
1. mail jõuab kirjastuselt Varrak  
poelettidele Indrek Hargla  
Melchiori lugude neljas osa,  
mis seekord kannab pealkirja 
„Apteeker Melchior ja Pirita kägistaja”. 
Aasta on 1431 ja tegevuspaik Pirita 
klooster, kuid toimepandud  
kuritegude juured ulatuvad veelgi  
kaugemasse minevikku.
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Lia Virkus vaatab 
tehtule tagasi
Lia Virkus on olnud üks produktiivse-
maid kokaraamatute autoreid Eestis 
ning muuhulgas ka populaarse koka-
raamatute sarja „100 rooga” looja 
ja eestvedaja. Nüüd on Lia Virkus 50. 
sünnipäeva puhul võtnud kokku se-
nitehtu ning koondanud 552 lehekül-
jele need retseptid, mis on läbi aega-
de olnud tema, ta pere ja sõprade 
lemmikud. Raamat „Lia köök” ilmub 
Ajakirjade Kirjastuselt mai alguses.

Mart Kadastiku  
debüütromaan
Kirjastuselt Varrak on ilmunud Mart 
Kadastiku debüütromaan „Kevad 
saabub sügisel”, kus ootamatute  
siksakkidega lood vanemate meeste 
suhetest naistega pakuvad eelmiste 
aastakümnete olustiku äratundmis-
rõõmu, halastamatut eneseirooniat 
ja groteskseid puänte. 

Kaks uut  
teost kirjandus- 
gurmaanidele
Kirjandusgurmaanide rõõmuks  
on kirjastuselt Koolibri ilmunud  
kaks kultuurilooliselt olulist teost:  
J. G. Ballardi ulmeromaan „Crash” 
(1973), mis on postmodernse ajastu 
šokeerivamaid kultusromaane, 
kompromissitu segu vägivallast,  
pornograafiast, võõrandumisest ja 
õndsuseotsinguist ning Prantsuse 
dekadentsi peateos, Joris-Karl  
Huysmansi „Äraspidi” (1884), fin de 
siècle’i meeleolu suurepärane hümn, 
mis esitab loo eraklikust esteedist, 
kes mõnuleb esoteerilises kunstis, 
jälestab kodanlikku ühiskonda, ju-
maldab kõike kunstlikku ning ihkab 
uusi tundeid ja pahelisi naudinguid. 

„Maailma riikide 
taskuentsüklo-
peedia” läti keeles
TEA Kirjastus esitles Tallinna raama-
tumessil peatselt ilmuvat „Maailma 
riikide taskuentsüklopeediat”. Vaata-
mata sellele, et teost ei ole veel eesti 
keeleski välja antud, omandas Läti 
suurkirjastus „Zvaigzne” selle lit-
sentsi.  Lätis on seni edukalt avalda-
tud suurem osa TEA grammatikaid  
ja keeleõpikuid.

uudised

Melchior  
tegutseb jälle

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2013

Oslos asutatud kirjanduse maja aren-
gust. Esimese nädalaga külastas Norra 
kuningalossi taga asuvat kohviku ja 
raamatupoega maja 21 000 inimest. Hil-
juti on majas esinenud nii Patti Smith 
kui ülipopulaarne Haruki Murakami. 
Aastas külastab Oslo kirjanduse maja 
umbes 260 000 inimest. Rohkem kui  
40% norrakaid loeb enam kui 10 raama-
tut aastas. Riik toetab nii kirjanikke kui 
ka tõlkijaid stipendiumitega ja raamatu-
tele kehtib määratud hind.

Eesti kirjanik, tõlkija ja kriitik  
Jan Kaus tõi välja mure kirjanike hääle 
kadumise pärast ühiskonnas. Äsja tä-
histati 25 aasta möödumist Eesti taas-
iseseisvumise ühest olulisemast sünd-
musest, loomeliitude ühispleenumist, 
kus määrav sõna oli kirjanikel. Praegu-
se põlvkonna kirjanikelt küsitakse: 
„Kus on teie loomeliitude pleenum?  
Kuhu jääb teie ühiskondlik kogupauk?” 

Kõiki foorumil esinejaid näis ühenda-
vat soov muuta kirjandust, lugemist ja 
kirjanikke ühiskonnas nähtavamaks ja 
paljudel oli selle jaoks avastatud ka häs-
ti töötav lahendus. Olgu selleks siis ava-
likus ruumis raamatute lugemine ja 
nende teiste inimeste jaoks „maha 
unustamine” või siis kirjanduse toomi-
ne kaamera ette rambivalgusesse, et 
kõik saaksid oma arvamust avaldada. 
Ilmselt oleme juba jõudnud ajastusse, 
kus mitte raamat ei räägi lugejaga, vaid 
lugeja tahab rääkida raamatu, kirjaniku 
ja teiste lugejatega rohkem kui 
kunagi varem.

Anari Koppel

Rahvusraamatukogus toimunud 
Tallinna raamatumessil toimus 
5. aprillil Põhjamaade Ministrite 

Nõukogu Eesti esinduse korraldatud 
foorum „Rahvuskirjandus 21. sajandil: 
sisse- ja väljavaated”. Esinejad olid  
kutsutud Soomest, Taanist, Lätist, 
Rootsist, Islandilt, Leedust ja Norrast. 
Räägiti kirglikult oma riigi kirjandusest 
ja kirjanduselust, kirjeldades nii edu-
samme kui ka valusatest kogemustest 
saadud õppetunde. 

Kirjanik Katarina Gäddnäs korraldab 
kirjanduspäevi Mariehamnis ja kirjel-
das seal toimuvaid populaarseid klassi-
kaliste rootsi kirjandusteoste ühisaru-
telusid. Lugemine on sotsiaalne sünd-
mus ja inimesed soovivad oma kirjan-
duskogemusi jagada.

Tõlkija ja Taani päevalehe Politiken 
kriitik Søren Vinterberg tõi välja Taani 
kirjandusturu orienteerituse bestselle-
ritele. Paljud raamatupoed on suletud, 
kuid see eest on kasvanud avalike raa-
matukogude arv. Taanis kasvas eelmi-
sel aastal kõige rohkem e-raamatute ja 
audioraamatute ostmine – lausa 22,9 
protsenti. Taani raamatutel on Euroopa 
suurim, 25-protsendine käibemaks. 

Luuletaja, tõlkija ja Läti ainsa kirjan-
dusajakirja Latvju Teksti toimetaja  
Liāna Langa sõnul on Läti poliitikud 
drastiliselt vähendanud toetust kirjan-
dusele. President Andris Bērziņsi patro-

neerimisel loodud kirjanike sihtasutus 
on siiski veidi kaasa aidanud Läti kirjani-
ke ja kirjanduse olukorra paranemisele. 
Kirjastamine põhineb Lätis aga suuresti 
kirjastajate ja kirjanike entusiasmil.

Kirjanik, illustraator ja Rootsi lugemi-
se saadik 2011-2013 Johan Unenge mu-
retses, et rootsi laste PISA testi tulemu-
sed on järjest viletsamad, ja eriti halvas-
ti loevad poisid. Kuulsa rootsi jalgpallu-
ri Slatan Ibrahimovici biograafia tõi näi-
teks rohkem poisse raamatute juurde. 

Reykjaviki Põhjala maja projektijuht 
ja kirjandusauhinna sekretariaadi liige 
Sigurður Ólafsson tutvustas Põhjamaa-
de Ministrite Nõukogu uut laste-ja 
noortekirjanduse auhinda, mis antakse 
üle esimest korda pidulikul tseremoo-
nial Oslos. Auhinna suuruseks on  
350 000 taani krooni ehk u 50 000 eurot. 

Leedu tõlkija ja kirjanduskriitik  
Laimantas Jonušys kiitis leedu kirjani-
ke teoste edu kodumaal. 2011.aastal il-
mus Leedus 1256 raamatut, nendest 86 
said osalist toetust riigilt. Täiskasvanu-
tele ilmus 908 ja lastele 348 teost. Vil-
niuse Raamatumessil jagatakse veeb-
ruaris igal aastal Aasta Raamatu auhin-
nad seitsmes erinevas kategoorias. 

Islandi luuletaja, tõlkija ja Kopavogu-
ri raamatukogu direktor Hrafn Andrés 
Harðarson usub, et laste kätte tuleks 
anda rohkem raamatuid, ent enne vali-
misi lubavad poliitikud jagada koolilas-
tele tasuta tahvelarvuteid. 

Oslo kirjanduse maja programmijuht 
Silje Riise Næss rääkis 2007. aastal  

Tallinna raamatumessi raames toimunud rahvuskirjanduse foorumil räägiti Põhja- ja Baltimaade kirjanduse arengusuundadest.  
Pildil on oma kogemusi jagamas esinejad Läänemereriikidest.                     foto teet malsroos

Lugeda tuleb  
kõikjal ja nähtavalt

kolumn
Eesti lastekirjandus  
Bologna  
raamatumessil
Nagu ikka, nii selgi kevadel oli Eesti  
Bologna lasteraamatute messil esinda-
tud Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti  
Lastekirjanduse Keskuse ühise messi-
stendiga, kus oli väljas meie viimaste 
aastate lasteraamatute paremik. Koha-
le oli tulnud ka terve rida kirjastuste 
esindajaid ja kunstnikke-kirjanikke.

Messiboksis toimus enam kui kaks-
kümmend kohtumist erinevate kirjas-
tuste ja organisatsioonide esindajate-
ga. Nende hulgas olid kohtumised  
juba pikaajaliste koostööpartneritega 
nagu Müncheni laste- ja noorsookir-
janduse raamatukogu, perekond  
Pervik-Raua kirjastaja Leiv Verlag  
Saksamaalt ning Piret Raua ja Andrus 
Kivirähki kirjastaja Lätis, Liels un 
Masz. Kõik kolm rõõmustavad koos 
meiega Eesti lastekirjanduse hea käe-
käigu üle ja ikka on neil mõni üllatus 
varuks. Samuti käisime iga-aastasel 
IBBY pressikonverentsil, kus räägiti 
möödunud aasta ettevõtmistest, tut-
vustati selleaastast lastekirjanduse 
päeva sõnumit-plakatit ning kõneldi 
järgmise aasta plaanidest. 

Lisaks eelpool loetletud partneritele 
toimusid kohtumised veel Saksamaa, 
Venemaa, Läti, Leedu, Iiri, Itaalia, Taa-
ni, Sloveenia ja mitme Soome kirjasta-
jaga, et viimaks ometi kuidagi üle saa-
da sest ühepoolsest müürist, mis tun-
dub Eesti lasteraamatuid piiravat. 
Pärast 2. aprilli soome-eesti lastekir-
janduse seminari Helsingis käib töö 
sellel rindel juba mitme osapoole abil.

Kõige suuremat huvi tunti taas kord 
Piret Raua raamatute vastu, seda nii 
juhuslike messiboksi sattujate kui ka 
väliskirjastajate seas, järgnesid Aino 
Perviku ja Catherine Zaripi pildiraamat 
„Rändav kassiemme”, Kristi Kangilas-
ki „Päike läheb puhkusele” ja Kristiina 
Kassi „Nõianeiu Nöbinina”.  Endiselt 
tuntakse suurt huvi Edgar Valteri illust-
ratsioonide ja tema kirjutatud raama-
tute vastu ning mitte sugugi ainult en-
dise Nõukogude Liidu liikmesriikides. 

Nagu eelmise ja selleaastase messi 
tulemused näitavad, on Eesti lastekir-
jandusel välismaa lastele nii mõndagi 
toredat öelda, ja kui kõik jõud kokku 
panna, hakkab see lastekirjanduse 
maakera viimaks kodust välja veerema 
küll. Loodetavasti näeme järgmisel 
messil veel rohkem meie kunstnikke ja 
kirjanikke, kes ise kirjastajatega koh-
tumas käivad. Raamatutel endil jalgu 
all ei ole.

 Kätlin  
Kaldmaa
välissuhete  
koordinaator,
Eesti Laste- 
kirjanduse Keskus
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Kevad saabub  
sügisel
Mart Kadastik
224 lk 
kõva köide
Selle romaani peatege-
lased – ajakirjanik,  
ärimees, arst ja laulja – avastavad, et 
keskeakriisile ei järgne sugugi rahulik 
enese taasleidmine. Raha, karjäär ja 
tuntus on nende meeste jaoks kaota-
nud oma tähenduse ja väärtuse. Üha 
enam hakkavad nad hindama naiste 
lähedust. Nad mõistavad, et hinge on 
võimalik jagada ainult vastassugu-
poolega ning et suhe naistega on me-
helikkuse ainsaks mõõdupuuks. Ent 
kuidas uuele olukorrale kohandada 
oma ego ootusi ja vajadusi, kui keha-
line kihk iga päevaga aina nõrgeneb? 
Kuidas mitte muutuda naeruväärselt 
kilavsilmseks endast aastakümneid 
nooremaid  
neide kohates?  

Äärmiselt vali  
ja uskumatult  
lähedal
Jonathan Safran Foer
sari „Moodne aeg”
tõlkinud Riina Jesmin
352 lk  
kõva köide
Loo keskmes on üheksa-aastane  
Oskar, kelle isa hukkus 2001. aasta 
11. septembril Maailma Kaubandus-
keskuses. Isa leinav Oskar leiab puru-
nenud vaasist võtme ning asub New 
Yorgist otsima lukku, millesse see  
sobiks. Otsinguil kohtub ta mitmesu-
guste inimestega ning õpib oma raske 
kaotusega leppima. Teost ilmestavad 
kõrvalliinina Oskari vanaisa ja vana-
ema kirjad, milles jutustatakse nende 
nooruse ja abielu lugu. Foer kasutab 
uudseid ja omapäraseid võtteid ning 
visuaalseid elemente nagu näiteks 
pilte ja mahatõmbeid. 

Aegade julm laul 
Tiit Tarlap
368 lk  
kõva köide
Tiit Tarlapi uue romaani 
peategelase, ajarändur 
Ivor Renniki eelaimus osutub prohvet-
likuks – heaolu on habras ja ajutine, 
rahvamasside kaua kestnud pahameel 
murrab pinnale ning korra ja turvalisu-
se asemele asuvad anarhia ning vägi-
vald. Tsivilisatsiooni päästmiseks pea-
vad ajarändurid leidma ajas kunagise 
saatusliku punkti, mis on tulevikukao-
se põhjustanud.  Seejärel tuleb neil 
n-ö rööpad ümber seada, et heaolu 
jääks püsima. Muidugi nende jaoks, 
kes on seda väärt.

Kui on lõpp
Julian Barnes
sari „Moodne aeg”
tõlkinud Aet Varik
176 lk  
kõva köide
Seda nappi romaani või pigem jutus-
tust, 2011. aasta Man Bookeri auhin-
na võitjat, on paljud kriitikud nimeta-
nud raamatuks mälust. Häiriv ja mõt-
lemapanev, autorile omases napis ja 
täpses, ent tähendustelt tihedas stiilis 
lugu viib peategelase Tony Websteri 
tagasi kooli- ja üliõpilaspõlve, toob tal-
le meelde kunagised sõbrad ja armsa-
mad. Sündmused käivitab ootamatu 
teade, et Tony ülikooliaegse armastatu 
ema on teda miskipärast oma testa-
mendis meeles pidanud. Nõutu Tony 
püüab välja uurida, mis võis olla selle 
põhjuseks, ning tasapisi selgub, et 
vastuseid tuleks tal otsida eelkõige 
iseendast, kuigi need võivad olla üpris 
sügavale maetud.
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Küsimustele vastab raamatu autor 
Merilen Mentaal

Sa ei ole eluaeg aiadisainer olnud. 
Millega varem tegelesid?
Ei ole tõesti, see oli töises mõttes kol-
mas kannapööre minu elus. Alustasin 
kunagi poliitikast ja välissuhetest, siis 
suundusin turismisektorisse, millest 
arendasin end ettevõtjana edasi üritus-
turunduse maailma ja aianduse ning 
aiadisaini kasuks tegin lõpliku otsuse 
alles 2006. aastal. 

Kuidas aianduseni jõudsid ja kuidas 
sellest sai sinu põhitegevusala?
Kaudse tõuke selles suunas andsid 
mulle mu vanaisa, kes armastas roose 
ja iluaiandust ning kujundas suurepära-
selt ära meie Haapsalu aia, ning vana-
ema, kes nautis samuti aias toimeta-
mist. Kui neid enam ei olnud, tundus 
mõte hakata ise roose kasvatama just 
see ainuõige tegevus ja sellest hobist 
kasvas seitsme aastaga kirg, mis päädis 
Chelsea Aianäituse külastamise ning 
rabava äratundmisega, et just aiadisain 
on minu jaoks õige ala. 

Oskad sa nimetada mõned oma lemmik-
aiad Eestist ja laiast maailmast?
Minu lemmikud on eelkõige maailmas 
laiali, üks neist Inglismaal – Black and 
White Cottage Garden / the Hannah 
Peschar Sculpture Garden, üks maagi-
lisema atmosfääriga metsaaedu, ja tei-
ne, Las Pozas Mehhikos, kunstimet-
seeni, Salvador Dalí hea sõbra Edward 
Jamesi betoontaieste sürrealistlik maa-
ilm keset džunglit. Mõlemad on minus 
tekitanud selle väga harva esineva üli-
ma erutuse ja vaimustuse tunde, kus 
oled kui Alice Imedemaal ja iga sammu 
pealt tabab sind rida uusi üllatusi. Esi-
mese aia fotosid näeb päris palju ka 
minu raamatus.

Kirjelda oma unelmate tööd. 
Ma mõtlesin sellele küsimusele vastust 
päris pikalt. Mind kisub võrdväärselt nii 
mõne suurvaldusliku maaresidentsi ku-
jundamine, kus on palju erineva olemu-
sega aiaruume, mil igaühel on oma ees-
märk, kui ka mõne põneva troopilise 
spaa-hotelli maastiku loomise poole, kus 
sise- ja väliruum on üksteisele avatult 
seotud. Kus tekiks selline tunne, et oled 

nagu pidevalt aias, kuid kus säilib sise-
ruumi turvatunne ja põnev raamistik.  

Millised su enda töödest seni kõige 
südamelähedasemaks on jäänud? 
Üks kindel lemmik on üks esimesi töid, 
suur katuseaed Tallinnas, mis esitas 
väga palju väljakutseid, kuid kasvas 
ühe hooajaga imeliselt lopsakaks ning 
näitas, kuidas ühel katusel võib olla 
täiesti erinev mikrokliima. 

Eks igal valminud aial on minu jaoks 
oma erilised lemmikmomendid, eriti 
kui aed on juba aia nägu, kaks-kolm 
aastat kasvada saanud ja selle kujunda-
mise mõte on sinna kohale jõudnud.  

Kas oled kursis, kuidas läheb sinu 
kujundatud aedadel? 
Enamikku oma kujundatud aedu külas-
tan vähemalt korra igal aastal ja olen 
siiani nende kasvamise ja arenguga ra-
hul. Väikseid korrektiive tuleb siin-seal 
ikka teha. 

Kui suur on olnud suurim ja väikseim 
aed, mille oled disaininud? 
Kõige väiksemad aiad on olnud katus-
tel ehk siis katuseaiad, mille mõõdud 
algavad umbes 40 m² ja jäävad vahe-
mikku kuni 200 m². Ka hetkel on neid 
paar tükki käsil ja kuna selliste aedade 
tingimused erinevad paljuski tavaaeda-
dest, siis nende kujundamine on oma-
ette põnev väljakutse. 

Suured aiad jäävad 3000–4000 m² piiri-
maile, isegi kui nad oma maa-alalt on te-
gelikult suuremad, sest juba üle 5000 m² 
suurusel alal ei ole mõtet igat ruut-
meetrit enam ära kujundada, pigem tu-
leks kaugemad osad neist looduslikuks 
jätta. Vajadusel vaid väike lihv anda. 

Mis taimi ja miks sa oma aias kasvatad? 
Minu köögiterrassil kasvavad eelkõige 
ürdid, pikalt vilja kandvad maasikad ja 
samuti varju armastavad taimed, sest 
osa terrassist on pidevalt varjus. Üleval 
katuseais olen rohkem rõhku pannud 
vormidele ja värvile, seal leidub nii 
metssalveid ´Caradonna´, hortensiaid, 
jumalikult lõhnavaid ebajasmiine ja val-
get, hullumiseni õitsevat muskus-kassi-
naerist (Malva moschata f. alba). To-
naalsuse olen valinud valge-ereroosa-
lilla ja püüdnud kombinatsioonidesse 
tippida ka aromaatseid õisi. 

Lisaks ilutaimedele kasvab seal ka to-
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mateid, maasikaid, vaarikaid, end ise 
külvavaid rukolat ja metspipart ning 
vastavalt kevadistele meeleoludele vali-
kus kasulikke toidutaimi. Kuid kõiki 
neid ühendab eeldus, et nad peavad 
karmides talvetingimustes, suurtes  
istutuskastides ja tugevatele meretuul-
tele vastu.  Peale selle olen ma väsima-
tu katsetaja ja kui mõni taim otsustab, 
et talle minu tingimused ei sobi, saab 
selle koha järgmine katsealune. 

Kui tihti sa vahetad aias taimi, palju on 
püsikuid ja palju ühe-kaheaastasi taimi?
Enamik taimi mu kodu katuseaias ja 
köögiterrassil on kas põõsad või püsi-
kud. Viimasel ajal olen lisanud ka mõ-
ningaid üheaastaseid, eelkõige lõhna-
vaid või inspireerivates toonides suvelil-
li. Lõhnavad lillherned on kindlasti 
need lemmikud, mida jään ka edaspidi 
kasvatama, eelkõige neid vanu ja tuge-
valt lõhnavaid sorte nagu ´Matucana´. 

Pangodi suvekodus kasvavad meil 
reeglina põõsad, puud, roosid ja püsi-
kud, need, mis ei solvu, kui neid regu-
laarselt vaatamas ei käi.  

Kas vabal ajal on sul samuti näpud 
mullas? Kas aianduse kõrvale mahub 
ka muid hobisid?
Aiandus on kirg ja elustiil. Lisaks meie 
väikesele puukoolile/aiandile, kus ja-
gub küllaga tööd, toimetan enda terras-
sidel ja veidi ka Pangodi suvekodus. 
Loen palju just aianduse ja aiadisaini 
teemadel ning igal välissõidul püüan 
alati mõne aia või pargi oma teele sätti-
da, kui see ei ole just eraldi aiareis, mi-
da armastan aastas vähemalt paar kor-
da ette võtta. Reisimine iseenesest on 
samuti üks mu suuri hobisid, ka foto-
graafia.

Viimastel aastatel on kohalikuks ho-
biks saanud sõpradega regulaarsed toi-
du- ja lauamänguklubid, mille jaoks tu-
leb aeg leida, muidu kaoksin aianduse 
sisse lihtsalt ära.   

Meeleolulahendus.                    foto raamatust

Aia  
kujundamine  
mõtetes ja  
praktikas
Merilen Mentaal  
420 lk, kõva köide

Thálassa!  
Thálassa!
P. I. Filimonov
tõlkinud Ingrid  
Velbaum-Staub
496 lk  
kõva köide
Ühel vihmasel õhtupoolikul jääb  
Georgi tüdruksõber kadunuks ja tema 
otsingud vallandavad (või näivad val-
landavat) sündmuste kaskaadi, mis 
haarab endasse elutüdinud rokkstaari 
Blutussovi ja ideaalse pornofilmi  
tegemisest unistava noormehe Arkadi. 
Ühel hetkel ristub kõigi nende tee  
salapärase Veekandjate liikumisega. 
Esimese Veekandja ja Georgi, kes  
arvab oma tüdruku sektile kaotanud  
olevat, saatused on nende endi tead-
mata saja erineva niidi või veenirega 
teineteise külge seotud.

Vana maja  
ajastutruu  
remont
Hannu Rinne
tõlkinud Toomas Tallo
208 lk  
kõva köide
Vanad majad on oma ehitusviisilt liht-
sad, aga nad esitavad renoveerijale 
oma nõudmisi. Remondietappide  
kaupa käsitletakse erinevaid ajaloolisi 
ehitusviise (palk- ja karkassmaja),  
tarindeid (vundament, seinad, katus, 
laed, põrandad jne) ja tehnoseadmes-
tikku (vee- ja elektrisüsteeme vanas 
majas). Sisekujunduse peatükis räägi-
takse ka pingupapi kasutamisest,  
tapeetimisest, värvimisest ja muudest 
viimistlusmeetoditest. Töövõtteid on 
kirjeldatud nii, et ka algaja saaks aru, 
kuid neis on kindlasti kasulikke tead-
misi ka professionaalsele ehitajale. 
Autor on Soomes hinnatud ehitus-  
ja remonditeemalise saatesarja  
„Perinnemestari” stsenarist.

Rooside lõikamise 
ABC
Heiko Hübscher
tõlkinud Monika Reedik
112 lk  
kõva köide
Raamatus on toodud lõikamise põhi-
reeglid ja kirjeldatud lõikamiseks vaja-
likke töövahendeid. Teksti täiendavad 
illustreerivad joonised ja ohtrad fotod 
roosisortidest. Lisaks antakse ülevaa-
de rooside kasvatamise põhitõdedest 
ja tuuakse ära ADR-rooside nimekiri. 
Kirjeldatud lõikamisvõtted põhinevad 
muu hulgas Saksamaa Zweibrückeni 
roosiaia kogemustel. Selles aias kulti-
veeritakse ligi 2000 eri rühmadesse 
kuuluvat roosisorti. 

Konna musi
Andrus Kivirähk
32 lk  
kõva köide
Kuigi muinasjutu koha-
selt peaks konnast print-
sess saama, kui teda suudeldakse, 
võib siiski juhtuda midagi täiesti oota-
matut. Anne Pikkovi illustreeritud tore-
dast raamatust lendab sõna otseses 
mõttes läbi ka jõuluvana.

Mikside raamat
tõlkinud Anti Saar
116 lk  
spiraalköide
Miks meil tekib kana-
nahk? Miks tähed sära-
vad? Miks on pilved valged? See raa-
mat vastab rohkem kui 180 küsimu-
sele, mida lapsed küsivad ja millele 
täiskasvanud alati vastata ei oskagi 
Raamatus on ka arendavad äraarva-
mismängud ühes kleepsudega.  
Vanusele alates 4. eluaastast. 
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vad tänapäeva lugejale kontrastse pildi 
kahest diametraalselt erinevast maail-
mast ja ajastust. Ühest, mis oli olemas 
enne 1917. aastat, ja teisest, mis sellele 
murrangulisele aastale järgnes. Seda 
eripalgelist aega on kirjeldanud paljud 
autorid, kuid vähesed neist on näinud 
toimunut taolise nurga alt, nagu see oli 
võimalik Sergei Volkonskile. Ning see 
vaatenurk, lisaks kirjelduse värvikus, 
muudavadki antud mälestusteraamatu 
tõeliselt erakordseks.

1899. aasta 22. juulil määrati Sergei 
Volkonski Keiserlike teatrite direkto-
riks. See samm tekitas teatriringkon-
dades küllaltki palju poleemikat – oli 
ju tema puhul tegemist uuendusmeel-
se inimesega, mis viis hiljem paljude 
arusaamatuste ja konfliktideni. Ilmselt 
kõige kõmulisemaks neist kujunes 
kostüümivalikust ajendatud tüli  
M. Kšesinskajaga, mis lõppes kuulsa 
baleriini kaebusega tsaari pereliikme-
tele ning Volkonski ametipostilt lahku-
misega.

Elu pärast revolutsiooni
1917. aasta oktoobripööre muutis 
drastiliselt paljude Venemaa inimeste 
elu. Eriti puudutab see neid, kes kuu-
lusid Sergei Volkonskiga ühte sot-
siaalsesse klassi. Suur osa neist kas 
tapeti, said surma kodusõja rinnetel 
või olid sunnitud kodumaalt lahkuma. 
Tagakiusamisest polnud pääsu ka Ser-

David Vseviov 

Inimeste kirjapandud mälestustel 
on paratamatult väga erinev kul-
tuurilooline kaal, mis sõltub nii 

mäletaja isikust, talle antud nägemis- 
ja mõistmisvõimest, eluteekonna erili-
susest kui ka ajastust, mis võib fooni-
na lugejaid rohkem või vähem paelu-
da. Kokku määravadki need tegurid 
paberile pandud meenutuse kaaluka-
tegooria – sellel on tähtsus kas kitsa-
male lähikondlaste ringile või hoopis 
laiemate huvidega lugejaskonnale. 

Kuhu paigutub taolise jaotuse puhul 
Sergei Volkonski mälestusteraamat, 
pole mingit kahtlust. Sest selle puhul 
on tegemist kireva elulooga erakordse 
inimese meenutustega, mis kõigile li-
saks hõlmavad üht murrangulisemat 
perioodi autori kodumaa ajaloost. 
Ning lisaks on need mälestused ka kil-
luke Eesti ajaloost. Sergei Volkonski 
sündis 1860. aastal Falli mõisas (Keila-
Joal), küllalt lähedal tol ajal Reveliks 
kutsutud linnale.

Kultuur ja teater  vürsti elus
Vürst Sergei Mihhailovitš Volkonski 
pärines vanast Volkonskite vürsti-
soost, millele pani aluse Tšernigovi 
püha vürst Mihhail, 1246. aastal Kuld-
hordis tapetud Svjatoslav Jaroslavitši 
lapselaps. Volkonskite seas on olnud 
väga palju väljapaistvaid tegelasi, va-
hest kuulsaim neist on Sergei Vol-
konski vanaisa, tuntud dekabrist Ser-
gei Grigorjevitš.

Kuigi tulenevalt päritolust, kasvatu-
sest ja traditsioonidest oli tal igakülg-
ne võimalus karjääriredelil edukalt 
tõusta, eelistas Sergei Volkonski teist 
valikut – ta pühendas ennast kultuuri-
le selle sõna kõige laiemas tähendu-
ses. Loetleda kõike seda, millega Ser-
gei Volkonski jõudis oma elu jooksul 
tegeleda, pole lühikeses ajaleheloos 
lihtsalt võimalik. Kuid on üks vald-
kond, mis oli tema jaoks ilmselt kõige 
olulisem. Selleks oli teater. 

Andrus Kivirähk on öelnud: „Mi-
nu jaoks kuulub Leonid Iljitš 
Brežnev ühte selliste tegelaste-

ga nagu krokodill Gena, Stirlitz või 
Šurik – ühesõnaga, ta on pärit mu lap-
sepõlvest, tollastest komöödiatest 
ning anekdootidest. Brežnev on hea 
näide sellest, et ajalukku võib minna 
mitmel moel: nii kangelase, geeniuse 
kui ka klounina. Tänu Brežnevile tek-
kis seni maailmas üksnes hirmu teki-
tanud nõukogude impeeriumile ette 
seniilse pantaloone groteskne mask. 
Triivinud juhuse tahtel üliriigi etteot-
sa, jäi ta sinna pikkadeks aastateks 
nagu punn. Keskpärase, kuid üldiselt 
rahumeelse ja mugava inimesena tõm-
bas ta üliriigile pähe tiheda öömütsi, 
mille kätte see viimaks lämbus.

Brežnevi ajal hakati kommunistide 
üle naerma. Ja naerdakse siiamaani. 
Põhjust selleks toredaks tegevuseks 
pakub ka käesolev raamat.”

Just lihtne inimene  
on kõige suurem
Kuidas saadakse tsaariks? Tänu millis-

tele omadustele suutis lihtrahva hul-
gast pärit noormees, katlakütja ja lukk-
sepp tõusta võimu tippu, teenida ära 
lugupidamise ja kuulsuse? Mis aitas tal 
tervelt kaheksateist aastat püsida või-
mul võimsas üliriigis? Milline oli Leo-
nid Brežnev igapäevaelus ja perekon-
nainimesena, mis pakkus talle huvi va-
bal ajal? Kuidas ta käitus ohtlikus olu-
korras? Milline ta oli puhkehetkedel – 
jahil või autroolis istudes? „Just lihtne 
inimene on kõige suurem,” ütles Nõu-
kogude riigijuht. Brežnevist kui „liht-
sast inimesest” Aleksandr Maisurjani 
raamat räägibki.

Ligi 100 anekdooti Brežnevist
Raamatus on ka ligi sada iseloomulikku 
anekdooti, mille alusel võib luua endale 
üldise ettekujutuse peasekretäri „kar-
nevaliteisikust”. Muidugi ei ole need 
kaugeltki kõik Brežnevi-anekdoodid 
(kokku on selliseid anekdoote teada 
üle viiesaja). Sellesse valikusse on võe-
tud põhiliselt need, kus peategelane on 
peasekretär. Anekdootide teemad on 
erinevad, siin on tegemist ajaloo, kos-

monautika ja spordiga, maali- ja filmi-
kunstiga, kirjandusega… 

*
Kui Brežnev oli võimule tulnud, küsiti 
talt, kuidas teda peaks nimetama: ju-
hiks, kõigi aegade ja rahvaste geeniu-
seks või lihaseks isaks?

„Milleks selline tseremoonitsemine? 
Kutsuge mind lihtsalt Iljitšiks.”

*
Brežnevi korterisse lendab sisse  
Karlsson.

„Kes sa oled?” küsib Brežnev.
„Karlsson.”
„Mida see Karlsson tähendab?  

Mis pagana Karlsson? Mida see  
valve magab?”

„Kuidas siis nii,” ütleb Karlsson, „kas 
te siis minust raamatut ei ole lugenud?”

„Hm… Karlsson, Karlsson,” pomi-
seb Brežnev mõtlikult. „Ah Karlsson! 
Aga muidugi, muidugi! Ja kuhu jäi teie 
sõber ja võitluskaaslane Engelsson?”

*

Kellele Gena, kellele Šurik,  
kellele lihtsalt Iljitš

gei Volkonskil, ka tema pidi korduvalt 
bolševike eest põgenema. 

Kuid Volkonski perekonnanimi ja 
uue võimu poolt dekabristidele omis-
tatud revolutsiooni sangarite roll taga-
sid selle, et Sergei Volkonski sai jätka-
ta oma meelistegevust. Ta luges loen-
guid rahvaülikoolides, kõikvõimalikel 
kursustel, teatristuudiotes (mälestus-
tes mainib ta, et neid oli 25) jne. 

Kogu see töö aga ei tähendanud 
kaugeltki, et nõukogude võim oleks 
hinnanud inimesi vastavalt nende te-
gudele. Bolševikele jäi Sergei Vol-
konski ikka „endiseks” ning palju ei 
puudunud, et ta pärast arreteerimist 
1918. aasta augusti alguses oleks ma-
ha lastud. Mida aeg edasi, seda jabura-
maks ja väljakannatamatuks muutus 
tema jaoks olukord Venemaal, kuni 
saabuski päev, millal Sergei Volkonski 
jättis oma kodumaa jäädavalt.

Sergei Volkonski mälestused anna-

Hinnalised mälestused

Kodumaa.  
Mälestused
Sergei Volkonski
tõlkinud  
Peeter Volkonski
384 lk, kõva köide

Teistmoodi  
Brežnev
Aleksandr Maisurjan
tõlkinud Jüri Ojamaa
376 lk 
kõva köide

Apteeker Melchior 
ja Pirita kägistaja
Indrek Hargla
412 lk
pehme köide
Tallinn, anno Domini 
1431. Apteeker Melchior valmistub 
saatma oma poega selliõpingutele 
Saksamaale, kui ta ootamatult palu-
takse Pirita kloostrisse, tarkade 
meeste konsiiliumisse. Kloostri maa-
del satub ta lume alt välja sulanud  
laiba otsa. See on tema esimene kok-
kupuutumine Pirita kägistaja ohvriga, 
mis ei jää sugugi viimaseks. Ja kui  
leitakse järgmine kägistatud kloostri-
asukas, vannutab abtiss Kandis püha 
Birgitta nimel Melchiorit, et see aitaks 
mõrtsuka paljastada. 

Ruubeni liblikad. 
Jordan
Kiiri Saar
360 lk
pehme köide
Kui Jordan ühel sombusel sügishom-
mikul sammud kooli poole seab, pole 
tal õrna aimugi, et ta lihtne ja muretu 
elu on muutumas kaoseks. Kõigi lem-
mikust saab korraga naerualune, kes 
satub järjest veidramate sündmuste 
keerisesse. Jordanil tuleb segadusest 
hoolimata hakkama saada oma  
hüperaktiivse õe Berniike, tema üle 
irvitavate sõprade, teda seletamatul 
põhjusel haletseva ema Kirsipiia, 
muutliku meelega kallima ja painaja-
like nägemustega, mis jälitavad teda 
kõikjal. Need viivad noormehe pika-
peale mõistmiseni, et temaga on mi-
dagi iseäralikku lahti. Sündmused võ-
tavad üha kummalisemaid pöördeid.

Kaart ja  
territoorium
Michel Houellebecq
sari „Moodne aeg”
tõlkinud Indrek Koff
428 lk
kõva köide
Kas maailma saab kunstis või mõnel 
muul viisil kokku võtta? Mis on kunsti 
ülesanne? Kas kunstil on ülesanne? 
Kas kunstnik peabki seisma maail-
mast ja elust nii kaugel, et lõpuks 
jääb tema ainsaks vestluskaaslaseks 
naksuv veeboiler? Kas isa ja poja va-
hel saab olla lähedust? Kas mehe ja 
naise vahel saab olla lähedust? Mis 
jääb inimese tehtust alles? Kas jääb 
midagi? Kas neile küsimustele saab, 
kas neile tuleks vastata? Öeldud on, 
et selles romaanis kõneleb küps ja  
rahunenud Houellebecq. Vahel isegi, 
et väsinud Houellebecq. Kuid ikka  
lisatakse, et ometi on ta niisama  
selge ja terav nagu alati. 

Kõrvalehüpe
Santa Montefiore
sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
tõlkinud Anne Kahk
368 lk
kõva köide
Millal saab meeldimisest kiusatus? 
Millal kasvab kiusatus üle kinnis-
ideeks? Angelica on õnnelikult abi-
elus, tal on kaks väikest last ja usta-
vate sõbrannade tugi – ta teab, et 
peaks saatusele tänulik olema. Kuid 
siis kohtab ta karismaatilist lõuna-
aafriklast, kes laseb tal ennast jälle 
ilusana tunda. See, mis on alguses 
süütu meiliflirt, areneb peagi milleks-
ki enamaks ja Angelica satub mehe 
kirjadest lausa sõltuvusse. Naine 
järgneb oma unelmale luksuslikust 
Londonist Lõuna-Aafrika maaliliste 
viinamarjaistanduste keskele ning 
seab ohtu kõik selle, mida ta elus  
kalliks peab. 

ilmunud

Brežnev võtab pärast Moskva filmifesti-
vali vastu Sophia Loreni.

„Ma olen valmis täitma iga teie soovi!”
„Palun laske sõita teie riigist välja  

kõigil, kes seda soovivad.”
„Sophia, kas te tõesti tahate, et me jääk-

sime siia kahekesi, ainult kahekesi?”

*
Brežnevilt küsitakse:

„Leonid Iljitš! Me läheme sotsialis-
milt üle kommunismile, miks ei ole rah-
val midagi süüa?! Kuidas sellest aru 
saada?”

„Ega keegi pole lubanudki neid teel 
sööta!”

1916. aasta suvi, Galiitsia, vasakult: dr Simpson, prl Šiblovskaja, vürtsinna Volkonskaja, vürst Pjotr Mihhailovitš Volkonski.   
                                                                                     foto raamatust
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lendrikuude nimesid kandvate laste 
hulgas on nii tublisid sportlasi kui ka 
nohikuid, nii beibehakatisi kui ka pisut 
boheemlikke tüüpe.

Veebruar on näiteks kõva suusataja, 
Märts jällegi unistab ja elab omas maa-
ilmas, kuid joonistab see-eest imehästi. 
Juuli unistab modellikarjäärist ja püüab 
dieeti pidada, Oktoober hilineb alatihti 
(siinjuures, tõsi, on viide ka ühele tõ-
sielumurele – nimelt töötab poisi isa ju-
ba aastaid välismaal ja ema on vahetus-
tega tööl), aga tal on tark ja ilus dogi 
Tobi. Aastaring möödub nii omaette 
kui ka ühiselt tegutsedes lastel igata-
hes lennates.

Imetlen ja austan inimesi, kes oska-
vad lastele kirjutada. Margit Sarapikul 
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Kalendrilinna 
lood
Margit Sarapik
illustreerinud  
Joonas Sildre
96 lk, kõva köide

Meelis Lainvoo

Mina ja mu aasta noorem vend 
Leino armastasime lapsepõl-
ves hirmsasti lumepallisuppi 

ja piimapinnal ujuvat suhkruga üle 
puistatud tuuleputru. Leints armastas 
ka mannaputru, mina eriti mitte, sest 
seda sunniti lasteaias väevõimuga söö-
ma. See-eest meeldis mulle kiluvõileib 
ja meeldib siiani.

Margit Sarapiku „Kalendrilinna 
lood” ongi need lapsepõlveaegsed 
lemmikmagustoidud. Tahe kiluamps 
vahele ja mannapudergi maitseb hästi. 
Sest keegi ei sunni lugema. Pole vaja. 
Lobedad ja mõnusamaitselised lood 

täpselt parajas koguses. Serveeritud 
koos Joonas Sildre kohevate piltidega.

Kuusteist lugu kaheteistkümnest lap-
sest, nende koolikaaslastest, õpetaja-
test ja vanematest on natuke mõtlikud, 
natuke naljakad (heas raamatus peab 
ikka nalja saama!) ja harivad. Aga enne-
kõike headust ja soojust kiirgavad.

Väljamõeldud Kalendrilinnas puudub 
igasugune kurjus. Muresid ja õnnetusi 
jätkub tegelikus maailmas niigi küllaga. 
Peab ju olema ometi paik, kuhu nende 
eest kas või natukesekski pelgu pugeda.

Vaatamata sellele on Margit Sarapik 
suutnud oma tegelased tegutsema ja 
mõtlema panna usutavalt. Igale on an-
tud oma iseloom ja väike veidrus, mis 
ta lugejale sümpaatseks muudab. Ka-

Ulf Stark esines märtsis toimunud Bologna raamatumessil.        Foto katrin kliimask

Crash
sari „Ajavaim” 
J. G. Ballard
tõlkinud Olavi Teppan
192 lk, kõva köide
J. G. Ballardi 1973. aas-
tal ilmunud „Crashi” peetakse autori 
düstoopilistest romaanidest üheks pa-
remaks. Uue teadusulme esindajana 
ei vii Ballard lugejat avakosmosesse, 
vaid pöörasele retkele väärastunud 
kujutelmade ülevalgustatud kuningrii-
ki. Selles kummalises tsoonis, kus ini-
mese sisekosmos ja ümbritsev maa-
ilm on oma piirid kaotanud ja segune-
nud, on tehnoloogia omandamas 
inimese nägu ja inimene üha enam 
kõigest masin. Teose peamine tege-
vuspaik ja kokkupõrgete teatrilava, 
kiirtee on ühtaegu nii katsepolügoon 
kui ka paradiisi stardirada ning sellel 
seikleva minategelase autofetiš mõjub 
hoiatusena inimese ja tehnoloogia pa-
toloogilise seotuse eest.

Äraspidi
sari „Ajavaim” 
Joris-Karl Huysmans
tõlkinud  
Leena Tomasberg
216 lk, kõva köide
Vastukarva, vastuvoolu, äraspidi – 
Huysmansi romaani kangelane des  
Esseintes põlgab ja trotsib oma ajastu 
väärtusi ja ideaale, mida iseloomusta-
vad progressiusk, kasumiahnus, utili-
taarsus, demokraatia. Tema on aris-
tokraat, esteet, individualist, kunstiar-
mastaja, moraalitu nautleja, kes üritab 
elada erakuna omatahtsi loodud maa-
ilmas, kus valitsevad kunstikultus, 
iluihalus, peen maitse ja kujutluse  
eelistamine tegelikkusele. Deka- 
dentsipiibliks nimetatud teos ilmus 
esimest korda 1884. aastal Pariisis, 
kuid pakub nauditava elamuse ka tä-
napäeva lugejale. Selle kindlustavad 
kirjaniku lihvitud stiil, eriline sõnaka-
sutus ja karge huumor.

Pannkoogitort
Sven Nordqvist
tõlkinud Ülle Kiivet
24 lk, kõva köide
Peadpööritava fantaasia 
ja muheda huumoriga 
jutustatud lugu pannkoogitordi küpse-
tamisest kass Findusele, kellel on sün-
nipäev kolm korda aastas. Nüüdseks 
eesti lastele juba armsaks saanud  
Pettsoni ja Finduse lugude kõige  
esimese raamatu uus väljaanne.

Findus kolib välja
Sven Nordqvist
tõlkinud Ülle Kiivet
28 lk, kõva köide
Pettson on hirmsasti tü-
dinud sellest, et Findus 
igal hommikul täpselt kell neli oma 
voodis üles-alla hüppama hakkab. 
Taat teeb Findusele selgeks, et kui too 
hüppamist ei lõpeta, tuleb tal kõige 
voodiga välja kolida. Finduse meelest 
on see tore mõte. Siis saaks ta viimaks 
ometi hüpata nii palju, kui süda lustib. 
Aga kui tore on tegelikult täitsa üksi 
elada? See võib isegi ohtlik olla, kui 
mõelda väljas ringi luusivatele  
rebastele…

Õpituba.  
Avasta muutused
Maiki Kruuda,  
Leili Randjärv
40 lk, pehme köide
Praktiline materjal, mis 
aitab märgata ja jälgida meie ümber 
toimuvaid muutusi.   Raamat pakub 
ideid uurimuslikuks õppeks ning  
toetub lapse käelisele tegevusele. 

ilmunud

ga koos võib ju mõnda muudki ette 
võtta kui seda on käskude jagamine ja 
ühine töötegemine. Samas ei tee kirja-
nik usinat askeldamist ning elu prakti-
list poolt ka maha. Ulfil oli ju lõbus, sest 
idee ennast orjaks kujutada lisab argita-
litustele mänguvürtsi.

Taadu meenutab väikesele Ulfile kaa-
buga inglit, kellel on eriline anne teha 
täiesti tavalisi asju nii, et sellest kujunes 
seiklus. Taadu ei taha väikemeest kel-
lekski kasvatada ega millekski sundida. 
Möödaminnes ja märkamatult kujun-
dab ta lapse väärtushoiakuid. Varahom-
mikune kalaretk pole ette võetud saagi 
pärast vaid selleks, et koos looduse 
imelist ilu märgata. Taadu soovitab olla 
mõõdukas („Pole mõtet püüda rohkem 
kui vaja.”). 

Stark väldib lausõpetamise ja senti-
mentaalsuse karisid. Ka siis (ja eriti 
siis), kui taadu mammale taevasse 
suitsurõngaga tervisi saadab. Raama-
tu lõpuks saab võimatuna näiv taadu ja 
Ulfi salaviguri tõttu teoks ja igitoime-
kas vanaisa võtab endale selle peale 
vaba päeva!

Ole mänguline maailm
Männi raamatus Olet töötegemise ja 
tulevikuplaanidega ei painata. Autor 
väärtustab laps-olemist ja lapsemeelset 
fantaasialendu. Olel on ema see, kes 
tema mängudega kaasa läheb, neid ise-
gi algatab. Emal on poja jaoks aega, 
hommikul äratab last terve mänguasja-
de teater, et poiss heatujulisena päeva 
alustada saaks. Teekond lasteaiast koju 
saab hoogu rongimängimisest. Ei min-
git kärkivat-kiirustavat-närvilist lapse-
vanemat. 

Tekib tunne, et Olel on kusagil proto-
tüüp, kelle ütlemised-juhtumused raa-
matule ainet on andnud. Kahjuks lap-
sed ise ei oska hinnata teiste laste sõna- 
ja mõtteuperpalle. Nad tahavad neid ise 
luua! Kui Starki raamat on jõukohane ja 
meelepärane lugemine lapsele, kes just 
äsja ladusalt lugema on hakanud, siis 
Männi teos sobib ettelugemisreper-
tuaariks vanaemale, kes hindab poeeti-
lisust ja kujundlikkust. 

meeldinud miski. Nagu näiteks kärb-
sed. Või parmud. Või siis röövikud. Või 
lapsed.” 

Nali naljaks, aga vanaisale teeb mu-
ret, et tema pojapojas pole sugugi särt-
su. Et ta peab end töötegemiseks liiga 
väikeseks ega ei tea veel, kes või mis te-
mast tulevikus saab.

Kõik algab tikutoosi sisse püütud 
mesilasest. Vanaisa pahandab, et poiss 
töökat putukat kiusab. Karistuseks 
peab Ulf terve järgmise päeva olema 
vanaisa abiliseks ja “murdma tööd na-
gu ori”. Poiss tahab vanaisale meeldi-
da. Tõrkumata ja toimekalt täidab ta 
kõik ülesanded, pälvides täiskasvanute 
tunnustust ja kaastunnet. Õhtul saabub 
taadu. Ka taadul oleks orja vaja, sestap 
ostab ta Ulfi endale. Orja on taadul vaja 
selleks et teda hellitada, hüpitada ja... 
vabaks lasta.

Ulf ja kaabuga ingel
Starki raamatus kohtuvad kaks väga 
erinevat maailmanägemist. Mitte küll 
nii vastandlikku nagu sipelga ja rohu-
tirtsu oma, aga veidi siiski. Lapselapse-

www.koolibri.ee

Täitsapoiss
Ulf Stark
tõlkinud Ülle Kiivet
pidid joonistanud 
Markus Majaluoma
40 lk, kõva köide

Tuulehunt
Heljo Mänd
pildid joonistanud 
Kamille Saabre
88 lk
kõva köide

Krista Kumberg 
lastekirjanduse uurija

Ammu oli aeg, et meie mail il-
muks mõni Ulf Starki raamat. 
Tegemist on ühe tuntuma ja 

tunnustatuma Rootsi lastekirjanikuga, 
kes alustas kirjutamist kahekümneselt 
kuuekümnendate aastate keskpaiku, 
hakkas kümne aasta pärast ka lastele ja 
noortele kirjutama ning kaheksaküm-
nendate keskpaigast kirjutab ainult las-
tele. Tema aktivasse kuulub kolmküm-
mend raamatut, lisaks tele-, filmi- ja 
teatritekste. Tõlgitud on Starki umb-
kaudu veerandsajasse keelde, nüüd lõ-
puks ka eesti keelde. 

Ulf Stark on noppinud pea kõik Root-
sis jagatavad lastekirjanduse auhinnad, 
saanud auhinna ka Saksamaalt. Laste-
kirjanduse huvilisele ei ole „Täitsa-
poiss” esimene kohtumine kirjanikuga. 
Aastal 2005 osales ta Tallinnas foorumi 
„Paabeli raamatukogu” seminaril „Kir-
jandus ja noored”. Ta jutustas humoori-
kalt, kuidas temast sai kirjanik ja mida 
kirjandus talle tähendab. (Muuseas, te-
ma raamatuid on teiste hulgas illustree-
rinud ka Mati Lepp – eesti päritolu root-
si kunstnik.)

Luges, kuni hakkas  
ka ise kirjutama
Stark lihtsalt luges nii kaua ja nii palju, 
et hakkas ühel hetkel ise kirjutama. Te-
ma ema õhutas poegade kirjandushuvi 
sel moel, et täitis nende lastetoa kolli-
de, printsesside, draakonite ja teiste 
muinasjututegelastega. Nimelt luges ta 
poegadele une eel „natuke” ette – nii-
kaua, kuni hääl kähedaks läks. 

Ka isa pidas lugemishuvi arendamist 
oluliseks. Isa hinnangul on raamat hea 
siis, kui selles on kõik vajalik olemas – 
see, mis on Õige, Tõepärane ja Ilus. Ka-
he esimese osas läksid vanema ja noo-
rema Starki arusaamad mõnevõrra lah-
ku sest vanem hindas raamatutes tea-
belist poolt enamaks kui lennukaid fan-
taasiaid. Noort Starki on kindlasti üks-
jagu nendes täitsapoistes, kellest kirja-
nik nüüd kirjutab, nii ka kõnealuses 
raamatus. Peategelase nimigi on Ulf.

Kuidas poisid kasvavad
„Täitsapoisiga” samal ajal ilmus Heljo 
Männi „Tuulehunt”. Mänd on muinas-
juturajalt taas tõsielujuttude juurde 
pöördunud, aga mõttemängu ja fantaa-
siauperpallid kaasa võtnud. Ka tema 
raamat jutustab koolieelikust poisslap-
se argipäevast. Starki raamatu tegevus-

tik vältab napilt kolm päeva, Männi 
oma aastakese jagu, kuuludes sellisena 
nn mudilase aastaringi raamatute for-
maati. 

Huvitav on võrrelda kaht erinevat lä-
henemist kasvavale poisile, kelle väär-
tushoiakud ja maailmapilt alles kujune-
misjärgus ja kelle fantaasialend kõr-
geid kaari teeb. Nad mõlemad on eas, 
mil kõik tundub võimalik olevat – len-
davad praekalad ja tuulehunt sealhul-
gas. Kahel raamatupoisil on muudki 
ühist. Kummalgi on vanem vend, kes 
meelsamini hoiaks väikevelle enda ja 
oma sõprade tegemistest eemal. Mõle-
mad elavad koos hoolitsevate vanemate 
ja vanavanematega.

Mänd süüvib Ole hingesoppidesse ja 
võtab sinna kaunikesti palju iseennast 
kaasa – oma poeetilise maailmanägemi-
se, kujundiküllase väljendusviisi, tund-
likkuse. Autor mängib sõnadega – nen-
de kõla ja tähendusega. Sõnumi välja-
noppimine on lugeja jaoks seetõttu pi-
sut keeruline. 

Kõik algab tikutoosi  
püütud mesilasest
Stark sõnadega ei priiska. Ta väljendab 
end humoorikalt, täpselt ja tabavalt. 
Mõne Ulfi ja taadu tähelepaneku peale 
tahaks püsti tõusta ja aplodeerida. Lu-
gedes tekkis kahtlus, ega äkki väikese 
Ulfi vanaisa eestlane pole. „Vanaisa oli 
lühike ja paks ja pahur. Ta tegi kogu 
aeg tööd. Ta lõhkus puid. Ta värvis ma-
ja. Ja vandus alailma. /.../ Vanaisa ei 
hoolinud loodusest suuremat. Talle ei 

Koolipriid täitsapoisid

tuleb see hästi välja.
Ah jaa, lumepallisupp on munavalge-

pilvedega munapiimasupp ja tuulepu-
der mannakreem, kui keegi äkki ei tea. 
Kiluvõileib on ikka kiluvõileib ja man-
napuder mannapuder. Maitsvad ja toit-
vad kõik.

Lumepallisupp ja suhkrune tuulepuder



Aiakahjurid.  
Kutsumata  
külalised aias
Tiit Koha
168 lk, pehme köide
Meist paljudel on aed, 
kus kasvavad kaunid lilled, põõsad, 
puud ja muud kasulikud taimed. Kõik 
on kena seni, kuni ühel päeval avasta-
me, et meie aeda – ja mitte ainult ae-
da, vaid ka kasvumajja – on saabunud 
kutsumata külalised, kelle olemas-
olust pole meil varem õrna aimugi ol-
nud. Siin raamatus on üle 50 kahjuri, 
keda raamatu autor on märganud oma 
aias paari viimase aasta jooksul. Raa-
matust leiad nende kahjurite lühikese 
kirjelduse ja foto ning info, milliste 
looduslike tõrjevahenditega saab  
nendest tüütutest tegelastest lahti. 
Raamat ilmub mai keskel.

Aja jälg kivis.  
Kreeka
Helgi Erilaid
168 lk, pehme köide
Sarja kuues raamat kut-
sub lugeja iidsete müüti-
de maale Kreekasse. Teeme rännaku 
Olümpiasse, tutvume Artemise templi, 
Halikarnassose mausoleumi, Rhodose 
kolossi ja Ateena iidse Parthenoniga. 
Uudistame kunagist Apolloni templit 
Delfis, kus tegutses jumalike tarkuste 
vahendaja oraakel Pythia ja peatume 
Mükeene tsitadellis ning Epidaurose 
teatris. Üks fantastilisemaid paiku  
Kreekas on Meteora, kus veel praegu-
gi seisab ligi 400 meetri kaljusammas-
te peal kuus ammust kloostrit. 

Eesti  
omavalitsuste  
tasku- 
entsüklopeedia
Illustreeritud temaatiline 
ülevaade omavalitsuste  
ajaloost ja sümboolikast
544 lk, kõva köide
Raamat annab illustreeritud temaatili-
se ülevaate Eesti omavalitsuste tekke-
loost ja nende sümboolika kujunemi-
sest, kasutamisest ning hetkeseisust. 
Maakondade, linnade ja valdade aja-
loolist kujunemist ning sümboolikat 
käsitlevad artiklid koos asukohakaar-
tide ja kõige värskemate rahvastiku-
andmetega on esitatud maakondade 
kaupa.

Maailma riikide 
tasku- 
entsüklopeedia
Illustreeritud tänapäeva-
ne ülevaade maailma  
196 riigist
600 lk, kõva köide
Tegemist on hetkel maailma kõige  
tänapäevasema riikide entsüklopee-
diaga, kus leiavad käsitlemist iga 
riigi rahvastik, territoorium, poliitika, 
sümboolika, geograafia, ajalugu, 
majandus, kultuur ja suuremad  
huviväärsused.
Teos on mõeldud laiale kasutajas- 
konnale ja toob koju kätte tänapäeva-
se teabe iga maailma riigi – nii  
suurima kui ka pisima – kohta.
Teatmeteost illustreerivad rohkem  
kui 2500 fotot, kaarti, diagrammi ja 
graafikut, mis muudavad teabe leidmi-
se kiireks ja mugavaks ning annavad 
maailma riikidest hea ülevaate.
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Minimood  
köögis. 
Kõik toidud  
muffinipanniga
Maire Suitsu
160 lk
kõva köide

Kes ja millal mõtles välja muffini-
panni? Täpset vastust ei leia ku-
sagilt, isegi mitte kõiketeadvast 

internetist. Muffinipanni ei kirjelda ka 
Lääne-Euroopa köögi autoriteedi Anne 
Willani 1989. aastal ilmunud mitmekilo-
ne kulinaariapiibel. Inglaste muffin on 
alati olnud paksu pannkoogi sarnane 
lame einekukkel, mida küpsetatakse 
erilisel valurauast plaadil.

Väikestes keraamilistes vormides 
küpsetatud magusad koogid kannavad 
nime fairy cakes ehk haldjakoogid, pea-
aegu samasuguseid küpsetisi kutsutak-
se Ameerikas aga cupcakes ehk tassi-
kookideks. Ümmargune ja 12 madala 
kausikujulise õõnsusega moodustis on 
Austraalia päritolu kuklipann (patty 
tin).

Tõenäoliselt ei eksisteerinudki  
Euroopas 25 aastat tagasi muffinipanni. 
Polnud ka magusat küpsetist, mida 
võiks naljatamisi nimetada Mandri- 
Euroopa ja USA ühismuffiniks. 

Päris kindel on aga see, et aastaks 
2004, kui ilmus esimene põhjalik eesti-
keelne muffiniraamat (Maire Suitsu, 
Lia Virkus „Muffinid”), oli see tore 
pann olnud meist lääne ja põhja pool 
populaarne juba mõnda aega. Veel 
enam, seda pruugiti usinalt muudegi 
toitude valmistamiseks.

Minimood toidumaailmas
Muffinipannis valmistamiseks on ko-
handatud mitte ainult hakkliha-, maka-

Muffiniajastu algus

Ümbriseta paprika-brokoliquiche´id.              foto raamatust

www.menu.ee

roni- ja kartuliroad, vaid ka moussaka’d, 
quiche’id, pitsad ja lasanjed. Isegi muna 
saab sellel praadida ja pošeerida, kõik-
võimalikke magusaid ahvatlusi ei jõua 
üles lugedagi.

Kuidas minimood tekkis, võib muidu-
gi vaid oletada. Ehk olid tainakakud ju-
ba igavaks muutunud ning pannile otsi-
ti uudseid kasutusvõimalusi? Või avas-
tas keegi nutikas hobikokk, et nii mõn-
dagi rooga saab küpsetada muffinipan-
nis toredate väikeste portsjonitena? 

Ammu tuntud ja päris argisedki road 
muutuvad väikestes pesades üllatavalt 
atraktiivseks, passides vahel isegi pidu-

Tea Kirjastus
www.tea.ee

Linnuelu aabits.  
Suvised aialinnud
Eesti Ornitoloogiaühing
72 lk, kõva köide
Raamatust saad teada, 
kuidas linnud pesakohta 
valivad ja kuidas kulgeb nende pesa-
elu; kuidas meelitada oma aeda roh-
kem sulelisi; kuidas ehitada, paigalda-
da ja hooldada pesakasti või pesa-
alust. Koduümbruse linnurikkuse 
suurendamiseks saab iga inimene 
tublisti kaasa aidata. Kõige lihtsam on 
meisterdada pesakast, kuid on veel 
hulk muid nippe, kuidas lindude elu 
mõnusamaks teha. 

Jooks ümber  
Pühajärve
Mart Juur
112 lk, pehme köide
Mart Juur pildistab 
oma teises luuleko-
gus hetki, sündmusi ja inimesi ajavoo-
lu sügavamatest kihtidest. Juur on väi-
kevormide suurmeister, kelle aforistli-
ku sule all omandavad elu pisiasjad 
eepilise mõõtme. Poeeti inspireerivad 
igavesed küsimused, rikas emakeel ja 
kaunis Lõuna-Eesti loodus.

Karuelu aabits
Kätlin Vainola,  
Peep Männil
80 lk, kõva köide
Karupoegade sündimi-
sest kuni nende iseseis-
va elu alguseni kulub kaks aastat. 
Raamatust saate teada, kuidas  
karupojad kasvavad, mida söövad ja 
missuguseid elutarkusi õpivad.

lauale. Kui lisada veel valmistamise ja 
säilitamise hõlpsus, jääb üle vaid imes-
tada, kuidas keegi seda juba varem ei 
leiutanud!

Suur koduapteegi 
käsiraamat
Annette Bopp,  
Vera Herbst
680 lk, kõva köide
Käsiraamat on üles ehita-
tud haiguspiltidele, mis on omakorda 
süstematiseeritud organite või keha 
funktsionaalsete süsteemide järgi. Iga 
peatükk kirjeldab ühe haiguspildi 
sümptomeid ja kaebusi, samuti põhju-
seid. Raskuspunkti moodustavad me-
dikamentoosse ravi võimalused, kus-
juures toimeainete grupid või üksikud 
toimeained tuuakse detailselt välja. 
Lisaks sellele leiab raamatust teavet 
vitamiinide, enim levinud mineraal- 
ainete ja mikroelementide kohta.

Eesti  
looma- 
juttude ja 
-salmide 
kuldraamat
koostanud  
Eve Leete
240 lk, kõva köide

Laura Dahlberg 
raamatusõber

Kes lastest ei armastaks loomi ja 
linde, neid salapäraseid ja põne-
vaid olendeid! Loomajutud ja -sal-

mid köidavad nii väikseid kui ka suuri. 
Karvased ja sulelised sõbrad saadavad 
meid läbi lapsepõlve ja kogu elu. Lugu-
sid loomadest ja lindudest pajatavad  
arvukad rahvajutud ja muistendid, kuid 
loomad-linnud on läbi sajandite jäänud  
armastatud teemaks ka kirjanikele ja 
luuletajatele ning pakkunud loomisrõõ-
mu kunstnikele. Kes ei tunneks Mõm-
mit, Lõvi Lõrri ja Jänes Jassi või lugusid 
ussikuningast! 

TEA on sedapuhku välja kuulutanud 
„Eesti loomajuttude ja -salmide kuld-
raamatu” ettetellimise, raamat peab  
ilmuma juba suve hakul.  

Igas peres on oma lemmiklood ja -sal-
mid, mida loetakse ikka ja jälle, kuid ala-
ti vajavad meeldetuletamist vanad lood 
ja lapsed ootavad särasilmi uusi lugusid. 
TEA Kuldraamatute sari on olnud üks 
tänuväärne varaait, mille toel on üles 
kasvanud juba terve põlvkond. Hoolsalt 
koostatud ja meeleolukalt illustreeritud 
valimikud on käepärases kohas küllap 
vist igas kodus, kus on lapsi.  

Iga uue Kuldraamatuga tekib ka en-
dal ootusärevus, mis seal uut olla võib. 
Koos lastega on vahva avastada, et jälle 
on seal tõesti midagi uut ja toredat. See 
uus võib olla unustatud vana, mis väärib 
meeldetuletamist ja oma lastele päran-
damist, kuid see uus võib olla ka selline, 
mis esmakordselt trükivalgust näeb. 

TEA seniseid Kuldraamatuid on alati 
iseloomustanud see, et nendes on sees 
hing ja armastus kultuuripärandi vastu, 
kõik, mida läbi aegade on hinnatud.  See 
toob nii lapse kui ka ema-isa, vanaema-
vanaisa fantaasiale tuule tiibadesse ning 
pakub märkamatult väärtuslikku vaimu-
toitu ja rikastab meie maailma. 

Loeme lastega järelejäänud päevi raa-
matu ilmumiseni ning ootame põnevu-
sega, et teada saada, millised lood ja pil-
did on Kuldraamatus seekord. 

Armastatud Eesti loomajutud

Seeneriigi  
illustreeritud  
entsüklopeedia
Müstilistest mikro- 
seentest maaliliste  
hiidseenteni
Jens H. Petersen
268 lk, kõva köide
Raamat viib lugeja imepärasesse  
seenekuningriiki ja tutvustab seente 
elutegevust alates hüüfide moodustu-
misest kuni viljakehade tekkimiseni.  
Autor peatub seeneriigi kaheksal pea-
misel hõimkonnal, mida ta ilmestab 
rikkaliku pildimaterjaliga „Seeneriigi 
illustreeritud entsüklopeedia” annab 
värvikireva ja huvitava ülevaate selle 
varjatud kuningriigi elust ja olemu-
sest, senisest arengust ja tulevikuväl-
javaadetest. See on kogupereraamat, 
mis pakub oma uudsusega suurt huvi 
igas vanuses loodusesõbrale.

Ülle Meistri kaaneillustratsioon „Eesti loomajuttude ja -salmide kuldraamatule”.
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Hanno Ojalo

Üle hulga aja on meie sõjaajaloo-
huvilisteni jõudnud jälle üks 
toekas teos Teise maailmasõja 

relvadest. Seekord on Mati Õun vaatlu-
se alla võtnud Teises maailmasõjas ida-
rindel võidelnud riikide relvastuse. 
Seega siis ühelt poolt NSV Liidu ja vas-
taspoolelt Saksamaa, Soome, Itaalia, 
Ungari, Slovakkia ja Rumeenia omad. 

Selline käsitlus on meeldivalt tasa-
kaalustatud – võib ju mõni pahatahtlik 
arvustaja pidada (täiesti alusetult mui-
dugi) liigseks Natsi-Saksamaa ülistami-
seks, kui juttu tuleks näiteks Wehr-
machti tankid või Luftwaffe lennukid. 
Selliste pealkirjadega raamatud on 
kümmekond aastat tagasi samuti ilmu-
nud. Samuti võimaldab raamatus kasu-
tatud paralleelne käsitlus võrdlust vas-
taspoolte relvaliikide vahel – teema, 
mille üle asjahuvilised ikka vaielnud 
on. Näiteks – milline oli Teise maailma-
sõja parim tank? Või püstolkuulipilduja?

Raamat on üles ehitatud nii, et alusta-
takse käsitulirelvadest – püstolitest, re-
volvritest, vintpüssidest ja automaatrel-
vadest. Seejärel leiavad käsitlemist 
kuulipildujad ja miinipildujad. Edasi tu-
levad juba suuremad laskerelvad – 
suurtükid ja rakettrelvad. Lõpetavad 
raamatu juba tankid. Juttu tuleb ka näi-
teks maamiinidest ja käsigranaatidest.

Autoril on valmis ka raamatu teine 
osa, mille ilmumist on oodata juba käes-
oleva aasta teisel poolel. Seal on plaanis 

Püssidest rakettideni

Autobiograafilisi kilde suurmeistri sulest

Üksnes minu 
enda rõõmuks
W. Somerset  
Maugham
tõlkinud  
Tõnu Lember
92 lk
kõva köide
värvilised illustratsioonid

www.canopus.ee

Tõnu Lember

Inglise kirjandusklassiku William 
Somerset Maughami (1874–1965) 
„Üksnes minu enda rõõmuks” on 

viimane kirjaniku eluajal ilmunud es-
matrükk (1962), ilmudes kõigest kolm 
aastat enne tema surma. „Üksnes minu 
enda rõõmuks” pole mitte üksnes jutu-
raamat, vaid samal ajal ka eksklusiivne 
album, kus Maugham võtab jutuks oma 
suurepärase maalikollektsiooni – kokku 
37 pilti, mida maestro oli kogunud oma 
enda rõõmuks üle viiekümne aasta. 

Album oli samal ajal Maughami maa-
likogule ka luigelauluks, sest 1962. aas-
tal oli ta sunnitud müüma oma šedööv-
rid Sotheby kunstioksjonil, sest kirjani-
ku villas Prantsuse Rivieras oli pidev 
oht nende varastamiseks.

37 pilti ja 38 lugu
Kui tahaksite heita ühe põgusa pilgu 
Maughami ellu, tema isiksusele ja tema 
maalikollektsioonile, siis hoiate käes 
just õiget raamatut. Maugham paotab 
siin korraks ust oma eraellu, lubades 
lugejal heita ühe lummava pilgu oma 
maalikollektsioonile. Ta jutustab lühi-
kese loo niihästi iga tema kollektsiooni 
kuulunud 37 maali kui ka raamatu kaa-
nel oleva portree kohta. Tekstile võiks 
ette heita, et see on liiga lühike, kuid 
Maugham on alati hiilanud võimega öel-
da väga palju väga väheste sõnadega, ja 
just seda ta selles raamatus teebki.

„Üksnes minu enda rõõmuks” on kir-

jutatud humoorikas stiilis ning on tulvil 
lõbusaid seiku ja anekdoote niihästi pil-
tide kui ka neid maalinud kunstnike 
kohta. Igast lausest paistab välja, et 
Maugham on nautinud selle raamatu 
kirjutamist üliväga.

Toulouse-Lautrec,  
Gauguin, Matisse...
Üks lugudest, mida ma ikka ja jälle 
uuesti üle loen, on „Le Polisseur”, kus 
pildil on kujutatud alasti noormeest põ-
randat poleerimas. Nendel kaugetel 
aegadel olid inimesed pisut võõrasta-
vad meesaktide suhtes, kuid Maugham 
nende hulka ei kuulunud. Tal õnnestus 
osta see maal väga mõistliku hinna 
eest, hind oleks olnud kindlasti kolm 
korda kõrgem, kui pildil kujutatu oleks 
olnud naisterahvas.

Hiljem lõbustas Maugham ennast 
sellega, et palus igal tema villat külas-
tanud kunstiasjatundjal ära arvata, kes 
selle pildi on maalinud. Ainult üks ini-
mene sai sellega hakkama: Maughami 
sõber Sir Kenneth Clark, kunstiajaloo-
lane ja Rahvusgalerii direktor aastatel 
1933–1945, silmitses vaikides seda 
maali kahe minuti jooksul ja ütles siis, 
et sellist pead ja selliseid käsi ei ole  
võimeline maalima mitte keegi peale 
Toulouse-Lautreci. Ja tal oli õigus. 

Raamatus on ka kuulus lugu Paul 
Gauguini meistriteosest „Eva õunaga”, 
mida kutsutakse ka „Gauguin klaasil”, 
kuna Gauguin maalis selle Tahitil ela-
des oma onni ukseklaasile, kuid mitte 
nii põhjalikult nagu see on Maughami 

eessõnas Paul Gauguini autobiograafi-
lisele romaanile „Noa noa” (e. k 2005). 

Maugham ostis selle maali koos uk-
sega Tahitilt kahesaja frangi eest, kui 
ta seal romaani „Kuu ja kuuepenniline” 
jaoks materjali kogus ja hoidis seda 

aastakümneid oma kirjutustoas. Mui-
dugi on raamatus ka lood Maughami 
kohtumistest Henry Matisse’ga ja 
Edouard MacAvoy’ga. 

MacAvoy maalis, muide, ka raamatu 
esikaanel oleva W. S. Maughami port-

ree, mille kohta kuulus Georges 
Braque oli andnud väga kõrge hinnan-
gu. „Ma teeksin ainult ühe kriitilise 
märkuse,” olevat Braque öelnud, vaa-
dates seda maali, „näo vasak pool ei ole 
küllalt realistlik.”

Lood kunstist koonduvad 
lugudeks Maughamist endast
Kõige tähelepanuväärsem siin raama-
tus toodud lugude kohta on aga see, et 
lisaks maalidele ja kunstnikele jutusta-
vad nad üsna palju ka Maughami enda 
kohta, tehes seda äärmiselt pika ajava-
hemiku jooksul: kui kõige varasemas 
jutus on tulevane kirjandusklassik kõi-
gest 20-aastane üliõpilane, siis kõige 
hilisemas on sellest möödunud juba 
rohkem kui pool sajandit. 

Muidugi pole Maugham kirjutades 
järginud kronoloogilist printsiipi, mis-
tõttu tunduvad lood esimesel pilgul ole-
vat raamatus isegi pisut kaootiliselt. 
Kuid kas pole seda ju kogu meie elugi?

William Somerset Maugham.                                    foto raamatust

Canopus

kirjeldada sõdivate riikide lennukeid, 
liikursuurtükke ning kõikvõimalikke 
autosid ja roomiksõidukeid. Samuti 
soomusronge, mida ka Teises maailma-
sõjas laialdaselt kasutati.

Kui olete sõjaajaloo- või relvahuvili-
ne, tasub see teos endale kindlasti mu-
retseda. Pole just palju eestikeelseid 
raamatuid, kus sedavõrd üksikasjali-
kult ja hea terminoloogiaga kirjeldatak-
se sellist hulka erinevate riikide relvalii-
ke. Kindlasti on kiiduväärt ka asjaolu, 
et autor ei piirdu vaid Vene või Saksa 
relvadega. Käsitlust leiavad ka väikse-
mate riikide toodetud tankid, püssid ja 
muu relvastus, mille kohta teabe hanki-
mine kindlasti huvilisel aeganõudvam 
ja keerukam on. 

Mind ennast üllatas positiivselt just 
näiteks Saksamaa, Rumeenia, Ungari ja 
Slovakkia armees laialdaselt kasutusel 

Idarinde  
relvad I. 
Püstoleist  
tankideni
Mati Õun
223 lk, kõva köide

Maitla. Ühe Rüütliristi  
kavaleri elutee kroonika
Heino Prunsvelt
kõva köide, 384 lk

olnud Tšehhoslovakkias toodetud tan-
kide ja kasvõi noore relvakonstruktori 
Aimo Lahti loodud kuulsa Soome püs-
tolkuulipilduja Suomi 1931 (konepistoo-
li ehk sõdurite kõnepruugis lihtsalt  
kone) põhjalik tutvustamine.

Kaunilt kujundatud raamatu meeldi-
vaks täienduseks on lisaks tabelitena 
vormistatud tehnilistele parameetritele 
ka rohkearvulised fotod, pildid ja skee-
mid.

„Kui teie tunnete sealset 
maastikku, siis loomuli-
kult teate, et seal on kolm 

mäge. Esimese ja teise mäe oli Ivan 
oma alla võtnud ja sealt sai ta siis 
välja löödud. Ivan ründas kaheksa 
korda, et mägesid tagasi võtta, kuid 
see ei läinud tal enam korda. Aga 
ega see pole minu teene, et punased 
meie lõigus oma pead puruks jook-
sid. Ise pole ma midagi erilist teinud 
see on mu poiste töö,” nii räägib 
Paul Maitla Sinimägede lahingust. 
Lahing mis tõi talle Saksa väejuha-
tuse poolt neljanda eestlasena – 
Raudristi Rüütliristi.

Teos, mis valmis Paul Maitla 100. 
sünniaastapäevaks, annab kroonika 
vormis ülevaate tema kui Eesti ohvit-
seri eluteest. Saame näha ta kujune-
mist rahuaegse Eesti Kaitseväe 
kaadriohvitserist kogemustega la-
hingohvitseriks – kellel läheb vägagi 
korda nii ta kodumaa kui ka ta “oma 
poiste” saatus. Ta enda elutee lõp-
peb aga traagiliselt rahu esimesel 
päeval Tšehhi põrgus. Raamatus, 
mis on illustreeritud rohkete, varem 
avaldamata dokumentide, kaartide, 
fotodega, saavad lõpuks kaante va-
hele ka kaks Paul Maitla imekombel 
säilinut päevikut. Teos peaks huvi 
pakkuma ning andma mõtlemisainet 
igale ajaloo ja sõjaajaloo huvilisele.

Wehrmachti 10,5 cm välihaubits I.F.H.18 Tallinnas 1941. aastal.           foto raamatust

Raamat ühe Eesti 
ohvitseri eluteest

Raamatu autor Heino Prunsvelt 
(1960) avaldas aastal 2012 oma 
esimese teose Nugiseks – Ühe 
Rüütliristi kavaleri elutee kroonika. 
Aastast 2000 on ta Saksa Faleristi-
de Ühingu liige ja on avaldanud 
ajakirjades mitmeid faleristika-tee-
malisi uurimusi ja artikleid.



Paul-Eerik Rummo „Hamleti laulude” 
ärev refrään: „Lõikehein, oh sõber,  
lõikehein. / Ning me kõrval seisab  
pilvesein.” 

See on see! Igikestev vastuolu teatri-
vaatleja hingeelus ja sotsiaalses rollis. 

Teatrisaalis kustuv valgus: kojujõudja 
hingerahu – terav sisselõikav osadus. 

Kastehein – lõikehein. 
Kaitstus – kaitsetus. 
Vaimustus – vastutus. 
Kui kastehein enam ei paita ja lõike-

hein enam ei haava, kaob tasakaal. Siis 
on kadunud ka eneseusaldus ja sisim 
põhjendus, mille nimel teatrit peegelda-
da. 

Ma ei usu, et see aeg tuleb.”

kaalutust ja rahuldamatust retrospek-
tiivsest hoiakust. Ka seletaks see nende 
probleemide tähtsust autorile.

Eesti keeles on Amos Oz’ilt varem il-
munud „Kurja Nõu Mägi” (1993), „Ära 
ütle, et öö” (1997) ja „Sumchi” (2000).

Energiaravi  
naistele
Donna Eden,  
David Feinstein
tõlkinud Eve Rütel
384 lk, kõva köide
Energiaravi annab naisele vahendid, 
mida saab kasutada oma sisemiste 
võimaluste avastamiseks. Mitte üks-
nes seoses vananemisega, vaid ka 
välimuse, elujõu ja kehalise tervisega 
ning ka uue usu, et noorena on või-
malik kaua püsida. Energiaid tasa-
kaalustades ja kõrgemale, puhtamale 
võnkesagedusele viies saame energia- 
ravi abil turgutada oma tervist. 

Teine  
maailmasõda.
II köide
Antony Beevor
tõlkinud Maia Boltovsky
456 lk, kõva köide
pildipoogen
Antony Beevori varasemad raamatud 
„Stalingrad”, „Berliin 1945” ja  
„D-Päev” on saanud bestselleriteks 
üle maailma. Kasutades kõige uue-
maid uurimusi ning kirjutades selgelt 
ja osavõtlikult, maalib Beevor tervik-
pildi haarava jutustusega, mis ulatub 
Põhja-Atlandist kuni Vaikse ookeani 
lõunaosani, lummetuisanud stepist 
kuni Põhja-Aafrika kõrbe ja Birma 
džunglini, SS Einsatzgruppe’deni piiri-
maadel, karistuspataljonidesse arva-
tud Gulagi vangideni ja Hiina-Jaapani 
sõja kirjeldamatute julmusteni. Raa-
mat on teine köide kahest köitest.

Buzz
Anders de la Motte
tõlkinud Kadri Papp
380 lk, kõva köide
„Buzz” on järg raamatu-
le „Geim”. Henrik Pet-
tersson põgeneb. Sellest on möödas 
neliteist kuud, kui ta salapärase mo-
biiltelefoniga tõmmati peaaegu elu 
maksnud saatanlikku mängu. Aga 
ehkki tal on nüüd kõik, mida ihkas: 
vabadus, raha ja minimaalselt vastu-
tust, pole ta siiski rahul. Ta tunneb 
puudust Mängust saadud närvikõ-
dist. Mugav elu läheb pikapeale iga-
vaks ja vahel tabab ta ennast pea- 
aegu lootmast, et Mäng talle kannule 
jõuaks. Aga soovidega peab olema 
ettevaatlik...

Üle sidrunite
Optimist Andaluusias
Chris Stewart
tõlkinud Mai Tõnisoo
264 lk, kõva köide
Chris, Genesise kunagine trummi-
mees, jättis oma bändi ja asus tööle 
lambapügaja ja reisikirjanikuna. Kui 
temast oleks saanud kuulus rokk-
staar, poleks ta ehk mitte kunagi  
ostnud mägitalu Andaluusias, mäe-
lapikest täis oliivi-, mandli- ja sidruni- 
salusid, mis asub valel pool jõge ning 
kus puuduvad juurdepääsutee, vesi  
ja elekter. Siis aga oleksime meie ilma 
jäänud haruldaselt naljakast lugemi-
sest ja muljest, et talupidamine His-
paanias on ilmselgelt mõistlik mõte. 

Homme on ka päev
Heli Künnapas
224 lk, kõva köide
Kairitil on juhtiv töökoht 
ministeeriumis, kindel 
elukaaslane ja head sõb-
rannad, ent täielikku rahuldust ta  
sellest siiski ei tunne. Kui see üsna 
kadestamisväärsena näiv elu ühel 
hetkel logisema hakkab, avaneb talle 
täiesti uus vaade. „Homme on ka 
päev” on Tänapäeva 2011. aasta 
romaanivõistlusel äramärgitud töö.

Aga nüüd... jää või korraks uskuma?! 
Aitäh, Andrus. Sa aitasid määratleda 

selle raamatu žanrit ja stiili.” 
„1. märtsil 1984 kingib sõber Inna 

Grünfeldt mulle teatrikuu alguse puhul 
„Lemmikute raamatu”: valge niidiga 
kokku köidetud peopesasuurused pa-
berilehed, igale lehele kleebitud mees-
näitleja pilt. Kuraditosin mustvalget fo-
tot. Paar pilti on kinkija sokutanud lem-
mikute kilda õrritava huumoriga. Vii-
mane leht on aga valge ja puhas. Kujut-
lus lisab tühjale lehele uued lemmikud.

Möödas on 28 aastat ja „Lemmikute 
raamatu” kuus tegelast siinselt näitela-
valt lahkunud. Esimesel leheküljel te-
ma, mu elu kõige olulisem näitleja: Jüri 
Krjukov (1954–1997). Tema 50. sünni-
aastapäeval ilmus mu esimene raamat, 
„Jüri Krjukov. Rolliportreed ja mäles-
tuskillud”. Sügisel 2004 ei osanud aima-
ta, et järgmised kümme aastat muudkui 
kirjutan teatriraamatuid ega saa enam 
pidama. Ilmunud on raadiointervjuudel 
põhinev „Kuraditosin näitlejat „Hiire-
lõksus”” 2007; Reet Neimari elutöö lõ-
pule viinud „Jüri Järvet. Narr ja Kunin-
gas” 2009 (ka Järvet on „Lemmikute 
raamatus”); ühe lavastuse elu jäädvus-
tav „„Johannese passioon”. Rakvere 

Pille-Riin Purje/ 
Mari Karlson

Teatrivaatleja Pille-Riin Purje 
(sünd 1963) portreteerib selles 
raamatus oma lemmiknäitlejaid 

ja lemmiklavastusi. Läbinisti subjektiiv-
sed mälupildid jäädvustavad ja mõtesta-
vad eredaid isiksusi ja säravaid nähtusi 
Eesti teatris nelja aastakümne vältel. 
Kui lugeda ridade vahelt, ilmub lugeja-
le ka autori enda portree. Raamatust, 
mis kirjutatud tänutäheks elamuste 
eest, leiavad äratundmisrõõmu kõik 
sümpaatsed teatrihullud.

See raamat on õhuline ja värviline ja 
emotsionaalne, lennutades lugeja aas-
takümnete taha, siis keerutades teda lä-
himinevikus ja pannes maha lausa eil-
sesse päeva. 

Mälupiltide ja -kildude vahel on luge-
jail ruumi paigutada enda mälestused.

Kultuurikaja päevikus, teemaks El-
mo Nüganeni 50. sünnipäeva konve-
rents, kõneles Andrus Vaarik: „Pille-
Riin Purje mälestuste kaskaad, loomas 
seoseid, näitamas mõtte, teema sündi, 
selle arenemist, muutumist, küpsemist, 
viitamas-aimamas tulevikku. Jälle detai-
lid, väikesed pildid, nagu Pille-Riin ise 
kurdab, häbenedes suure pildi puudu-
mist. Asjata. Igatsus suure pildi järele 
viitab taas tulutule eksiarvamusele, et 
elul on mõte. Elu mõtte otsimine on nii 
mõnegi elu ära raisanud. 

Pille-Riin, targa, hooliva, märkava ini-
mese käes saab kildude kogumisest ja 
jagamisest imeline meelelahutus. Mõt-
lemine on lõbus. Ja me oleme siia ilma 
ju kutsutud lõbutsema.

Pille-Riin, sa tõestad, et kultuur, ka 
kõrgkultuur, on lahe. Mulle teadaoleva-
test vaba aja veetmise vormidest on elu 
parim meelelahutus.” 

Pille-Riin: „Andrus Vaariku mõttekäi-
gud on mind ennegi rõõmsalt üllata-
nud. Neis peitub sama prognoosima-
tuid, isikupäraseid jõnksatusi nagu Vaa-
riku lavarollide nurgelises plastikas 
ning häälepursetes. Isegi kui aimad 
neid piruette oodata, ergastab vaimu 
ootuse täitumine. 

Ma tean, olen detailide kinnipüüdmi-
ses ja sõnastamises osavam kui üldista-
mises. Olen seepärast põdenud küll ja 
veel. Andrus Vaariku vaatenurk annab 
järsku eluterve ohoo!-tunde: on võima-
lik mõelda ka sedaviisi, et just väikesed 
pildid on lahedad. 

Ega „lahe” ei ole mu sõnavaras, mõt-
teviisis, eluhoiakus just juurdunud. 

Tänapäev 7

Teatri lavastuse vaatlus” 2010; mulle 
endale üllatusena tellimustöö „Aitab 
naljast! Legend Dan Põldroosist” 2011.

Sellel raamatul ei olnud pealkirja. Ku-
ni vaatasin taas Juhan Viidingu – Tõnis 
Rätsepa – Kersti Kreismanni „Lavakava 
nr 1” telesalvestust. 

Juhan Viiding (1948–1995), kelle pä-
ralt lehekülg „Lemmikute raamatus”, 
esitab oma luuletust „Ma olen pannud 
segast...”. Lõpuridade liginedes muutu-
vad poeetnäitleja plastika, miimika, in-
tonatsioon irooniliseks. „…ei suuda te-
ha korda ka seinakappisid!” lahutab 
Viiding teatraalselt käsi ja lisab liigutu-
se, millega nagu kompaks laeni kõrgu-
vat kartoteegikastide virna. Puudutab 
luulekaustikut kui sõrmeotsteni sensi-
tiivne snoob. Kuulutab peavärahtuse-
ga, hääles „kunstiinimese” võbelus: 
„ma oskan kasteheina vaid ära kadu-
da…”. Muundub õhukeseks rohukõr-
reks. Laseb tuulel end lavalt minema 
kanda.

Ühtäkki ilmub veel kaks eesti luule-
tust. Hiljem taipan: kolmel luuletajal on 
tugev ühisosa teatriga. 

Lydia Koidula „Kodu” („Meil aiaäär-
ne tänavas”): „Kus kasteheinas põlvini 
/ me lapsed jooksime.” 

ilmunud

Iisraeli kirjanik, 1939. aastal sündi-
nud Amos Oz, on elav klassik ja ak-
tiivne publitsist. Tema teosed on il-

munud 41 keeles, ta on palju kordi ol-
nud Nobeli kirjanduspreemia kandi-
daatide hulgas ning saanud oma töö 
eest hulga preemiaid, sealhulgas Prant-
suse Auleegioni ordeni ja Goethe au-
hinna.

1950. aastate Jeruusalemmas toimuv 
„Minu Michael”, Oz’i läbilöögiromaan, 
jutustab ühe noore naise, Hannah Go-
neni armastuse ja abielu loo, taustaks 
tema aja Jeruusalemm, selle atmosfäär 
ja tänavad.

See on eelkõige psühholoogiline ro-
maan kahe vastandliku loomusega ini-

mese abielust kümne aasta jooksul. 
Kuid see on ka romaan ajast kui eksis-
tentsiaalsest faktorist, mis ohustavalt 
määrab elu ja mille muutused on pigem 
destruktiivsed. Muutust paremusele 
pole kusagil näha. Nõnda kui Marcel 
Prousti suurteoses „Kadunud aja otsin-
gul” on ka Oz’i peategelane Hanna nn 
kadunud aega otsimas. Aeg on see, mis 
laostab Hanna isiksuse, käsikäes tema 
hingevaluga. Aeg on aga ka ajalooline 
tegelikkus, üleminek ühelt juudi eksis-
tentsivormilt teisele, võõra võimu alt 
omariiklusele. 

Hanna püüab muutuvale ajale vastu 
panna, kuid aeg on temast tugevam. Mä-
lestused asenduvad üha enam fantaasia-

te ja hingepiinast tingitud unelmatega. 
Et Hanna individualistina tegeleb põhili-
selt iseendaga, siis on püütud näha tema 
sarnasust autori emaga. Mitmetes Oz’i 
teostes esinevad hüsteerilised naiseku-
jud, kes ei suuda või ei taha keskkonna 
ja oludega kohaneda. Selliseid naisi ise-
loomustab ka pingeline, mõnikord kalk 
suhe lapsesse, sest need naised on liialt 
hõivatud iseendaga. 

Võib arvata, et Oz’i on kaua kummita-
nud tema ema saatus, kes ei suutnud 
sõjajärgsete aastate ränkade oludega 
toime tulla. Sellega võib seletada autori 
positiivset suhtumist kibutsitesse ja 
töölisliikumisse ning taunivat, teadlik-
ku distantseerumist selliste naiste tasa-
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Üllar Saaremäe ja Pille-Riin Purje Punk Laulupeol 2008. aastal.       foto Üllar saaremäe kogust

Armastus, aeg, abielu, Jeruusalemm

Lemmikute  
raamat.
Kasteheinas  
põlvini – lõike-
heinas põlvili
Pille-Riin Purje
524 lk, kõva köide

Minu Michael
Amos Oz
sari „Punane raamat”
tõlkinud  
Kalle Kasemaa
272 lk, kõva köide

www.tnp.ee

Raamat sümpaatsetele 
teatrihulludele
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Ameerika agent
Vince Flynn
tõlkinud Ursula Erik
380 lk, kõva köide

Lia köök
Pere ja sõprade  
lemmikud
552 lk
kõva köide
Toimekas köögivõlur 
Lia Virkus üllatab uue kinke-kokaraa-
matuga. 50. sünnipäeva puhul kogus 
ta kokku oma pere lemmikretseptid: 
argi- ja nädalavahetuse õhtuteks,  
pikkadeks nädalalõpuhommikuteks, 
grilli- ja sünnipäevapidudeks. Neid  
kasutades juba alt ei lähe! Muu hulgas 
leiab raamatust õpetusi hõrkude koo-
kide, taimetoitude ja hoidiste tegemi-
seks. Sadade retseptide vahele on pi-
kitud südamlikke tekste ja meeleolu-
pilte, mis seotud rannarootsi juurtega 
Lia lemmikpaikadega. Kauni raamatu 
toidupildid tegi Lia lemmikfotograaf 
Jaan Heinmaa.

Värvilised salatid
Angelica Udeküll
140 lk
kõva köide
Sellesse raamatusse on 
Laulasmaa SPA peakokk 
Angelica Uudeküll kogunud oma lem-
miksalatid, mille maitsekombinatsioo-
nid on talle meeltmööda või kutsunud 
esile vaimustuse komponentide oota-
matust kooskõlast. Kuusevõrsetega 
marineeritud pardifilee ja kadakamar-
jadega marineeritud lõhe salatikom-
ponendina, soe kukeseenesalat, vürt-
sikas maisisalat, porgandi-mango- 
salat, kaalika-ananassisalat on koos-
lused, mis räägivad ise enda eest.  
Retseptidele lisaks leiab raamatust  
ülevaate erinevatest salatitaimedest, 
valiku kergelt kokkusegatavatest  
kastmetest ja Angelica praktikas järele-
proovitud salativalmistamise nippidest.

Liilia
Elle Ahse
200 lk
kõva köide
Tänu oma imelisele väli-
musele, pikaealisusele 
ja vastupidavusele on liilia üks kogu 
maailmas enam armastatud ja kasva-
tatud lilli. Eestiski on seda kaunitari 
kasvatatud umbes kolmsada aastat. 
Siiski on liilia kasvatamiseks vaja mõ-
ningasi eelteadmisi. Kogu teadaole-
vast sortimendist kasvab Eestis vaid 
kümnendik. Osa liiliaid ei sobi ava-
maale, kuid kasvavad suurepäraselt 
katmikalal või taimenõus. Mõne liilia 
kasvatamiseks tuleks kasutada erilisi 
võtteid. Raamatus õpetab kogenud 
aednik Elle Ahse liiliaid edukalt kasva-
tama ning aitab orienteeruda uudis-
sortide ja sordirühmade virvarris. Sar-
jas „Aia ehe” on varem ilmunud „Hos-
ta”, „Päevaliilia”, „Pojeng” ja „Iiris”.

Ehita ise  
paberroboteid
James Ronald Lo
tõlkinud Mattias Jõesaar
144 lk
pehme köide
Ärata paber ellu ja loo endale häm-
mastav robotikollektsioon! Professor 
Särts ja tema perekond, prügipurusta-
ja Raks, maalikunstnik Mark, kaabak-
lik ihukaitsja Igor, koletis Robozilla, 
haige robot Robi, õde Seib – need  
põnevad tegelased on vaid väike osa 
Robotilinna elanikest, keda saad  
endale selle raamatu abiga hõlpsalt 
meisterdada. Vajuta vaid detailid  
paberist välja, voldi õpetuse järgi  
kokku ja kinnita liimiga. Kui sul jätkub 
püsivust, saad peatselt mängida 35 
erineva robotiga. Raamat sobib laste-
aia- ja algkoolilastele, kuid pakub  
põnevust ka suurematele. Iga roboti 
juures on näidatud töö raskusaste.
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Jaan Martinson  
Postimees

On see üllatav või aja märk, kuid 
kätte on jõudnud heade palga-
mõrvarite ajastu. Vähemalt  

(action)kirjanduses. Ning Vince Flynni 
loodud Mitch Rapp, USA valitsuse mus-
tatööline, kui nii võib nimetada, on ajas-
tu üks värvikamaid kujusid.

Palgalised tapjad pole kaasaja loo-
ming, vaid pärit aegade hämarusest. 
On andmeid assasiinide ordu liikmete 
tegevusest enam kui tuhat aastat taga-
si. Assasiine – nimetus tuleneb kas ha-
šišist või araabiakeelsest sõnast hassa, 
mis tähendab tapma – koolitati sala-
mõrvariteks ning nad olid oma ala tipp-
professionaalid. Eks ikka ole vaja üks 
või teine siitilmast ära koristada ilma 
kohtu sekkumata ning hea, kui ajatund-
jad omast käest võtta.

Eelnev lõik võib tunduda jõhker ja 
inimsusevastane, kuid ajaloo tegelikku-
sest ei saa üle ega ümber. Palgamõrtsu-
kate tegevusest on andmeid läbi sajan-
dite ja aimdusi viimastel aastatel. Niini-
metatud hukkamiskomandod olid (või 
on?) nii KGB-l, Stasil, CIA-l, MI6-l, Mos-
sadil kui teistel salateenistustel. Nii liht-
salt on ja ilmselt ka jääb.

Riiklikud mõrvad on tegelikkus
Mõistagi tungis palgamõrvarite teema 
kiirelt kirjandusse. Kuni viimase paari 
kümnendini etendas raha eest tapja se-
da halba persooni, keda head taga aja-
vad – parim näide on ehk Prantsusmaa 
presidenti Charles de Gaulle'i mõrvata 
üritanud legendaarne blond inglane, 
kellele luureteenistus andis hüüdni-
meks Šaakal ja kelle püüdmisest kirju-
tas Frederick Forsyth raamatu „Šaakali 
päev”. On see raamat fiktsioon? Nii ja 
naa. Mõndagi on autor üles noppinud 
tõsielust.

Ent enam pole palgamõrv üdini paha. 
Kas on ühiskond vastuvõtlikumaks, 
mõistvamaks, jõhkramaks või haritu-
maks muutunud, aga legaalseid palga-
mõrvareid talutakse, kui pehmelt väl-
jenduda.

Eks tegelikult ihka inimhing õigluse 
võidulepääsu ja samas põnevust, kasvõi 
lugemisel. Lood headest palgamõrvari-
test pakuvad nii üht kui teist.

Kui rääkida valitsuste palgal olevate 
tapjate tegelikkusest, siis ametlikult 
neid mehi-naisi ei eksisteeri ning mõr-
vu ei toimu. Ühtki töökäsku paberil ei 
esitata, nagu ka raportit. Põhjus on liht-
ne: ükski demokraatlik riik, kehtigu 

seal surmanuhtlus või mitte, ei saa ke-
dagi süüdi mõista kohtuotsuseta. Mõr-
va ei saa moraalselt õigustada. Paraku 
on reaalsus teine.   

Igal elualal on tipptegijaid 
Esimene raamat, „Ameerika agent” 
avab tausta. On üks noor mees, kes 
kaotas kuulsas Lockerbie lennukatast-
roofis, kus terroristid õhulaeva tükki-
deks õhkisid, oma kallima. Hing ihkab 
kättemaksu, mille peale astub Rapp 
agentide kooli ning laseb end palga-
mõrvariks vormida. Koolitus on karm, 
aga nii peabki olema, sest töö pole liht-
sate killast.

Superandekaid on igal alal, ka tapmi-
ses. Rapp on üks nendest, nagu kooli-
tundides selgub. Tippsportliku tausta-
ga ja kõrgelt haritud. Julm ja konkreet-
ne. Vaimselt tugev ning süümepiinade-
ta, kui on vaja oma õigus ja õiglus 
maksma panna.

Õpiprotsessi on põimitud kena konf-
likt õpetaja – kogenud palgamõrvari – 
ja Rappi vahel, kus võitlus on nii füüsili-
ne kui ideeline. Põrkuvad kaks näge-
must ja kaks põlvkonda. Ilmselt pole 
vaja siinkohal täpsustada, kumb peale 
jääb, kuigi enese maksmapanek ei käi 
kaugeltki lihtsalt.

Kool läbi, ootab lõpueksam, ehk esi-

mene missioon. Türklasest relvakaup-
mees on siinilmas liialt pattu teinud 
ning CIA arvates oleks tal aeg põrgus-
se põlema suunduda. Selle asemel, et 
pikalt mõrva planeerida, nagu stsenaa-
rium ette näeb, teeb Rapp asja ära - kii-
relt ja elegantselt. Ehk siis näitab oma 
ametis täiesti uut taset. Järgneb teinegi 
missioon, keerulisem kui esimene, 
kuid Rapp saab mõistagi hakkama.

Ühesõnaga, raamat räägib riikliku 
palgamõrvari elust ja tegevusest; tema 
ettevalmistusest, missioonidest, ras-
kuste ületamisest, vaimsest a füüsili-
sest pingest ja muust säärasest. Põnev. 
Huvitav. Kas ka realistlik, on iseasi, aga 
tühja sest. Tähtis, et hea ja kerge luge-
mine actionromaanide austajaile.

Düslektikust kirjanikuks
Rapp-sarja raamatute autor Vince Flynn 
on mitmeti huvitav persoon: tal diag-
noositi düsleksia – vaeglugemine ehk 
lugemishäire – mis tähendab, et luge-
misoskus ja arusaamine tekstist on 
oluliselt piiratud. Et Flynnist kirjanik 
sai, on hämmastav.

Lahendamaks probleemi düsleksia-
ga, hakkas Flynn lugema kõike, mis 
kätte juhtus. „Lugesin Hemingwayd, 
Ludlumit, Glancyt, Tolkieni... Lugesin 
ilukirjandust ja mitteilukirjandust, kuid 
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kõige enam meeldisid mulle spiooni-
lood,” meenutas Flynn ühes intervjuus.

Lugemistuhinas tekkis Flynnil ühtäk-
ki kihk ka ise midagi kirjutada. Ta oli 
just lugenud USA valitsuse räpasest te-
hingutest, sai sealt ainest, lisas mõne 
aasta taguse juhtumi, kus ta sõber tulis-
tati Washingtonis surnuks ja sai kokku 
raamatu „Term limits”, mis jõudis best-
sellerite edetabelisse.

Kaks aastat hiljem, 1999, sai Flynn 
valmis järgmise raamatu, „Transfer of 
power” ja seal kohtub lugeja esmakord-
selt Rappiga, kes tegutseb Iraanis ja 
ajab nurja terroristide salaplaani.

Tänaseks on Rappi töödest ja tege-
mistest ilmunud 14 raamatut, mis müü-
vad kenasti ning lood on jõudnud ka ki-
nolinale. „Ameerika agent” kannab jär-
jekorranumbrit 11, kuid just siin on au-
tor otsustanud liikuda algusse ja avada 
Rappi tausta. Seetõttu pole patt Eesti-
maal Rappi seeriat 
just sellest teosest 
alustada.

„Ameerika agent” kannab järjekorranumbrit 11, kuid just selles raamatus on autor otsustanud liikuda algusse ja avada Rappi tausta.

Laps lugema 3
Aire Hansen,  
Maret Jahu
64 lk, pehme köide

Tiiu Tammemäe

Hiljuti jõudis poelettidele tööraa-
matute sarja „Lups lugema” 
kolmas osa. Esimesed kaks osa 

on sedavõrd hästi tuntud, et mõlemast 
on välja antud kordustrükid. 

Mis teeb „Lups lugema” eriliseks, 
kui poelettidel on lai valik aabitsaid? 
Kogenud logopeedidena teavad auto-
rid Aire Hansen ja Maret Jahu komis-
tuskive, mille taha võib konarlik luge-
misoskus pidama jääda ning lapse 
õhin esialgu kaduda. Kogumike üles-
annete ja mängude juures on järgitud 
kaht põhimõtet: harjutusmaterjali ras-
kusaste peab olema jõukohane ning 

kasvama koos oskuste edenemisega. 
Veelgi olulisemaks on autorid pida-

nud põhimõtet – loetu peab olema lõ-
bus, huvitav ning selle abil peab saama 
midagi „ette võtta”, näiteks kleepida, 
värvida või lauamängu mängida. 

„Lups lugema” esimeses osas on kes-
kendutud tähtede tundmaõppimisele ja 
lühikeste sõnade kokkulugemisele, tei-
ses osas jõutakse pisut pikemate sõna-
de ja lühikeste lausete lugemiseni. 

Äsja ilmunud kolmas osa aitab lapsel 
lugemisoskust ladusamaks harjutada, 
pakkudes selleks erinevaid lauamänge 
ja nuputamisülesandeid. Lisaks luge-
misoskuse lihvimisele arendavad kogu-
miku ülesanded ja mängud eneseväl-
jendusoskust. Näiteks mängus „Õige 

või vale” piisab heast argumenteerimis-
oskusest, et muidu sobimatu kaart en-
dale sobivaks muuta. 

Samuti on kolmandas osas ülesan-
deid, mille abil saavad lapsed omanda-
da häälikupikkuse määramise esma-
seid oskusi, mille õpetamisel nii vane-
mad kui ka lasteaiaõpetajad sageli nõu-
tud on. Samm-sammult jõutakse lause-
te lugemise juurest jutukeste koostami-
seni, loetud teksti põhjal piltide täienda-
miseni. 

Kuigi „Lups lugema” mänge ja töö-
lehti kasutatakse lasteaedades, eelkoo-
lides ja ehk koolideski, on raamatud 
mõeldud eeskätt mõnusaks koosõppi-
miseks lapsele ja vanematele. Meeldiv 
on, et autorid pole vanematele suuna-

tud juhiste osa liiga metoodiliseks  
teinud, vaid on arvestanud, et lugema- 
õppimine oleks meeldiv kõikidele – 
vaid siis hakkab laps lupsti lugema.

Värvima ja joonistama innustavad 
lapsi noore kunstniku Eleriin Ello illust-
ratsioonid.

Lapsed lupsti ja lõbusalt lugema! 


