saanud väga palju auhindu. 
Aastal 2018 arvati see illustratsioonide eest 
IBBY aunimekirja ning 2019. aastal Münchenis 
asuva Rahvusvahelise Noorsooraamatukogu 
kataloogi White Raven.

Juba koolis käies tahtis Evelina kirjanikuks 
saada. Ta õppis ajakirjandust ja suhtekorraldust 
ning töötas mitmes ametis. Ühel päeval kolis 
aga koos oma perega Hiinasse, kus ta hakkas 
raamatuid kirjutama. Evelina usub, et hea lugu 
võib aidata lastel vastuseid ja uusi radu leida 
ning loovust ja empaatiat hoida. 

Vt ka https://youtu.be/H7_OSwkaZvs

Tiina Kattel (s 1971) on enda sõnul küll eestlane, 
kuid ka seto ja isehakanud leedulane. Esimest 
korda sattus ta Leetu üliõpilasmalevasse – käis 
tööl linapõllul ja aitas korrastada kohalikku 
mõisahoonet. Sel ajal armus Tiina Leedusse 
ja leedu keelde ning hakkas peagi Vilniuse 
ülikoolis leedu keelt õppima. Sellest ajast 
ongi tal kaks kodumaad, kaks keelt, rahvast 
ja kultuuri. Praegu elab Tiina Tartus ja töötab 
Tartu ülikoolis, kus õpetab eestlastele leedu 
keelt, kultuuri, kirjandust ja ajalugu ning 
välistudengitele eesti keelt.

Vt ka https://youtu.be/aUTuLVD7PeM



Bettina Obrecht   

„Ma siis lähen nüüd, 
ütles Aeg“
Illustreerinud Julie Völk
Saksa keelest tõlkinud Piret Pääsuke
32 lk, formaat 210 x 280 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6300-9-9 (köites),  
on ka e-raamat
Vanusele 6+

Käes on pühapäev ja külla tuleb Lara sõber Aeg. Imelikul kombel on Lara perel  
midagi tema vastu: nad tahavad teda parajaks teha, raisata või hoopis surnuks lüüa. 
Lõpuks saab Ajal sellest villand ja ta läheb ära. Laral aitab teda otsida ainult kass,  
sest kellelgi pole Aja jaoks aega … Raamat õpetab mõtlema sellele, kuhu aeg kaob  
ja mis sellega meie keeleruumis võib juhtuda.

Raamatu väljaandmist toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Bettina Obrecht (s 1964) õppis ülikoolis 
hispaania ja inglise keelt. Tema esimene 
lasteraamat ilmus juba 1994. a. Nüüdseks 
on ta avaldanud enam kui 50 laste- ja 
noorteraamatut, paljud neist on tõlgitud 
teistesse keeltesse. Ta kirjutab tekste ka  
raadio jaoks, täiskasvanutele ning tõlgib 
raamatuid saksa keelde. Bettina elab koos  
oma perega Hessenis.

Vt ka https://youtu.be/ta8v8GenQnM

Piret Pääsuke (s 1959) on saksa filoloog, 
ilukirjandust tõlkinud üle 30 aasta. Viimasel  
ajal armastab üha rohkem lastekirjanduse 
tõlkimist – ikka selleks, et kasvaval pojatütrel  
ja muidugi ka kõigil eesti lastel, kes saksa keelt 
ei mõista, oleks toredaid raamatuid lugeda. 
Tubast tõlkimistööd tasakaalustab ta liikumis-
harrastustega – country line tantsu ja ujumisega, 
kulgemisega metsas ja mere ääres.

Vt ka https://youtu.be/tvN7z_cK7wo



Tomi Kontio   

„Koer nimega Kass“
Illustreerinud Elina Warsta
Soome keelest tõlkinud Jan Kaus
32 lk, formaat 220 x 220 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6300-3-7 (köites),  
on ka e- ja audioraamat
Vanusele 6+

Koer sai juba kutsikana nimeks Kass, sest üksi elades peab olema sama iseseisev  
nagu kass. Koer nimega Kass tunneb end aga hoopis üksiku, mitte iseseisvana.  
Ootamatult kohtub linnas ekslev Kass mehega, kelle nimi on Nugis. Kaks kodutut  
saavad parimateks sõpradeks ja hakkavad teineteisele tähendama kõike.

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Tomi Kontio (s 1966) on oma põlvkonna 
hinnatuim ja kiidetuim Soome luuletaja.  
Peale luuletuste on ta kirjutanud proosat, 
laulusõnu ja lasteraamatuid. Tomi esimene 
lasteraamat „Kevadel sai isa tiivad“ võitis  
2000. aastal Soome laste- ja noortekirjanduse 
auhinna Finlandia Junior. Tomi ütleb, et kui ta  
ei oleks kirjanik, siis ta oleks hea meelega 
lennuki piloot. Ta soovib, et kõigil maailma  
lastel oleks võimalik nautida toredaid lugusid  
ja vahel oma fantaasia lendu lasta.

Vt ka https://youtu.be/R4kt3WhOZeQ

Jan Kaus (s 1971) on väga mitmekülgne 
inimene: ta kirjutab proosat, luulet, libretosid 
ja stsenaariume, toimetab ja tõlgib, korraldab 
kirjandusfestivali, joonistab ja näitleb. Kõigele 
sellele lisaks meeldib talle sulgpalli mängida 
ning sadu filme sajandat korda üle vaadata.

Vt ka https://youtu.be/ek7lpO3nd00



Tomi Kontio   

„Koer nimega Kass 
kohtab kassi“
Illustreerinud Elina Warsta
Soome keelest tõlkinud Jan Kaus
32 lk, formaat 220 x 220 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-630-27-3 (köites)
Vanusele 6+

Koer nimega Kass ja mees, kelle nimi on Nugis, on parimad sõbrad. Nad suisa kiirgavad 
sõprust, armastust ja vabadust. Sadamas aega veetes näevad nad, kuidas laevast astub 
maha väike must kass. Mida aga mõtleb koer nimega Kass, kui ta kohtub päris kassiga? 
Nugiselt õpib Kass, et armastus ei kao kuskile ka siis, kui seda kellegi kolmandaga jagada. 
Eesti keeles on varem ilmunud Tomi Kontio koera-sarja esimene raamat “Koer nimega 
Kass”.

Tomi Kontio (s 1966) on oma põlvkonna 
hinnatuim ja kiidetuim Soome luuletaja.  
Peale luuletuste on ta kirjutanud proosat, 
laulusõnu ja lasteraamatuid. Tomi esimene 
lasteraamat „Kevadel sai isa tiivad“ võitis  
2000. aastal Soome laste- ja noortekirjanduse 
auhinna Finlandia Junior. Tomi ütleb, et kui ta  
ei oleks kirjanik, siis ta oleks hea meelega 
lennuki piloot. Ta soovib, et kõigil maailma  
lastel oleks võimalik nautida toredaid lugusid  
ja vahel oma fantaasia lendu lasta.

Vt ka https://youtu.be/R4kt3WhOZeQ

Jan Kaus (s 1971) on väga mitmekülgne 
inimene: ta kirjutab proosat, luulet, libretosid 
ja stsenaariume, toimetab ja tõlgib, korraldab 
kirjandusfestivali, joonistab ja näitleb. Kõigele 
sellele lisaks meeldib talle sulgpalli mängida 
ning sadu filme sajandat korda üle vaadata.

Vt ka https://youtu.be/ek7lpO3nd00

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa



Katarzyna Ryrych    

„Takjaväli“
Illustreerinud Graz

.
yna Rigall

Poola keelest tõlkinud Hendrik Lindepuu
120 lk, formaat 170 x 240 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6300-7-5 (köites),  
on ka e- ja audioraamat
Vanusele 8+

Takjavälja ääres elavatest lastest saavad täiesti ebaharilike sündmuste tunnistajad.  
Keegi muutub konnaks. Sokkides kasvavad mustad augud. Saladuslik härrasmees kõnnib 
ringi, äikesepilv nööri otsas. Kiik ärkab ellu ja proua Dora karbikesest paneb plehku igavus. 
Kas tõesti võib olla tõsi, et kõik niidid viivad ühe kummalise vana naise ja tema kassini?

Raamatu väljaandmist toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Katarzyna Ryrych (s 1959) on Poola kirjanik, 
luuletaja, õpetaja ja maalikunstnik, kes hakkas 
lasteraamatuid kirjutama üle kümne aasta 
tagasi. Nüüdseks on tema sulest ilmunud 
rohkem kui 40 raamatut lastele ja teismelistele, 
aga ka lühijutte ja romaane täiskasvanutele. 
Kokku on neid saanud 54. Katarzynale meeldib 
kirjutada, sest lugude väljamõtlemine võrdub 
tema meelest uute maailmade loomisega.

Vt ka https://youtu.be/p8_7NLJtd6w

Hendrik Lindepuu (s 1958) õppis poola  
keele ära omal käel – huvist poola kirjanduse 
ja kultuuri vastu. Peale tõlkimise on ta oma 
elus ka muid asju teinud: näiteks töötanud 
tuletõrjes vahtkonnaülemana ja olnud pikka 
aega teivashüppetreener. Nüüd elab ta juba 
seitsmendat aastat metsatalus, inimesi näeb 
harva, aga metsloomi iga päev. Tõlkimisse 
toovad vaheldust seenel- ja marjulkäigud, 
kalapüük ja sportimine.

Vt ka https://youtu.be/eykn-gRPo60



Bart Moeyaert     

„Tänapäeval on  
kõigi nimi Sorry“
Hollandi keelest tõlkinud Kerti Tergem
Kaanepildi joonistas Anne Pikkov
128 lk, 140 x 215 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6301-3-6
Vanusele 10+

Bart Moeyaert loob selles raamatus terava, emotsionaalselt laetud portree 12aastasest 
Biancast, kellel peaks tema ema sõnul olema kaasas kasutusjuhend. Kodus keerleb elu 
Bianca noorema venna ümber, kelle süda on haige. Isa juurde on tüdruk oodatud  
igal teisel nädalavahetusel. Bianca oskab suurepäraselt vaikida, kuid oma mõtteid ta  
vaigistada ei suuda. Ja siis äkki istub Bianca elutoas tema lemmiknäitleja Billy King!  
Tüdruk hakkab tasapisi mõistma, et ta suudab oma tundeid väljendada. 

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Bart Moeyaert (s 1964) sündis Belgias Brügges 
ja kasvas üles noorimana seitsmest vennast.  
Ta õppis Brüsselis hollandi ja saksa filoloogiat 
ning ajalugu. Kriitikud on nimetanud tema 
raamatuid poeetilisteks ja filmilikeks ning 
need on saanud auhindu kõikjal maailmas. 
2019. a sai Bart Moeyaertist Astrid Lindgreni 
mälestusauhinna ALMA laureaat.

Vt ka https://youtu.be/JnHCEXhD_EY

Kerti Tergem (s 1968) armastab keeli ja 
kultuure, reisimist ja raamatuid. Iga raamat 
on reis kellegi maailma ja raamatut tõlkides 
viibib ta seal seal kauem kui lihtsalt lugejana. 
Mõnikord elab Kerti hoopis kellegi teise elu, sest 
peab pugema sügavale tegelaste sise maailma. 
Kõik inimesed on erinevad, kõik maailmad on 
erinevad. Neid lähemalt tundma õppides areneb 
mõistmisvõime ja hinge koguneb rikkus, mida 
keegi ei saa ära võtta. Seepärast ongi raamatute 
tõlkimine üks Kerti lemmiktegevusi.

Vt ka https://youtu.be/r82cCR5qX5E



Dita Zipfel    

„Kuidas hullus  
mulle ilmaelu seletas“
Illustreerinud Rán Flygenring
Saksa keelest tõlkinud Piret Pääsuke
200 lk, formaat 140 x 215 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6301-2-9
Vanusele 10+

Kui Lucie satub nägema kuulutust, kus koera jalutamise eest pakutakse ülipalju 
raha, usub ta, et on võitnud jackpoti. Varsti selgub aga, et koer on ammu surnud ja 
kuulutuse on kirjutanud ilmselgelt hull vanamees, kes otsib oma eriskummalisele 
kokaraamatule variautorit. Loomulikult ei usu tüdruk sõnagi, kui vanamees jaurab 
midagi draakonisüdametest (mis on väga sarnased tomatitega) või libahuntide  
süljest (mis näeb kahtlaselt mee moodi välja). Sellest hoolimata proovib ta järele 
armujoogi retsepti. Mitte et Marvin talle päriselt meeldiks, aga no nii igaks juhuks …

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Dita Zipfel (s 1981) on müünud friikaid  
Sylti saarel, popkorni kinos, kingi Berliinis 
ja aedvilja Hamburgis. Veel on ta lüpsnud 
Mallorcal lehmi, enne kui temast sai õpetaja 
Põhja-Friisimaal. Tänapäeval kirjutab ta  
tekste pildiraamatutele, näidendeid, 
stsenaariume ning tema debüüt noorsoo-
kirjanduses „Kuidas hullus mulle ilma elu  
seletas“ sai 2020. a Saksa noorsoo - 
kirjanduse auhinna.

Vt ka https://youtu.be/9qI3NixRJ4U

Piret Pääsuke (s 1959) on saksa filoloog, 
ilukirjandust tõlkinud üle 30 aasta. Viimasel 
ajal armastab üha rohkem lastekirjanduse 
tõlkimist – ikka selleks, et kasvaval pojatütrel 
ja muidugi ka kõigil eesti lastel, kes saksa keelt 
ei mõista, oleks toredaid raamatuid, mida 
lugeda. Tubast tõlkimistööd tasakaalustab ta 
liikumisharrastustega – country line tantsu ja 
ujumisega, kulgemisega metsas ja mere ääres.

Vt ka https://youtu.be/tvN7z_cK7wo



Elin Nilsson      

„Kutsung 
sisekosmosest“
Rootsi keelest tõlkinud Kadi-Riin Haasma
160 lk, formaat 133 x 200 mm, kõvad kaaned
ISBN 978-9916-6302-1-1 (köites),  
on ka e-raamat
Vanusele 13+

Kutsung sisekosmosest“ on kogumik lugusid lapsepõlve ja noorukiea piirimailt.  
Need lood räägivad armastusest, sõprusest, rõõmust ja kurbusest, tülidest ja truudusest. 
Sõpradest, kes pole enam sõbrad. Endistest sõpradest, kes saavad uuesti sõpradeks. 
Armumisest ilma midagi tagasi saamata. Esimesest suudlusest. Õest, kes vajab rohkem,  
kui sa pakkuda suudad. Õnnest lasta taeva poole maailma kõige ägedam ilutulestik.  
Elust, mis on ühekorraga nii hirmus keeruline kui ka hirmus lihtne.

Raamatu 
väljaandmist 
toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Elin Nilsson hakkas kirjutama teismelisena. 
Praegu on ta 36aastane ja elab väikses 
Knislinge külas Lõuna-Rootsis. Kõige rohkem 
meeldib talle kirjutada lastele ja noortele, sest 
see paneb fantaasia tööle. Alates 2011. aastast 
on Elin Nilssoni sulest ilmunud kaks noortele 
lugejatele mõeldud romaani ja kaks lühijuttude 
kogumikku. Sel ajal kui Elin ei kirjuta, õpetab ta 
rootsi keelt ja loovkirjutamist. Vabal ajal naudib 
aiatöid, kaevab ja istutab, ning mängib oma 
kaheaastase pojaga.

Vt ka https://youtu.be/PLzJbSIcFJM

Kadi-Riin Haasmale meeldisid võõrkeeled  
juba lapsena, saksa keele kõrval ka Põhjamaade 
keeled. Ülikooli läks ta õppima rootsi keelt. 
Keeltega ongi Kadi-Riin tegelema jäänud, 
aastate jooksul on ta nii rootsi keelt õpetanud 
kui ka rootsi keelest tõlkinud, viimasel ajal 
kõige rohkem ilukirjandust. Eriti tore on tõlkida 
lasteraamatuid, seal on rõõm õigest sõnast ja 
ladusast tekstist vaat et kõige suurem. 

Vt ka https://youtu.be/fMJO9ruh7ZA



Ditte Wiese     

„Ja siis ma upun“
Taani keelest tõlkinud Eva Velsker
336 lk, formaat 140 x 220 mm,  
pehmed lakkadega kaaned
ISBN 978-9916-6302-6-6 Köites),  
on ka e-raamat
Vanusele 18+

Kui sa ei ole perfektne, siis oled luuser! Nii arvab 18aastane  
Josephine, kes püüab olla sama täiuslik ja osav nagu tema sõbrad.  
Josephine’il on eluplaan. Ta on valinud hea hariduse, ideaalse poiss-sõbra ja õige 
toitumise. See kõik on suurepärane, kuid ometi vaevab teda miski. Tunne, et midagi on 
valesti, võbeleb tema sees ja hoiab teda ärkvel. See miski uuristab tema aju ja lööb seal 
lärmi. Paneb ta asju unustama. Hingamist unustama. Mis tal viga on? Miks ta ei võiks 
lihtsalt plaani järgida? Josephine surub end viimase piirini. Surve on nii suur, et ta upub. 
Ta ei saa üldse hingata, kuid ei julge ka appi hüüda. Sest kui ta ei saa olla ideaalne,  
siis on ta tühi koht.

Raamatu väljaandmist toetasid 

Kaasrahastas  
Euroopa Liidu programm  
Loov Euroopa

Ditte Wiese (s 1978) sündis märtsikuus keset 
kevadtuisku Silkeborgi kliinikus. Kui ta olnuks 
poiss, siis pannuks isa talle kommunist Engelsi 
järgi nimeks Friedrich. Nii aga ei läinud ja Ditte 
sai nime hoopis Martin Andersen Nexø romaani 
„Ditte Menneskebarn” peategelase järgi. See on 
traagiline lugu vaesunud tüdrukust kellest saab 
karmide sotsiaalsete olude ohver. Ditte Wiese  
ei ole seda raamatut kunagi lugenud, kuid  
ka tema kirjutab lugusid, kas maailm  
pole vaid roosa ja särav.

Eva Velskeri (s 1969) huvi Skandinaavia vastu 
on pärit lapsepõlves loetud raamatutest. Ja kui 
siis ülikooli saabusid esimesed Skandinaavia 
keelte lektorid, ei saanud ta juhust kasutamata 
jätta. Aga miks just taani keel? Taanis ei olnud 
Eva siis veel käinud, kuid see tundus sõbraliku 
ja toreda maana ning seda arvamust kinnitas ka 
ääretult tore ja inspireeriv lektor. Ja hiljem on 
Taani Evat tõesti alati sõbralikult vastu võtnud.

Vt ka https://youtu.be/i5gR0siz4W4
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