
Kolme päeva jooksul pakuvad uu-
diskirjandust 30 kirjastust, toi-
muvad kohtumised autoritega, 

kolm põnevat seminari ja hulk arutelu-
sid, tegemist jätkub ka lastele. Mess on 
avatud Rahvusraamatukogus 4. ja 5. 
aprillil kell 10–20, 6. aprillil kell 11–17. 
Sissepääs on vaba. Programmiga saab 
tutvuda www.estbook.com.

Andrus Kivirähkilt ilmuv  
uus romaan „Maailma otsas.  
Pildikesi heade inimeste elust” 
(Eesti Keele SA) on nagu voolav  
jõgi koos värvikate tegelaste  
ja nende eludega, sidudes neid 
omavahel pööraste kohtumiste  
ja ühiste ettevõtmiste kaudu.  
Kõik see toimub meie ümber  
just alanud kevadel. 
Romaani esitletakse  
raamatumessil.
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Aiakujundus  
Eesti moodi
Kirjastuselt Varrak ilmunud „Aia  
kujundamine mõtetes ja praktikas” 
on autori Merilen Mentaali nägemus 
koduaia kujundamisest, millest aed 
koosneb ning millele on tarvis mõel-
da. Raamat on jaotatud kolmeks 
osaks, millest esimene räägib vajali-
kest plaanidest, teine osa kajastab 
praktilisi teemasid ja inspireeriv  
kolmas osa annab ideid ja teadmisi, 
kuidas taimi omavahel sobitades ae-
da kujundada ja seda hooldada. 

Film „Klass”  
nüüd raamatuna
Kirjastuselt Tänapäev ilmus märtsis 
Ilmar Raagi filmi „Klass” põhjal sün-
dinud samanimeline romaan, mille 
on kirjutanud Gerda Kordemets.  
Koolivägivalla teema pole kuskile  
kadunud ning „Klassi” teemade üle 
arutletakse siiani enamikes koolides. 
Raamat võimaldab tegelaste mõtte-
maailma rohkem avada ja annab  
uut mõtteainest. 

20 aastat Varraku 
ajaviiteromaane
1993. aastal ilmunud Daphne du 
Maurier’ „Rebecca”,  „Varraku aja- 
viiteromaani” sarja esimene raamat,  
oli üle mitmete aastate esimene  
kõvakaaneline raamat Eestis.  
Sellele ajale kohaselt oli romaani ti-
raaž 25 000. Tänaseks on  „Varraku 
ajaviiteromaani” sarjas ilmunud pea 
250 raamatut umbes sajalt autorilt. 
Sarja viimased raamatud on Kate 
Mortoni „Unustatud aed” I ja II osa 
ning Penny Vincenzi „Täielik skan-
daal” I osa. Tegemist on taasiseseis-
vunud  Eesti Vabariigi kõige pikema 
raamatusarjaga.

Kupee nr 6
Kirjastuses Koolibri ilmub Rosa Lik-
somi „Kupee nr 6”, teos, mis võitis 
2011. aastal Soome tähtsaima kir-
janduspreemia, Finlandia auhinna.
„Kupee nr 6” jutustab pikast rongi-
reisist 1980ndate teisel poolel Mosk-
vast Mongoolia pealinna Ulaanbaata-
risse. See on lugu, kus lahkamislaua-
le on tõstetud Nõukogude Liit. See 
on lugu teekonnast asjade tähendus-
se, suletud maa hingeellu ja noore 
soome tüdruku enda sisemusse.
Rosa Liksom kohtub Eesti lugejatega 
1. juunil festivalil HeadRead.

uudised

Uus romaan  
Andrus Kivirähkilt

Seminarid 

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2013

„Millest algab  
eesti kirjanduse  
maailmavallutus?”
Seminaril räägitakse, kuidas satuvad 
meie autorite teosed väliskirjastajate 
huviorbiiti ja mida saavad selleks  
teha autorid ning kirjastajad.  
Peaesineja on tunnustatud autori- 
õiguse spetsialist Lynette Owen  
(Pearson Education, Suurbritannia). 
Lisaks Hanna Kjellberg (Otava Group 
Agency, Soome) ja kirjanik Indrek 
Hargla. Seminarile on oodatud  
kirjastajad, kirjanikud, illustraatorid, 
tõlkijad jt õiguste omajad. 
Osalemine on tasuta, eelregistreeri-
mine veebilehel 2. aprillini. 

„Rahvuskirjandus  
21. sajandil: sisse- 
ja väljavaated”
Põhja- ja Baltimaade kirjandusfooru-
mil otsitakse vastust küsimustele, 
mis tagab rahvuskirjanduse elujõuli-
suse ja kuidas mõjutavad teineteist 
rahvus- ja tõlkekirjandus. Arutlevad 
ja häid kogemusi jagavad esinejad 
Islandilt, Norrast, Rootsist ja Balti  
riikidest. 
Seminarile on oodatud kirjanduselu 
otsustajad, raamatukogutöötajad, 
kirjastajad, kirjanikud jt.
Osalemine on tasuta, eelregistreeri-
mine veebilehel 3. aprillini. 

„Kirjak 2013”
Tüpograafiaseminaril tulevad jutuks 
erinevad kirjatüübid, tehnilised  
võimalused ja nende sihtotstarbeline 
kasutamine, kirjatähtede anatoomia, 
kirjastamine tahvelarvutitele, tüpo-
graafia turunduse töövahendina,  
kirillitsa ja ladina tähestike  
omavahelised suhted.
Lektorid on Göran Söderström  
(Rootsi), Harri Heikkilä (Soome),  
Tagir Safajev (Venemaa), Kristjan  
Jagomägi ja Mart Anderson Eestist.
Seminarile on oodatud disainerid, 
kujundusgraafikud, kirjastajad – 
kõik, kelle tegevus puudutab tööd 
tekstiga, kujundust ja küljendust.
Osalustasuga, eelregistreerimine 
veebilehel 2. aprillini.

Seminarikavad: www.estbook.com

Tule Tallinna  
Raamatumessile

NELJAPÄEV,                 4. aprill
11.00–16.15	 Suur	konverentsisaal	

Messi avamine: Eesti Kirjastuste Liidu  
juhatuse esimees Mart Jagomägi ja  
Eesti Rahvusraamatukogu direktor  
Janne Andresoo.
Seminar „Millest algab eesti kirjanduse 
maailmavallutus?” 
Moderaator Asta Trummel.  
Töökeel: inglise keel, sünkroontõlkega. 
Vajalik eelregistreerimine.
12.00–12.45	 Väike	konverentsisaal

Kirjastus Argo esitleb:  
„Viis vaba kutsikat” (vene keeles).
Loomadest ja nende saatusest räägivad 
raamatu autor Mare Müürsepp ning  
loomade hoiupaiga perenaine  
Larissa Kozõreva.
13.00–13.45	 Nurgasaal

Kirjastus Argo esitleb: Mihhail  
Stalnuhhin „Vene–eesti õppesõnastik”. 
Esitlusel arutleb koostaja koos professor 
Aadu Mustaga eesti keele, keeleõppe ja 
keelepoliitika olukorra üle.
14.00–15.45	 Nurgasaal

Kirjastus Avita esitleb: e-tund.
Kutsetega.
14.00–15.00

Ekskursioon Rahvusraamatukogu  
lugemisalasse (vene keeles)*.
15.00–16.00		 5.	korruse
	 säilitusosakond	

Töötuba: „Kuidas pikendada  
raamatu eluiga”.*  
Kiletamine – kiire kaitse;  
puhastamine – parim hooldus;  
köitmine – pikk iga;  
konserveerimine ja restaureerimine.
15.00–16.00	

Ekskursioon Rahvusraamatukogus: 
„Raamatu teekond lugejani”.*
16.00–17.45		 Nurgasaal

Laste meisterdamistuba.  
Valmistatakse pisikesi raamatuid,  
mis sobivad nukumajja või mängu- 
asjadele tähtede õpetamiseks.  
Ka pisikesed lapsed saavad hakkama.  
Juhendab Mae Kivilo.
17.00–17.45	 Väike	konverentsisaal	

Eesti Keele Sihtasutus esitleb:  
Andrus Kivirähk „Maailma otsas.  
Pildikesi heade inimeste elust”. 
Autoriga vestleb Mart Juur.

REEDE,                             5. aprill
10.00–16.00	 Suur	konverentsisaal

Kirjandusfoorum: „Rahvuskirjandus  
21. sajandil: sisse- ja väljavaated”. 
Moderaator: Asta Trummel.  
Töökeel: inglise keel, sünkroontõlkega. 
Vajalik eelregistreerimine.
10.00–16.00	 Väike	konverentsisaal

Tüpograafiaseminar „Kirjak 2013”.
Moderaator: Mart Anderson.  
Töökeel: inglise keel.  
Vajalik eelregistreerimine, osalustasuga. 
11.00–12.45	 6.	korruse	näitusesaal

Kirjastus Argo Mooni-raamatute meele-
olukas esitlus. Lastekirjanik Eve Hele 
Sits sisustab koos torupillimängija  
Merike Paberitsiga lastele toreda tunni, 
pajatades senistest lugudest ja peagi  
ilmuvast Mooni Eestimaa-raamatust.
13.00–13.45	 Nurgasaal

Kirjastus Pegasus esitleb:  
Autoritund Jaak Juskega. 
Lisaks raamatule „Lood unustatud  
Tallinnast” räägib autor ka peatselt ilmu-
vast sarnasest raamatust Tartu kohta.
13.00–13.45	 6.	korruse	näitusesaal

Goethe Instituut esitleb: Lastekirjanik 
Paul Maari kohtumine lastega.  
Autor loeb ette katkendeid oma raama-
tust „Nädal täis laupäevi” (eesti keeles 
ilmunud aastal 2010). Vestlust juhib  
ja tõlgib Kristel Kaljund. 
14.00–14.45	 6.	korruse	näitusesaal

Kirjastus Koolibri esitleb: Margit  
Sarapik „Kalendrilinna lood”. 
Aastaringi mööda käivad ja lugusid  
loevad ning mängivad Pirita Majandus-
gümnaasiumi õpilased.
14.00–14.45	 Nurgasaal

Kirjastus Argo esitleb: Mati Sirkel räägib 
Riias sündinud saksa kirjanikust Werner 
Bergengruenist ja tema suurromaanist 
„Nii taevas kui ka maa peal”. 
14.00–14.45	 Autorinurk

Kirjastus Grenader esitleb:  
Mati Õun „Idarinde relvad”. 
Autoriga vestleb Hanno Ojalo.
14.00–15.00

Ekskursioon Rahvusraamatukogu  
lugemisalasse (eesti keeles).*
15.00–15.45	 6.	korruse	näitusesaal

Kirjastus Koolibri esitleb:  
Jaanus Vaiksoo „Supipotikarneval”. 
Loevad, laulavad, mängivad ja suppi  
segavad näitlejad Kaja Teatrist  
(Rocca al Mare Kool). 
15.00–15.45	 Autorinurk

Eesti Rahva Muuseumi sarja „Vanavara 
kogumisretkedelt” tutvustab koostaja  
Piret Õunapuu; Tartu Linnamuuseumi 
uut, 19. sajandi Tartu mälestisi sisaldava 
sarja raamatut „Emil Andersi mälestu-
sed” ja teisi väljaandeid tutvustab  
Marge Rennit.

15.00–15.45	 Nurgasaal
Kirjastus Argo esitleb:  
Muistse vabadusvõitluse järgne Eesti  
ja Jäälahing. Andres Adamsoni raamat 
„1242. Müüti murdes”.
16.00–16.45	 Nurgasaal

TEA Kirjastus esitleb: Taskuentsüklopee-
dia eelesitlus – ülesehitus ja sisu.
16.00–16.45	(Autorinurk)

Kirjastus Hea Lugu esitleb:  
Abdul Turay „Väike valge riik”. 
16.00–17.00	

Ekskursioon Rahvusraamatukogus: 
„Raamatu teekond lugejani”.*
17.00–18.45	 Nurgasaal

Laste meisterdamistuba. Valmistatakse 
pisikesi raamatuid, mis sobivad nuku-
majja või mänguasjadele tähtede  
õpetamiseks. Juhendab Mae Kivilo.
17.00–17.45	 Autorinurk

Vestlusring: „Kas Eesti ajalugu on ära 
kirjutatud?” Arutlevad Reigo Rosenthal 
ja Marko Tamming, Laine Randjärv,  
Ivo Juurvee ja kirjastuse SE&JS juht  
Sirje Endre.
18.00–18.45	 Autorinurk

Vestlusring: „Kultuurkapitali algupärase 
kirjanduse aastapreemia nominendid ja 
laureaadid”.  Arutlevad Heili Sibrits ja 
põhižürii esimees Tiit Aleksejev ning  
lasteraamatute žürii esimees Jaanika 
Palm.

LAUPÄEV,                      6. aprill
11.00–15.00	 Väike	konverentsisaal

Vanade trükiste oksjon.  
Korraldaja Madis Kolk.
11.00–11.45	 Nurgasaal

Mudilaste kirjandushommik – loetakse 
TEA kirjastuse laste kuldraamatuid, joo-
nistatakse pilte ja tutvutakse uue raama-
tuga „Eesti loomajuttude ja -salmide 
kuldraamat”. Hommikut juhib Eve Leete.
12.00–15.00	 Suur	konverentsisaal

Eesti Lastekirjanduse Keskus:  
Üle-Eestilise 3. ja 4. klasside kirjandus-
mängu finaal. Kirjandusmängu teema  
on uuem lastekirjandus. Üle Eesti  
osaleb finaalis 13 võistkonda.
12.00–12.45	 Autorinurk

Kirjastus Päike ja Pilv esitleb: 
Kristiina Kassi ja Kristi Kangilaski  
raamat „Unelinnu pesa” mudilastele.
13.00–13.45	 Autorinurk

Kirjastus Grenader esitleb:  
Rauno Võsaste „Johannes Soodla.  
VR II/2, II/3 relva SS-i kindral”. 
14.00–14.45	 Autorinurk

Aama Elwe-Oja triloogia  
„Kuhu ma lähen, mu järv” esitlus.  
Autoriga vestleb Inna Feldbach.

NB! Kavas võiB esiNeda muudatusi!
* OsalemiseKs registreeruda tel. 630 7251,  
630 7249 või iNdreK.Oper@NliB.ee
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Hinnalised  
hetked lastega
Abiks hõivatud  
vanemale
Harley A. Rotbart
tõlkinud  
Mattias Jõesaar
272 lk, kõva köide

Tordid ja koogid 
nagu ehedas  
pagariäris
Eva Palu
132 lk, kõva köide
Eva Palu koogid ja tordid on aastate-
pikkuse harjutamise, äratundmis- 
rõõmu ja pühendumuse tulemus.  
Kirg koogiküpsetamise vastu viis Eva 
mõned aastad tagasi lausa väikese 
Perenaise Pagariäri avamiseni, mille 
koogid valmivad ta enda kodus. Raa-
matus on ligi 50 tordi- ja koogiretsep-
ti, mida Eval on palutud valmistada  
ikka ja jälle. Eva näitab, et pagariäris 
on ka tänapäeval võimalik teha kooke 
nii, et need valmivad ilma lisa- ja säili-
tusaineteta, vaid parimat toorainet ka-
sutades. Lisaks praktilised nõuanded, 
kuidas valmistada tõeliselt krõbe ja 
samas kaunis muretainapõhi, pealt 
murenemata juustukook, milline  
martsipan sobib küpsetamiseks  
kõige paremini ja palju muud. 

Oma Maitse  
retseptiraamat II
300 lk, kõva köide
Oma Maitse retsepti-
raamatu soe vastuvõtt 
andis meile indu panna 
kokku järgmine osa paarisaja suure-
pärase retseptiga. Välja valitud toidud 
on mõnus segu eesti- ja harjumus- 
pärasest ning moodsast ja rahvus- 
vahelisest. Olgu speltatang või lill-
kapsas, tofu või veisekeel, lõhe või 
rannakarbid – abi, kuidas põnevat  
toorainet kasutada, saab siit alati.

Põhjala  
logiraamat
Itaalia tudengi aasta 
Eestis
Andrea Atzori
tõlkinud Kertu Põder
200 lk, pehme köide
„Põhjala logiraamatu” autor on Eestis-
se sattunud Itaalia vahetusüliõpilane, 
kes isegi Tartusse kohale jõudes ei 
suutnud uskuda, et sellises linnake-
ses võib leiduda ülikool. Et koduseid 
kaugel Vahemere ääres oma seikluste-
ga kursis hoida, pani ta kõik – pea- 
aegu kõik – nähtu ja läbielatu kirja. 
Emotsionaalselt, vahetult ja kirega.

Unistuste aiad 
Inglismaal
Victoria Parmas,  
Anu Jõesaar
200 lk, kõva köide
Raamat, mis viib aia-
sõbra mõtted puhkusele! Aiaajakirja-
nik Victoria Parmast ja aiaraamatute 
toimetaja Anu Jõesaart ühendab huvi 
Inglismaa kuulsate aedade vastu. Kau-
nisse albumisse on nad välja valinud 
oma parimad fotod seitsme viimase 
suve jooksul Suurbritannia erinevates 
krahvkondades külastatud aedadest.

Aiakujundus
400 ideed igasse aeda
Harald Braun
tõlkinud Aita Karo
192 lk, kõva köide
Maastikuarhitekt Harald 
Braun on oma raamatus-
se kokku kogunud mitusada näidet, 
kuidas muuta aia kujundus harmooni-
liseks ja isikupäraseks. Ta kirjeldab 
veekogude, murualade, sillutise,  
piirdeaedade ja väravate ning teiste 
aiaelementide rajamist. Raamatu  
väärtuseks on rohke pildimaterjal.  
Ligi 400 fotolt leiab igaüks ideid eri 
stiilide ja materjalide kasutamise  
kohta alates klassikalistest loodus- 
kivimüüridest kuni moodsast Cor-ten 
terasest basseinide ja pergolateni.

Ajakirjade Kirjastus2
ilmunud Kus olite teie oma  

laste kasvamise ajal?

www.kirjastus.ee

Anu Jõesaar

Tunne, mida lastearst Harley A. 
Rotbart kirjeldab oma möödu-
nud aastal Ameerikas ja tänavu 

Eestis ilmunud kasvatusraamatu sisse-
juhatuses, on vägagi tuttav meile kõigi-
le, kes me püüame teha hästi oma tööd 
ja ühtlasi olla head vanemad oma laste-
le. Me üritame igasse ööpäeva mahuta-
da 25 tundi. Iga päev tundub nädalapik-
kune ja tihti jätkub õhtul energiat vaid 
selleks, et vedada end voodisse, kust 
varavalges uut ringi alustada. Ent ometi 
tunduvad lapse aastad veerevat valguse 
kiirusel. Alles oli ta viiene, nüüd juba 
viieteistkümnene. Millal ta kasvas? Kus 
meie sel ajal olime?

Must-valge kvaliteetaeg
Kõnealuse raamatu ja laiemalt Rotbarti 
kasvatussüsteemi mõte on aidata meil 
saada lapsevanemaks, kelle vastu lap-
sed tunnevad austust ja vaimustust ja 
kes ise ei tunne end süüdi, et pole oma 
lastele küllalt palju aega pühendanud. 
Inglise keeles on Rotbarti kasvatussüs-
teemi nimeks No regrets parenting ehk 
kahetsustundeta lastekasvatus. 

Eestikeelses pealkirjas esile tõstetud 
autori põhilist nippi – kujundame argi-
rutiinis teadlikult hinnalisi hetki, mida 
veeta koos lastega. 

Rotbart rõhutab, et hinnalised het-
ked on täiesti vastupidine mõiste kui nn 
kvaliteetaeg. Viimane on hästi lavasta-
tud, intensiivne ja täielikult lastele suu-
natud tegevuspuhang, mille lõppedes 
pannakse laps tagasi teleka ette istuma 
või antakse lapsehoidjale üle. Sel juhul 
jagame oma aja mustaks ja valgeks – 
lasteta ja lastega ajaks. Lahendus pei-
tub aga pigem halli eri varjundeis – töö 
juures kulgev aeg ei pea olema lastest 
prii ning kodune aeg võib sisaldada ka 
tööd, kuhu samuti on võimalik kaasata 
lapsi. 

Kuidas karastus teras
„Oh, juba mul hakkaski piinavalt va-
lus…..” kurtis tuttav viie lapse ema ko-
he, kui oli saanud sissejuhatusega ühe-
le poole. Loomulikult ei saa nõukaajal 
koolis käinud inimene seda raamatut 
sirvides peast tüdimuseni korratud 

mõttetera teosest „Kuidas karastus te-
ras”: „Elada tuleb nii, et hiljem poleks 
piinavalt valus sihitult elatud aastate 
pärast.” 

Minu hirm teadlikuks saada oma si-
hitult elatud aastatest koos valguse kii-
rusel sirgunud lastega oli vähemalt sa-
ma suur. Ilmselt veelgi suurem, sest 
selle raamatu tõlkis eesti keelde mu 
täiskasvanud poeg. Mida küll tema uue 
teadmise valguses oma lapsepõlvest 
võib arvata? 

Õnneks ei ole asi nii hull. Poeg väitis, 
et mitu raamatu nippi olidki tema lapse-
põlves kasutusel ja nendega seotud mä-
lestused meenuvad talle tõesti helgetes 
värvides. Ka mulle tundub pärast raa-
matu lugemist, et nii mõndagi Rotbarti 
pakutud lahendust kasutavad vanemad 
intuitiivselt või surub elu need meile 
lihtsalt peale. Kuid rohkem vist siiski 
emadele, kes veedavad koos lastega iga 
päev väärtuslikku aega köögis, autos, 
kooliteel, kontoris, pesumasina kõrval, 
peenramaal… 

Raamat WC-s lugemiseks
Ilmselt ongi raamat kirjutatud pisut 
rohkem isadele kui emadele. Ega autor 
püüagi seda väga varjata. Näiteks on ta 
kirjutanud peatükid hästi lühikesed 
ning soovitab hoida teost WC-s ja luge-
da jupikaupa, nii kaua kui kulub… saa-
te isegi aru. 

Teisalt on sümpaatne, kuidas autor 
annab lihtsatele kasvatussoovitustele 
laiema tausta, mis töötab ka meeste 
peal. Toon mõned näited. 

Lastega parki mineku peatükk algab 
sõnadega: sinu maksurahale ei saa olla 
paremat kasutust kui see, mis läheb 
loomaaedade ja avalike parkide ülalpi-
damiseks. Makse pead sa maksma nii-
kuinii, vaatamata sellele, kas sa käid 
pargis või mitte, targem oleks ikkagi 
see võimalus ära kasutada. 

Seda, miks tuleks vanemal alati rõõ-
muga tervitada koolilapsele kodus teha 
antud suurprojekte, põhjendab autor 
järgmiselt: need pakuvad sulle ja lapse-
le erilisi koostööhetki ühe väga olulise 
nüansiga – selles töös on laps meeskon-
na juht ja sina abiline. 

Arutlus, miks on mõistlik sisse seada 
reegel, et autosse istudes lülitame välja 
kõik digitaalsed vidinad, lõpeb aga tõ-

demusega: kui sellest on saanud sama-
sugune harjumus nagu turvavöö kinni-
tamisest, võib see päästa su lapse elu 
siis, kui tema ise oma esimesed load 
saab ja rooli istub…

Nipid ja ideed kõigile
Siiski on vale väita ka seda, et tegu on 
ainult isade raamatuga. See on raamat 
hõivatud vanemale, olgu ta ema või isa. 
Ja samamoodi suurepärane ideekogu-
mik vanaemale-vanaisale, kes soovivad 
jätta lapselastele säravat ja õnnelikku 
mälestust ühiselt veedetud harvadest 
hetkedest. 

Rotbart tuletab meile meelde, et las-
tega veedetav aeg tahab samamoodi 
planeerimist ja läbi mõtlemist nagu 
meie tööprojektid ja õpetab, kuidas se-
da teha. Ta pakub nippe, kuidas kiiresti 
köita lapse tähelepanu, kui meil on vaja, 
et ta meid tõesti kuulaks, ning terve pi-
ka peatüki jagu ideid, kuidas leida hin-
nalisi ühiseid hetki sealt, kust me neid 
seni võtta ei osanud. 
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Isegi juhul, kui me oleme tõesti äär-
miselt hõivatud inimesed. Kas pole 
meil näiteks võimalik võtta üks kord 
aastas laps endaga kaasa komandeerin-
gusse? Üks laps korraga. Hästi planee-
ritud tööreisile, kus jääb aega ka lapse-
ga tegelemiseks... 

Või kas me pistame vahel lapse kooli-
kotti väikese šokolaadi koos tervituse-
ga – salakingituse, mis tuletab talle 
koolis meelde, et me armastame teda 
väga?

Kaasa laps oma tegemistesse, ühiselt veedetud aeg on väärtuslik teie mõlema jaoks. 
FOtO KeviN sullivaN, COrBis

Misjonäripoos
Justin Petrone
300 lk
pehme köide

Kati Saara Vatmann

Vahemerelise heasüdamliku näo-
lahmakaga kirjamees Justin 
Petrone, kes uue üllitise „Misjo-

näripoos” kaanelt lugejale vastu kenit-
leb, on eestlastele tõeline kingitus. Mu 
lugu alustavad omadussõnad on Petro-
ne enese poolt kirja pandud, kui ta õi-
gustab oma itaalia-iiri-jänki-verelist ka-
sutegurit Maarjamaa genofondi paran-
dajana. 

Ta ei erine meist endist – eesti keele 
on küll hiljem ära õppinud, ent nähtu-
sed, mida Petrone kirjeldab, on meile 
tuttavad ning ka meie ise vaatleme tänu 
temale oma seni enesestmõistetavat 
elu nagu Oh ja Ah matkal. Meil tuleb 

ühe võimaliku vaatlejaluubi eest tänulik 
olla. Seda enam, et maitsekalt humoori-
kas ja värskelt vaimukas luup on. Hea-
tahtlik ja väga aus ka. 

„Misjonäripoos” pole päriselt see, 
mis menukiks kujunenud „Minu Eesti” 
Petronede kaubamärk-sarjast. Ta ei ju-
tusta poisiliku ehmumise ja võidurõõ-
muga, kuidas Eesti sai vallutatud – ja ta 
ise seejuures naise ja tütarde poolt talt-
sutatud. Jutustab lihtsalt neist asjadest, 
mida me kõik iga päev näeme ja kasuta-
me, naudime ja vihkame. Paraja suutäie 
suuruste miniatuuride jadana. 

Eks me saame natukene tüssata ka. 
Pealkirja järgi oletame, et nüüd saame 
midagi pikantset lugeda. Ent antud ju-
hul ei ole misjonäripoos ainult suguakti 
asend. Seksist on miniatuuride rivis jut-

tu küll – porno pruukimisest ja armuka-
dedusest ekside suhtes, naiselikkusest 
ja seksikusest. Ent lühilugudele ühis-
pealkirja andnud looke räägib hoopis 
valgustustööalasest hoiakust. 

Tuleb välismaalane Eestisse – ja õpe-
tab igal sammul, kuidas asjad tegelikult 
olema peaksid. Läheb eestlane võõrsile  
ja näeb kõrvalseisja pilguga, kuidas as-
jad olema peaksid. Ainus probleem, et 
misjonäre ei kuulata. Seepärast lubab 
Petrone, et ei püüa enam kedagi päästa 
ega õpetada, muuta ega parandada. 
Teadagi – teeb tema seda edasi, teeme 
kõik meie.

On üks lisapõhjus Justinile selle lap-
seliku kõrvalpilgu ja vaimukalt lihtsa, 
samas suurilmalikult elegantse sõnas-
tamiste jada eest tänulik olla. Näen kõr-

valt, kui nõutu on mu väimees noore 
abikaasana oma umbes homme algava 
isaduse asjus – õnneks on üks teine 
mees isaduse ja naiste kohtlemise, ene-
seteostuse ja mehelikkuse teelahkmed 
üles kirjutanud. Lähinädalatel ei saa 
Petrone raamatut minu käest laenata, 
sõbrad – panen selle täna oma tütre me-
hele taskusse. Ja loodan, et ka tütar 
loeb, millises puntras mehed sageli sa-
lakesi on, poosist olenemata.

Misjonäripoos ei ole ainult asend
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lille”, sest seal on kirjutatud, kuidas 
„töötab inimese haige meel”.

„Kupee nr 6” on ilmselt Liksomi pa-
rim romaan, või jutustus, ja võib-olla te-
ma parim proosateos üldse. See on 
hämmastav, suurepärane raamat, mille 
iga sõna, lause ja mõte on oma kohal. 
Teos on üles ehitatud dialoogile, kus 
mees räägib ja tüdruk vaikib. Need ka-
rused, kohati rämedad ja ropud, kohati 
isalikud vestlused vahelduvad Nõuko-
gude argiolmega: defitsiidi, hapukurki-
de, kolmejalgsete koerte, lagunevate 
tarede ja uhiuute mikrorajoonidega, 
ühiskorterite, töövõitude, kinniste lin-
nade, lõputute tee- ja viinajoomistega. 
Liksom on teravapilguline detailide kir-
jeldaja, tema Nõukogude Liit ärkab lu-
geja silme ees ellu, kelle jaoks nostalgi-
lise, kelle jaoks ajaloolise kurioosumi-
na, aga igal juhul usutavana.

mitte kunagi tänaval ega poja nähes. 
Mees räägib koledaid, õudseid lugusid 
ja tal on tugevad käed, gagarinlik naera-
tus ja nuga, mille tera metalse heliga 
pidemest välja klõpsab. Kõiki tema lu-
gusid ei saa tõsiselt võtta – „Sa, plikuš-
ka, ära usu kõike, mis ma sulle ette pu-
hun” – aga talle meeldib rääkida ja tüd-
ruk on sunnitud kuulama. 

Tüdruk vihkab meest, mõtleb end te-
ma lugude eest Moskvasse. Aga peagi 
märkab ta, et tunneb end koos mehega 
turvaliselt ja tunneb temast puudust, 
kui nende teed pärale jõudes lahku lä-
hevad. Tüdruk ei lausu kogu raamatu 
jooksul sõnagi. On ainult tema mõtted 
ja meenutused, kuidas ta Moskvas 
õpingute ajal tutvus Mitkaga ja hiljem 
Irina, Mitka emaga. Kuidas ta alguses 
armus ühte ja siis... teise, või mõlemas-
se korraga, kuidas Mitka lasi end hullu-
majja panna, et pääseda Afganistani sõ-
jast. Kuidas nad pidid tegelikult sõitma 
koos Mongooliasse ja kuidas ta lõpuks 
sõitis üksi, sõitis, sest tahtis eemale 
Moskvast, eemale oma elu umbsõlme-
dest.

Muidugi jõuab iga teekond ükskord 
lõpule. Tüdruk näeb, tänu mehele, ära 
iidsed kaljujoonised, mida ta ju õigu-
poolest vaatama tuligi ning ühtlasi näeb 

Kadri Jaanits 
tõlkija

Rosa Liksomi romaan, või jutus-
tus, nagu kirjanik seda ise nime-
tab, on jutustus teekonnast, rei-

sist kaugele itta, Moskvast Mongoolia 
pealinna Ulaanbaatarisse, ja ühtlasi ise-
enda sisemusse. 

See on jutustus vastandite kohtumi-
sest: ida on ida ja lääs on lääs, on tüd-
ruk ja on mees. Tüdruk on juba ammu 
tahtnud Moskvasse, tema Siber algas 
juba Lapimaal, algas isast, kes sõitis La-
daga ja viis lapsed vaatama naaberriigi 
pealinna, kus tüdruk nägi Rahvamajan-
dusnäituse kosmosepaviljoni ja leidis, 
et midagi uhkemat ei saa olla terves 
maailmas. Mees ei ole kunagi tahtnud 
välismaale, ta armastab Nõukogude Lii-
tu, Venemaad, riiki, mis võttis temalt 
kõik ja asemele ei andnud midagi. Ta 
vihkab Nõukogude Liitu, Venemaad, 
riiki, mis võttis temalt kõik ja asemele 
ei andnud midagi.

Vahepeatused
Rong on mikrokosmos, mida valitseb 
vagunisaatja Arissa koos ujeda Sonetš-
kaga. Aeg jääb seisma, seda on võimatu 
mõõta mööduvate maastike ja päevade 
sarnasuses. Aga maastikud on ilusad. 
Lummemattunud külad ja metsad, Bai-
kali ääretu jääväli, kased ja kull kaselad-
vas. Aeg-ajalt rong peatub, mõnes lin-
nas lausa päeva või paar. Linnad nii ilu-
sad ei ole, on nõgi ja tahm, lume rasku-
se all varisevad rõdud, eestvarastatud 
ustega koobastena haigutavad trepiko-
jad, jäised tänavad, poesabad, vatijoped, 
vildid, karvamütsid, lõhutud telefoni-
putkad ja parkide valjuhäälditest kajav 
muusika. On hotellide plastmassist 
kroonlühtrid ja tärgeldatud linad, koli-
sevad trammid ja luudadega koristaja-
mutikesed. Gaseeritud vee automaadid 
(siirupiga 5, tavaline 3 kopikat). On 
mürgitatud jõed ja hiigelsillad üle nen-
de. On jääminek ja „kõik on liikumises: 
lumi, vesi, õhk, puud, pilved, tuul, lin-
nad, külad, inimesed ja mõtted.”

Kupeekaaslased
Mees ja tüdruk on sunnitud jagama üh-
te kupeed, kupeed nr 6. Mees räägib 
oma lapsepõlvest Venemaa linnade tä-
navail, kuidas ta jooksis ära kodust ja 
koolist ning läks ehitusele tööle, kuidas 
tema sõber sealsamas ehitusplatsil sur-
ma sai ja kuidas ta sestpeale otsustas 
loota ainult iseendale. Kuidas ta varas-
tas ja vangilaagrisse sattus, kuidas ta 
oma naist peksab, aga ainult kodus, 

Ülle Kiivet 
raamatu tõlkija 

„Täitsapoiss” on rootsi lastekir-
janiku Ulf Starki esimene ees-
ti keelde tõlgitud raamat. Te-

gemist on põhjamaades väga tuntud 
kirjanikuga, kellelt ilmub pea igal aas-
tal mõni uudisteos. Ulf Stark räägib 
meile väga erinevatest asjadest, tema 
lugude ühisosa on äärmuseni lihtne ja 
lastepärane stiil, omalaadne soe huu-
mor, uudsed teemad ja põnev tegevus-
tik. Kirjanik leiab alati mingi ebaharili-
ku vaatenurga või tegevuspöörde, mis 
ei luba lugejal lõpplahendust ette ära 
aimata. Kõik on harilik ja argipäevane  

ja ometigi natuke ootamatu ja üllatav.
Selles raamatus järgneb unisevõitu 

päevale vanaisa juures maal ja ühele 
mõtlematule teole terve rida ootama-
tuid arenguid. Et selgeks saada, mis on 
õige ja mis vale, tuleb üleastumine kor-
vata mitme heateoga. Lõpptulemusega 
võivad kõik rahul olla, nii raamatu pea-
tegelane, töökas täitsapoiss, tema tõre-
davõitu vanaisa ja külla tulnud emaisa 
ehk taadu. Ka lugejal ei lasta hetkegi 
igavust tunda.

Soome armastatud raamatuillustraa-
tori Markus Majaluoma vahvad pildid 
annavad sellele loole tuntava lisaväärtu-
se. See pole kunstniku ainus koostöö 
Ulf Starkiga, ja seda on tunda ja näha. 
Pildid nagu peegeldaksid raamatu ole-

must: idülliline rannamaastik ja vanaisa 
kodune maja ning koomilisena visanda-
tud tegelased tõsimeelselt ametis.

 „Kõik oli natukene hästi õnnestund”, 
võib kujutatud suvepäeva kohta öelda 
Juhan Viidingu sõnadega. See esmapil-
gul lihtne lugu tundubki kulgevat kui-
dagi viidinglikult omas maailmas, aga 
mööda kindlaid moraalirööpaid. Selles 
maailmas on kindlad väärtushinnan-
gud ja mängureeglid, millest alati ja igal 
juhul kinni peetakse. 

On üsna imetlusväärne, kuidas nii tu-
gevalt pedagoogilise sisuga raamat ei li-
bastu kordagi näpuganäitamisse ega tä-
dilikku manitsemisse, vaid suudab kõik 
lapseni tuua lihtsalt ja arusaadavalt, loe-
tavalt ja põnevust pakkuvalt. Lõpuni ära 

Kirjanik Rosa Liksom.                     FOtO peKKa mustONeN

Keeruline maailm lihtsate sõnade taga

ta eemal viibides oma elu selgemini kui 
enne. „Tüdruk pani põse vastu kaljut, 
suudles seda ja tema põskedele valgu-
sid pisarad.” Nüüd on ta valmis tagasi 
pöörduma. Tagasi Moskvasse, tagasi 
oma ellu. 

Kirjanik teab, millest kirjutab
Rosa Liksom teab, millest kirjutab. Ta 
on ise olnud selles Trans-Siberi rongis, 
ta on ise imestanud nagu tüdruk raa-
matus, kuidas ta võib „armastada seda 
veidrat maad, selle alandlikku, anar-
histlikku, kuulekat, mässavat, mitte 
millestki hoolivat, leidlikku, kannata-
vat, saatust uskuvat, uhket, kõiketead-
vat, vihkamist täis, murelikku, rõõmsa-
meelset, meeleheitlikku, rahulolevat, 
alistunud, armastavat, visa ja vähesega 
leppivat rahvast.”

Raamat on ühtlasi kummardus vene 
kirjandusele läbi mitme ajastu, sealt on 
pärit jutustuse jõulisus ja elurõõm, ve-
ne hingele omaselt ühte hingetõmbes-
se, või lausesse, mahtuv metsik rõõm ja 
kirjeldamatu valu, räme toorus ja nuk-
ker ilu. Vene kirjandusega seob teost 
juba pealkirjas sisalduv viide Tšehhovi  
novellile „Palat nr. 6” ja Mitka teesel-
dud või tõeline hullus, mistõttu tüdruk 
loeb rongis korduvalt Garšini „Punast 

Mees ja tüdruk 6. kupees

Kupee nr 6
Rosa Liksom
tõlkinud  
Kadri Jaanits
192 lk
pehme köide 

Täitsapoiss
Ulf Stark
tõlkinud Ülle Kiivet
illustreerinud   
Markus Majalouma
40 lk
kõva köide

Kalendrilinna lood
Margit Sarapik
pildid joonistanud 
Joonas Sildre
96 lk
kõva köide
Kalendrilinna laste uus aasta algab 
nagu ikka talvisel koolivaheajal ja  
lõpeb pärast pöörast stiilipidu järg-
misel talvel enne jõule. Nagu igas ka-
lendris vaatab sulle aasta alguses 
esimesena pisut arglikult vastu Jaa-
nuar ja viimasena lehvitab hüvasti- 
jätuks Detsember. Mida toovad aga 
Kalendrilinna kaheteistkümnele  
lapsele, kuuele poisile ja kuuele tüd-
rukule, kaasa tuisune talv, unistuste 
kevad, kuum suvi ja seikluslik sügis, 
seda kõike saadki sellest raamatust 
teada.

Tuulehunt
Heljo Mänd
pildid joonistanud 
Kamille Saabre
88 lk
kõva köide
Ole on omaette olija poiss. Emaga 
kodus olla meeldib talle palju roh-
kem kui lasteaias. Veel on Ole poiss, 
kellele meeldib sõnadega mängida 
ja muinasjutte kuulata ning kes hak-
kab juba oktoobris päkapikke oota-
ma. Talle meeldib hommikuti kaua 
magada. Et Olet üles saada, on vaja 
tervet äratajate armeed, kuhu kuulu-
vad nii Kalliahv, Lambuke ja Lõvi kui 
ka Ole ema. Muidu on Ole aga üks 
päris tavaline kuueaastane poiss, 
kes elab koos ema, isa, venna ja  
vanaemaga päris tavalist elu. 

Veoautod
Indrek Kuuse
16 lk
pehme köide
Uues värvimis-
raamatus on uhked ja võimsad veo-
autod. Kindlasti oled näinud, milli-
sed autod toovad poodi kaupa, vea-
vad ära prügi, korrastavad tänavaid 
ja maanteid, rügavad ehitusel ja tee-
vad teisi raskeid töid. See raamat 
tutvustab just neid ja lisaks saad 
need endale meelepäraselt ära värvi-
da. Esimesena saame tuttavaks 
Daimleri veoautoga aastast 1896, 
raamatu lõpetab aga Luigi Colani  
ulmeline ideeauto Millenium.

Taluõue lood
Joff Brown
tõlkinud Riina Turi
160 lk
kõva köide
Selles vahvate piltidega raamatus on 
19 juttu taluloomade igapäevaelust, 
mida aeg-ajalt elavdavad lõbusad 
juhtumid. Kas oled midagi kuulnud 
lambast, kes laulab, või seast, kes 
juhib traktorit? Kas tead, kuidas näp-
pajad oravad kinni püüti ja hani len-
dama õpetati? Loe lugusid Kummeli-
mäe, Karukella, Tõlviku, Pajukalda  
ja Õunaoru talu loomadest ning saa 
osa nende põnevatest juhtumistest 
ja toredatest ettevõtmistest.

Langevarjumängud
Eve Külmallik,  
Eve Sepper 
104 lk, pehme köide
Langevarjumängude 
raamat pakub rohkelt 
lõbusate ja sportlike mängude ideid. 
Langevarjumängud on erineva aktiiv-
susastmega, seega sobivad need nii 
koormuse andmiseks kui ka lõõgas-
tumiseks. Langevarjumänge saavad 
üheskoos mängida eri vanuses, eri-
nevate võimete ja oskustega inime-
sed nii toas kui ka õues.

ilmunud

seletamise asemel piirdutakse tihtipea-
le vaid vihjetega. Ehk seepärast, et ena-
mik raamatu tegelastest, nagu ka raa-
matu autor ja kunstnik on mehed? 
Meeste häälest aga on lastekirjanduses 
alati puudust tuntud.
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muti ei püüa ta suunda näidata lõputul 
ekslemisel inimsuhete labürindis, sele-
tada kummituslikke unenägusid ega õi-
gustada peadpööritavaid armastuslugu-
sid. Maugham ei kiirusta hukka mõist-
ma, ta lihtsalt vaatleb, märkab ja... 
mõistab. Kas ka meie seda 
suudame? Proovige...
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Kairit Henno 
toimetaja

Klaus Militzer oli Saksamaa  
Bochumi ülikooli ajalooprofes-
sor ja Kölni ajalooarhiivi teadus-

referent. Mahukas ülevaateteos „Saksa  
Ordu ajalugu” („Die Geschichte des 
Deutschen Ordens”, Stuttgart 2005) on 
tema keskaja-huvi ja aastakümneid 
kestnud pühendunud teadlasetöö vili. 

Olles koos Lutz Fenskega üllitanud 
Saksa Ordu Liivimaa haru rüütelvenda-
de 956-leheküljelise kataloogi („Ritter-
brüder im livländischen Zweig des 
Deutschen Ordens”, Köln, Böhlau 
1993) ning hulga muid keskaja ning 
Saksa Ordu teemalisi publikatsioone, 
asus ta koostama orduajaloo kokkuvõt-
likku ülevaadet. Nüüd on see põhjalik 
akadeemiline Saksa Ordu ajaloo, üles-
ehituse, valduste jaotuse ja võimu laie-
nemise kirjeldus Mati Sirkeli tõlkes 
ning Priit Raudkivi toimetatuna kätte-
saadav ka eesti lugejale. 

Raamatus on käsitletud Saksa Ordu 
kujunemist ristisõdadeaegses Palestii-
nas hospidaliorduna, ordu tegevust ja 
laienemist Euroopasse, kujunemist 
rüütliorduks ja rohkete valduste ning 
ulatusliku võimuvallaga maaisandaks. 
Mööda ei ole mindud Saksa Ordu osast 
Eesti- ja Liivimaa ajaloos. Ajaliselt on 
käsitletud perioodi 12. kuni 20. sajandi-
ni, geograafiliselt hõlmab teos maa-ala-
sid Palestiinast ja Väike-Aasiast kuni 
Euroopa põhjatipuni, Hispaaniast kuni 
orduala idapiirini Narva jõel. 

Autori lähenemine ainele on kiretult 
akadeemiline, faktitihe ainestik tugi-

Haarav pilt ordu võitlusestilmunud

Kangelane
William Somerset  
Maugham
tõlkinud Mare Lepik
288 lk
kõva köide
Inglise kirjandusklassiku W. Somerset 
Maughami romaan „Kangelane” 
(1901) on kirjutatud ajal, mil tulevane 
romaani- ja novellimeister oli tõusmas 
särava tähena Inglise dramaturgiatae-
vasse. Ja tõesti, just selle romaani 
põhjal ennustasid kriitikud noorele 
kirjanikule hiilgavat tulevikku. Milline 
dialoogide tulevärk, milline kujundi-
rikkus, sõnaseadmise oskus, küpsus 
arutlustes, eriti veel, kui pidada sil-
mas, et tulevane inglise kirjanduse 
patriarh oli selle romaani kirjutamise 
ajal kõigest kahekümne seitsme  
aastane. 
Buuri sõja kangelane, Victoria risti  
kavaler James Parsons saabub koju 
pärast viieaastast äraolekut, tema kih-
latu Mary ja Jamesi perekond õigusta-
tult ootamas peatset abiellumist. Kuid 
viis aastat on pikk aeg... Viis aastat oli 
James võidelnud buuridega kuningan-
na eest Lõuna-Aafrika rohtlates, viis 
aastat oli Mary oodanud Jamesi koju, 
et temaga abielluda, kumbki neist  
polnud kohtudes enam see inimene, 
kes viis aastat tagasi...
„Seda romaani ei ole võimalik mitte 
nautida!” olid ühe seda arvustanud 
kriitiku sõnad. Jääb lugeja otsustada, 
kas nõustuda selle pretensioonika  
arvamusega või mitte.

Salauksed  
avanevad
Tõnu Õim
104 lk
kõva köide
Kahekordne kirimale 
maailmameister Tõnu Õim kutsub  
selles ajaloolises jutustuses lugejat 
kaasa teekonnale meie ärkamisaja  
seni vähetuntud radadele, teekaas-
lasteks kuue kuulsa aadlisuguvõsa 
(Amelung, von Bock, von Fick, von 
Lauw, von Lilienfeld ja von Manteuffel) 
nelja põlvkonna esindajad.
Tallinnas jäi pärast Põhjasõda elama 
vaid 2000 inimest, sestap kujunes 
Eestimaa majanduslikuks ja kultuurili-
seks keskuseks Kesk-Eesti, eriti aga 
Põltsamaa–Võisiku–Tartu piirkond. 
Balti alade suurim tolleaegne tehaste-
kompleks – Amelungide klaasimanu-
faktuurid – paiknes just Põltsamaa– 
Võisiku kandis.
Loomulikult soosis majanduslik edu 
neid, kel rohkem või vähem sidemeid 
Venemaa keisrikojaga, ja mitmete 
eespool mainitud väärikate härras-
meeste elu oligi läbi põimunud too-
naste Venemaa valitsejate omaga, 
kellest tähtsamat rolli Eestimaa jaoks 
mängis kindlasti Katariina Suur.  
Viimase osast Eestimaa arengus on 
raamatus ka omaette peatükk, ja  
juttu tuleb ka sellest, kuidas kaubeldi 
keisrinna käest välja maa Tartu üli-
kooli rajamiseks. Kuidas on see kõik 
seotud aga malega? Saate teada, kui 
avate käesoleva raamatu.

Kogutud novelle  
ja jutustusi I
William Somerset  
Maugham
tõlkinud Vilma Jürisalu jt
576 lk, kõva köide

Kogutud novelle  
ja jutustusi II
William Somerset 
Maugham
tõlkinud Vilma Jürisalu jt
576 lk, kõva köide

Kogutud novelle  
ja jutustusi III
William Somerset  
Maugham
tõlkinud Vilma Jürisalu jt
608 lk
kõva köide

Tõnu Lember

Inglise kirjandusklassikust novelli-
meistri William Somerset Maugha-
mi kogutud novellide ja jutustuste 

vahepeal peaaegu läbimüüdud kolm 
köidet on nüüd lugejate jaoks raamatu-
poodides jälle saadaval. Kolmes köites 
sisaldub kokku 84 lühijuttu (I ja III osas 
30, II osas 24), millest paljud on sündi-
nud kirjaniku isiklikest seiklustest ja 
läbielamustest Malais, Singapuris, Bor-
neol ja teistes kunagise Briti impeeriu-
mi eelpostides ja äärealadel. 

Need erineva pikkusega lood on tõeli-
sed pärlid, olles tulvil ootamatuid süžee-
käike, teravmeelseid tähelepanekuid ja 
põnevaid puänteeritud situatsioone, sä-
delevat peene huumori ja varjatud iroo-
niaga vürtsitatud vaimukust, ning inim-
loomuse sügavaimat mõistmist.

Maailma novelliklassika kullafondi 
kuuluvad jutud viivad lugeja Inglis-
maalt, Prantsusmaalt ja Ameerika 
mandrilt Malai arhipelaagi kaugetesse 
kautšukiistandustesse või Vaikse  
ookeani saarte võluvatele liivarandade-
le, kus lummav ja hullutav Orient luge-
ja oma võimusesse haarab. 

Briljantsed armastuslood, truuduse-
tus, meeletu kirg ja eelarvamused – na-
gu ikka, fokusseerib Maugham oma 

pilgu inimloomuse analüüsile, paljasta-
des ühtlasi oma terast silma ja tihti 
sardoonilist huumorit inimlike nõrkus-
te vaatlemisel ja inimsuhete kibeda 
reaalsuse eksponeerimisel.

Juttude ampluaa kõigub „Lootosesöö-
jast”, milles ühel mehel on eluunistus 
tunda taevalikku rõõmu elust Capri saa-
rel kuni võimsate eepiliste novellideni 
„Edward Barnardi langus”, „Impeeriumi 
servas” ja „Võimaluste värav”, mille tege-
vus toimub Kagu-Aasias. Enamasti leiab-
ki siin toodud juttude tegevus aset selles 
Maughami lemmik-maailmanurgas, 
tuues värvika kollektsioonina suurepära-
selt silme ette pildi kunagise Briti impee-
riumi ammumöödunud hiilgusest. 

Muidugi pole mitte ainult Idamaade 
romantika ja võlu see, millele Maug-
ham oma tähelepanu fokusseerib, sa-

Canopus

Tegusalt tegijaks
Vilve Aavik-Vadi,  
Külli Rood, Eve Jürgenson
89 lk, pehme köide 
„Tegusalt tegijaks” on 
lasteaia- ja algklasside 
õpetajatele mõeldud abi-
materjal, kust ammutada ideid lapse 
loovuse arendamiseks. Raamat pakub 
materjali eri valdkondade kohta, nagu 
matemaatika, emakeel, kunst ja liikumi-
ne. Selles kirjeldatud tegelused aitavad 
kujundada lapse sotsiaalseid oskusi. 
Kõiki tegelusi saab omavahel lõimida. 
Pakutud mängud on aastate jooksul  
saanud laste heakskiidu. 

Õpime rõõmuga  
loodust tundma
autorite kollektiiv
176 lk, pehme köide 
Sellesse viie- kuni kümne-
aastastele lastele mõel-
dud loodus- ja keskkonnateemalisse 
tööraamatusse on koondatud Pärnu las-
teaia Pillerpall õpetajate ning laste head 
kogemused ja mõtted loodusega sina-
sõbraks saamisest. Kogumiku koostaja-
te eesmärgiks on aidata lastel mõista  
ja märgata looduses toimuvaid muutusi 
ning tunda rõõmu õues olemisest ja  
õppimisest. Tööraamat sisaldab mänge; 
luuletusi, liisusalme, mõistatusi jne;  
tegevusi ja õppekäike; joonistamis- ja 
meisterdamisideid; harjutuslehti õppe-
valdkonnast „Mina ja keskkond”. Mater-
jal on sobilik ka erivajadustega lastele. 
Harjutuslehtede ülesanded on õppevald-
kondade vahel lõimitud ning aitavad 
arendada lugemist, arvutamist ja mälu. 
Ülesandeid saab lahendada lasteaias, 
koolis või kodus.

Luurajad  
lahkuvad linnast
Leho Männiksoo
251 lk
pehme köide 
Aastasadu on inimene 
kogunud tarkusi, mil-
lele toetub praeguse tsivilisatsiooni 
edu. Mineviku lihtsad tõed saavad 
tihti üleoleva suhtumise osaliseks. 
Äkki saab neid siiski kasutada väga-
gi keerulistest olukordadest väljatu-
lekuks – eriti siis, kui oled lahkunud 
linnast ja seisad silmitsi võimsa pai-
tava, kuid äraarvamatu loodusega 
või oled kusagil sattunud keset vae-
nu ja viha.  Ela olevikus, õpi minevi-
kust ja mõtle tulevikule! Käsiraamat 
on noortele, kes ei ole varem väga 
palju ega põhjalikult loodusega kok-
ku puutunud, aga peavad looduses 
hakkama saama.

Üldõpetuse  
rakendamine 
lasteaias
koostanud  
Kristina Nugin
232 lk, pehme köide
Kogumik tutvustab praktilisi võima-
lusi rakendada lasteaias üldõpetuse 
põhimõtet, avastus- ja projektõpet, 
meediaõpetust jpm. Õpetajatele on 
näidiseks lisatud nädala- ja tegevus-
plaane, mis teevad kirjeldatud tege-
vused arusaadavamaks ning samas 
osutavad, kuidas tegevusi lasteaias 
kavandada. Eraldi peatükk on pühen-
datud rahvusvahelisele haridusele, 
kus pannakse suurt rõhku uurivale 
õppimisele ja tegevus planeeritakse 
kuueks nädalaks.

„Saksa Ordu ajaloo” raamatuesitlusel võtsid sõna (vasakult) Tartu ülikooli ajaloo- 
professor Anti Selart, raamatu toimetaja Priit Raudkivi Tallinna ülikooli ajaloo  
instituudist ja sõjaajaloolane Urmas Salo.              Foto EgE taŠkin

Saksa Ordu  
ajalugu
Klaus Militzer
tõlkinud Mati Sirkel
toimetanud  
Priit Raudkivi ja Kairit Henno
222 lk, kõva köide 

ilmunudVõimalus nautida  
novellimeistri loomingut

William Somerset Maugham

da koostatud kaardid ja täpselt valitud, 
ehk küll vähesed illustratsioonid.

Raamatule annavad lisaväärtuse ka 
märksõna- ja mahukas allikaloend. 
„Saksa Ordu ajalugu” on vajalik luge-
misvara igale Eesti ajaloost huvitatule, 
eeskätt aga gümnaasiumiõpilastele ja 
tudengitele keskaja ajaloo kursuse 
üheks alustalaks. 

neb rohkele allikmaterjalile. Raamatu 
toimetaja Priit Raudkivi iseloomustab 
Militzeri käekirja järgmiselt: „Klaus Mi-
litzer peab lugu faktidest. Eeskujulikud 
teadmised paleograafias, keelteoskus 
ning hea allikakriitiline vaist – need 
kvaliteedid kumavad läbi tema loodud 
tekstidest. Arhiiviuuringud on tema 
kirg, uue allikmaterjali läbikaalutud 
ning kriitiline käibesse toomine on te-
ma jaoks ülioluline.” 

Militzer maalib meie silme ette haa-
rava pildi ordu võitlusest ellujäämise, 
usu ja saavutuste nimel. Raamatu lehe-
külgedel astuvad meie ette rüütelven-
nad ja tähtsad ilmalikud isandad, vallu-
tajad ja alistatud rahvahõimud, ent het-
kekski ei lase autor end eksitada fantaa-
sialennu libedale teele. Militzeri tõde 
on faktitõde. Ometi ei ole tema teksti 
igav lugeda, seda ilmestavad autori en-
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Henriku Liivimaa 
kroonika
tõlkinud Richard Kleis
toimetanud ja  
täiendanud Enn Tarvel
192 lk, kõva köide
Kroonika käsitleb eestlaste ja liivlas-
te ristiusustamist 12. sajandi lõpust 
Eesti alade täieliku vallutamiseni 
1227. aastal, olles kohaliku ajaloo 
vanima kroonikana tähtsaim allikas 
muistsete eestlaste vabadusvõitluse 
kohta. 2013. aasta trükis on nüüdis-
ajastatud tõlget ja eessõna ning 
täiendatud kommentaare, tegu on 
praeguseks vähemalt kolmekümne 
esimese väljaandega. 

Vangilaagrite  
teedel: Soomest 
Nõukogude Liidule 
väljaantute saatus 
1940–1955
Pekka Kauppala
tõlkinud Kadri Jaanits
360 lk, kõva köide
Mitmed varem salastatud arhiivima-
terjalid Venemaal, Saksamaal, Eestis 
ja Soomes paljastavad, millistesse 
tingimustesse Punaarmee sõjavan-
gid, hõimusõdurid, ingerisoomlased, 
eestlased ja vangi langenud saksla-
sed sattusid. Kuidas nad suutsid üle 
elada stalinistliku hirmuvalitsuse ja 
milliseks kujunes nende elu hiljem? 
Esile tõusevad eriti Kristjan Palusalu 
ja kindral Vlassovi propagandaülema 
Mileti Zõkovi traagilised lood.

Agatha Raisin  
ja mõrtsukalik 
abielu
M. C. Beaton
tõlkinud Mall Pöial
216 lk, pehme köide
Carsely küla elanikud on ootusärevil, 
sest sõgedalt armunud Agatha Raisin 
ja tema nägus naabrimees James 
Lacey plaanivad abielluda. Ent mees 
mõtleb ümber, kui pulma ilmub  
Agatha esimene abikaasa, joodikust 
Jimmy Raisin, keda naine surnuks pi-
das. Raevunud Agatha tõukab Jimmy 
järgmisel päeval maanteekraavi, kust 
mees hiljem kägistatuna leitakse. 
Agathast ja Jamesist saavad  
peamised kahtlusalused.

Maailma  
parim tront
Reet Bobõlski
illustreerinud  
Hillar Mets
182 lk, kõva köide
Äärelinna mahajäetud majakeses 
elab heatahtlik tront, kes sõbrustab 
vana toriseva kellakäoga ning armas-
tab raamatuid lugeda ja vorstivõilei-
bu süüa. Tihtipeale võtab tront aga 
ette üht-teist ootamatut – näiteks 
osaleb olümpiamängudel, peab ke-
set talve jaanipäeva, saab tuttavaks 
taevatähega ja lahendab oma maja-
kesega seotud põneva mõistatuse. 

Vaimude jaam
Elo-Maria Roots
480 lk, kõva köide
Noorsooromaanis  
pöörab presidendi teis-
meline tütar pahupidi 
mitte ainult ühe väikese maakooli ja 
alevi elu, vaid lammutab kogu hari-
dussüsteemi alustugesid: „Vunda-
ment on vale. Süsteem on ehitatud 
valedele alustele ja pole kasu sellest, 
kui mingeid dokumente ja õppekava-
sid pidevalt ümber tehakse ja kohen-
datakse. Kõik püüavad tuleriida tem-
peratuuri reguleerida, aga keegi ei 
sea tuleriita ennast kahtluse alla.”

eesti inimesed, kel on läinud mingil 
põhjusel kehvasti või on nad mingil het-
kel teinud vale valiku. Ja seetõttu olen 
püüdnud leida nende tegevusele, olgu 
see milline tahes, õigustusi. Ma ei 
mõista kedagi süüdi, vastupidi – olen 
püüdnud mõista ja andeks anda. Vabas-
tada süüst. See oli kirjutamisel üks mu 
selgemaid eesmärke. Selles mõttes on 
raamatus üks mu lemmiktegelasi Too-
mas – filmis ta mulle (ega ilmselt kelle-
legi) niiväga ei meeldinud. Ja kuna  
tema tegevuse põhjendamisega tuli  
kõvasti vaeva näha, sai tema kuju väga 
üksipulgi läbi mõeldud ja arendatud. 
Ma tahaksin ise nüüd tunda seda Too-
mast – inimest, kes elas läbi midagi nii 
õudset, ja õppis sellest, kasvas ja are-
nes väga kihvtiks isiksuseks.

Püüan selles raamatus öelda, et asjad 
ei lähe halvaks kellegi süül, vaid mit-
mete halbade asjaolude kokkulangemi-
sel. Minu arust pole võimalik halbu as-
ju vältida või ära hoida ühe kooli või ko-
du kasvatuse tulemusena. Aga on või-
malik kasvatada põlvkond (ja sealt eda-
si põlvkonnad), kes on empaatilisemad, 
hoolivamad, armastavamad. See kõlab 
võibolla naiivselt, aga ma tegelikult 
usun, et Eesti taolises riigis, kus üldi-
selt kõik tunnevad kõiki, on sel moel 
võimalik taoliste katastroofide tõenäo-
sust vähendada.” 

Ma ei usu, et see raamat muudaks 
maailma või lõpetaks koolikiusamise. 
Aga kui vähemalt üks lapseke tunneb, 
et ta pole oma murega üksi, et seda on 
märgatud, ja keegigi leiab, et tugevus 
ei ole kannatamises või selle kannatu-
se pealt vaatamises, vaid tugevus on 
oma nõrkuse tunnistamises ja abi 
otsimises, siis on see väike raamat 
täitnud oma suure eesmärgi.
„Seda ma ei julge öelda. Aga mis me 
teha saame, mida me tegema olema 
kohustatud, on see, et me ei vaiki ma-
ha, ei lase teemal sumbuda, kui peale 
tulevad uued ja efektsemad. See on 
põhjus, miks ma tükk aega pärast filmi 
otsustasin selle loo kirja pan-
na.” 

5
ilmunud

lisada. Midagi, mida me filmis ei saa-
nud näidata. Näiteks seda, mida inime-
sed ühel või teisel puhul mõtlesid, mida 
nad kartsid, mille üle rõõmustasid või 
kurvastasid. Meenutasin, mida me oli-
me omavahel arutanud, näiteks kust on 
üks või teine tegelane tulnud ja mida 
teinud enne neid kohutavaid päevi. 

Mis puutub samastumisse, siis see 
on üsna imelik, aga mina olin küll nad 
kõik. Või võib-olla ei ole imelik – kui võ-
tad ülbuse kirjutada paljude inimeste 
nimel ja mina-vormis, siis on see ehk 
kohustuslik.

Siin on tegelasi, kes on mulle hinge-
sugulased, ja ka neid, kes nii väga ei 
ole, kuid sellele vaatamata olen püüd-
nud olla igaühe advokaat. Tähendab, 
lähtuda eeldusest, et nad kõik on head 
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Kadestada  
pole midagi
Barbara Demick
tõlkinud Jana Linnart
332 lk
kõva köide

Klass
Ilmar Raagi filmi 
„Klass” ainetel
Gerda Kordemets
280 lk 
pehme köide

Mari Karlson

Pean tunnistama, et „Klass” pole  
mõnus lugemine. See on väga jõuliselt 
kirja pandud väga vastik lugu. Gerda 
Kordemets oli sellega teemaga seotud 
juba filmi ette valmistades, arutades 
oma teatriklassi õpilastega läbi olukor-
di ja süžeeliinide ning tegelaskujude 
arenguks ettepanekuid tehes. 
Gerda Kordemets: „2005. või 2006. aas-
ta kevadel panin Ilmar Raagi palvel kok-
ku ühe fookusgrupi 15 noorest. Valisin 
nad kooliteatrite noorte hulgast, seal 
polnud ainult mu oma õpilased, vaid 
mõned noored ka mujalt, näiteks  
Raplast ja Jõgevalt. 

Teadsin Ilmari jutust küll kavandata-
vate peategelaste kirjeldusi, kuid Ilmari 
eriline palve oli, et need noored poleks 
mitte näitlejad, vaid ennekõike võimeli-
sed stsenaariumi loomisele kaasa aita-
ma. Kõikidele öeldi kohe alguses, et 
nad ei pruugi hiljem filmis mängima 
hakata.

Tol esimesel õhtul – olime Saare-
maal, kuid Ilmar ei olnud veel saabu-
nud – pidin mina algust tegema. Pidime 
rääkima lugusid sellest, kas meid on 
kunagi kiusatud või kas me oleme seda 
pealt näinud. Kartsin hirmsasti, sest 
ma ei osanud arvata, miks need noored 
inimesed peaksid minu ees oma hinge 
pahupidi pöörama.

Tol õhtul sain teada, et lapsena oli pä-
ris karmi vägivalla ohver olnud üks mi-
nu enda õpilastest. Ta polnud sellest 
koolis iialgi kõnelnud, kuigi mulle 
meeldis uskuda, et me olime oma teat-
riklassis väga lähedased. Tegelikult oli-
megi.

Teine suurepärane avaneja tollel õh-
tul oli Pärt Uusberg, hilisem Joosepi 
kehastaja. Teda polnud kiusatud, küll 
aga oli ta kiusamist kõrvalt näinud. Us-
kumatu, kui targalt ja kaastundlikult ta 
seda teemat analüüsis.

Siis töötasid noored koos Ilmariga 
nende lugude kallal nädal aega, jõudes 
esimeste episoodideni, mida nad rolle 
vahetades läbi mängisid.

Ma pole kunagi Ilmarilt küsinud, mil-
lal ja miks ta otsustas, et selles filmis 
hakkavadki mängima needsamad lap-
sed. Küllap ta sai mingil hetkel aru, et 
siiramalt, kui nemad neid lugusid va-
hendaksid, polegi võimalik ühte lugu 
teha.” 

Ja nüüd tuli raamat. Muusika, valguse 
ja pildikeele puudumise kompenseerib 

Raske, aus ja alasti „Klass”

Kaader Ilmar Raagi filmist „Klass”.                              FOtO viljar sepp/amriON
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Autori eessõnast raamatule 

2001. aastal kolisin Los Ange-
les Timesi korrespon-

dendina Sŏuli, et kajastada sündmusi 
mõlemas Koreas. Tollal oli Ameerika 
ajakirjanikule Põhja-Korea külastamine 
ületamatult keeruline. Isegi kui mul oli 
õnnestunud maale pääseda, selgus, et 
sealt uudiseid edastada on niisama häs-
ti kui võimatu. Lääne ajakirjanike juur-
de kinnistati nn passijad, kes kandsid 
hoolt, et ei toimuks ühtki loata jutuaja-
mist ja et külalised käiksid vaid hooli-
kalt valitud monumentide juures. Tava-
liste inimestega ei lubatud mingeid 
kontakte. Fotodel ja televisioonis mõju-
sid põhjakorealased kui robotid, kes 
marssisid sõjaväeparaadidel ühes tak-

tis või esinesid oma juhtkonna ülistu-
seks võimlemispidudel. Fotosid silmit-
sedes üritasin mõista, mis on nende 
mõttelagedate nägude taga. 

Lõuna-Koreas vestlesin sinna või Hii-
nasse põgenenud põhjakorealastega 
ning mul hakkas kujunema pilt tegeli-
kust elust Korea Rahvademokraatlikus 
Vabariigis. Kirjutasin Los Angeles Ti-
mesile hulga artikleid, mis keskendu-
sid Põhja-Korea põhjaosas asuva 
Ch’ŏngjini linna endistele elanikele. Ar-
vasin, et mul õnnestub kergemini fakte 
kontrollida, kui räägin paljude ühest ja 
samast paigast pärit inimestega. Taht-
sin, et see paik jääks võimalikult kauge-
le klanitud kohtadest, mida Põhja-Ko-
rea valitsus väliskülalistele näitab – ise-
gi kui see tähendas, et kirjutan kohast, 
kuhu oli pääs keelatud. Ch’ŏngjin on 

Põhja-Korea suuruselt kolmas linn ja 
sai 1990. aastate keskpaiga näljahäda 
ajal eriti rängalt kannatada. Linn on vä-
lismaalastele peaaegu täielikult sule-
tud. Mul oli õnne kohtuda paljude 
Ch’ŏngjinist pärit imetoredate kõne-
osavate inimestega, kellel ei olnud oma 
ajast kahju. Sellest artiklitesarjast kas-
vaski välja teos „Kadestada pole mida-
gi”.

Raamat põhineb seitsme aasta jook-
sul toimunud jutuajamistel põhjako-
realastega. Olen muutnud vaid osa ni-
mesid, et kaitsta inimesi, kes elavad en-
diselt Põhja-Koreas. Dialoogid on võe-
tud vestlustest ühe või mitme osalise-
ga. Olen üritanud mulle räägitud lugu-
dele nii hästi kui võimalik tõestust leida 
ja sobitada neid teadaolevate sündmus-
tega. Paikade kirjeldused, kus ma ise ei 

Põhja-Korea: teateid suletud riigist
ole käinud, on pärit põgenikelt, fotodelt 
ja videotest.

Põhja-Korea on endiselt ligipääsma-
tu, nii et minust oleks rumal väita, nagu 
oleks selles raamatus kirjas lõplik tõde. 
Kuid loodan, et ühel päeval on see riik 
avatud ja me saame oma silmaga näha, 
mis on seal tegelikult juhtunud.

asjaolu, et raamat käes oled sa üksi 
oma mõtetes, seisad endaga silm silma 
vastas ja sinu reaktsioonid kuuluvad 
ainult sulle. Raske, aga aus hetk.  
Kas oli keeruline selle teema juurde 
tagasi tulla? 
„Alguses oli. See kõik, mida me „Klas-
si” filmi tehes kogesime, tuli uuesti. 
Kuni väga väikeste detailideni. Miski, 
mis on sind sügavalt puudutanud, ei 
saa kunagi päriselt meelest ära minna.

Raamatu eeliseks filmi ees on tavali-
selt see, et fantaasia on palju rikkam, 
kui filmiks teostatud pilt ja heli. See lu-
gu on „tagurpidi”: film on paljudel silme 
ees, ja sellest ei pääse. Seetõttu püüd-
sin ennekõike selle poole, et raamat ei 
reedaks filmi, aga poleks samas ka ai-
nult kirjeldamine, vaid suudaks midagi 
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ilmunud ilmunud
Taeva vang
Carlos Ruiz Zafón 
tõlkinud Kai Aareleid
384 lk 
kõva köide
Jõulud 1957. aasta 
Barcelonas.  Just siis, kui tundub,  
et elu on Daniel Semperele ja tema 
sõbrale Fermínile naeratama haka-
nud, ilmub Sempere ja Poegade  
raamatupoodi sünge tundmatu, kes 
jätab hinnalisse Dumas’ köitesse 
kummalise pühenduse ning ähvar-
dab tuua päevavalgele saladuse, mis 
on kaks aastakümmet linna hämara-
tes mälusoppides varjul püsinud.  
Alguse saab teekond, mis viib Danieli 
ja Fermíni tagasi Franco ajastu alguse 
hundiseaduse aega, paljastab loo, 
kus nende mõlema saatused  
ootamatul kombel põimuvad.

Sinine: ühe  
värvi ajalugu
Michel Pastoureau
tõlkinud Marri Amon
208 lk 
kõva köide
2002. aastal ilmunud „Sinine: ühe 
värvi ajalugu” jutustab haaravalt ja 
erudeeritult sinise värvi käänulise 
ajaloo neoliitikumist tänapäevani. 
Pastoureau näitab, kuidas muistsetes 
kultuurides oli sinine värv väheoluli-
ne, roomlaste jaoks lausa ebameeldiv 
ja negatiivne – seda peeti barbarite 
värviks. Sinise tähetund saabus alles 
12. sajandil, mil see värv muutus 
ühiskonnas järjest hinnatumaks ja 
populaarsemaks. Tänapäeva Euroo-
pas, nagu näitavad küsitlused, on  
sinine aga ülekaalukalt inimeste  
lemmikvärv. Pastoureau taotlus ongi 
lahti rääkida sinise värvi käekäik  
põlgusest imetluseni, ent avada sel 
moel ühtlasi Euroopa kultuuriajalugu 
mõneti ebahariliku nurga alt.

Tugevad luud 
kogu eluks
tõlkinud  
Kaja Riikoja
224 lk
kõva köide
Umbes pooltel üle 50-aastastest nais-
test ja ühel viiendikul samavanustest 
meestest on esinenud luumurde –  
ja seda peamiselt osteoporoosi tõttu. 
Samas on ju teada, et me saame ise 
kaitsta ja parandada luude tervist 
harjutuste ja sobiva toitumise abil. 
See raamat pakub hulgaliselt luudele 
mõeldud turvalisi harjutusi ja üle 120 
läbimõeldud retsepti, mis on toitu-
misnõustajate poolt valitud just see-
tõttu, et neis leiduvad vitamiinid ja 
mineraalained on eluliselt vajalikud 
tervete ja tugevate luude ehitamiseks 
ja säilitamiseks.

Aia kujundamine mõtetes  
ja praktikas
Merilen Mentaal 
420 lk 
kõva köide
Raamat on Eesti 
autori nägemus 
sellest, kuidas kujundada koduaeda, 
millest aed koosneb ning millele on 
tarvis mõelda. Raamat on jaotatud 
kolmeks osaks, millest esimene rää-
gib vajalikest plaanidest ja eeltöödest 
ehk kujundamise tegemisest paberil. 
Teine osa kajastab praktilisi teema-
sid, nagu teed, terrassid, veesilmad, 
aiamööbel jms. Inspireeriv kolmas 
osa räägib taimedega kujundamisest,  
andes ideid ja teadmisi selle kohta, 
kuidas taimi omavahel sobitada,  
kuidas neid istutada ja kuidas valmi-
nud aeda hooldada.

Kaamos
Erik Tohvri
216 lk
kõva köide
Romaanis „Mere taga” 
hakkas Riina Vainumäe 
oma Soomes bussijuhina töötavat 
meest Jaanust kahtlustama keelatud 
suhetes seal tegutseva arsti Loone 
Kuusikuga. Alusetu süüdistus viis  
lõpuks perekondliku konfliktini,  
nördinud Jaanus põgenes tagasi  
Soome ja temalt enneolematut tee-
nust soovinud Loone jõudis eesmär-
gini. Oma nõrkushetkest häbi tundev 
mees lõpetas Soomes töötamise ja 
tuli tagasi kodumaale, jäädes usku-
ma Loone Kuusiku lubadust, et nad 
enam kunagi ei kohtu. 
Ja ikkagi said nad neli aastat hiljem 
Eestis kokku. Mees sai kinnituse oma 
teadmisele, et tal on lisaks oma pere 
kahele tütrele ka kolmeaastane poeg.

Jahisaak
Natasha Cooper
tõlkinud Lii Tõnismann
248 lk
pehme köide
Trish Maguire püüab 
seekord saavutada vabanemist  
Deb Gibbertile, kellele on mõistetud 
eluaegne vanglakaristus isa tapmise 
eest. Pärast Debiga vestlemist ja 
kuulmist, milline on tema versioon 
isa surmaöö sündmustest, ei usu 
Trish, et Deb on mõrvar. Paraku ei  
jaga enamik inimesi Trishi arvamust 
ning neid jääb veelgi vähemaks, kui 
üks Debi toetajatest lastakse omaen-
da koduukse ees maha. Trishile saab 
üha selgemaks, et see lugu on palju 
keerulisem, kui alguses arvata võis, 
ning et Debi vabastamine ja tõe  
väljaselgitamine  võib tuua kaasa  
ootamatuid tagajärgi. 

Pereäri 
Vürst-kaupmehed I
Charles Stross
tõlkinud Juhan Habicht
312 lk 
pehme köide
Miriam Beckstein on oma eluga rahul. 
Ta on edukas Bostoni majandusaja-
kirjanik ning teenib head raha, tehes 
tööd, mida ta armastab. Kui tema  
kolleeg toob talle raudkindlat infot 
ühe rahapesuskeemi kohta, mõistab 
Miriam, et on sattunud aasta kuumi-
ma loo otsa. Ent kui ta sellega toime-
taja juurde läheb, vallandatakse ta 
sõnagi lausumata ja päevapealt ning 
ta hakkab saama tapmisähvardusi. 
Vähe sellest – mängu tuleb sattumine 
paralleelmaailma...

Doktor Proktori  
puuksupulber
Jo Nesbø
tõlkinud Maris Kuuda
224 lk
kõva köide
Käesolev raamat räägib puuksutami-
sest, mitte sellistest hiilivatest puuk-
sudest, mida sa loodad, et keegi ei 
märka. Oh ei! Siin tuleb juttu kahuri-
paukudest, puuksudest, mis kõrveta-
vad pükstesse augu ning lennutavad 
väikesed poisid kosmosesse ja taga-
si. Peale selle tuleb natuke juttu kur-
jadest kaksikutest, Mongoolia vesi-
rottidest, pikkadest karamellipudin-
gutest ja veel pikematest kägistaja- 
madudest. Aga kõige põhjalikumalt 
käsitleb raamat seda, mis juhtub siis, 
kui tibatilluke punapäine poiss Bulle 
kolib Kanonveieni tänavale ning koh-
tab Liset ja peaaegu pöörast profes-
sorit ühel päikesepaistelisel päeval 
veidi enne 17. maid. 

Kai Aareleid 
raamatu toimetaja

Rohkem kui 50 aastat pärast origi-
naalis avaldamist ilmub eesti lu-
gejate ette omapärane ja harul-

dane raamat: poolatarist Irena Wiley 
lugu Ameerika diplomaadi abikaasana 
veedetud aastatest Moskvas, Antwer-
penis, Viinis, Riias, Tallinnas, Bogotás, 
Lissabonis, Teheranis, Panamás. 

„Kahekümne aastaga ümber maa- 
ilma” on lugu sellest, kuidas üks uudis-
himulik kunstnikuhingega naine leiab 
igas maailma nurgas ning tihtipeale 
lausa äärmuslikus poliitilises olukorras 
selle ühe ja ainsa võtme, millega võõrad 
maad ja kauged kultuurid enda jaoks 
„kodustatakse” – üksikud inimesed 
oma väikeste ja ometi tähenduslike lu-
gudega, mis muudavad inimnäoliseks 
ka kõige ebainimlikumad olud. 

Raamat algab vaimuka episoodiga, 
mis annab huvitava värvingu kogu loo-
le: Lõuna-Prantsusmaal asuva Touloni 
linna meeri kimbatusega ühel 1934. 
aasta aprillipäeval, kui tal tuleb paari 
panna naine, kes sündis Poolas ja elas 
Pariisis, ning mees, kelle soontes voo-
las nii šoti kui ka iiri verd, kes oli sündi-
nud Ameerika konsulaadis Bordeaux’s, 
kus tema isa töötas konsulina, ja kes oli 
nüüd ise määratud nõunikuks Ameeri-
ka Ühendriikide vast avatud suursaat-
konda Moskvas. 

Kuna mitte keegi polnud suutnud ot-
sustada, kus säärase kireva taustaga te-
gelased maha kuulutada, tuli meer vii-
maks lagedale lahendusega panna noo-
red paari seaduse alusel, mis oli mõel-
dud rändmustlastele, kelle kohta maha-
kuulutamise nõue ei kehtinud, kuna 
neil polnud kindlat elupaika.

Küll Ferdinand kõik korda ajab!
Touloni meeril ei olnud aimugi, kui ko-
haseks mustlaslaulatus Irena ja John 
Wiley puhul osutus: vaevalt et mõni 
mustlane rändas rohkem kui see paar 
järgneva paarikümne aasta jooksul. 
Meie ees rullub lahti hulk halenalja-
kaid, aga ka südantlõhestavalt kurbi lu-
gusid ja inimsaatusi.

Wiley kirjeldab kummalisi filosoofili-
se irdumise vorme, kui ümberringi võ-
tab maad terror: doktor Freudi stoilist 
rahu kui SS-lased tema Viini kodu puis-
tavad, tema aga imetleb korteri kauge-
mas sopis oma Egiptuse kujukeste ko-
gu ega soostu teda päästma tõtanud 
Ameerika asjuri naisega rääkima muust 
kui müütide mõjust tsivilisatsioonile. 

Või Tallinnas Toompeal elav iidvana 
krahvinna, keda proua Wiley peab 
veenma koos sugulaste ja sõpradega 
Saksamaale sõitma, sest kui Venemaa 
Balti riigid hõivab, ähvardaks neid 
kindlasti Siberisse saatmine või midagi 
veel hullemat. Eakas krahvinna teatab 
kõige peale muretult, et küll väike Fer-
dinand kõik korda ajab. 

Alles hiljem selgub, et väike Ferdi-
nand oli tolleks ajaks juba ammugi 
troonist loobunud Bulgaaria tsaar, kel-
lesse krahvinna oli ühel noorpõlve bal-
lil väga kiindunud ning kelle imepära-
sele võimele maailma asjad joonde aja-
da ta sestpeale oli lootnud.

Rahulik leppimine paratamatusega 
ühendab inimesi maailma eri paigus: 
palverändureid Fátimas, olematuks 
kuivanud kogudust karjatavat vene 

preestrit, kes elab teadmises, et silmus 
tema ümber tõmbub koomale, ent täi-
dab oma kohust kuni lõpuni; andekat 
Panama noormeest, kelle kunstiõpin-
gutele välismaal tõmbab kriipsu peale 
lapsepõlves näpatud leivapäts, nimetut 
papit Moskva tänaval, kelle kaltsaklik 
vaesus ei suuda varjata häid kombeid ja 
kes müüb välismaalasele pisku eest 
maha perekonnareliikvia, mis – nagu 
ostja häbiga avastab – osutub puhasta-
misel hunnituks tsunftitempliga hõbe-
karikaks, väärt sada korda kõrgemat 
hinda.

Naised pole sõdurid
Need on inimesed, kes ilmuvad jutustaja 
ellu, ja kohe jälle kaovad. Ent nii Mosk-
vasse, Viini kui ka Riiga ja Tallinna sattu-
sid Wileyd pöördeliste sündmuste aegu, 
kui tuli kõrvalt vaadata seda, kuidas tut-
tavad ja sõbrad ka sõna otseses mõttes 
kadusid. Kui süüdistusi ei esitatud, ko-
hut ei peetud, ja mõne inimese suurim 
kuritegu oli isamaa-armastus.

Üks liigutav episood on seotud kind-
ral Laidoneri abikaasa Mariaga. „Naised 
pole sõdurid,” kirjutab Wiley. „Me ei ela 
sama koodeksi järgi mis mehed, võib-ol-
la seetõttu, et meil polnud selle koosta-
misega mingit pistmist. Meie kangelas-
likkus ei seisne teesklemises, nagu me 
ei hooliks ja nagu me ei kardaks.” Vii-
masel kohtumisel ulatas proua Laido-
ner Irenale kauni musta salli ja ütles: 
„See pits on meie suguvõsas olnud kolm 
põlve. Mina ei saa seda enam kunagi 
kanda. Ma tahan, et te selle endale võ-
taksite ja seda kandes minu peale mõt-
leksite.” Surmast hirmsam on unustus.

Saatana suur ball
Pisut rohkem kui paarisajal leheküljel 
kostitab autor meid põnevate, kohati 
lausa uskumatute seikadega. Saame 
teada, kuidas president John Kennedy 
Vatikani altarile sattus. Loeme kirjel-
dust unustamatust ballist, mille Irena 
Wiley korraldas 1935. aasta kevadel 

Ühendriikide saadiku Moskva resi-
dentsis, kuulsas Spaso majas. 

Tolle legendaarse kevadpeo, mille 
juurde kuulusid elusloomad ja siseruu-
mides haljendav rohi ja tuhanded õitse-
vad tulbid otse Hollandist – viimase 
omasuguse enne Stalini puhastusi –, kir-
jutas surematuks Bulgakov oma „Meist-
ri ja Margarita” peatükis „Saatana suur 
ball”. Riigidepartemang aga olevat pä-
rast seda pöörast pilgarit andnud välja 
määruse, mis keelas USA diplomaatidel 
mitteameeriklastega abielluda.

Kui Wileyd 1938. aasta kõledal ja kur-
val sügisel „kujutlusvõimeta, raskepä-
raselt moodsasse” Riiga elama asusid ja 
John oli ühtlasi määratud saadikuks 
Eestisse, lootis Irena salamisi, et tema 
abikaasa tunneb sama, mida tundis Do-
nald C. Rogers, ja jäljendab teda. Aas-
taid tagasi olevat Rogers määratud Al-
baaniasse saatkonna esimeseks sekre-
täriks. Tiranasse saabudes saatnud ta 
Riigidepartemangu selle asutuse ajaloo 
kõige napima telegrammi: „Jõudsin ko-
hale. Astusin tagasi ja lahkusin.” 

Või kas Irena ikka mõtles nõnda? 
Ehk oli see lihtsalt hetkeuid, inimlik 
reaktsioon järsult muutunud maastiku-
le? Sest Irena Wiley, nagu tema elukäik 
kinnitas, oli kaugelt liiga uudishimulik 
ja elujaatav, et „tagasi astuda ja lahku-
da”. Wiley lihtne ja samas sügav sõnum 
näib olevat see, et mida lähemalt ja tä-
helepanelikumalt vaadata, seda raskem 
on ühest rahvast või maast joonistada 
koondportreed.

Diplomaadi naisena 
veedetud aastad

Irena Wiley oma stuudios 1946. aastal.                               FOtO raamatust 

Kahekümne  
aastaga ümber 
maailma
Kunstisaadik  
diplomaatia maailmas
Irena Wiley
tõlkinud Riina Jesmin
216 lk, kõva köide



telefilmid. Selles osas on võib-olla kõi-
ge tuntum Rosamunde Pilcher, kelle 
teoseid on filmitud nii Saksamaal kui 
ka Suurbritannias. 

Ajaviiteraamatud on suurepärane lu-
gemisvara olukorras, kus pole jaksu 
ega tahtmist lugeda nõudlikumat teks-
ti, kus krimka pigem suurendaks kui 
vähendaks pinget, aga midagi lugeda 
siiski tahaks. 

Uue Santa Montefiore, Jilly Cooperi 
või Kristin Hannah romaani kätte võt-
mine on kindla peale minek ja ei valmis-
ta pettumust. Kas sealt viib tee edasi ka 
nõudlikuma kirjanduseni? Loodetavasti 
küll, sest eks ole need raamatud pisut 
nagu magustoidu moodi, millest küllas-
tudes ihkab hing midagi tahedamat ja 
soolasemat. Nendega maiustamist ei 
maksa aga kellelegi pahaks 
panna. 

noraamiga, kus vahetuvad vaatepunk-
tid ja põimuvad eri lood, üks värvikam 
kui teine. Ja nende lugude taustaks on 
sedapuhku meri, kus seilavad elusate 
käilakujudega laevad ja vonklevad kiis-
kavat värvi maod. 

See on maailm, kus võluvägi on käe-
gakatsutavam ning salapäraste Elder-
lingide kunagine kohalolu tuntavam. 
Mõlemat maailma ühendab ja püüab 
päästa aga Narr või Valge Prohvet, 
võib-olla kõige salapärasem tegelane 
kogu Robin Hobbi maailmas. 

Elusad inimesed põnevas loos
Robin Hobbi raamatute kangelased on 
kõike muud kui kahemõõtmelised, au-
tor on kirjutanud nad elusateks inimes-
teks, nad eksivad, kannatavad, neil on 
oma nõrgad ja tugevad küljed ning 
mustvalget vastandamist neist 
raamatutest ei leia.

Unustatud aed  
II osa
Kate Morton
sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
tõlkinud Krista Suits
208 lk
kõva köide
Väikese lapsena ihuüksi Austraalias-
se sõitvale laevale sattunud Nell 
jõuab juba eaka naisena oma tõelist 
peret otsides Inglismaale Cornwalli. 
Paraku on ta sunnitud edukalt alanud 
otsingud ja kunagises Blackhursti 
mõisas ostetud salapärase Kaljuma-
jakese sinnapaika jätma, sest peab 
Austraalias üles kasvatama tema 
hoolde jäetud tütretütre Cassandra. 
Nelli surma järel pärib omaenda  
rohkete kaotusvaludega maadlev 
Cassandra ootamatult Kaljumajakese 
ja vanaema märkmed ning sõidab 
Inglismaale, et jätkata mõistatuse  
lahendamist.

Osirise labürint
Paul Sussman
tõlkinud  
Peeter Villmann
608 lk
pehme köide
Paul Sussmani viimaseks jäänud  
põnevusromaan viib jälle kokku  
Iisraeli detektiivi Arieh Ben-Roi ja  
tema sõbra, Luxori politseiniku Yusuf 
Khalifa. Põnev intriig saab alguse Je-
ruusalemma Armeenia katedraalis, 
kus tapetakse ajakirjanik. Uurimise 
käigus selgub kauge seos kunagise 
kadunud isiku juhtumiga Egiptuses. 
Seepärast pöördubki Ben-Roi abi  
saamiseks Yusuf Khalifa poole. 
Khalifa on oma perekonda tabanud 
tragöödia pärast endasse kapseldu-
nud ning lisaks on tal käsil oma juh-
tum – ta uurib kaevude mürgitamist 
kõrbes. Lõpuks nõustub ta siiski  
sõpra aitama ja lubab asja  
kohapeal uurida. 

Meesteta suvi 
Siri Hustvedt
sari „Moodne aeg”
tõlkinud Triin Tael
168 lk, kõva köide
Kui luuletaja Mia  
Fredrickseni abikaasa palub pärast 
30 aastat kestnud abielu pausi, kuna 
tal on suhe kauni prantslannast  
kolleegiga, murdub Mia vaim. Hullu-
meelsus annab maad raevule, mida 
naine sõidab maandama oma lapse-
põlvekoju. Järk-järgult laseb Mia end 
tõmmata teiste eludesse: eaka ema 
hakkajad sõbrannad, nooruke kahe 
lapse ema naabermajast, salalikud 
teismelised tüdrukud tema luulekur-
suselt. Meesteta suve lõpuks teab 
Mia, mille nimel tasub võidelda –  
ja kelle määratud tingimustel. 

Võlulaev
Robin Hobb
tõlkinud Sash Uusjärv
352 lk 
kõva köide
Robin Hobbi Eluslaev-
nike triloogia tegevus toimub Bing-
townis, Jamaillias ja Piraadisaartel, 
mis jäävad Kuuest Hertsogkonnast 
kaugele lõunasse. Sellegipoolest  
mõjutab Kuue Hertsogkonna sõda  
Punalaevnikega ka lõunapoolsemate 
maade kaubandust ning Bingtowni 
kaubaisandad satuvad raskustesse. 
Olukord on pingeline isegi peredele, 
kellele kuuluvad imelised eluslaevad, 
mis on tehtud võlupuust. Kui laeval 
on surnud perekonna kolme põlvkon-
na esindajad, siis eluslaev virgub ja 
selle käilakuju ärkab ellu. 

vamused, kirjutamata reeglid ja suhtle-
mistavad seal valitsevad. 

Nii näiteks öeldi mulle uue aasta- 
tuhande alguse Iirimaal, et sealses 
ühiskonnas toimuvate muutuste mõist-
miseks ei tasu pöörduda sealse kõrg-
kirjanduse poole, ses see kujutab ena-
masti minevikku. Tuleks hoopis lugeda 
naistele mõeldud ajaviitekirjandust, eri-
ti aga selliseid autoreid nagu Maeve 
Binchy ja Cathy Kelly. Maeve Binchyl 
oli ka Irish Times’is oma kolumn ning 
ta jälgis ülimalt terava pilguga, kuidas 
muutusid ootamatult rikkaks saanud 
ühiskonnas inimsuhted ja hierarhiad. 

Binchy raamatud, esimestest viima-
seni, kujutavad endast Iiri ühiskonna 
omamoodi kroonikat, vaese katoliikli-
ku ühiskonna kujunemist jõukaks ja 
tunduvalt ilmalikumaks. 

Jilly Cooper on saanud oma kirjan-

Krista Kaer 
Varraku peatoimetaja

Kakskümmend aastat tagasi alus-
tas Varrak uue kõvakaanelise 
romaanisarjaga, mille nimeks 

sai „Varraku ajaviiteraamat”.  Esimene 
sarjas ilmunud raamat oli Daphne du 
Maurier’ „Rebecca”, mis osutus isegi 
sedavõrd populaarseks, et sellest tehti 
kordustrükk. Muidugi olid trükiarvud 
tookord palju suuremad kui praegu 
ning tõlkeõiguste saamine käis ka sage-
li hoopis mitteametlikke radu. 

Uute turgude avanemine oli üpris põ-
nev ka Lääne agentidele, veel polnud 
välja kujunenud autorite esindamise 
süsteem uutes riikides. Nii näiteks al-
gas meie koostöö Maeve Binchyga sel-
lest, et tema agent kutsus mind Londo-
nis oma kontorisse ning andis lõpuks 
esimese raamatu tõlkeõigused üpriski 
sümboolse summa eest. Hiljem see 
kõik muidugi muutus ja äriasjade aja-
mine hakkas kulgema tavapäraselt. 

Kui nüüd meenutada meie ajaviitero-
maani esimest kümnendit, siis olid kõige 
populaarsemad autorid kindlasti Cathe-
rine Gaskin, Catherine Cookson, Maeve 
Binchy, Joanna Trollope, Jilly Cooper ja 
Rosamund Pilcher, kelle kõigist raama-
tutest on tehtud mitu trükki. Järgmine 
kümnend tõi juba Santa Montefiore, kel-
le esikromaan „Oota mind ombupuu all” 
sai kohe väga populaarseks. 

Hiljem lisandunud püsiautoritest 
võib veel kindlasti mainida Marcia Wil-
lettit, keda sageli võrreldakse Rosa-
munde Pilcheriga ja kelle raamatute te-
gevuski toimub enamasti Cornwallis 
nagu Pilcherilgi, ning Penny Vincenzit 
ja Kate Mortonit, kelle soontes voolab 
tubli annus eesti verd. 

Ühiskonna muutuste 
mõistmise allikas 
Möödunud kahekümne aasta jooksul 
on ajaviitesarjal olnud oma püsiv luge-
jaskond, mis koosneb igas vanuses ini-
mestest. Need romaanid ei pretendee-
rigi erilisele filosoofilisele sügavusele, 
kuid pole ka kuidagi ära teeninud koha-
tist halvustavat suhtumist. Tihti on või-
malik just nendest aru saada, milline on 
ühe või teise maa eluolu, millised eelar-
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dusliku tegevuse eest Briti Impeeriumi 
Ordeni ja Gloucestershire’i ülikooli  
audoktori tiitli ning teda peetakse  
Suurbritannia tõeliseks rahvuslikuks 
aardeks, sest tema ehtsa inglise huu-
moriga tembitud ja paljude romaanist 
romaani korduvate tegelastega raama-
tud pakuvad lisaks suurepärasele mee-
lelahutusele ka teraseid tähelepane-
kuid Briti ühiskonna klassivahedest ja 
absurdsuseni viidud suhtumistest. 

Magustoidu moodi kirjandus
Ajaviitekirjanduse parimad esindajad 
oskavad hoida oma lugejaid haarava 
süžee, huvitava olustiku ja tegelastega, 
kelle muredele ja rõõmudele on kerge 
kaasa elada. Nende raamatud kujuta-
vad endast sageli telesarjade kirjandus-
likku vastet ning on üsna ootuspärane, 
et mitme raamatu põhjal on tehtud ka 

Kakskümmend aastat  
Varraku ajaviiteromaani

ilmunud

Krista Kaer

Kirjanik, kes on ilmselt kõige tun-
tum Robin Hobbina, kannab te-
gelikult nime Margaret Astrid 

Lindholm Ogden. Ta sündis Californias, 
kuid elas pikemat aega Alaskal, kust 
ilmselt pärinevad ka tema Kuue Hert-
sogkonna lumised ja kõledad maasti-
kud. Kõigepealt hakkas ta aga kirjutama 
Megan Linholmi nime all ning alles 
1995. aastal ilmus talle otsekohe tuntuse 
toonud „Salamõrtsuka  õpilane”. 

Järgnesid veel kaks Farseerite triloo-
gia osa ning seejärel samas maailmas, 
kuid kuuest Hertsogkonnast edelas 
asuvaid maid kirjeldab Eluslaevnike tri-
loogia. Seejärel kolm raamatut ühise 
pealkirjaga „Kollakaspruun inimene”, 
mis seovad omavahel kaks eelmist tri-
loogiat. Ja siis taas Vihmaoru ja elus-

laevnike maailma kajastavad „Vihma-
oru kroonikad”. Selle sarja seni viima-
ne raamat „Lohede veri” (Blood of Dra-
gons) ilmub käesoleval kuul. 

Taju ja vaist  
Farseerite triloogias
Tänapäeval ilmub fantaasiaraamatuid 
tohututes kogustes ning nende seast on 
väga raske esile kerkida, eriti veel, kui 
raamatute järgi ei ole tehtud filmi ega 
telesarja. Sellegipoolest paistsid Robin 
Hobbi raamatud osekohe välja, kuigi 
maagiat pole neis tegelikult kuigi palju. 

Farseerite triloogias on tegu kahe 
imelise võimega, taiu ja vaistuga – esi-
mene neist tähendab midagi telepaatili-
se suhtlemise sarnast, mis on omane 
vaid Farseerite kuningate verd inimes-
tele ning mille puhul vajab loomulik an-
ne lihvimist, kujundamist ja suunamist, 
teine aga ürgne ja looduslähedane või-

me siduda end mõne loomaga. 
Selles maailmas tegutseb troonipärija 

sohipoeg FitzChivalry Farseer, kes on 
õpetatud salamõrtsukaks, ning lugeja 
näebki kõike toimuvat tema kirjelduste 
kaudu, mis on subjektiivsed, täis hirme, 
ängi ja eneseotsimist, kuid just see sub-
jektiivsus loobki võib-olla kohati lausa 
painajaliku meeleolu, mis haarab sind 
kaasa ja ei taha enam lahti lasta. 

Praegu ilmuma hakanud „Salamõrt-
suka teekond” on sarja viimane osa, 
kuid kindlasti mitte viimane kohtumine 
Fitziga. 

Eluslaevnike triloogia
Peagi ilmuv „Võlulaev” on esimene osa 
Eluslaevnike triloogiast ning nende 
raamatute meeleolu on hoopis teistsu-
gune kui eelmises sarjas. Ängi ja kan-
natusi saab selle kangelastele küll sa-
muti ohtralt osaks, aga tegemist on pa-
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Ajaviiteraamatud on suurepärane lugemisvara olukorras, kus pole jaksu ega tahtmist lugeda nõudlikumat teksti.        FOtO mari Kaljuste

Robin Hobbi fantaasiarikas maailm
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1242.  
Müüti murdes
Andres Adamson
136 lk, kõva köide

Euroopa ajaloo  
ristteed. Käsitlusi 
Euroopa ajaloo 
võtmehetkedest
koostanud  
Robert Stradling
tõlkinud Kristjan Tedre ja Piret Ruustal
440 lk, kõva köide
Raamat koondab Euroopa Nõukogu 
korraldatud viie ajalookonverentsi 
materjale, mis käsitlevad valikut  
Euroopa ajaloo sõlmpunktidest –  
aastaid 1848, 1912–13, 1919, 1945 
ja 1989 –, mil leidsid aset või said  
alguse suuremad muutused.

Liivimaa kuningriik
Andres Adamson
248 lk, kõva köide
Raamat keskendub tsaar 
Ivan Julma Liivi sõja aeg-
sele katsele allutada Lii-
vimaa oma võimule mitte relvade vaid 
kavalusega. Liivimaalasi pidi koostöö-
le meelitama tsaari lubadus oma  
riigist, Liivimaa vasallkuningriigist. 

Turismi vene keel
Ele Viilipus
288 lk, pehme köide
Õpik pakub abi nii  
vene keelt juba oska-
vatele kui ka algtead-
misi omandavatele õpilastele, kes  
vajavad igapäevatöös turismialast ve-
ne keelt. Ka saab õpiku abil täiendada 
oma sõnavara ja arendada suhtlus-
oskust. 

Русско-эстон-
ский учебный 
словарь
Mihhail Stalnuhhin
444 lk, kõva köide
Esimene nii mahukas 
vene-eesti sõnastik viimase kolme-
kümne aasta jooksul, mis sisaldab ka 
eesti sõnade peamisi pöörde- ja kään-
devorme. Sõnastikus on üle 20 000 
märksõna.

Keteriin  
Salaaias 2
Kiiri Saar
176 lk, kõva köide
Keteriini seiklused  
Salaaias jätkuvad.  
Põnev fantaasiamaailm on talle pel-
gupaigaks üksilduse ja vanemateva-
heliste pingete vastu. Keteriin võtab 
ette pöörase pilvesõidu, kihutab või-
dusõidukala turjal, seikleb teemant-
lillede orus. Siis aga ilmub Salaaeda 
Helesinine Panter, kes pöörab elanike 
rahuliku elu pea peale. 

Mooni  
Eestimaa-raamat
Eve Hele Sits
152 lk, kõva köide
Mooni võtab nõuks käia 
Eestimaa kõigis viieteistkümnes maa-
konnas ning jutustada lugejaile, mida 
ta Eestimaa kaunite kohtade, inimes-
te elu-olu ning looduse, loomade ja 
lindude kohta teada sai. 

Teeninduse kunst
Sirje Rekkor, Tiiu Parm, 
Allan Vainu,  
Reelika Eerik
204 lk, pehme köide
Õpikus kirjeldatakse 
laudade ülesehitust, linutamise ja 
kaunistamise võimalusi ja teeninduse 
põhitehnikaid. Tutvustatakse tavapä-
raseid ja erilisi lauanõusid ning ser-
veerimisvahendeid. Iga selvelaua liigi 
kirjeldamisel on lisatud sobivad road 
ja joogid.

Argo8
ilmunud Müüt, mis ammugi 

murdmist ootab

www.argokirjastus.ee

Andres Adamson

Peipsi Jäälahing on neid väheseid 
ajaloosündmusi, mille toimumi-
sest teavad vähemalt siin Eestis 

ja meie idanaabri Venemaa pool peaae-
gu kõik. Iseasi, mida nad täpselt teavad 
või arvavad teadvat. 

Jäälahingu teema on tihedalt seotud 
hilisema Moskva suurvürsti- ja tsaari-
dünastia esiisa ja õigeusu kiriku üleve-
nemaalise pühaku Aleksander Nevski 
isikuga ning on seetõttu alati olnud te-
ravalt ideologiseeritud ja mütologisee-
ritud. Ikka kümned tuhanded osavõt-
jad, tohutu hulk ohvreid, maailmaaja-
looline tähtsus... 

Jäälahing on üks neist harvadest vali-
tud sündmustest, mille ümber on raja-
tud suurvenelaste rahvustunne ja aja-
looteadvus. See müüt haakub ka seal-
mail kultiveeritud ettekujutusega Vene-
maast kui alati, kõikidel aegadel rahu-
armastavast, kuid ikka vaenlastest 
ümbritsetud maast, kes end pidevate 
kallaletungide ja pahasoovide vastu 
kaitsma peab. 

Jäälahing on sellises narratiivis sa-
mas reas Kulikovo, Poltaava, Borodino 
ja Stalingradiga kui hoiatav näide, mis 
saab neist, kes tulevad Venemaale mõõ-
gaga käes. Ajaliselt esimene neist näi-
detest. Ei ole kaugeltki juhus, et Eesti 
valitsuse liikmed ja rahvasaadikud pea-
vad tööle suundudes mööduma just 
Aleksander Nevski nime kandvast ka-
tedraalist. 

Venemaal Jäälahingust loodud müüt 
aga ei haaku samas hästi selle kohta al-
likaist teadaolevaga. Ega üldise ajastu-
taustaga.

Müüt
Venemaal on huvi Jäälahingu vastu  
arusaadavalt elavaim – ikkagi alati oluli-
seks peetud (ja tõepoolest oluline)  
võit! –, kuid seal vahepeal juba hoogu 
võtnud sisuline, kriitiline avalik arutelu 
on nüüdseks taas enam-vähem seisku-
nud, jälle Aleksander Nevski mõõdu-
tundetuks glorifitseerimiseks mandu-
nud, eriti pärast seda, kui ta 2008. aastal 
valiti (väikese sohiga, et ära hoida Jossif 
Stalini liiga piinlikkusttekitavat esikoh-
ta) ajaloo suurimaks vene(maa)laseks. 

Kui tuua vaid üks sellekohane näide, 
siis on tänane keskmine venelane täies-
ti veendunud, et Jäälahingu lõppfaasis 
uppus suur osa liivimaalaste – „risti- 
sõdijate” – väest. Sergei Eisensteini 
kuulus, ristisõdijaid varjamatult, kuid 
õnnestunult demoniseeriv (mõelgem 
või haakristimotiividele Tartu piiskopi 
Hermanni piiskopimitral või peakuradi 
enda väärilistele sarvedele lahingus te-
gelikult mitteosalenud, ent filmis vürst 
Aleksandri poolt sadulast paisatud ja 

vangi võetud Saksa ordu kõrgmeistri 
kiivril), teise kuulsa Sergei – Sergei 
Prokofjevi – sama kuulsa muusika 
poolt saadetud, 1938. aastal esilinastu-
nud propagandafilm on selle „teadmi-
se” ilmselgelt pöördumatuks muutnud. 

See on nüüd osa lahingu kohta käi-
vast uuest folkloorist. Mida omakorda 
kogutakse ja autentsete lahingu kohta 
käivate rahvapärimuste pähe võetakse 
ja pakutakse. Teateid sellest, et osa liivi-
maalasi läbi jää vajus ja uppus, esmas-
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ilmumas

tes – ainsates tõsiseltvõetavates – alli-
kates tegelikult pole. Need ilmusid väl-
ja alles 1430.–1440. aastatel, mil Jääla-
hingust endast oli möödas kakssada 
aastat. Miks? Ja kas nende teadete taga 
võiks näha midagi tõesti juhtunut? Raa-
mat „1242. Müüti murdes” tegeleb 
muuhulgas ka taoliste küsimuste selgi-
tamisega. 

Vastumüüt
Eestis järgis Jäälahingu teema kuni 
taasiseseisvumiseni enamasti Vene aja-
lookirjutuse traditsioone. Isegi mitte 
kahel viimasel, vaid pigem ainult viima-
sel kümnendil on kaldutud teise äär-
musse ning hakatud nägema Jäälahin-
gus kõigest tühist kähmlust, millel pol-
nud mingeid olulisemaid tulemusi või 
tagajärgi. 

Ühesõnaga, müüti paljastades ja lam-
mutades on loodud uus, vastasmärgiga 
müüt, mis pole sugugi paikapidavam. 
Või siis on hakatud sellest teemast üle 
libisema toimunu tegelikku sisu piisa-
valt avamata. 

Näiteks hiljuti ilmunud akadeemilise 
„Eesti ajaloo” II köites on Jäälahingule 
pühendatud kolm lauset, mis on kõik 
enam-vähem tõesed – või õieti: kõik on 
seal sulatõsi peale ühe mõnevõrra eksi-
tava fraasi –, kuid mis on nii üldistava 
iseloomuga, et lugejal pole nendega il-
ma eel- või lisateadmisteta mitte midagi 
peale hakata.

Jäälahing on samas tänuväärne tee-
ma, jutustamaks mitte ainult sellest 
kokkupõrkest endast, vaid üldse tolla-
sest ajast, oludest ja inimestest, selgita-
maks üht-teist sellist, millel on tähen-
dust ja tähtsust ka tänapäeva inimesele. 

Jäälahingus peegeldub nagu veetil-
gas kogu see kauge ajastu. Ning asja-
olu, et too ammune taplus nii paljudele 
ikka veel korda läheb, võimaldab leida 
sellele loole ärakuulajaid. 

See tsaar Ivan Julma aegne miniatuur tema tellimusel koostatud illustreeritud ajaraa-
matust on esimene, millel näha Jäälahingus uppuvaid ristisõdijaid. Pange tähele –  
uppujate seas on kiivrite kuju järgi otsustades ka venelasi. On need vürst Aleksandri 
mehed või Novgorodi ja Pihkva pagulased liivimaalaste väes? Sellised mehed olid  
tegelikkuses olemas ja neid polnud vähe, kuid otseselt Jäälahingus ei pruukinud nad 
siiski kaasa lüüa.                                                    illustratsiOON raamatust

Nii taevas kui  
ka maa peal
Werner Bergengruen
tõlkinud Mati Sirkel
550 lk, kõva köide

Mati Sirkel

Kes on lugenud jutukogu „Surm 
Tallinnas” (1939, eesti k 1966 ja 
1999), sellel peaks Werner Ber-

gengrueni nimi veel meeles olema. Ja 
kellele meeldib ajalooline romaan à la 
Jaan Kross, peaks oskama hinnata Ber-
gengrueni jutustamiskunsti, mille juu-
red on 19. sajandi kultiveeritud keelega 
klassikas, latv aga ulatub kõrgele „iga-
vese korrani” ehk metafüüsilisse krist-
lik-humanistlikku sfääri. 

1892. aastal Riias sündinud Werner 
Bergengruen oli saksa kirjanik, kes 
tunnistas katoliku usku ja oli veendu-
nud, et Jumala loodud maailm on põhi-
olemuselt hea ja õige, inimene oma va-
likutes ja võimetes aga paraku ebatäius-

lik. Inimesest on tark sellega leppida – 
aga mitte resigneerudes, vaid uskuvalt 
teades, et „see, mis sünnib välispidiselt, 
on üksnes selgitav ja rohmakam pilt 
neist asjadest, mis juhtuvad inimeste 
hinges”. Igatahes ei ole Bergengruen 
selline autor, kes võiks homme unusta-
tud olla, nagu ei unustata ka ristiusu lä-
kituse põhitõdesid ükskõik kui raisku-
läinud maailmas. 

„Nii taevas kui ka maa peal” (1940) 
on ajalooline romaan, mille tegevus toi-
mub aastal 1525 Berliinis. Brandenbur-
gi kuurvürsti Joachimi õueastroloog on 
ennustanud laastavat veeuputust. Joac-
himi sõge katse ähvardavat katastroofi 
iga hinna eest saladuses hoida saab saa-
tuslikuks paljudele ja toob ränki katsu-
musi kogu linnale. Nukkernostalgilise 
liinina läbib romaani väikese vendi rah-

vakillu allajäämine sakslastest isandate 
võimule.

Kristlik sõnaohter kauniskõne ehk 
jutlus jookseb uskmatul külgi mööda 
maha ja vähestel on Toomas Pauli hic et 
nunc-kõnekust ka teoloogina. Seda olu-
lisem on Bergengrueni oskus kirjani-
kuna luua haaravaid pilte ja kujusid, 
mis panevad mõtlema ka neile vaadete-
le, millele nad tuginevad, kuigi neid ot-
se ei kuuluta. Ennustatud veeuputuse 
lugu ei ole väljamõeldis. Doktor 
Johann(es) Carion (1499–1537) ja 
Brandenburgi kuurvürst Joachim I 
(1484–1535) on ajaloolised isikud ning 
ka muidu on kirjanik kasutanud ajaloo-
lisi fakte ja legende. 

Autentne on samuti Wolf ja Katharina 
Hornungi lugu. Ei ole vist vale oletada, 
et vendide teema võlgneb midagi selle-

le, mida noor Bergengruen võis koge-
da veel Liivimaal elades – ning muidugi 
osutab Riia peapiiskop Johann 
Blankenfeld(e) (1471–1527) autori seo-
tusele Baltimaadega. 

Raamatut saadab pikem järelsõna tõl-
kijalt, kelle pani seda teost vahendama 
tema konservatiivne eelistus vaimsete-
le väärtustele tugineva maailma ja  
kirjanduses klassikalise laadi 
vastu. 

Berliin 1525: nii taevas kui ka maa peal


