
Keskraamatukogu noortekirjanduse auhind läks  Kaia
Raudsepa raamatule “Nähtamatu tüdruk” 

Tallinna Keskraamatukogu tunnustas Margus Karu noortekirjanduse 
auhinnaga eelneval aastal 
raamatukogust kõige enam laenatud Eesti
noorteromaani „Nähtamatu tüdruk” 
autorit Kaia Raudseppa, kes sai enim
hääli ka noorte hulgas läbi viidud üle-
eestilisel hääletusel „Noor loeb“.

„Ma  ei  suuda  seda  ikka  veel  uskuda,  et
päriselt loetakse mu raamatut,“ ütles Kaia
Raudsepp,  kelle  jaoks  „Nähtamatu
tüdruk“  on  esikromaan.  „Ma  olen  nii
tänulik kõigile neile, kes on mu raamatut
lugenud ja kellele see meeldinud on. Ma poleks kunagi uskunud, et see saab sellise
tähelepanu osaliseks.“

„Nähtamatu  tüdruk”  kirjeldab  ühe  noore  neiu  sisemaailma heitlusi.  Peategelane
Lena  on  sattunud  justkui  nõiaringi.  Ühelt  poolt  süvendab  tema  ebakindlust
koolikaaslaste kiusamine. Teisalt sisendab Lena endale ise, et ta ei vääri sõprust ja
tahab olla nähtamatu. Kaia Raudsepp ei kiirusta oma esikromaanis lugejat tagant,
lugeja saab koos Lenaga analüüsida kõiki mõtteid, hirme ja ootusi.

„Noor loeb“ tõlkekirjanduse kategoorias sai enim hääli Stephenie Meyeri romaan
„Keskööpäike”.

NÄHTAMATU TÜDRUK Autor: Kaia Raudsepp  

Lena on abiturient, kes armastab numbreid, mitte
tähti. Üksindust, mitte sõprust. Vähemalt üritab ta
end  selles  veenda.  Ta  peab  end  nähtamatuks
tüdrukuks, kes ei  väärigi  sõpru. Miks keegi peaks
tahtma  olla  sõber  kellegagi,  kes  saab  vaevu  sõna
suust?  Kuni  Lena  kohtab  üht  noormeest  ja  tema
senine  arusaam  elust  lööb  vankuma.  Miks  poiss
temaga räägib? Mida sõprus tähendab? Kas temal,
Lenal,  on üldse kedagi  vaja? Lena asub vastuseid
otsima,  aga  kas  kõigile  küsimustele  leidubki
vastuseid? Kaia Raudsepp on sündinud 1995. aastal
Võrumaal.  2018.  Aastal  lõpetas  ta  Tartu  Ülikooli
infokorralduse  eriala,  spetsialiseerudes
raamatukogundusele. Praegu elab Tartus ja töötab

tugiisikuna. „Nähtamatu tüdruk” on tema esikromaan. 

https://eestielu.goodnews.ee/noor-loeb-i-keskraamatukogu-teeb-noortekirjandusepaevalt-ulekande/
https://www.rahvaraamat.ee/a/authors/kaia-raudsepp/800691/et
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