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Heiki Vilepin
lastenkirjaa

Heiki Vilep

on Tartossa vuonna 1960 syntynyt virolainen vapaa kirjailija, runoilija ja muusikko. Hänen perheeseensä kuuluvat
vaimo ja viisi lasta. Virossa Vilepiltä on julkaistu yli 30
lasten- ja nuortenkirjaa sekä lukematon määrä runoja.

Kaappipeikot
978-952-7040-00-3
Sivuja: 48
Jani on hieman laiska siivoamaan,
ja lelut lojuvat hujan hajan pojan
huoneen lattialla. Eräänä yönä Jan
kokee elämänsä seikkailun Kaappipeikkojen yrittäessä valloittaa Janin
huoneen. Miten täydeltä kaaokselta
vältytään? Miten jännittävät tapahtumat vaikuttavat Janin elämään?
Hauska ja jännittävä kertomus sisältää
myös oivan opetuksen siivoamisen ja
järjestyksen tärkeydestä.

Heiki Vilep on Virossa erittäin tunnettu myös lastenlaulujen
sanoittajana.

Heiki Vilepin kotisivut ovat osoitteessa: www.vilep.com

Kaappipeikot ovat
täällä taas
978-952-7040-01-0
Sivuja: 64
Villit Kaappipeikot sekoittavat tällä
kertaa Janin sedän Pietarin elämää.
Pietari on suuren rakennusfirman
johtaja, mutta paikkojen kunnossa
pitäminen ja siivoaminen eivät jaksa
kiinnostaa häntä. Myös hänen työntekijänsä alkavat vähätellä siivoamista, ja seuraukset ovat melkoiset.
Miten taistelu Kaappipeikkoja vastaan
lopulta päättyy?

Vilep lastenkirjallisuuden luomisesta:

"Lapsille kirjoittaminen kasvattaa, se
auttaa selventämään asioita ja jälleen
kerran huomaat, miten kokonaisen
ongelmien vyyhdin saa purettua auki
yhden hauskan lasten runon avulla.
Monimutkaisten asioiden yksinkertaistamisen kautta moni asia näyttäytyy
itsellekin toisenlaisena ja merkittävästi
ymmärrettävämpänä."

Kaappipeikot
planeetta X:llä
978-952-7040-02-7
Sivuja: 56

"Lapsille kirjoittaessa ei
myöskään tule kiusausta
salata tai valehdella mitään,
kuten esimerkiksi aikuisten
romaaneja kirjoittaessa
usein käy. Lasten maailma
on valoisa, puhdas ja suora.
Se on toki mielikuvitusrikas, mutta äärettömän
luonnollinen."

On vuosi 2427, ja kaukaisille planeetoille lentäminen on jokapäiväistä
puuhaa. Hessu ja Ossi ovat matkalla
vanhempiensa luokse lomanviettoon
K-7-planeetalle. Matka on pitkä, ja pojat
puuhaavat aikansa kuluksi monenlaista,
mutta eivät jaksa välittää omien jälkiensä siivoamisesta. Siivottomista oloista
voimansa saavat Kaappipeikot ottavat
avaruusaluksen komentoonsa, ja alus
ohjataan Planeetta X:lle, jolla peikot ja
pojat kohtaavat paikallisia asukkaita
kenties kohtalokkain seurauksin...

Kirjat ovat kovakantisia
ja lankasidottuja.
Sivun koko: 160 x 230 mm

Hiljaisuuden äänet

Nukku-Matin
höpöjutut

978-952-7040-03-4
Sivuja: 48

978-952-7040-06-5
Sivuja: 64

Mitä tapahtuu, kun kovasta metelistä nauttiva Matias joutuu paikkaan, jossa ympärillä on vain
hiljaisuutta? Matias saa pian
kokea, että hiljaisuudessa ääniä
vasta onkin. Hän kohtaa monta
erikoista ääntelijää ja oppii nauttimaan myös elämän hiljaisemmista
hetkistä.

Matildan vanhemmat eivät kiireiltään ehdi kertoa tytölle iltasatuja.
Onneksi Nukku-Matti saapuu paikalle ja
unihiekan heittämisen sijasta ryhtyykin
kertomaan mitä mielikuvituksellisimpia ja hullunkurisia tarinoita, joista
löytyy aina myös pieni opetus. NukkuMatin tarinoissa hauskat ja surullisetkin tapahtumat yhdistyvät kauniiksi
saduiksi.

Noiduttu kaupunki
Vaaleanpunainen
prinsessa
978-952-7040-05-8
Sivuja: 48
Prinsessa on tottunut aina saamaan
kaiken mitä haluaa. Eräänä päivänä hän
kuitenkin kyllästyy siihen, mitä hänellä jo
on tai mitä kaupasta saisi, ja hän lähtee
leikkimään kyläläisten kanssa. Nukkejen ja
kylän lasten kanssa leikkiessään hän oppii
monta tärkeää asiaa.

978-952-7040-07-2
Sivuja: 48
Kirjassa on viisi jännittävää ja
mystistä satua kaikenikäisille lukijoille. Kirjan sadut on järjestetty
niin, että ne vaikeutuvat loppua
kohden eli ensimmäinen satu sopii
kaikkein nuorimmille ja viimeinen
on tarkoitettu lähinnä vanhemmille, mutta yksikään satu ei
tietenkään ole lapsilta kielletty.

Tahtoisin olla
Janin seikkailut
Varjomaassa
978-952-7040-04-1
Sivuja: 56
Jani on pieni poika, joka rakastaa kaupungin
valojen katsomista ja ikkunoiden takana
elävien ihmisten elämien pohtimista.
Pimeää hän pelkää niin paljon, että kun iltasadut on kerrottu, pitää huoneen ovi jättää
raolleen. Eräänä yönä Jani saa tehtävän,
jota hän lähtee suorittamaan Varjomaahan,
jossa kaikki maailman varjot asuvat. Tapahtumarikas seikkailu kutkuttaa mielikuvitusta ja auttaa Jania pääsemään eroon
peloistaan.

Kirjojen tarinat kruunataan upealla
kuvituksella, joka on humoristisen
kekseliästä ja yksityiskohtaista. Jokaisella
lukukerralla kuvista löytää jotain uutta.

978-952-7040-08-9
Sivuja: 56
Runoja lapsille ja aikuisille. Aiheina
elämän ihanat, jännittävät ja
vähän herkemmätkin hetket
lumiukkojen rakentelusta tietokoneiden maailmaan ja äidin kunnioituksesta eläinten seikkailuihin.

Hei!
978-952-7040-09-6
Sivuja: 56
Lisää kiehtovia runoja kaikenikäisille. Runojen teemat liittyvät
vahvasti perheeseen ja perheelämään. Runoja lukiessa voi
kuulla sanojen rytmikkyyden, ja ne
ovatkin parhaimmillaan ääneen
luettuina.

Lector Kustannus Oy
Linnoittajantie 5 A 14
00940 Helsinki
lectorkustannus@gmail.com

