Sedeuuづとu三十〇千〇山

七両重昭S]①∑○巨細き正〇十〇山

Pditsamaa raama上ukogu saしongi6htu
k山aしiseks oしi k巾anikja kirjastaja

HeLi Kunnapas, P6hjust s=a kan上i
k皿a上uしemiseks oLi veeし, SeSt PaeVaし
k急is ta」u上上u ves上mas Pisisaares,

︑∵

田園

SamaS Seisus. ,,Mingil ajal
ei oma see enam tahtsust,

Vaga Palju energiat,

S5nab Heli ja kraamib laual

Olgugi et P51tsamaa

olevate raamatute seast la‑

JOOksul seitsmes koht′
mida k也lastada ‑ Vahva

On tulユa uude kohta ja

′

geda工e viimase teose, mis

kannab nime ,,Malestuste‑
ta suvi I

See on minu lemmik‑

kohtuda inimestega,

raamat, milユe ma kirjutasin

keda varem pole n証‑

kahe aastajooksul ‑ Siin on

nud,

nii tundeid kui mitmeid

s5nab kirjanik・

︑料噂

On mul kahe paeva

銅

Need kohtumised an‑
navad mulle tegelikult

Heしi Kunnapas oma teoseid tutvustamas"

Tema s6nul v5ib ta
ktlll naha raamatute

mat r露gib 17‑aaStaSeSt

muuglnumbreid′ aga

linnaneiust, kes on kesk‑

VaSti panustanud・ G也m‑

mida parlS lga屯ks tegema

ei omaks ilma taoliste
kohtumisteta ettekuju‑
tust, millised siis reaal‑

konnakaitsja, aga Satub

naasiumist h6bemedal,

ei soostu …

maale vanaema Juurde ehk

muusikakoolist akordioni,

erinevaid teemasid.// Raa‑

Mul on viis last, mu
esimene raamat ilmus tei‑

n南6 paris looduse keskele′

klaveri, Viiuli ja kitarri eri重

Samuti tuleb juttu pereva‑

ala′ k6rgharidus sisekait‑

Se lapse s屯ndimisega sa‑

glⅤallas七・ ,,Ma ei kirjelda

Seakadeemiast, 6pplmme

mal車al ja edaspidi ilmu‑

neid stseene′ eeSm拒giks

usuteaduse instituudis,

Sidki nad korraga,

kutsetunnistus karusIoo‑

ei tea, kui kaugele

●

Sed lugejad ikkag宣On・

ei olegi lahendusi pakku‑

田園圏
固愚琵琶
ゼナ

makasvatuse alalt... ,,K6ik

ma oleksin nii j6ud‑

see raamat m6ned inime重

see andis mulle rohkelt

nud,′

da, aga V6ib細Olla弛kkab
T為naseks on mu1 20十raa‑

hakkab Heli

matut ilmunud ‑ kirjuta‑

sed lahendusele lahema南

materjali ja teemasid, mida

tud on neid tegelikult roh‑

le,// 1oodab Heli K也nnapas.

oma raamatutes kasuta‑

kemja m6tteis on materjali

Paistab, et teema On luge‑

Veelgi enam′′/ r翰gib Heli・

jaid k6ne七anud, SeSt m6ne

da,// 1eiab Heli.
Olgugl et ilmavalgust

Kui ta m6ned aas七ad tagasi

kuuga on esimene tiraaZ

On n証nud juba paarktim録

SeStaP V6ib tema sulest
edaspidigi oodata raa‑

j6udsalt kahanemise mat‑

mend raamatut, tabab Heli

ti erinevaid paiku v証sas,

ke n証danud.

end ikka m6ttelt: ,,Olen

tekitas temas imestust, et

see ikka mina v6i?

Kes teeb, See」Ouab

Kati ei tea tapselt′ kui pal‑

ju tal raamatuid i工munud

Opplmisse Ja tarkuse

On. Praeguseks on ta ka ise

omandamisse on Hel王k5‑

Kol‑

manda raamatu 16ppedes
t6des ta, et ju on raamatu
kirjutamine ikkagi midagl,

犠購潮輔

車麟鰯鰯閲靖弼蹴欝
鸞醗髄鞘輔蘭鱒

輔弼輔弼鵜‡

Ideid, m6tteid ja
huvitavaid teemasid

Heli Ktimapasel jagub,

未了二義ぢ

koos Kati Murutariga巳es‑

薄紫

matuid, mis sobivad nii
noortele kui t誹skasvanu‑
tele.
HeLi K出nnapas kirjutab raamatuid nii
Lasteしe, n○○rteしe ku圧alskasvanuteしe,
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