
Neeme, Imbi Kokkupõrked 

Eesti Raamat 2021 

1982. aastal toimub Lääne-Austraalia kõrvalisel maanteel avarii. Keegi ei saa 

tõsiselt viga, kuid õnnetuse mõju on tunda aastakümneid. Nicole ja Samantha 

Cooper mäletavad mõlemad suvepäeva, kui nende ema Tina kaotas auto üle 

kontrolli – kuid mitte päris ühtmoodi. Pärast Tina surma, peaaegu neli 

aastakümmet hiljem, on õed sunnitud õnnetuse tagajärgedega tegelema. Aastaid 

elus sihitult triivinud Nicole on lõpuks leidnud armastuse, kuid ei saa sellele 

pühenduda. Ja Samantha varjab midagi, mis võib segi lüüa elu, mille ta on enda 

jaoks suure vaeva loonud.  

„Kokkupõrked“ on lugu õdedest, kes peavad õppima toime tulema oma ema alkoholisõltuvusega ja isa 

läbikukkumisega nii abikaasa kui ka lapsevanemana. See on ka lugu põlvkondade vaheliste 

kokkupõrgete põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, miks me teeme haiget just nendele, keda kõige 

enam kaitsta tahame. Viies lugeja korduvalt olevikust minevikku, paljastab autor armastuse keerukuse 

ja vastuolud ning tasapisi hakkame mõistma raskete muutuste kulgu. Õed ja nende probleemne ema on 

ebatäiuslikud, pettumust valmistavad ja kohati vihale ajavad, kuid siiski kaastunnet äratavad. Nad on 

inimesed, kes püüavad enda tekitatud segadusest hoolimata eluga edasi minna.  

Imbi Neeme on blogija, lootustandev romaanikirjanik ja kaasahaaravate novellide autor. Tema käsikiri 

„The Spill“ („Kokkupõrked“) tunnistati 2019. aastal Penguini kirjandusauhinna vääriliseks. 

Raamatut saab laenutada Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna raamatukogudest. 

 

Jukkum, Kertu Ma naeran, et ma nutan 

Rahva Raamat AS 2020 

"See ei ole ainult 800-kilomeetrine palverännak. See on kaks korda pikem teekond 

oma sisemaailma servale ja tagasi. Läbi porimülgaste ja vihma, mis vaheldumas 

päikese ja hingematvate vaadetega, rändab Kertu valutavat ihu ja liikumiskeelde 

trotsides läbi Hispaania. Valusate ja ilusate lapsepõlvemälestuste, leina ja 

leppimiste kaudu rändab Kertu hingevaluga võideldes läbi iseenda. Kertu tõestab, 

et tegelikult ei ole meil aimugi, kui palju kaugemale suudame minna hetkest, mida 

peame oma taluvuse viimaseks piiriks. Pühkige matkavarustuselt tolm ja asuge 

rännuteele." – Lauri Räpp, kirjanik  

„Rändamine on suurim rikkus siin ilmas,” õpetab pastor Ernesto Kertut tema rännuteel Santiago de 

Compostelasse. Raamatus on liigutavad lood inimestest, keda Kertu oma teel kohtab. Lein on see, mis 

paljusid inimesi Caminole toob. Nii ka Kertut. Igalt leheküljelt vaatab vastu tema vanaemalt päritud 

elujanu. Igatsus ei tee haiget. Haiget teevad villis varbad. Iga lugeja saab aru, et see teekond pole kergete 

killast. 

Raamatut saab laenutada Iisaku raamatukogust 



 

Ehin, Kristiina Janu on kõikidel üks 

Kristiina Ehin 2020 

Ajajõe kõrgel kaldal peegeldun vetevoos Äkitselt sinna alla mu juustest kukub 

üks roos Oleme sitket sugu kuid tihti on jõude me tiivad Millest algas me lugu? 

Ja kuhu hoovused viivad? Elu- ja armastuse- janu kõrvetab huuli Õhus on 

arvamused kuid lood vaid joodavad juuri.  

Kristiina Ehini üheksas luulekogu räägib ajaloost, armastusest ja eestlastest. See 

on luule- ja lugude vormis isiklik ajalookroonika, kus segunevad faktid ja 

fantaasia ning mis ulatub muistsetest aegadest 2020. aasta karantiinikevadeni välja. 

Raamatut saab laenutada Iisaku, Kuremäe, Mäetaguse ja Pagari raamatukogudest. 


