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Nadja tõttab appi!

Varrak

„Nadja
väike koogiabi”
6Raamat
(67) 25.
oktoober
2012

(kirjastus Menu) tõttab appi puhuks, kui on kiire, aga külalised
on tulemas. Või kui tahaks kerge
vaevaga meisterdada hea koogi.
Raamatust leiab lihtsad retseptid.
Anni Arro (Nadja fänn ja sõbranna)
sõnul sobib raamat algajale köögis
katsetajale, kuid ka vilunum kodukokk leiab, mida proovida. Lisaks
magusatele kookidele on raamatu
lõpus mõned kiired soolased
ampsud. Raamat jõuab müügile
enne jõule.

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT

uudised
Trükisoe
võõrsõnaleksikon
Kirjastuse Valgus ja Eesti Keele Instituudi koostöös ilmus „Võõrsõnade
leksikoni” 8., uuendatud ja täiendatud trükk. Nüüdne väljaanne on esimene eestikeelne võõrsõnakogu, mis
esitab ka morfoloogilise info: käänamise ja pööramise ning muuttüübistiku. Noolviidete ja morfoloogia lisamisega on lisandunud keelesoovituslik aspekt. Auväärsete Eduard Vääri,
Richard Kleisi ja Johannes Silveti
tööd on jätkanud Tiina Paet ja Tuuli
Rehemaa Eesti Keele Instituudist.

Torey Haydeni
„Tiigri tütar”
eesti keeles
Torey Hayden, kelle raamatuid on
tõlgitud muu hulgas soome, rootsi,
itaalia ja jaapani keelde, oli eesti
lugejaile siiani tundmatu.
Kirjastuselt Koolibri ilmunud „Tiigri
tütar” jutustab loo õpetajast ja õpilasest, niisugustest tegelastest, kes
ühiskonna oluliste muutuste malelaual näivad sageli kõige väiksemate
nuppudena, ent kelle hoolimatu või
oskamatu ümbertõstmine võib tuua
ettearvamatuid tagajärgi. See lugu
puudutab lähedalt meie tänase päeva valusaid teemasid – tundeelu- ja
käitumishäiretega laste kasvatamist
ja õpetamist, perede abistamist ja
seda, kuidas kõike nii korraldada,
et ei riivataks inimeste vabadusi ja
väärikust.

Maiuspala
kirjandusgurmaanile

Kirjastustelt Koolibri jõuab peatselt
müügile belletristikasarja „Ajavaim”
üheksas raamat, mis kujutab endast
erilist maiuspala igale kirjandusgurmaanile: esmakordselt ilmub
eesti keeles Italo Calvino loomekarjääri tippsaavutuseks peetav
romaan „Kui rändaja talvisel ööl”.
Eesti lugejatele on Calvino juba
varasemast tuttav nii oma muinasjutuhõngulise „heraldilise triloogiaga”,
mis avaldatud kogumikus „Parun puu
otsas”, kui ka hilisemate intellekti
ergutavate fiktsioonidega nagu
„Nähtamatud linnad” ja „Palomar”.
Ent raske on leida 20. sajandi lõpupoolel õhtumaade vaimuelus esile
kerkinud nähtusest, mida tuntakse
postmodernismina, ehedamat ja intrigeerivamat näidet kui kõnealune
1979. aastal ilmunud teos, milles
autor kummutab julgelt eksperimenteerides varasemad arusaamad juturaamatu kui niisuguse olemusest.
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Tulipunktid Rahvusraamatukogus
Jürgen Rooste
korraldaja

7.

detsembril leiab kaheksandat
korda aset konverents Paabeli
Raamatukogu. Seekord on teemaks (eesti) kirjanduse tulipunktid.
Konverentsi kokku pannes mõtlesime läbi, mis on viimaste aastate tõsisemad aruteluteemad, eksistentsiaalsed
küsimused. Muidugi: vast kõige olulisem on (tänases, majandusmõtlemismalli takerdunud Eestis) raamatuturg
üldse, selle tulevikunägu, praegune killustatus jmt. Ühtpidi oleme me kaotanud ühtse selge kirjanduspildi, peaaegu puudub see ühine osa, mida „kõik
peaks lugema”. See ei pruugi iseenesest veel paha olla. Halvem on aga see,
et laiemal üldsusel puudub ülevaade,
mis üldse eesti kirjanduses sünnib.
Levivad paljud müüdid: roppusemüüt, vormituse-müüt, tänase-elu-kauguse-müüt. See meenutab veidike laste
suhtumist uude, tundmatusse toitu:
põhimõtte pärast ei hakka proovima,
näeb eemalt siuke veider välja (s.t ma
pole seda varem näinud, see ei saa söödav olla). Üks teemablokk ongi pühendet tänaste lugejate, turu ootustele. Intelligentse lugeja, (menu)kirjaniku ja
kirjastaja positsioonist, kohati nende
opositsioonilisi rolle silmates.
Mitmel aastal oleme püüdnud leida
lahendusi ka tänasele nn kriitikaprobleemile, sellele, et meil peaaegu puuduvad professionaalsed kriitikud, kelle
ülesandeks on vahendada laiemat kirjanduspilti, nägemust sellest. Kelle
tööks oleks lugemine.
Tõsi, Jan Kaus ja Mihkel Kunnus on
tänavu mõlemad välja andnud prisked
esseekogud. Aga nende püüdlus on alati pigem filosoofiline. Eetiline-esteetiline. Nad arutlevad pigem kirjanduse
mõõdupuude, ta liistude, liistuletõmbamise üle. Mitte ei ürita anda ammendavat ülevaadet me tänases toimuvast. Sel
konverentsil on neil kahel hambus aga
suure proosa tulevik: mis saab romaanist, kirjanduse kuningžanrist. Ajal, mil
inimese keskendumisvõime haarab
üha enam vaid lühiteksti. Mil paljudel
eesti kirjanikel lihtsalt polegi aega romaanile pühenduda (sest aega see žanr
nõuab).
Ühtpidi ootab ühiskond suurt eesti
romaani, teisalt pole ta valmis sellesse
panustama (kas või loovisikutele oma
töö tegemiseks piisavalt aega ja turvatunnet pakkudes, maailm on muutunud, katusekambreis me maailmanur-
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uudised
Kauneimate
raamatute
konkurss
Alates 6. detsembrist kuni 7. jaanuarini on võimalik esitada raamatuid
võistlusele „25 kauneimat Eesti
raamatut 2012” ja „5 kauneimat
Eesti lasteraamatut 2012”.
Võistlusele esitatav raamat tuleb tuua
Eesti Rahvusraamatukogu infoletti,
ankeedi leiate Eesti Rahvusraamatukogu kodulehelt www.rahvusraamatukogu.ee. Täpsem info (reglement ja
raamatukogu lahtiolekuajad) Eesti
Rahvusraamatukogu kodulehel
www.rahvusraamatukogu.ee.
Konkursi tulemused avaldatakse
1. veebruaril 2013.

Albumiformaadis
mõisate raamatus
on üle 600 foto

Jürgen Rooste, üks Paabeli Raamatukogu korraldajaist.
gas enam suurromaane ei sünni...), kolmandast küljest kaedes pole sellele
žanrile varsti enam kriitilist määra vastuvõtlikku, analüüsi- ja lugemissuutlikku eestikeelset publikut. Kui haridussüsteem ja ühiskonna väärtushinnangud samamoodi edasi muutuvad. Nõnda lähebki romaani tootmine mõttetuks
ja kalliks. Kui rääkida turumajanduslikes terminites.
Eraldi lugu on luulega: selles ei tunne
paljud enam luulet ära! Nad ei mäleta
ehk, et arbujaid peeti 1930. aastail arusaamatuks, et Kross ja Niit ja Kaalep tu-

FOTO TEET MALSROOS

lid luulesse vabavärsi eest võideldes, et
Rummo ja Ehin tõid meile 1960. aastail
vabadusetuuli just vabavärsilainel, nagu hiljem, 1980ndail Keskküla, Krull,
Kivisildnik, Sinijärv. Ühesõnaga: üldine
taju ütleb meile, et proosalik vabavärss
pole mingi luule. See on kondiks hambus ka mõnel kriitikul.
Säärased on nood tulipunktid, mis
Paabeli raamatukogus seekord ette
võetakse, leekides leegitakse nende
poole ja neist läbi, juba homme, 7. detsembril.

Paabeli Raamatukogu TULIPUNKTID:
7. detsember 2012

12.00
Avasõnad: Karl Martin Sinijärv
12.10–13.20
Suure kirjanduse kurb lugu
Jan Kaus „Suure Eesti romaani valguses”
Kalle Käsper „Suur romaan, suur töö”
Mihkel Kunnus „Romaanikirjanik kui
seisus ja romaanikunsti muusa”
13.25–14.35
Kes näeks tänase lugeja sisse
Reet Weidebaum „Lugeja ootused”
Kaur Kender „Kas nimi müüb?
Telefoniraamatu näitel”
Tiina Tammer „Raamat turul”
15.00–16.10
Luuletu luule lugu
Maarja Kangro „Kirjandus kui teiste
ära kasutamine”
Kaur Riismaa „Luule kaunis
mandumine”

Rein Veidemann „Milleks on muutunud
luule?”
16.20 –17.10
Kriitilise pilguga
Mikk Pärnits „Kirjanik ja kriitik:
lugeja teenistuses”
Berk Vaher „Kirjaniku ühiskondlik
vastutus”
17.20 –18.00
Milline on Kirjanduse osa?
Mari Tarandiga vestleb Toomas Paul
18.10 –19.00
Et leekides leegiks mu leekiv...
(pila ja kiusutekste eesti luule- ja kirjandusloost, muusikaliste vahepaladega)
Eda Ahi, Kristel Mägedi, Veronika Kivisilla, Marko Martinson, Jürgen Rooste
Korraldajad: Eesti Kirjanike Liit,
Eesti Rahvusraamatukogu.
Toetajad: Kultuurkapital,
Eesti Kirjastuste Liit

Detsembris ilmub kirjastuselt Tänapäev Valdo Prausti koostatud albumiformaadis enam kui 400-leheküljeline raamat „200 kaunimat mõisa”.
Sellise valiku tegemine oli raske,
kuid lähtuti mõisakompleksi terviklikkusest, arhitektuursest väärtusest
ja suures osas ka praegusest seisukorrast. Samas on välja toodud ka
suursuguseid hävinud mõisaid. Raamatus on üle 600 foto, mõisad on
reastatud teekonnana ning lisaväärtusena on iga mõisa kohta toodud
QR-kood, mis juhib huvilised Google
Maps'i kaardi abil vastava mõisani.

Eesti riigipead
6. detsembril ilmub kirjastuselt
Menu esinduslik ja rohkete ajalooliste fotodega illustreeritud suureformaadiline ja 192 leheküljeline
kogumik „Eesti riigipead”.
Autor Loone Ots ütleb, et soovis
tutvustada meie suurmehi mitmest
vaatenurgast. „Nad on olnud eredad
isiksused, jäänud rahva mällu mitte
ainult positsiooni tõttu. Püüan rääkida neist vaid head. Ma ei arutle,
mida saanuks teha paremini või
mida jätta hoopis tegemata.”
Alt üles vaadates näeme ideaalkujusid, kelle kuvand on tihti taandunud pelgalt poliitiku omaks. Teatmeteosed esitavad eeskätt riiklikult tähtsaid hetki võrratult rikkamast elust.
Harva mõtleme, et ajalootunnist tuttavad ikoonid olid eelkõige inimesed.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012
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Vana prints

Ülo Pikkov
144 lk
kõva köide
Poeg tahab alati olla isa
moodi ja seab isa enesele eeskujuks, aga mis
saab siis, kui isa on poja maha jätnud?
„Vana prints” jutustab loo noormehest, kes eksib ära võõras linnas ja
kohtab seal veidi müstilist hulgust –
vana printsi. On ta kriisisituatsioonis
välja mõeldud imaginaarne kaaslane
või hoopiski noormehe kadunud isa?
Tegemist on omamoodi ümberpööratud looga Saint-Exupéry „Väikesest
printsist”, ainult selles loos on prints
vana, kõrbe asemel toimub tegevus
suures linnas ja peategelane tunneb
hirmu lendamise ees. Käesolev romaan on Ülo Pikkovi esimene pikem
proosatekst. Pikkov on tuntud ja rahvusvaheliselt auhinnatud animafilmide autor ja filmiteoreetik. Lisaks on ta
avaldanud mitmeid lasteraamatuid,
mida on sageli ka ise illustreerinud ja
kujundanud („Presidendi torukübar”,
„Tallinna korstnapühkija” jt).

Kuidas on elada
Tõnu Õnnepalu
96 lk, kõva köide
Kuidas on elada keset
metsi, keset saart, keset
vaikust…? Tõnu Õnnepalu
uus luulekogu, arvult
seitsmes, koosneb väikestest piltidest,
äratundmistest, mõtetest, mis kerkivad esile päevade tasasest voolust
üksildases paigas, kus „tänapäeva
elu” on nii kaugel, aga elu ja täna
seda lähemal.

Puhas kättemaks
Jens Lapidus
tõlkinud Heidi Saar
504 lk, pehme köide
Jens Lapiduse debüütromaan „Kiire raha” (e.k.
2010) on Rootsi 2000. aastate kõmulisemaid ja müüdumaid raamatuid, mille
põhjal valmis ka samanimeline mängufilm. Triloogia teises osas on tegutsemas uued tegelased, kuid Stockholm
on ikka sama ja ka allilma tipus on samad pealikud. Jugoslaavlaste grupeeringu juht Radovan valitseb endiselt.
Ja nüüd on Stockholm ka mentide linn,
päris mentide päris linn. Jens Lapidus
kirjutab täpselt, detailirohkelt, hirmutavalt ja julmalt usutavalt. Halastamatu
hooga kirjeldab Lapidus kurjategijate
loogikat nii, nagu ei keegi teine enne
teda. Tahaks ju, et kõik oleks mustvalge, pahad heade vastu, aga selles
romaanis ei ole asjad nii lihtsad.

www.varrak.ee
www.varrak.ee
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Kuidas
masinad
töötavad
Nick Arnold,
Allan Sanders
tõlkinud
Kalle Klein
Uuri, kuidas on ehitatud lihtsad masinad ja mehhanismid – alates kangidest, hammasratastest ja plokkidest
kuni põrkrataste, nukkide ja väntadeni. Seejärel ehita ise masinaid ja vaata, kuidas need töötavad. See vahva
raamat, mis peaks kuuluma iga tulevase inseneri riiulisse, sisaldab kõike vajalikku 12 töötava mudeli ehitamiseks. Kinnita lihtsalt värvilised hammasrattad, vardad ja klotsid aukudega
plaadile, järgides lihtsaid juhiseid.
Siis saad ise masinaid juhtida ja
nende tööd jälgida!
Raamatust leiab iga masina kohta
lühikese tutvustuse ning ajajoon
illustreerib nende kasutamist läbi
ajaloo. Komplektis on 36 masinaosa
ning 12 mutrit ja polti, mille abil saab
ehitada 12 töötavat masinat.

Eesti pargid II
koostanud
Olev Abner,
Silja Konsa,
Piret Palm ja
Urve Sinijärv
640 lk
kõva köide
„Eesti pargid” on Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös
ette valmistatud teatmeteos, mille
1. köide ilmus 2007. aastal ning
2. köide nüüd. See sisaldab süstematiseeritult koondatud andmetele tuginevaid kirjeldusi Eesti kaitsealuste
parkide kohta. Need on esitatud maakondade kaupa ning ühistel alustel
on käsitletud nii muinsus- kui ka
looduskaitsealuseid parke.
1. köite juhatas sisse ajaloolase Ants
Heina põhjalik artikkel, mis andis ülevaate Eesti parkide kujunemise ajaloost ning aitas omavahel siduda nii
ajaliselt kui ka ruumiliselt järgnevaid
üksikkirjeldusi. 1. köites käsitleti
Tallinna, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa parke.
2. köide sisaldab tähestiku järjekorras
kõiki ülejäänud maakondi. Iga pargi
ajalugu, kujundust, hetkeolukorda
ning taimestikku käsitletakse eraldi.
Kirjeldused tuginevad varemavaldatud
kirjalikele allikatele, arhiivimaterjalidele, koostamise käigus tehtud välitöödele ja taimestiku osas Tallinna Botaanikaaia andmetele ning on rikkalikult
illustreeritud ajalooliste ja tänapäevaste plaanide ning fotodega.

ilmumas
Andropov
Leonid Mletšin
tõlkinud
Margus Leemets
376 lk, kõva köide
Tuntud teleajakirjaniku ja
kirjaniku Leonid Mletšini raamat annab tänapäeva Venemaa ajaloo võibolla et ühe kõige mõistatuslikuma
tegelase, Juri Vladimirovitš Andropovi
täieliku eluloo. Viisteist aastat juhtis
ta KGBd ja viisteist kuud kogu riiki.
Kes ta oli? Kas reformaator, kes ei
jõudnud Venemaa saatust muuta, või
julm diktaator, kelle ravimatu haigus
päästis riigi tema võimu alt? Raamatus, mis tugineb dokumentidele ja
Andropovit hästi tundnud inimeste
ütlustele, jutustatakse sellest, mis
oli teada väga vähestele, ja mida
ehk ka Andropov ise oleks soovinud
unustada…
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Elu,
kasutusjuhend
Georges Perec
tõlkinud Anti Saar
sari „20. sajandi klassika”
664 lk, kõva köide
„Elu, kasutusjuhend” on mitmekülgse
Prantsuse kirjaniku Georges Pereci
(1936–1982) olulisim teos. Ennast
kordamata koondab autor sellesse
kõik oma varasemad kirjanduslikud
otsingud, teemad ja tehnikad. Leheküljepikkused kirjeldused vahelduvad
seikluslike ja vaimukate jutustustega
ning kiretud loetelud hingeminevate
draamadega. Omavahel põimudes
moodustuvad süžeeliinid terve hulga
lühemaid ja pikemaid romaane. Ülesehituse poolest rangelt matemaatiline,
sisult kerge ja mänguline, on „Elu,
kasutusjuhend” üks 20. sajandi kirjanduse omapärasemaid suurteoseid.

Kadri Liik, Mart Laar ja Krista Kaer Edward Lucase 2008. aastal ilmunud raamatu „Uus külm sõda” esitlusel Patarei vanglas.

Kas läänes
tõuseb alarm?
Erkki Bahovski

Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse teabenõunik

T

he
Economisti
toimetaja
Edward Lucas on ilmselt Eestit
üks kõige paremini tundvaid
välisajakirjanikke, olles katnud seda
piirkonda juba alates Nõukogude Liidu
kokkukukkumisest. Sestap polegi
imestada, et temale on Eesti olemas,
kui ta kirjutab suurematest asjadest,
olgu selleks siis uus külm sõda või
luureduellid lääne ja Venemaa vahel.
Seda, et Eesti on olemas, tuleks eraldi rõhutada. Tihti on lugu selline, et lääne ajaloolased ja publitsistid unustavad
väikeriigid ära, näidates riikidevahelisi
suhteid justkui mingeid tehinguid
suurriikide vahel. Rääkimata nende
Vene kolleegidest, kellele pole IdaEuroopat enamasti iseseisva subjektina
olemas.

Eesti rahvusvahelise
elu keskmes

Eesti lugejale on sellevõrra ka Lucase
raamatud huvitavamad, sest kodumaa
paigutamine rahvusvahelise elu keskmesse on suhteliselt harvaesinev nähtus. Ent Lucas suudab seda teha usutavalt, olgu siis oma eelmises raamatus
„Uus külm sõda” või praeguses teoses
„Pettus”. Kui raamatus „Uus külm sõda” oli palju juttu pronksikriisist 2007.
aastal, siis „Pettuse” üks põhitegelasi
on 2008. aastal vahistatud Herman
Simm, kes Venemaale spioneerimise
eest mõisteti vangi 12,5 aastaks.
Niisiis „Pettus”. Lucas kirjutab, et
Simm oli erand, sest ta püüti kinni. Nii
nagu Anna Chapman ja teised spioonid
Ameerikas. Need juhtumid näitavad
Lucase sõnul, kuidas Venemaa üritab
ära kasutada lääne haavatavust ja panevad mõtlema, kui palju avastamata
agente elab läänes ja kui paljusid on
Venemaa üritanud värvata.
„Alarmi tõstmine selle üle ongi selle
raamatu eesmärk,” nendib Lucas. Sest
arusaadavalt on alates 11. septembrist
2001 lääne, eriti USA prioriteedid muutunud. Venemaa on jäänud põhitähelepanu alt välja, kuid paradoks on selles,

et Venemaa pole kuhugi kadunud.
Lucas ei kasuta alarmi tekitamiseks
just mitte kõige otsesemaid ja lihtsamaid teid. Nagu öeldud, on tema tähelepanu keskpunkt Baltimaad, mis tähendab ühtlasi, et lääne lugejale tuleb
see võõras kant kuidagi seeditavaks teha. Tundub, et Lucasel on see õnnestunud ja iseäranis selgelt joonistub see
välja tema peatükis metsavendlusest
Baltimaades pärast Teist maailmasõda.
Sest kõne all polnud ju üksnes metsavennad, vaid „toru” teises otsas oli Briti
ja Ameerika luure. Ning Briti luure
„kroonijuveel” oli teadagi Kim Philby,
kes on maetud Kremli müüri äärde.
Lisaks polnud lääne luurel piisavalt
informatsiooni, mis Baltimaades toimub. Seda, et KGB on olukorra peremees, ei suudetud kaua aega omaks
võtta. Tõepoolest, ühe luurejuhi nending, et kui Hitleri 270 diviisi ei suutnud väärata Nõukogude võimu, siis kuidas paar agenti peaksid sellega hakkama saama, võtab tabavalt kokku olukorra absurdsuse. Või siiski mitte:
Lucas jätab lahti ka tagaukse võimalusega, et Briti luure sai lõpuks KGB
mängust aru ja asus operatsioonide jätkamisega ise tšekiste lollitama.

Herman Simm –
lüli pettuse ahelas

Ja siis tuli Herman Simm. Lucas väidab
eksklusiivseks avastuse, nagu olnuks
vähe teada, et lisaks Venemaale võis
Simm spioneerida ka mingite teiste riikide kasuks. Eestis pole see tõesti laialt
avalikkuses kõlanud, kuid niipalju, kui
olen Simmi juhtumit kajastanud ajakirjanikega kõnelenud, oli teiste riikide
kasuks spioneerimine neile siiski teada.
Loomulikult ei pisenda see Lucase tehtud tööd – Simmi ja mitme teise asjaosalise intervjueerimist. Mis võib-olla on
Lucase puhul veidi erinev eesti ajakirjanikest, on laiem vaade: ta oli kaua aastaid The Economisti korrespondent
Ida-Euroopas, seega pole suurema pildi
kokkupanek talle probleem.
Lucas peatub ka sellel, miks keegi
üldse spioneerima hakkas. See on oluline mõistmaks, kuidas Vene luure töötab. Ehkki kasutatakse ära ka materiaalseid motiive, on tihti emotsionaalsed te-
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gurid tähtsamad. Simmi puhul mängis
kindlasti rolli see, et ta vajas tunnustust
ja nii nendibki Lucas, viidates NATO
vastavale raportile, et Simm suutis alliansile teha enim kahju tolle ajaloo jooksul. Need on tõsised järeldused.
Vastates Postimehe küsimusele,
miks ta pani oma raamatule pealkirjaks
„Pettus”, ütles Lucas, et Venemaa on
suutnud pidevalt läänt desinformatsiooniga üle külvata (PM 05.02.2012). Nii
usuti, et bolševikke kaitsvad lätlased tulevad üle, aga nii ei juhtunud.
Hiljutine lüli pettuse ahelas oligi
Simm. „Viimaseks petteoperatsiooniks
nimetaksin seda, kui 1990. aastail tõmbus KGB Ida-Euroopast välja, kuid jättis maha agendid nagu Herman Simm,
ning ma kahtlustan, et veel hulga teisi.
Need inimesed värvati uutesse julgeolekustruktuuridesse ja hoidsid Kremlit siis kõige toimuvaga väga hästi kursis,” ütles Lucas toona intervjuus.
Kui paistab, et alarmi tõstmine on
Lucasel õnnestunud, siis küsigem siiski ettevaatlikult, mida see tähendab?
Lucas pole ilmselt pidanud silmas seda,
et läänes hakkaks taas märatsema mäkkartism, vaid, et valitsused võtaksid
Venemaa suhtes kainema seisukoha.
Samas, kujutada ette, et just sinu naaber võib olla Vene uinuv agent, on ka
kuidagi stressitekitav.
Siiski suudab Lucas Anna Chapmani
juhtumi puhul selgelt näidata, et välisriikide vastu spioneerinuid ootab Venemaal ees suur aupaiste. Läänes oma sissekukkunud spioone säärase ausäraga
üldiselt ei ümbritseta, sest see häiriks
normaalseid riikidevahelisi suhteid.
Venemaad ei näi spioonide avalik austamine muretsema panevat. Tõsi küll,
Simmile pole Moskva appi tõtanud.
Mooramees on oma töö teinud, mooramees võib minna.

Pettus
Edward Lucas
tõlkinud Marek Laane
272 lk
kõva köide
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Eesti arhitektuuri tähesadu –
rehemajast maanteemuuseumini
Mait Väljas

Rein Murula Merirahu elamukvartal.
Kõik korralikud majad, kuid kas just
võrdväärsed konkurendid nendele,
mille koha nad ehk hõivasid? Nagu
öeldakse, maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse. Ka siinseid täiendusi võib
võtta lihtsalt kui järjekordseid isiklikke
edetabelieelistusi.

muuseumiteadur

I

ga uus ilmuv arhitektuuriraamat on
sündmus, sest trükipressi alt tuleb
neid harva. Olgu selleks monograafia või kataloog, mis täidab mõne uurimuslikult valge laigu, oluline tõlge nagu hiljutine Kenneth Framptoni ülevaateteos „Moodne arhitektuur. Kriitiline
ajalugu” või ehituskunsti populariseeriv käsitlus – kõik need annavad erinevatel tasanditel oma panuse ehitatud
keskkonna paremaks mõistmiseks ja
hindamiseks.
Oleme ausad: ehituskunst on meil
teiste, end sõnas, kirjas, liikuvas või liikumatus pildis väljendavate kunstiliikidega võrreldes kohati masendavalt madalas positsioonis ja vastavat kirjandust
jääb pigem vajaka kui on liiast. Just kolmandasse, populariseerivasse kategooriasse asetub tuntud kunstiteadlase
Karin Hallas-Murula uusim raamat „101
Eesti arhitektuuriteost”. Sedasorti eestikeelne arhitektuurikirjandus ongi
olnud mõnevõrra vaeslapse osas ja üheülbaline, sest igasugused kogumikud ja
albumid on agaralt tutvustanud mõisaid
ja linnade ajaloolist keskkonda (erandiks Tänapäeva kirjastuse tüpoloogiate
sari), aga 20. sajandi arhitektuuripärand
on suuresti vaatluse alt välja jäänud.
Karin Hallas-Murula raamatus on
tervelt kaks kolmandikku pühendatud
20. sajandi ja nüüd ka juba uue aastatuhande esimese kümnendi ehitistele.
Eesti professionaalse arhitektuurikultuuri sündi markeerib raamatukaanel olev EÜS-i maja Tartus (1902).

Elu informatsiooni kiirteel

Me elame informatsiooni kiirteel, aga
jääme kogu aeg auto alla. Inforallit peetakse meie tähelepanu, raha ja üha rohkem peamise kõva valuuta – aja –
pärast. On igaühe valik, millise ellujäämistaktika kasuks ta autoridade vahel
pendeldades otsustab, kas läheb vooluga kaasa, ise infotulva uppudes või tiksub vaikselt omas reas. Valikute tege-

Arhitektuuriloolane kui esseist

Marmorloss. Vasalemma mõis. Ehitati 1892–1894. 							FOTO RAAMATUST
mist lihtsustab märkimisväärselt see,
kui keegi aitab meil infotulvas orienteeruda, hakkab meie teejuhiks. Ja kaalukust lisab, kui eelnevad otsused on teinud oma eriala autoriteet, kes Karin
Hallas-Murula kahtlemata on.
Autor sõnastab oma eesmärgi ja
valikuprintsiibi selgelt kohe sissejuhatuses: „see ei ole arhitektuuriajaloo
õpik ega leksikon, ei ole tekst netis
klikkimiseks, vaid raamat lugemiseks”.
„See on õnnelike ehitiste raamat. Valisin tutvustamiseks tähelepanuväärseid
ehitisi, millel on hästi läinud, mis on
säilinud ja hooldatud, mõnigi hiljuti restaureeritud.” (lk 9)
Ühelt poolt on küll tegemist autori
subjektiivse valikuga Eesti olulisematest arhitektuuriteostest, teisalt justkui

tagaks (ja ühtlasi eeldaks) menuka sarja „101 Eesti…” pealkiri ja kontseptsioon, et antud kompendium peaks vastu pidama ka tõsisemale arhitektuuriajaloo kui distsipliini tuleproovile.

Maitse üle ei vaielda, vaid...

Mõni sõna objektide valikust. Kui keskaja kuni Eesti Vabariigi esimese perioodi arhitektuuri puhul võiks ehk vaielda
ühe või teise objekti kaasamise või väljajätmise üle, siis kõige rohkem küsitavusi tekitab nõukogude periood ja uusim
arhitektuur ning nende omavaheline
vahekord. Sissejuhatuses on märgitud,
et valikus on suhteliselt vähe viimaste
aastate ehitisi, sest need pole veel ajaproovi läbi teinud. Raamatusse on jõudnud 11 nõukogudeaegset ja 16 pärast

Inimese ja võimu suhted
Piret Pääsuke
toimetaja

„K

ui tuvid kadusid” on romaan
Eesti lähiajaloost – Teise
maailmasõja aastatest, mil
valitsesid kord nõukogude, kord fašistlikud okupandid, ja 1960ndate esimesest poolest, kui näilise rahu ajal käis
edasi külm sõda. Ajaloosündmusi kogeb lugeja läbi peategelaste saatuse,
mis sama kirju kui aeg, milles nad elasid ja olid sunnitud langetama valikuid,
kas olla kaasajooksik või avaldada vastupanu, kas hoida hammasrataste vahel selg sirge või muutuda ise hammasrattaks.
Romaani keskne tegelane Edgar
Parts, kelle loomisel kirjanik sedapuhku kasutanud ajalooliselt äratuntavaid
prototüüpe, on just nagu kameeleon –
kohandub kiirelt ümbruskonnaga ja tegutseb vastavalt selle ootustele. Kildkillu haaval loob ta endast vajaliku ja

Sofi Oksanen.

FOTO TONI HÄRKONEN

võimuka isiku, keda võib ohustada vaid
see, kui paljastuks tema tõeline mina.
Romaani naiskangelane Juudit on
naiivse tütarlapsena enne sõda innukaid
kõnesid pidanud Edgarisse armunud.
Nad abielluvad, kuid õige pea selgub, et
abielu pole sugugi selline, nagu Juudit
on ette kujutanud. Nii tuleb temalgi kohaneda ja püüda muutuvas ajas peale
sunnitud rollidega hakkama saada.
Kõrvaltegelaste galerii ilmestab ajas-

tut laiemalt, olgu selleks siis külaelu
sõjast laastatud maal või üliõpilaste
kohtumised Tallinna linnas. Oskuslikult tegevustikku põimitud olmelised detailid pakuvad küllap äratundmist nii sõjaeelsetele kui ka hilisematele põlvkondadele.
Põnevust ja pinget aga jagub tänu
autori stiilile, mis laseb lool hargneda eri aastakümnete vahel, sarnaselt
tema eelmise romaaniga „Puhastus”. Nii tekib ka uues romaanis
mõistmine, milline on tegelaste saatus oma ajas, alles päris romaani lõpus, kui kohale paigutatakse viimane tükk sellest
spioonipuslest.

Kui tuvid
kadusid
Sofi Oksanen
tõlkinud Jan Kaus
320 lk, kõva köide

taasiseseisvumist valminud maja, mis
tundub eelneva märkuse valguses ja perioodide erinevat pikkust arvestades
siiski veidi tasakaalust väljas.
Vahemikust 1940–1960 pole ühtegi
maja: Suure Munamäe vaatetornist
(1939) paistab kohe kätte Tallinna
laululava (1960). Aga Peeter Tarvase
Kalevi jahtklubi või Sõpruse kino?
Täiesti puudu on eramute tüpoloogia,
mille erandlikud ilmingud väärinuks
mõningast tähelepanu (nt Raine Karbi
ja Leo Lapini majad, Veljo Kaasiku
„Venna maja”). Ja mis peamine, kus on
rahvusraamatukogu?!
Samal ajal on uusimast arhitektuurist
kaasatud Henno Sillaste Kawe Plaza
büroohoone Tallinnas, Austria arhitekti
Thomas Pucheri kortermaja Tartus ja

Arhitektuurist saab ja tulebki kirjutada
erinevalt. Ilmselgelt on Karin HallasMurula jaoks olnud tegemist väga isikliku kirjutamiskogemusega, mis on üks
selle raamatu võlusid, sest üldiselt nii ei
tehta. Kõige nauditavam ja sisutihedam
osa langeb kokku perioodidega, mida
autor kõige paremini tunneb: 19. sajandi teine ja 20. sajandi esimene pool.
Palju on arhitektuuri ja paikadega
seonduvate mälestuste ja kogemuste
jagamist, kas siis lühimärkuste või pikemate mõtisklustena. Arhitektuuripajatuste asemel jäävad raamatust meelde hoopis muud: traagilise lõpuga lugu
sõbrannast ja Pirita kloostrist, Saha
kabelile koostatud jabur EAS-i taotlus,
tiraad turistidest Raekoja platsil, küsimus Tartu Ülikoolist ja see, kus andis
autor abielutõotuse.
Palju reisinud, laia silmaringi ja suure
tutvusringkonnaga Karin Hallas-Murula mälestusi loeks kunagi hea meelega
kui kultuuriloolist dokumenti, kuigi
siin raamatus tunduvad need mõnes
kohas ka irdsetena. See ei tähenda aga
sugugi, et teosest puuduks tummine ja
faktitihe ajalugu, seda jätkub küll ja
veel. Tegelikult ongi aeg, et kunstiteadlased hakkaksid kirjutama kui kirjanikud ja esseistid ning võtaksid endale ka
kultuurifilosoofide rolli.

101 Eesti
arhitektuuriteost
Karin Hallas-Murula
sari „101 Eesti...”
224 lk
kõva köide

Kuukalendaarium
jagab asjalikke teadmisi

K

asutajasõbralikus spiraalköites
märkmik-kalender on üles ehitatud nädala kaupa, ära on toodud Päikese ja Kuu tõusud ning loojangud, liikuvad ja riiklikud pühad, aastaaegade algus, tähtsamad rahvakalendri
pühad ja Kuu liikumine sodiaagimärkides. Eraldi on märgitud vilja-, juure-,
õie- ja lehepäevad ning istutusperiood.
Kalendaariumi alguses tutvustatakse
Kuu faaside ja sodiaagimärkide kasutamisest aianduses.
Märkmik-kalendrisse on jäetud mugavalt ruumi märkuste ja tähelepanekute jaoks. Aastate möödudes on hea
üle vaadata, mis kuhu istutatud sai, mis
sortidega tegu jpm, nii saate oma aia
ajaloo hõlpsalt kirja.
Kuukalendaariumi vahel on pikemad
ja lühemad väärtuslikud nõuanded paljudel aednikku huvitavatel teemadel.
Pikemad artiklid on tellitud spetsiaalselt selle aastaraamatu jaoks kodumais-

telt asjatundjatelt. Räägitakse Eesti iluaianduse lähiajaloost, võetakse vaatluse alla püsikud, peatutakse kiviktaimla
planeerimise ja rajamise teemal. Samuti õpetatakse käsiraamatute materjalide
põhjal looduskivi ka mujal aias kasutama. Muidugi soovib iga aednik omakasvatatud vilju talvelgi nautida – põnevaid retsepte ja nippe jagavad kokaraamatute autorid.
Aastaraamatu koostaja Signe Siim on
kauaaegne aiandusraamatute toimetaja
ja kirjastaja, hobiaednik ja
keeletoimetaja.

Aasta aias.
Märkmikkalender 2013
koostanud Signe Siim
232 lk
pehme spiraalköide
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Üle 280 linnaplaani
Lauri Suurmaa

E

esti linnaplaanide raamatus on
antud avalikku kasutusse kõigi
Eesti ajalooliste linnade plaanid,
mis siiani on olnud erinevates kohtades laiali ning mida seetõttu on väga
vähe uuritud ja kasutatud. Raamatus
on esitatud üle 280 linnaplaani, üle
kolmandiku neist avaldatakse trükis
esmakordselt. Avaldatud linnaplaanid
on varustatud selgitava info ja
kommentaariga.

Palju väärtuslikku
plaanimaterjali

Salastamise ajad on möödas ja meie
kultuurikihti kuuluvad varandused peavad olema kodumaal tuntud ja kättesaadavad. Käsitsi valmistatud ja hästi koloreeritud linnaplaanidel on oma esteetiline väärtus. Rääkimata plaanist kui dokumendi tähtsust omavast üllitisest.
Raamat esitab läbiuuritud plaanide
paremiku: paremini säilinud, dekoratiivsemad ja enim infot sisaldavad
linnaplaanid. Olulisimad kaartide ja
linnaplaanide kogud Eestis ja mujal on
põhjalikult läbi kaevatud ja kõik huvipakkuv väljatoodud. Väga palju väärtuslikku plaanimaterjali on säilinud
ainult ainueksemplaridena Eesti linnaja maakonnamuuseumides. Väljaspool
Eestit on linnaplaanid hoiul Riia,
Stockholmi, Moskva, Peterburi, Kiievi,
Berliini ja Marburgi arhiivides, muuseumides ning raamatukogudes, ka
nende varad on läbi uuritud.

Eesti linnaplaanid võib jagada nende
valmimisaja ja tegijate järgi viieks rühmaks: rootslaste tehtud plaanid ja
kaardid ajavahemikust 1582–84 kuni
1710; Vene sõjaväe insenerikomando
poolt 140 aasta jooksul (1721–1863)
koostatud kindluste ja linnade plaanid;
kohalike linna-, kreisi-, kubermanguja rüütelkonnamaamõõtjate poolt
valmistatud linnamaade kaardid ja
linnaplaanid (1726–1919); Eesti Vabariigis enne sõda erinevate kirjastajate
välja antud linnaplaanid (1919–1940)
ja lõpuks 1989. aastast Eestis valminud linnaplaanid.

„Seie saagu linn!”

Valdav osa raamatus esitatud plaanidest on valminud Eesti ajaloos pikka
aega tuntud linnade kohta. Need on
Haapsalu, Kuressaare, Narva, Paide,
Paldiski, Pärnu, Rakvere, Valga, Viljandi, Võru. Lisaks neile on ka Narva-Jõesuu, Nõmme, Otepää ja Petseri plaane.
Väga huvitav on Nõmme plaanide
lugu, mis sai alguse samal päeval, kui
Nikolai von Glehn ütles oma kuulsad
sõnad: „Seie saagu linn!”

Eesti linnade
plaanid
1584–2011
koostanud Tõnu Raid
eesti, inglise,
saksa ja vene keeles
300 lk, kõva köide

ilmumas
Minni ja
krähmud.
Lugusid meisterdamiseks

Saksa sõdurid mööduvad USA mahajäetud luuremasinast.

FOTO RAAMATUST

Talvepealetungi
köitev kirjeldus
D
etsember 1944. Liitlased uskusid, et võit on käega katsuda... kuni sakslaste ootamatu pealetung tabas nende vägesid
ja ülemjuhatust täieliku šokina.
Natsid olid tegutsenud liitlaste luure eest varjatuna ning koondanud
kaks hiiglaslikku tankiarmeed, et
liitlaste väed põrmu paisata.
Ameeriklasi ja ka Eisenhowerit
ennast tabanud peataolek tulenes
hirmust Saksa langevarjurite ning
liitlaste tagalasse tungivate Ameerika mundrit kandvate ning inglise
keelt kõnelevate džiibimeeskondade ees. Skandaalne pealetung, mida
liitlased püüdsid uudiste keelamisega maha vaikida, põhjustas amee-

riklastele üheksa korda rohkem kaotusi kui D-päev... ja oleks äärepealt muutnud sõja kulgu.
Sõjaajaloolane Charles Whiting esitab raamatus „Salasõda Ardennides”
selle sakslaste 1944. aasta talvepealetungi ehk Ardennide operatsiooni köitva kirjelduse.

Salasõda
Ardennides
Charles Whiting
tõlkinud Heikki Talving
176 lk, kõva köide

Kristi Terep ja
Mariliis Tähepõld
80 lk
köva köide
„Minni ja krähmud. Lugusid meisterdamiseks” on lühike ülevaade
OÜ Haldjapere loovustundidest,
mis juba kuus aastat Tartu pisikestele põnnidele ja nende vanematele
rõõmu pakuvad.
Kristi ja Mariliis, Haldjapere võlurid,
räägivad nii: „Minni on lihtne väike
tüdruk, kes elab emme-issi ja vanema õega kolmetoalises linnakorteris, kuid veedab kõik nädalavahetused ja suved maal vanaema-vanaisa
juures, kus temaga juhtub igasugu
veidraid asju. Elava loomuga Minni
pajatab neid lugusid kõigile, keda
kohtab. On inimesi, kes neid ei usu,
kuid nii tõetruult, kui Minni neid jutustab, jääb mulje, nagu see oleks
tõesti tõsi.
Kui sina pole neid lugusid kuulnud,
siis sellest raamatust leiad kindlasti
põnevat lugemist ja võib-olla oled sa
isegi kohtunud mõne krähmuga, kes
Minnit pea igal sammul saadavad?
Kui loed või kuulad lugusid suure
tähelepanelikkusega, avastad igast
loost ainest ja juhiseid ka meisterdamiseks või joonistamiseks.
Soovime sulle põnevaid elamusi
ja vahvaid meisterdusi ning kui
kunagi kohtume, loodame väga
kuulda Sinu muljeid ja vaadata
Sinu meisterdusi.”

www.atlex.ee

Atlex
ilmunud
Apostolov
Sibylle Lewitscharoff
tõlkinud Kristel Kaljund
208 lk, pehme köide
Sibylle Lewitscharoffi auhinnatud romaani on nimetatud suureks vihakomöödiaks. Raamatu keskmes on tütar, kes
klaarib sisemiselt arveid nii oma surnud
isaga kui ka tolle päritolumaa Bulgaariaga. Samas ei ole raamat üksnes läbi
satiiriprisma kirjutatud perekonnalugu,
vaid ka 20. sajandi inetuid külgi ja poliitilist olukorda kirjeldav teos. Kriitikud
kirjeldavad teost kui muljetavaldavalt
mitmekülgset reisiraamatut, perekonnaromaani ja traktaati inimese minast.
Eesti lugejat köidavad raamatus kindlasti ka karm Ida- ja Lääne-Euroopa võrdlus,
mida saab kasutada eneserefleksiooniks, ning autori sügavalt must huumor.

Suhtlemine
probleemsete
õpilastega
Heiki Krips, Piret Siivelt,
Aila Rajasalu
299 lk, pehme köide
Käsiraamat aitab lapsevanemal või õpetajal paremini mõista sageli korda rikkuvate laste/õpilaste niisuguse käitumise
sügavamaid põhjusi ja leida sobivaid
reageerimisviise nendega toimetulekuks.
Raamatu teoreetilise osa on kirjutanud
pedagoogikadoktor Heiki Krips. Oluline
osa raamatust on pühendatud õpetaja
juhtimiskäitumisele. Käsitletakse ka õpilaste rolle, õpetaja käitumist kirjeldavat
juhtimisteemandi mudelit, klassi kui
grupi arengufaase. Vaatluse all on ka
eesmärgistatud ennetustegevus õpilaste

Poisteraamatu vahvad
pildid on joonistanud
Andres Kuura.

antisotsiaalse käitumise vähendamiseks kogu kooli kontekstis koos
konkreetsete meetmete soovitustega.
Piret Siivelt ja Aila Rajasalu, kel on
praktilise õpetajatöö kogemus nii käitumisraskustega õpilaste erikoolis
kui ka tavakoolis, esitavad peatükkide järel oma mõtteid ja seisukohti
ning räägivad oma kogemustest.

Lapse
emotsionaalne
arendamine
Kairi Ennok
152 lk, pehme köide
See on lapse emotsionaalse arengu toetamiseks mõeldud kompaktne metoodiline materjal. Raamatus kirjeldatud tegevused ja mängud sobivad
valikuliseks kasutamiseks nii lasteaiaealiste kui ka algklasside laste
puhul. Häid ideid leiavad siit eelkõige lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetajaks õppijad, kuid ka lapsevanemad ja algklasside õpetajad.
Teoreetiline osa annab ülevaate
emotsioonidest ja lapse emotsionaalsest arengust. Praktilisest osast
leiab valiku tujumärke ja 26 eri
emotsiooni käsitlevat tegevuspilti
koos kasutusjuhistega. Iga pildi juures on temaatilised eesti vanasõnad
ja emotsiooni kirjeldav luuletus.
Temaatilised tegevused ja mängud
on lõimitud eri valdkondadega ning
arendavad laste oskust paremini
mõista emotsioone. Raamatu lõpuosas on hindamisvahendite näidiseid (töölehed, intervjuud ja
vaatluslehed).

Eesti lood meie endi lastest
J

uhan Voolaiu „Kullamäe lood”
koosneb kaheteistkümnest hoogsast ja humoorikast loost, mis räägivad ühe tänava laste elust ning tegemistest. Kuigi lugude peategelased on
mõneteistaastased poisid, on mõnus
lugemine tagatud kõigile, sest lugude
temaatika on igihaljas: noorukite eneseotsimine ja -leidmine. Lugedes meenuvad Jaan Rannapi Agu Sihvka sisemonoloogid, kusagilt kumab läbi Mark
Twaini, ometi jääb autor selgelt isikupäraseks, reaalsust õpitakse tundma
ladusalt arenevates sündmustes ning
oma tunnete kaudu.
Tegevustik toimub Viljandis, esiplaanile on seatud vaikne Uueveski linnaosa ja selle salapärane künkake Kullamägi, mida juhuslik möödamineja ei oska tähele pannagi, kuid mille sisemus-

se on võib-olla peidetud laadung kulda.
Lood on kirjutatud omal ajal aset leidnud sündmuste ainetel, mis on toodud
tänapäeva, et lugejal oleks lihtsam tegevustikku sisse elada, ja see on suurepäraselt õnnestunud.
Samuti on nauditav autori väljenduslaad: nii kõnekeel kui ka muhe huumor,
mõte antakse edasi tegevusega, kuiv
moraliseerimine puudub. Igas loos peitub küllaga põnevust, minategelane on
kui pidevalt iseenese uudishimu tõttu
veidi kõrvetada saav kass. Ometi on selline uudishimu terve – see on huvi maailma vastu.
Väga oluliseks tuleb pidada seda, et
raamat räägib elust, mida pole vallutanud IT-maailm: poisid jooksevad omal
jalal linna peal ringi, mitte ei juhi ekraanil kahemõõtmelist mehikest, kaeva-

vad ise künka seest varandust välja,
sõidavad rattaga võidu ning püüavad
kala. Kuigi poodide raamaturiiulid on
tihedalt raamatuid täis, napib angloameerika kirjanduse poole tugevalt
kaldu olevas lasteraamatuosakonnas
just sellist kraami – meie endi lastest
jutustavaid eesti raamatuid. „Kullamäe
lood” on julge katse kutsuda lapsed tagasi koduõuele.

Kullamäe lood
Juhan Voolaid
232 lk
kõva köide

www.tnp.ee

Tänapäev
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Mõisate radadel

ilmunud
Tädi hakkab
tuuleloheks.
Vahvaid jutte
lastele
Markus Saksatamm
illustreerinud
Maido Hollo
104 lk, kõva köide, värvitrükk
Selle raamatu lehekülgedelt leiad 30
lühikest juttu tädilinskitest ja onulinskitest. Võtta lemmikloomaks vanapagan, võita kõrvahargiga koertenäitusel kuldmedal või siis moodustada
oma varvastest laulukoor – tädilinskite ja onulinskite jaoks ei ole mitte midagi võimatut. Markus Saksatamm on
varem avaldanud viis lasteraamatut.

Valdo Praust
autor

A

rvukad pilkupüüdvad mõisakompleksid on ilmestanud Eesti maastikku juba aastasadu.
Mõisa-ajastu lõpul 20. sajandi algul oli
Eestis kokku üle 1250 peamõisa, mis
jagunesid üheksa ajaloolise maakonna
ning 106 kihelkonna vahel. Neist ligi
pooled olid mõisasüdametena olemas
juba keskajal, ülejäänud tekkisid peamiselt Rootsi ajal ning väiksemal määral veel 18.–19. sajandil.
Keskaegsetest ja rootsiaegsetest
mõisaehitistest on säilinud paraku üsna vähe, sest karm aeg Liivi sõjast kuni
Põhjasõjani on suure osa neist hävitanud. Õnneks järgnes sellele hävingule
18. sajandi keskpaigas uus ehitusbuum, mis kestis Esimese maailmasõjani. 18.–19. sajandil mõisates loodu
oli tõenäoliselt varasemast palju esinduslikum ja luksuslikumgi, sest mõisaid hallanud ning välja ehitanud balti
(baltisaksa) aadlike roll oli tollal tähtsam kui kunagi varem. 1710. aastal
alistusid siinsed rüütelkonnad Vene
keisririigile nimelt suure autonoomiaõigusega, nn Balti erikorraga.
Enamgi veel – 18. sajandil rajatud
Vene impeeriumi uues pealinnas ja selle õukonnas hakkasid balti aadlikud
mängima vägagi olulist rolli, moodustades julgelt veerandi sealsest kõrgklassist. See kõik kajastus loomulikult
ka siinses mõisaarhitektuuris, sest
oma kodumaaks pidasid nad siiski siinseid maid. Tavaline oli, et Vene riigiteenistuses teenitud rikkus investeeriti siinsete maamõisatesse.
Nii oli 19. sajandi lõpuks enamik mõisasüdameid vähem või rohkem esinduslikult välja ehitatud – mõned neist
luksuslikumalt, mõned veidi tagasihoidlikumalt. Mõisa pilkupüüdvaim osa oli
tavaliselt pea- ehk eluhoone, slängis ka
häärber ehk härrastemaja. Selle lähistel
asusid tavaliselt arvukad kõrvalhooned
ning avar park, mõisasüdamesse viivad
teed olid sageli kujundatud sirgete sihiteedena või alleedena. Sellistena olid
mõisasüdamed väärtuslikud maastikukujunduslikud ansamblid, samal ajal kui
nende hooned olid arhitektuursed vaatamisväärsused.
Tänaseks, mil mõisad kaotasid 20.
sajandi alguse ajaloo keerdkäikude tõttu oma algse rolli ja omanikud, on sellest omaaegsest idüllist alles vaid teatud osa. Näiteks mõisate peahoonetest
on minu arvepidamise kohaselt algkujul säilinud umbes kolmandik.

Häkkerijaht
Taavi Kangur
304 lk, kõva köide
Hämara taustaga tellimustöö kallal nokitsedes
saab IT-mees Janek hoiatussõnumi. Ta põgeneb, kuid juba on
hilja: välja on kuulutatud häkkerijaht,
tema ärikaaslane tapetakse ja vaid
mõned tunnid hiljem leiab Janek end
oma sõbra mõrva peamise kahtlusalusena. Taavi Kangur (snd 1974) on
varem avaldanud romaanid „Kõigile
saab kurikaga virutada” ning „Nii siis
jääbki”.

[geim]
Et Kumna mõisa peahoone sai nii seest kui ka väljast täiesti valmis alles 1920. aastatel, võib seda nimetada Eesti üheks nooremaks mõisahooneks. Ka on tegu ühega vähestest stiilipuhastest neoklassitsistlikest mõisahoonetest.
AUTORI VALDO PRAUST

200 kaasaja väljapaistvamat

Et tutvustada kunagi olnu suursugusust, olen koostanud mõisaportaali
ning kirjutanud hulganisti mõisaraamatuid. Koostöös kirjastusega Tänapäev
seni valminud mõisaraamatud – üks iga
ajaloolise maakonna kohta –, põhinevad ajaloolistel fotodel. Esimeseks seesuguseks raamatuks oli Virumaa mõisate raamat, viimati ilmunu tutvustas
Võrumaa mõisaid. Oma järge ootab
sellest sarjast veel viimane, Järvamaa
mõisapärandit tutvustav raamat.
Praegu ilmuv mõisaraamat kujutab
neile omamoodi järge, kuid ühe olulise
erinevusega – see raamat põhineb
kaasaegsetel fotodel ning keskendub
sellele, mis on arvukatest mõisatest
korras ja alles tänaseni. Iseäranis just
viimastel aastakümnetel on siinset
mõisapärandit hakatud väärtustama –
palju mõisahooneid on restaureeritud
ning mõisaparke korrastatud.
Niiviisi panin ühtede kaante vahele
Eesti kakssada väljapaistvamat mõisat.
Valiku tegemine oli väga raske, sest tegelikult on iga mõis kordumatu ja omanäoline. Lähtusin nii kompleksi praegusest terviklikkusest, hoonete arhitektuursest väärtusest kui ka säilinu prae-

gusest seisukorrast. Põnevuse ja
mitmekesisuse pärast panin sekka ka
mõningaid varemeis mõisad, millel on
kas kultuuriloolises või muus mõttes
olnud eriline tähendus. Raamatus on
ka üle 600 foto, millest suurema osa
olen teinud aastail 1999–2012.
Erinevalt ajaloolistele fotodele tuginenud mõisaraamatutest on selles raamatus esitatus võimalik veenduda ka
oma silmaga kohapeal. Seepärast sai
hüljatud varasemates raamatutes kasutatud tähestikupõhine lähenemine ning
kõik mõisad asetatud loogilisse järjekorda, mis võimaldaks neid samas
järjestuses ka külastada. Samas ei tahtnud ma aga loobuda üheksa ajaloolise
maakonna põhisest esitamisest, mistõttu marsruudid koostasin suuresti ajaloolise maakonna põhiselt.

Matk läbi Eesti

Nii raamat kui ka selles sisalduv kahtsada mõisat läbiv teekond algab Tallinnast Glehni lossist (Mustamäelt) ning
läbib päripäeva siksakitades ajalooliste
maakondade kaupa kogu Eesti, lõppedes Tallinnast 50 kilomeetrit lõuna pool
asuvas Vaimõisas. Harjumaalt siirdume
Virumaale ning sealt Tartumaa ja

Võrumaa kaudu Viljandimaale. Raamatu lõpuosa kajastab Pärnumaa, Läänemaa ja Saaremaa mõisaid. Kuna praegused 15 maakonda üheksa ajaloolise
maakonnaga ei kattu, ei järgi raamatus
toodud teekond praegust haldusjaotust.
Seda ligi kolme ja poole tuhande kilomeetri pikkust teekonda pole huvilisel
maanteid mööda loomulikult mõeldav
läbida ühekorraga − selleks kuluks ilmselt mitu nädalat. Mõisate ülesleidmise
hõlbustamiseks reisil on nende kirjeldustele lisatud QR-kood mõisa geograafilise asukohaga Google Maps'i rakenduses. Nende jaoks, kes moodsate lahendustega nii sinasõbrad pole, lisasin
ka hulga omakoostatud ülevaatekaarte,
mis peaksid võimaldama mõisaid ka
koos maanteeatlasega mugavalt üles leida.
Soovin teile põnevat ajaloo- ja arhitektuuripärandiga tutvumist!

200 kaunimat mõisa
Valdo Praust
442 lk
kõva köide

Raamat sõnade väest nüüd ja muiste
Hanna Veskioja

M

e räägime pidevalt liiga palju
ja liiga tühistest asjadest. Me
kasutame hoolimatult sõnas
peituvat jõudu ja peatume harva, et ühe
või teise tähenduse üle järele mõelda.
Me kipume unustama, et sõna on olnud
püha. Selle tõdemusega algab noore
pärimusmuusiku Mari Tammari „Sõna
raamat”.
Folklorist Mare Kõiva on kirjutanud,
et meie esivanemate usu kohaselt oli
sõnal „võime kulgeda mitme maailma
vahel, ületada kullerina elavate ja surnute ilma piiri, liikuda erinevates sfääri-
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des, taevastes ning maistes, mõjutada
mõjutamatut, ravida ravimatut”.
„Sõna raamat” räägibki sõna jõust ja
meie esivanemate usust sellesse, juhtides ühtlasi tähelepanu asjaolule, et see
jõud ei ole tänapäeval kuhugi kadunud,
vaid eksisteerib meie kõigi jaoks käeulatuse kaugusel. Raamatu üheks eesmärgiks ongi muuta lugeja ettekujutust
meie esivanemate pärandi ja kaasaegse
ühiskonna koostoimimisest, panna
meid märkama sildu, mis ühendavad
meie esivanemate vaimsuse ja nüüdisaegse elu – nagu ka neid, mis ühendavad meie kultuuri kogu ülejäänud maailma omaga.
Raamatusse on kogutud valik regi-

laulutekste ning meie rahva ja teiste
rahvaste loitse ja palveid, mis peaksid
aitama avardada sisemist silma, käivitada jõuvarusid ja ühendada meid universumi harmoonilise tervikuga. „Regilaul
on ukseks iseenda ja maailma ürgolemuse juurde, me ise aga sillaks möödunud aegade ja tänase päeva vahel,” nagu ütleb Mari Tammar. „Idamaiste ja
nüüdisõpetuste tuum on ka meie esivanemate varasalves olemas: voolab
meie vereringes, valmis meid juhatama
ja inspireerima.”
Raamatu algusest leiab kaks põhjalikku sissejuhatavat peatükki: „Meist
nüüd ja muiste” ning „Regilaulust”.
Nendele järgnevad laulud ja palved,

mis on jaotatud teemade kaupa: „Hommik”, „Loomine ja tõde”, „Taevaisa”,
„Emake Maa”, „Puu, hingesugulus ja
tervendamine”, „Tuli ja leib” ning
„Õhtu”. Regilaul ja maagilised ütlemised põimuvad raamatus muinasjuttude,
päevikukatkete ja esseistlike
arutlustega.

Sõna raamat.
Vaimuilmast nüüd ja muiste
Mari Tammar
188 lk
kõva köide

Anders de la Motte
tõlkinud Kadri Papp
324 lk, kõva köide
Henrik Petterssoni, väikese kaliibri sahkerdaja
kätte satub mobiiltelefon, mis näib
temast kõike teadvat. Telefon pakub
talle põnevat uut elamust, pahaaimamatute rootslaste seas toimuvat
Alternate Reality Game’i. Politseiinspektor Rebecca Norméni kappi
riietusruumis jätab keegi sedeleid.
Kas keegi mängib temaga mingit
mängu? Sedamööda, kuidas Mäng
üha sügavamale nende ellu tungib,
lähenevad nende maailmad vääramatult teineteisele.

Lolita
Vladimir Nabokov
tõlkinud Hans Luik
sari „Punane raamat”
352 lk, kõva köide
Imetlus ja erutus koos
südamevalu ja sünge vaimukusega
läbivad Vladimir Nabokovi kuulsaimat
ja enim poleemikat tekitanud romaani, mis jutustab loo vananeva Humbert Humberti kinnismõttelisest, hävitavast ja hukule määratud kirest
nümfett Dolores Haze’i vastu. „Lolita”
on ka lugu hüpertsiviliseeritud
Euroopa kokkupõrkest sõjajärgse
Ameerika rõõmsa barbaarsusega.

Näota mees.
Vladimir Putini
uskumatu
võimuletõus
Masha Gessen
tõlkinud Virgo Siil
296 lk, kõva köide
See hetkel kõige rohkem tõlgitud
raamat Venemaa poliitikast on osalt
Putini elulugu, samas aga kirjeldus
praeguse Venemaa võimumehhanismide toimimisest. Autor Masha
Gessen, snd 1967. aastal Moskvas,
emigreerunud 1981 USA-sse ja naasnud Venemaale 1991, oli selle raamatu ilmumise ajal ajakirja U.S. News &
World Report korrespondent. Putin
on tema arvates tõeline KGBlane, kes
usubki siiralt, et Nõukogude Liit oli
parim riik, ja püüab seetõttu oma
lemmiksüsteemi kõigi enda valduses
olevate vahendite abil taasluua.
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ilmunud
Teisiti kui olla
ehk teispool
olemust
Emmanuel Levinas
tõlkinud Kaia Sisask
368 lk, pehme köide
Seda teost peetakse prantsuse mõtleja Emmanuel Levinasi (1906–1995)
põhiteoseks. Autor arendab siin edasi ja korrigeerib oma varem avaldatud
seisukohti, tõenäoliselt mõjutatuna
ka viljakast dialoogist Jacques Derridaga. Levinas püüab tõlkida eetikat
filosoofia keelde, olles samas teadlik
selle ülesande võimatusest. Eetiline
käsk pärineb teiselt poolt olemist ja
olemust, teiselt poolt igasuguseid
totaalsusi ja seega ka teiselt poolt
keelt. Sellegi poolest on võimalik
kuulda olemises ja keeles selle käsu
kaja, mis pühendab inimese teisele
inimesele ja mida on võimalik ignoreerida vaid süümepiinade hinnaga.
Selline filosoofia pole Levinasi sõnul
mitte tarkuse armastus, vaid armastuse tarkus – õigluse teenistuses.

Культура русской
диаспоры.
Эмиграция и мифы

koostanud
Aleksandr Danilevski ja
Sergei Dotsenko
260 lk, pehme köide
Vene eksiilkultuuri mütologiseeritus
on paljuski tingitud sellest, et aastakümneid puudus usaldusväärne
teaduslik vene emigratsiooni ajaloo
süvakirjeldus. Käesoleva kogumiku
artiklite eesmärgiks on mitmekihilise
vene eksiilkultuuri rekonstureerimine. Näidete ja faktide toel üritatakse
esile tuua ja avada neid oma olemuselt mütoloogilisi mehhanisme, mille
tulemusena formeerus 20. sajandi
mõistatuslik „vene Atlantis”.
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Dante Alighieri uus elu
Rein Raud

D

ante Alighieri (1265–1321) on
kahtlemata üks maailmakirjanduse suuri nimesid ning kuigi
ta on esmajoones tuntud oma meistriteose, „Jumaliku komöödia” autorina, oleks
paljude uurijate meelest piisanud ka
noorpõlveteosest pealkirjaga „Vita nova”
(„Uus elu”), et tema nimi oleks jäänud
kirjandusloos vägagi väärikale kohale.
Kui hiliskeskaegsest maailmapildist
fantastilist ja kirevat panoraami vahendav „Jumalik komöödia” pakub eelkõige
sissevaadet täiesti teistsugusesse mõttemaailma, siis „Vita nova” räägib meiega
mõtetest ja tunnetest, mis ületavad
ajastupiirid ning pole täninigi kuskile
kadunud, ehkki Dante ja tema kaasaegsed mõistsid ja väljendasid neid teistsugusel viisil kui meil praegu kombeks.

Uus mahe stiil

„Vita nova” tuumiku moodustavad
Dante noorpõlveluuletused, mis ta on
kirjutanud armastusest Beatrice-nimelise tütarlapse vastu (kelles kirjandusloolased on tuvastanud Firenze pankuritütre, üsna noores eas surnud Bice
Portinari) ja jälgivad esteetikat, mida
tuntakse kui „uut mahedat stiili”.
See veidi enne Dante debüüti levima
hakanud luulestiil arendas edasi trubaduuride luulest pärit põhimõtteid ning
nägi armastuslüürikat esmajoones kõrge vaimsuse väljendusena, mis oli üle
maapealsetest asjadest ning avas inimese kõrgeimatele ideaalidele. Ühelt
poolt tähendas selline suhtumine seega
inimlike tunnete väärtustamist viisil,
mis Euroopas veel veidi aega tagasi
oleks võinud ära teenida vaimulike

Henry Holiday, „Dante ja Beatrice” (1883)		
kulmukortsutuse, teiselt poolt aga nende tunnete ülendamist taevastesse
sfääridesse – ja seda koos armastatuga,
kes Dante jaoks otse loomulikult leiab
endale koha Jumala seltsis.
Nii Dante ise kui ka tema toonane parim sõber, „uue maheda stiili” teine
tähtsaim esindaja Guido Cavalcanti, on
ühendanud sellist armastuse mõistmist
Aristotelese filosoofiast ja antiiktraditsioonist pärit mõtetega ning loonud sellest kohati keerulise teooria. Dante käsitluses on see segunenud ka kujutlustega, milles ta peab dialooge Amoriga,
keda on lubanud teenida kui oma isandat, ning kes omalt poolt aitab tal kasvada iseendaks inimese ja luuletajana.

Luuletuste proosaraamistus

„Vita nova” on esimene itaalia keeles
kirjutatud ja terviklikuks lugemiseks

FOTO ERAKOGU

mõeldud raamat. Luuletused on raamistatud proosaga, milles Dante jutustab oma armastuse kujunemisest ning
ühtlasi analüüsib omaenda tekste.
Proosaraamistus on kirjutatud luuletekstidest mõnevõrra hiljem ning on ka
alust arvata, et selles räägitud lugu tegelikkuses toimunust siiski erineb:
„uue maheda stiili” maailmavaade on
tahtlik ja teadlik valik, millega luuletaja
on tõstnud lipukirjaks vaimsuse, mis
ületab päritolu, rikkust ja vaprust ning
kõnetab inimesi sõltumata sellest, kes
nad on või mida nad teevad tavaelus.
Sest luule tegelikkus on kõigest sellest kõrgem ning lubab enda kaudu
kõrgemale ulatuda kõigil, kes temast
osa saavad. Ning on mu meelest sellisena arusaadav ka meie ajastu lugejale,
kes ennast ja maailma hoopis teistmoodi ette kujutab.

Esimest korda ilmus „Vita nova” eesti
keeles Johannes Semperi tõlkes 1924.
aastal. Meil oli kodus see raamat olemas
ja ma lugesin seda ajal, kui luule vastu
sügavamat huvi hakkasin tundma, ehk
millalgi 17–18-aastasena. Kuigi see meeleolu ja maailmanägemine võlusid mind
juba siis, ei saanud ma paraku sama öelda luuletõlgete kohta.
Paraku on nii, et itaalia keeles on riimimisvõimalused avaramad ning riimimisreeglid teistsugused kui eesti keeles;
see on teinud Dantele lihtsamaks neljaja mõnikord koguni seitsmekordsete riimide kasutamise, kuid kui neid eesti
keelde vahendada grammatiliste riimidega (tervitama: kirjutama), siis ei jäta
tulemus sugugi originaaliga võrreldavat
muljet. Nii võibki öelda, et „Vita nova” on
mind saatnud läbi senise elu, ikka ja jälle
olen tema juurde tagasi pöördunud, kuni
lõpuks ongi tulemus valmis.
Olen seadnud endale sihiks vahendada „Vita nova” eesti keelde võimalikult
vahetult arusaadavana, et luule kõlaks
luulena ning filoloogiline kommentaarium ei häiriks otsese elamuse saamist.
Dante ajastust, maailmast ja mõtteviisist annab huvilisele loodetavasti piisava ettekujutuse põhjalik eessõna. Kas ja
kui palju on mul ka toonast hingust vahendada õnnestunud, eks selle üle otsustab lugeja.

Vita nova.
Uus elu
Dante Alighieri
tõlkinud Rein Raud
136 lk
pehme köide

Seinakell, südame poolvend Subtiilne
moraaliinventuur
S
I
Aarne Ruben

ellest on nüüd juba peaaegu kaheksa aastat, mil ilmus Mihhail
Lotmani „Pistriku talvekarje” esmatrükk. Sestsaati on autori vaated
elule ja inimestele enam kristalliseerunud ja lugejaskondki tema ümber küpsemaks saanud.
Käesolev raamat sisaldab unikaalset
osa „Hukkumine taevaookeanis” alapealkirjadega „Brodsky retroulmeline
tsükkel” ja „Pistriku viimane lend”, milles analüüsitakse Brodskyl esinevat
pistriku kujundit. Tsiteerides autorit,
„rabapistrik köitis ilmselt Brodsky
tähelepanu oma jahiharjumuste ja lennukiirusega: pikeerides ohvri poole,
saavutab ta kiiruse kuni 322 km tunnis,
mis on loomariigi absoluutne kiirusrekord, ning tabab oma saaki keha
vastu surutud jäsemetega sellise jõuga,
et tapab ta kohe”.
Pistrikuhäälitsuse ja luuletamise vahel
on perekonnakristall, mille killud ei lõika, vaid sulavad. Peab olema tõsiselt
kokkuvõtliku ja tabava meelega, loomaks sõna „perekonnakristall”. Perekonnakristalli on sugulased truude pöialpoistena kokku tassinud, et pulmade ja juubelite ajal ka midagi kapis hiilgaks. Alguses seda vaadati, kuid aastakümnete järel
jäid need esemed järjest enam tagaplaanile. Perekonnakristalli mõistes meenub
Nõukogude okupatsiooniaja mõne aspekti kassikuldne olemus, just see, mis
Brodsky Venemaalt eemale peletas.
Professor Lotmani raamat on

Joseph Brodsky.
Brodskyt isiklikult tundnud kirjandusuurija teos ülemaailmselt tuntud poeedist. See avab tahke inimese teekonnast
tippu. Samuti paneb teos mõtlema selle
üle, kas Brodskyt saaks nimetada geeniuseks. Brodsky avas nauditavalt palju
filosoofilisi teemasid, vestes lugusid
kirjutamisest, surmast, armastusest ja
isegi universumist. Ta tegi seda läbi
isiklike visioonide ja hetke tabamiste.
Samas ollakse harjutud sõnas „geenius” nägema midagi erakordset; tuntumad geeniused on kas maailma ümber
kujundanud või korrastanud inimese
meeli. Võib küll kindlasti ütelda, et
Mozart, Beethoven ja autori mainitud
Brahms on andnud uusi impulsse mingitele ajurütmidele ja isegi hingamisele.
Brodsky ei olnud mitte geenius, vaid
elutark taat, kes lugejat, keda ta väga armastas, kõnetas raske, tihti asjaliku ja
vahel lõikava sõnaga.

Seetõttu on Brodskys ka teatavat kordumatut eestilikkust. Tema luuleridade
vahelt kumavad ürg-eestilikud motiivid:
leinapajud ja vaevakased, maadligi-vettligi majad, lauliku lapsepõli ja isamajast
rabapistrikuna äralendamine. Väga
suure kujundigamma saab Brodsky
oma haigusest, mis ta enneaegu hauda
viis, näiteks värsireas „seinakell, südame poolvend”.
Mihhail Lotmani raamat pole mitte
ainult raamat Joseph Brodskyst, vaid
laiemalt keelest, millega kirjandus
inimese poole pöördub. Luuletaja tagasihoidlikku kambrikest New Yorgis on
siin esitletud kui doktor Faustuse töötuba, kus luuakse ning vaadatakse üle valgele lumele, liblika tiibadele ja paberile
kirjutatut; kus sõnade suurest voost
filtreeritakse välja sonette, mis pole
seda või on sonetid tagurpidi. Lugejale
jääb mulje, et selles katusekambrikeses
tehakse sõnu, ent need sõnad pole tühjad, neid pole varem ette tulnud ega
kordu nad ka kunagi tulevikus.

Pistriku
talvekarje.
Esseed Joseph
Brodsky poeetikast ja surmast
Mihhail Lotman
2. täiendatud trükk
200 lk, pehme köide

Mart Kangur

nglast Bernard Williamsit (1929–
2003) peetakse 20. sajandi teise
poole üheks juhtivaks moraalifilosoofiks. Tema esimene raamat „Moraal” („Morality” 1972) ongi hea sissejuhatus nii Williamsi enda mõtlemisse
kui ka mitmete moraalifilosoofia probleemide juurde üldisemalt.
Pidades oma kaasaegset analüütilist
moraalimõtlemist tühjaks ja igavaks
ning väites, et see tõelisi moraaliküsimusi tihti üldse ei arutagi, võtab
Williams nood oma raamatus ette värskel ja teraval moel.
Ta alustab moraali aluste uurimist inimesest, kellele moraalimõtlemine on
võõras – amoralistist, ning näitab, et
amoralisti ei lahutagi moraalist ületamatu kuristik, kui vaid õnnestuks tema isekaid sümpaatiaid avardada, nii et need
hõlmaksid inimesi üldiselt (siin avaldub
Williamsi veendumus, mille järgi „kellegi haaramiseks moraalimaailma ei pea
talle omistama mingit fundamentaalselt
uut laadi mõtlemist või kogemust”, vaid
moraalse toimimise ajendid toetuvad inimese muudele ajenditele ja huvidele).
Seejärel vaatleb ta teist moraali jaoks
häirivat positsiooni, nimelt subjektivismi, ja seab kahtluse alla selle n-ö kahjutustamise, katse subjektivismi fakti- ja
väärtusotsustuste eristusele tuginedes
õigustada: isegi kui möönda, et moraal

ei peegelda empiirilisi fakte, ei tulene sellest, et see üldse mingeid fakte ei peegeldaks – meie moraaliotsustused on siiski sunnitud midagi
järgima, mitte ei loo vabalt.
Williams ründab ka kultuurirelativismi, näidates selle loogilist
ebajärjekindlust: kui me väidame, et
moraalsed tõekspidamised on kultuurisõltelised ega allu seega teisest
kultuurist tulevale kriitikale, teeme
seda positsioonilt, mis asetub kultuuridest kõrgemale; sellist vaatekohta aga relativism ei luba (mitterelatiivse sallimismoraali sidumine
arusaamaga relatiivsest moraalist
on loogiliselt ebarahuldav).
Edasi näitab Williams raskusi,
mis varitsevad meid „inimese” mõiste analüüsimise kaudu „hea inimese” mõisteni jõudmisel ning vaeb
moraalsuse ja mõistlikkuse ning
heaolu ja õnne keerukaid vahekordi. Lõpuks tegeleb ta ka ühe
oma põhivastase – utilitarismiga,
osutades selle piiratusele ja
vastuolulisusele.

Moraal.
Sissejuhatus
eetikasse
Bernard Williams
tõlkinud Tiiu Hallap
152 lk, pehme köide
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Üks uusvana lugu:
mis, millal ja kuidas

ilmunud
Katariina Suur.
Naise portree
Robert K. Massie
tõlkinud Piret Ruustal
694 lk, kõva köide
Vene keisrinna Katariina II elulugu. Venemaa ajaloos kõrguvad Katariina II ja Peeter I Romanovite dünastias ülejäänud neljateistkümne tsaari ja keisrinna kohal.
Katariina viis Peetri pärandit edasi.
Peeter andis Venemaale „akna Läände” Läänemere kaldal, Katariina avas
teise akna Mustal merel. Peeter
importis Venemaale tehnoloogia ja
valitsusinstitutsioonid; Katariina tõi
Euroopa moraalse, poliitilise ja seadusandliku filosoofia, kirjanduse,
kunsti, arhitektuuri, skulptuuri,
meditsiini ja hariduse. Peeter ehitas
üles Vene laevastiku ja armee;
Katariina rajas suurima kunstigalerii
Euroopas, haiglaid, koole ja orbudekodusid.

Karl Kellot küsitles
Andres Adamson
Kust algab ajalugu?
Inimese ajalugu sai alguse Aafrikas
koopas; nõndanimetatud Aafrika Eeva
on loomuldasa ka eestlaste esiema.
Ühest koopast, ühest üsast oleme pärit
kõik. Igatahes, inimkonna häll kord kiikus Aafrikas. Esialgu kadus aeg aeglaselt ja üksluiselt, midagi justkui ei juhtunud. Õigemini, puudus eneseteadlik
vaatleja. Aga äkitselt hakkas toimuma,
ja sellele, mis hakkas toimuma, millal ja
kuidas, ongi see raamat pühendatud.
Kellele niisugust raamatut vaja on?
Tõsi, küsimus ongi suuresti selles, kellele praegusajal üldse veel ühte raamatut vaja on. Olen teinekord nalja heitnud, et kui vool läheb ära – ja ükskord
läheb ta ära niikuinii –, siis oleks hea
tavalist raamatut lugeda.
On sedagi ette tulnud, et mitte öelda:
vastu on juhtunud tuttavaid, isegi ajalooharidusega inimesi, kes on küsinud,
et miks ma pole oma „Vana aja raamatut” (2000) uuesti välja andnud. Uustrükkidega aga on selline lugu, et kuigi
väga ei tahaks eelnevat teksti korrata,
on siiski mitmetest asjadest kahju loobuda. Seega sai raamat paljuski ümber
tehtud ja lisatud aastate jooksul kogunenud hulgaliselt uusi tähelepanekuid.
Aga kui keegi tahab öelda, et see on ju
suuresti sama vana raamat, on temalgi
õigust küllalt. Nõnda et uusvana üllitis.
Eelkõige olen seda tehes mõelnud
ajaloohuviliste noorte inimeste peale,
et äkki tekib tahtmine sirvida ja pilte
vaadata ja vahest isegi mõnda detaili
süveneda. Materjali esitus ajalisel skaalal annab võimaluse paralleele tõmmata
ja luua uusi seoseid, mis on üks ütlemata mõnus asi, peaaegu nagu millegi uue
avastamine.
Üritan ühtlasi jõudumööda neutraliseerida ärkamisaegsete ning -järgsete
eesti haritlaste kinnisideed seitsmesajaaastasest orjaööst ja Tuglase sõnul
äärmiselt edenematu filosoofilise mõistusega labasest orjarahvast. Ajalugu ja
rahvaluule on liiga tõsised asjad selleks, et usaldada neid üksnes eriteadlaste hooleks. Ametlikult tunnustatu ja
koolis õpetatava kõrval eksisteerib alati
teisene, varjatud, paralleelne ajalugu.
Mille ümber intriig keerleb?
Kui nüüd üldse saab intriigist juttu
teha – siis selleks on kohalike rahvaste
ajalugu, sh kunstiajalugu, mütoloogia,
rahvaluule üleilmses kontekstuaalses
konservipurgis. Kui tegu oleks entsüklopeedilise käsitlusega, võiks öelda,
et – ühemeheentsüklopeedia.
Tavapäraste entsüklopeediatega on
nõnda, et kümnete tegijate/toimetajate
käe alt läbi käinud materjal on pikapeale suudetud üsna pinksipallilikult steriilseks muuta, maha lihvida kõik intrigeerivad ja esiletungivad nükked, mis
just haakuvad näiteks muu maailma
mütoloogiliste kujutelmadega. Kuigi nimelt detailid on need, mis teevad mustvalge maailmapildi kirevaks ja elu elamisväärsemaks. Arvan nii, et see, mis
intrigeerib ühte inimest, huvitab teisigi.
Tekst algab pihta üsna inimesesoo algusest, aastatest –140 000+ kuni 1711.
Kajastades aegu, milleni ei küüni inimese elav mälu, on iseäranis arvesse
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Karl XI

Apokalüptiline draakon. Liebana Beatus, Madrid, 8. sajand.
võetud seda rahvalauludes talletunud
ehedat sõna, mis aastatuhandete jooksul põlvkonniti edasi antud ja otseselt
mõeldud informatsiooni säilitama.
Nõnda jõuame välja suulise ja kirjaliku
kultuuri maailma piiri peale, kus keskaeg oli juba muutunud/muutumas
rahvavalgustajate meelest pimedaks ja
näljaseks, haigeks ja haisvaks.
Näiteks vaidlustas 22. novembril
TLÜ ajaloo instituudis seminariettekande „Kaasaeg ja keskaja sõnnik” teinud
Umeå ülikooli ökoloogia- ja keskkonnateadur Dolly Jørgensen levinud arusaama „keskaegsest tänavast kui pori ja
sõnnikuga täidetud lampkastist”, tõdedes, et „keskaegsete tõendite asemel
kujundavad meie kuvandit räpasest
keskaegsest linnast kaasaegsed ideed
tsiviliseeritusest ja teaduse progressist”, peegeldades seega pigem kaasaegset kui keskaegset olukorda.
Ajajärgul enne ja pärast Põhjasõda
toimus Eestis midagi võrreldavat praeguse situatsiooniga. Vanem ja teadjam
põlvkond kaotas oma sõnaväe ja sõnaõiguse. Maatargad ja sõnujad ja ettenägijad kadusid vaikselt oma metsatagustesse pühapaikadesse, rahvaluulest sai
vana lori, initsiatiivi haaras kirjaoskaja
ja lugemishimuline noor inimene.
Ka nüüd on vana ja elukogenud
moblaeelne põlvkond ühiskondlikust
debatist välja lülitunud. Ja vanades
põliskülades pole enam kuulda kukelaulu ega koera haukumist, nagu pärast
Põhjasõda, kuigi maa on meid toitnud
ja saab meid peagi toitma jälle.
Miks just „Tuhat aastat nagu üks päev”?
Jumalikus ajaarvamises möödub tuhat
aastat nagu üks päev. Kui apostel
Peetrus põhjendas aastate 66–67 pKr
paiku, miks viibib Kristuse teine tulemine, kirjutas ta, et „Issanda juures on
üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev” (2Pt 3:8), toetudes
Ps 90:4 „Sest tuhat aastat on sinu silmis
nagu eilne päev, kui see on möödunud,
ja nagu vahikord öösel.” Issand ei viivita oma tõotuse täitmisega, kuid aeg pole veel kätte jõudnud. Nüüdseks on see
viivitus õnneks kujunenud juba ligi ka-

FOTO RAAMATUST

Raamatu autor Karl Kello on kristliku kultuuriloo magister (2006).
Tema varasemad teosed: „Vana aja
raamat” (2000), „Põhjamaine vaarao” (2004), „Draakoni märgi all”
(2007). Dokumentaalfilmid: „Katõ
ilma veere pääl” (1990), „Rauavägi” (1990), „Phaethonit otsides”
(1999), „Narr Jumala kojas” (2000),
„Küll siis Kalev...” (2004).

Austraalia unenäoolend Wandjina.
FOTO RAAMATUST

he tuhande aasta pikkuseks, kuigi teisest küljest võttes pole veel õieti kahte
jumala päevagi möödunud.
Kui Kristus aastal 30 ristil suri, toimus poolmüütiline päikesevarjutus
(selge see, sest Maailma Valgus kustus). Tuhat aastat hiljem, 1030, kui tulevast Põhjala Lunastajat Olavit tabas
märtrisurm, oli täiesti reaalne päikesevarjutus. Tema märtrisurm seostati päikesevarjutusega. Püha ajalugu kordus.
Mis on selles raamatus eriliselt uut?
Otsides ja leides paralleele algkristliku
ja Eesti muinaskristliku konteksti vahel, ei saa tähelepanu äratamata jätta
täpselt tuhandeaastane intervall, mis
iseloomustab ristiusu levikut ja Halley
komeedi rolli selles. Halley komeeti
aastal 11 eKr on peetud Petlemma täheks – s.o Kristuse sünnitäheks. Teadlaste sõnul pidi ta olema sel korral väga
ere. Täpselt tuhat aastat hiljem, aastal
989 tulnud Halley komeet, pikk saba
taga, tähistas Venemaa ristiusustamist:
Kiievi kohal, see on poolel teel Bütsantsist meie maile lõi särama „Kristuse
usu valgus”. 1989 nähti juba õigeusu
teist tulemist Venemaal.
Algkristlased aga ootasid Kristuse
teist tulekut kõige tõenäolisemalt aastal
66 pKr, komeedi järgmise ilmumise
ajal. Kuid midagi ei juhtunud – Issanda
päev jäi tulemata, maailma lõpp olemata. Jeesus Kristus ei tulnud tulena tae-

vast, kõiksus ei lagunenud kõikeneelavas tules algaineteks, surnud ei tõusnud üles, kristlasi ei kistud üles taevasse – ja samal või järgmisel aastal tabas
Roomas märtrisurm usukuulutajaid
Paulust ja Peetrust. Võimalik, et seostuvalt täitumata ettekuulutusega.
Tuhande aasta pärast, 1066, mängis
Halley komeet jälle määravat rolli kristluse arengus. Hastingsi lahinguväljal
Inglismaal toimus tegelikult rooma- ja
kreekakatoliikluse otsustav mõõduvõtt. Tookordne Halley komeet, heleduselt võrreldav täiskuuga, tekitas väidetavalt suurt hirmu anglosakside kuningas Haroldis, hertsog William Vallutaja aga pidanud seda heaks märgiks.
Kuningas Haroldit tabas surmav nool
silma ja vasak jalg raiuti tal alt, mis juurdub müütilisse maailma ja leiab paralleele ka Eesti mütoloogias. Haroldi kaotuse tagajärjel astus Skandinaavia mõjusfääri kuulunud Inglismaa mandrieuroopalikku franko-romaani maailma.
Euroopas kindlustus roomakatoliiklus.
Mida öelda lõpetuseks?
Üks mis kindel: see raamat pakub tänuväärt lugemist nendelegi, kel meeldib
vigu otsida.

Tuhat aastat
nagu üks päev
Karl Kello
256 lk, kõva köide

Göran Rystad
tõlkinud Ivar Rüütli
416 lk, kõva köide
Rootsi kuningas
Karl XI jäi ajaloos oma isa, jõulise
Karl X Gustavi ja kuulsa poja Karl XII
varju. Teda on kirjeldatud kui kohusetundlikku, kuid ka kõhklevat ja
kergesti mõjutatavat inimest. Siinses biograafias esitab Göran Rystad
Karl XI-st teistsuguse pildi.Kohmetunud, ebakindlast poisskuningast sai
eneseteadlik ja tahtejõuline valitseja, kelle tegevusel olid Rootsi ühiskonna arengu seisukohalt püsivad
tagajärjed. Ta kuulus küll Rootsi
sõdurkuningate hulka, kuid pärast
Skåne sõda rajatud tugev armee
polnud mõeldud mitte uuteks sõjalisteks aktsioonideks, vaid rahu ja
julgeoleku tagamiseks.

Keteriin
Salaaias
Kiiri Saar
illustreerinud
Epp Marguste
128 lk, kõva köide
Väike Keteriin elab
koos ema ja isaga pealtnäha toredat,
ent siiski pisut igavat elu. Ühel suvepäeval satub Keteriin liblikat taga
ajades kodu lähedal asuvasse mahajäetud parki, kus avastab nähtamatu
ukse eriskummalisse võluriiki –
Salaaeda. See on maailm, kus kõik
on sootuks teisiti kui tema kodus.
Keteriin sõbruneb Salaaias suure ja
karvase olevuse Kreebuga, kelle seltsis satub seiklustesse ja leiab endale
veidraid ja vahvaid sõpru. Nende toel
muutub Keteriini igavavõitu elu värviliseks muinasjutuks, kus fantaasia ja
reaalsus kipuvad ajuti segunema.

Mooni
talurahva
tähtpäevik
Eve Hele Sits
illustreerinud
Epp Marguste
56 lk, kõva köide
Mooni on 10-aastane tüdruk, kes
kolis koos perega elama maale.
Uues koolis oli kombeks kuulutada
iga õppeaasta alguses välja teema,
millega aasta jooksul põhjalikumalt
tegeldakse. Seekord oli teemaks talurahva tähtpäevad ja nendega seotud
kommete tundmaõppimine. Mooni
hakkas pidama sellekohast päevikut,
abiks nii vanemad kui ka sõbrad.
Lihtsas keeles kirja pandud päevik
tutvustabki talurahvakalendrit ning
räägib rahvapühadega seotud kommetest minevikus ja tänapäeval.
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Tiigri tütar

Torey Hayden
tõlkinud Tiiu Tammemäe
264 lk, kõva köide
Kuidas õpetaja saab
aidata last, kelle ema on
hüljanud, isa on narkomaan ning kelle
ainsad relvad maailma ebaõigluse
vastu on viha ja unustus? Kas õpetaja
saab asendada õpilasele tema vanemaid ja sõpru? Kui kaugele teise
inimese ellu tohib keegi aitamise eesmärgil astuda? Tõestisündinud lugu
õpetaja ja õpilase suhetest – mida
nad teineteisele õpetavad ja missugused küsimused neil ühiselt veedetud
aja ja vestluste põhjal kerkivad. Selle
loo läbi mõistame, kui tähtis roll on
lapse elus hoolival ja usaldusväärsel
täiskasvanul.

52 rolli- ja
matkimismängu
Anneli Arike
60 lk, pehme köide
Laps õpib, jälgides
maailmas toimuvat ning
proovides seda järele aimata. Mängu
käigus võib eksida ja proovida asju,
mida igapäevaelus ei söandaks. Rollija matkimismängud on aktiivne õppemeetod. Põhiline on aga see, et niisugused mängud sobivad kasutamiseks
paljudes olukordades – lisaks õppetegevusele näiteks ka rühma- ja
klassiõhtul või sünnipäevapeol.

Koolibri
õppemängud.
Keelekärg 1-4
Aili Lomp
kaardid karbis
Mängijad istuvad
ringis. Kärjekaardid jaotatakse võrdselt. Üks mängijatest asetab lauale
esimese kaardi. Selle ümber hakatakse laduma järgmisi kärje kaarte. Igale
kaardi küljel olevale eestikeelsele
sõnale vastab ingliskeelne sõna. Üksteise kõrvale asetatuna moodustavad
kaardid kärje. Võidab see, kes vabaneb kaartidest esimesena. Mängu käigus kinnistub sõnavara ning õpitakse
uusi sõnu. Hea seltskonnamäng, mis
sobib pere ja sõpradega mängimiseks.

Kati ja Jeti.
Liiklusraamat
lumeinimesele
Kirill Teiter
72 lk, kõva köide
See raamat pole
muinasjutt ega liiklusõpik, see on lapse ellujäämise juhis. Raamatus kirjeldatud olukorrad ei ole väljamõeldised,
vaid tegelik elu; iga juhtumise taga on
kellegi valu ja pisarad.

ilmumas
Kui rändaja
talvisel ööl
Italo Calvino
sari „Ajavaim”
tõlkinud
Eva Ingerpuu-Rümmel
304 lk, kõva köide
Te lähete raamatupoodi ja ostate Italo
Calvino romaani „Kui rändaja talvisel
ööl”. See meeldib teile. Aga teie raamat osutub trükikoja praakeksemplariks. Te viite selle poodi tagasi ja saate
uue asemele. Kuid uus eksemplar
paistab kõnelevat hoopis teistsugust
lugu. Proovite eelnevalt loetud raamatut üles leida, aga jõuate jälle hoopis
uue loo juurde. Nõnda viib käesolev
postmodernistlik romaan teid läbi
mitme erineva raamatu.

www.varrak.ee
www.koolibri.ee
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Sõjas ja armastuses
on kõik lubatud?
Kadri Jaanits

sioonile. Romaan mitte ainult ei näita,
vaid torkab lugeja lausa ninapidi sündmustesse, mis toimusid ühes vangilaagris aastatel 1944–1945. Inimsusele ei
jäänud palju ruumi, puutumatus, häbi ja
au pühitakse maakamaralt sootuks.

tõlkija

„Mina olen ämmaemand Jumala armust ja kirjutan need read sulle, Johannes. Kõigi maailma inimeste seast
on meie Kõigeväeline Issand andnud
oma tarkuses just mulle võime ühtedele elu kinkida ja teistelt võtta. Mõlemat olen ma selles hukatuse leekidesse uppunud elus jaganud, nii elu
kui surma, ja ma ei tea, kas minu elukäik on kujunenud selliseks praeguse
aja rahutute sündmuste või selle pärast, et Issand on algusest peale nii
tahtnud. Minu võimed on minu rist ja
lunastus, minu koorem ja kohtumõistmine, ning see on andnud minu elule
käänulise raja kaugel kodust ja sinust, mu armsam.”
Nii alustab oma loo kirjapanemist
Katja Kettu romaani peategelane.
„Ämmaemand” on tegelikel sündmustel põhinev lugu Soome naise ja Saksa
ohvitseri kohtumisest ja ühisest saatusest teise maailmasõja keerises.
Valusalt realistlik ja jõulise keelekasutusega romaan avab rohkem kui ühe
tahu Soome ajaloo seni paljuski maha
vaikitud osast, Lapi sõjast ja relvavendlusest sakslastega. Kettu käsitleb asjatundlikult ja lugejat säästmata nii saksa
vangilaagrite kui ka sõjapruutide reaalsust.

Sõjas ja armastuses

Maailm on täis sõjalugusid, üks koledam kui teine ning seetõttu oleme nii
mõnegi asja suhtes tuimaks muutunud.
Eks tolleaegsed inimesed tegid tolleaegseid valikuid. Sõda ongi ju eriolukord.
„Ämmaemand” käsitlebki muu hulgas valikute ja vastutuse teemat. Kui
sul oleks võimalus osaleda ükskõik millistes koledustes ilma vahelejäämise
hirmuta, siis mida teeksid sina? Ja kui
need koledused oleksid lubatud, kui
neile lausa õhtutaks? Kas indiviid täidab ainult käsku? Kas tal on võimalus
valida? Kas on olukordi, mis õigustavad
ja lunastavad igasugust käitumist? Kas
sõjas ja armastuses on tõepoolest kõik
lubatud...

„„Sie on Krieg. Sõda.”
Ainus, mis sul enese kaitseks oli öelda. See on sõda. Praegu on kõik luba-

Keel ja kõnevõime

Katja Kettu oma romaani „Keevitaja” esitlusel 23. detsembril 2011 Tallinnas.

tud. Elame nagu homset ei oleks, sest
Viimane kohtupäev võib koita millal
tahes.”
Peategelase jutustus hargneb lahti
nagu sõda ise, nurgeliselt ja vaevaliselt.
Hirm ja äng, ellujäämine ja surm, toorus ja õrnus võitlevad omavahel, et näha, kes lõpuks peale jääb. Tundub, nagu elaks tekst läbi samasugust tundetulva nagu armastav ja vihkav naine.
Kettu annab aga kõike edasi nii suure
sisseelamisega õnnetu ämmaemanda
kogetusse, et näpuga näitamine või esimese kivi viskamine ei tule pähegi.
Lihtne on hukka mõista ning tapmist
ja vägivalda nähes tulebki seda teha,
ometi satub peategelane Sõgesilmämmaemand vastuollu oma südametunnistuse, moraali ja eetikaga, kui
õuduste ja ebainimlikkusega vaikimisi
leppimine saab tema armastatu ja tema
enda ja nende veel südimata lapse ellujäämise eelduseks.
„Asju, mida ma tegin Operatsioon Lehmalaudas. Sest ma olen nõrk inimene.

Sest ma armastan sind, Johannes, sest
ma kannan sinu last. Kui ma sellest aru
sain, muutus kõik – pärast seda olin valmis tegema ükskõik mida, et ellu jääda.”
Peagi selgub Sõgesilmale, et tema armastatud Johanniga ei ole kõik korras.
Midagi temas on murdunud ja katki läinud juba Babi Jari massimõrva õuduste
ajal. Sedamööda, kuidas tuhmuvad ja
koguvad kriime tema alati läikivad saapad, sedamööda vajub hämarusse ka
selge mõistus ning teeb ruumi paranoiadele ja pettekujutlustele. Sõgesilm
leiab end peagi haigutava kuristiku servalt, kui kokku põimuvad süütus ja hullus. Tema armastus on needus, see paneb teda tegema mida tahes.
Ämmaemand aitab lapsi ilmale – väärikamat elukutset on raske ette kujutada, aga armastus, see suurimaks peetud
õnn, pöörab asjad pea peale. Kettu romaanis rebib ämmaemand looted emade üsast ja hävitab need, kui just vangilaagri hullumeelne valitseja ei soovi
täiendust oma klaaspurkides kollekt-

Jääb vaid keel, sõnad ja kõne, kuigi
vahepeal võetakse peategelaselt needki. Aga mis teeb inimesest inimese?
„Kõnevõime ja puutumatus. See, et saad
end kuuldavaks teha ja see, et ei pea uut
munni peljates harkisjalu pukkvoodil
lamama. Kõnevõime ja puutumatus, ja
mõlemad olid minult võetud.”
Tõlkijale valmistab „Ämmaemanda”
keel sedavõrd peamurdmist, et hiljuti otsustas Soome kirjanduse teabekeskus
korralda kõigile raamatu tõlkijatele Helsingis seminari. Tegemist ei ole küll murderomaaniga, aga dialoogides kasutab
autor järjekindlalt oma lapsepõlve peräpohjola murret, põimides sekka omaloodud sõnu. Loodetavasti õnnestub tõlkel
edasi anda osagi sellest jõulisest keelelisest ja sõnavaralisest mitmekesisusest.
„Ämmaemanda” väljenduslaad ei ole
mõeldud meelt lahutama, see paneb
vastu ja tahab oma elu elada, pakub
peamurdmist või sunnib õlgu kehitama. Aga selles maalähedases nurgelisuses, isegi robustsuses peitub teose
elujõud, selle võim ja vägi. Kettu vere,
pori, sperma ja platsenta segapuder
meenutab oma vaimult Timo K. Mukka
esikromaani „Maa on patune laul”.
Sünd ja surm, hingekäristav häda ja
viletsus käsikäes, nendega põimib Kettu maagilise realismi elemente. Lõpus
paistab siiski lootuskiir. Sündmused
põimuvad omavahel ja võtavad neile
tuultest puhutud kuju. Sama tuul sirvib
edasi-tagasi mälestusi, lugusid ja lehekülgi ega anna hingele rahu. Kõige selle keskel toob autor välja ilu, lootuse ja
usu jõu. Ka keset kõige hullemat kaost
võib inimene leida tuge ootusest, lootusest ja hingejõust.

Ämmaemand
Katja Kettu
tõlkinud Kadri Jaanits
240 lk
kõva köide

Ookeani põhjast pilvemetsadeni
Ülle Kiivet

L

oomaraamatuid on viimasel ajal
ilmunud lausa ridamisi. Tundub,
et tänapäeva maailma kiirustamises ja virtuaalmaailma plinkivas valguses vajame endiselt kontakti millegi
ehtsa ja ehedaga.
Hiljuti loodusraamatute riiulile lisandunud „Suur maailma loomade atlas”
on põhjalik teatmeteos. See aga ei tähenda, et tegemist oleks puise ja igavavõitu andmekoguga. Juba raamatu imelised pildid viivad meid päris sügavale
loodusesse. Alustuseks saame ülevaate
eri maailmajagudest, kliimatüüpidest ja
looduslikest elupaikadest. Seejärel tutvustatakse meile järgemööda seal elut-

sevaid loomi, alustades iga piirkonna
kõige tavalisematest ja lõpetades punasesse raamatusse kantud haruldaste liikidega. Maailm on täis imetlusväärseid
olendeid ning igaüks neist on kohastunud ellujäämiseks oma keskkonnas, ka
kõige ebasõbralikumas.
See imeliste piltidega illustreeritud
atlas on suurepärane teejuht loomade
maailma ning pakub vaimustavat ülevaadet loomadest ja nende elupaikadest kõikidel mandritel ja maailmajagudes. Kaheksaks geograafiliseks piirkonnaks jagatud ning mandri ja elupaigatüübi alusel reastatud „Suur maailma loomade atlas” viib oma lugejad
ümbermaailmareisile – Suurelt Vallrahult Apalatšideni ja ookeani põhjast
pilvemetsadeni, tutvustades iga paiga

kaunist, kummalist ja hästi kohanenud
elustikku. Sulle tutvustatakse nii iga
maailmajao tüüpilisemaid kui ka kõige
haruldasemaid liike, samuti ohtusid ja
katsumusi, millega nad silmitsi seisavad.
Nii saame põhjaliku ülevaate kõigi
mandrite loomadest-lindudest, nende
erinevatest elupaikadest ning kohanemisest muutuva maailmaga. Viimastes
peatükkides tutvustatakse meile äärmuslikes tingimustes elavad loomi –
pooluste ja ookeanide asukaid.
Autoriteks on loodusteadlased, oma
ala eksperdid, ning neil on õnnestunud
kirjutada raamat, mis on ühtaegu nii põnevusega loetav kui ka teaduslikult täpne. Viimase kinnituseks leiab raamatu
lõpust teatmiku kõigi raamatus tutvus-

tatud liikide kohta – peale ladinakeelse
nime saame teavet nende kasvu ja kaalu, söögisedeli ja leviala kohta. Kasutatud on uusimaid andmeid, eestikeelse
väljaande juures ka mitmete asjatundlike konsultantide abi.

Suur maailma
loomade atlas
tõlkinud Helen Haav
konsultandid
Eerik Leibak,
Matti Masing,
Andrei Miljutin
288 lk, kõva köide
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Üle 80 aasta „Võõrsõnade leksikoni”
Tiina Paet

leksikoni peatoimetaja

E

estis on võõrsõnade leksikoni
traditsioon vaid mõnevõrra lühem kui õigekeelsussõnaraamatu (1. trükk 1918) traditsioon, ulatudes
1930. aastatesse. Päris esimene „Võõrsõnade leksikon” ilmus 1930–1931 Herbert Haljaspõllult vihikutena ja sisaldas
18 000 märksõna ning sententsikogu
(6000 märksõna).
Teise maailmasõja järgsetel aastatel
olid Eesti Vabariigi aegsed teatmeteosed keelatud, seetõttu tekkis suur vajadus uue võõrsõnastiku järele. 1961. aastal ilmuski Richard Kleisi, Johannes
Silveti ja Eduard Vääri „Võõrsõnade
leksikon”. Kahjuks pole teada, kui palju
autorid ennesõjaaegseid võõrsõnastikke oma töös kasutasid, ent lähemal
vaatlusel paistab seal Haljaspõllu materjal siiski selgelt ära.
Pärast Johannes Silveti (1895–1979)
ja Richard Kleisi (1896–1982) surma jäi
„Võõrsõnade leksikoni” põhikoostajaks
Eduard Vääri (1926–2005). Leksikonist
ilmus kirjastuses Valgus järjest mitu
trükki. Oluline samm edasi oli 2000.
aastal ilmunud leksikoni 6. trükk, mille
ettevalmistamisel tehti ära suur töö –
lisati 14 000 märksõna. Seni viimane,
seitsmes trükk ilmus aastal 2006.

Kuus aastat on uustrüki ilmutamiseks mõistlik ja tavapärane aeg. Seekordse, 8. trüki on põhjalikult toimetanud, täiendanud ja uuendanud Eesti
Keele Instituudi keelekorraldajad koostöös mitmete erialade spetsialistidega.
Leksikonis on ligi 40 000 märksõna,
1000 allmärksõna, ligi 30 000 märksõnal on antud morfoloogia ja 3000
märksõnal hääldus. Olulisim uuendus
võrreldes varasemate trükkidega on
morfoloogilise info esitus: kasutaja
leiab teosest ligi 30 000 sõna käänamisepööramise ning muuttüübistiku. Üheski varasemas eestikeelses võõrsõnakogus pole morfoloogilist infot, seega
on suure hulga võõrsõnade morfoloogia spetsiaalselt välja töötatud just selle
trüki jaoks. Varasemad „Võõrsõnade
leksikonid” on olnud kirjeldavad sõnaraamatud, ent 8. trükk on saanud noolviidete ja morfoloogia lisamisega ka
keelesoovitusliku aspekti.
Lisatud on uusi ajakohaseid märksõnu, uuendatud ja täiendatud seletusi.
Põhjalikult on täpsustatud ja täiendatud
etümoloogilist infot, konsulteeriti näiteks jaapani, türgi, ladina, kreeka,
prantsuse, itaalia ja veel mitme keele
spetsialistiga. Toimetamisel püüti teost
muuta kasutajasõbralikumaks, näiteks
on lihtsustatud nii häälduse märkimise
kui ka viitamise süsteemi.
„Võõrsõnade leksikon” on mõeldud

kõigile, kes tunnevad huvi võõrsõnade
vastu, ja sobib kasutamiseks juba algkoolis, pakkudes raamatumaailmas algajale eeskätt sõnaseletusi ja omasõnalisi sünonüüme, andes ka ohtralt viiteid
sarnas- ja vastandsõnadele. Etümoloogiahuvilisele on leksikonil pakkuda etümoloogilisi finesse sõnade keerukast
teest eesti keelde, nii leiab huvitavat
teavet selle kohta, kust tulevad eesti
keelde sõnad, nagu näiteks kaapotkleit
ja saterkuub, või milline on sõna glamuur lähtevorm. Leksikonist leiab ka
põnevaid fakte, näiteks kust pärineb
fraas: seesam, avane! või millest saadakse ambrat.
Sõnaraamat on toimetatud Eesti Keele
Instituudi sõnaraamatusüsteemis EELex
ja seda tööd toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmist „Eesti
keel ja kultuurimälu”.

Võõrsõnade
leksikon
Eesti Keele Instituut/
Valgus
Eduard Vääri, Richard
Kleis, Johannes Silvet,
Tiina Paet ja
Tuuli Rehemaa
1216 lk, kõva köide
8. trükk ilmub detsembris 2012
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ilmunud
Islandi trollilugu
Guðrún Helgadóttir
pildid Brian Pilkington
tõlkinud Piret Laas
26 lk
kõva köide
See on üks populaarsemaid Islandi
lasteraamatuid, mida on tõlgitud paljudesse keeltesse. Trollilugu viib lugeja
islandi legendide salapärasesse maailma. Lugu põhineb rahvaluulel ja jutustab trollieidest, kes läheb kohtama
oma armsamat. Maavärinaid, vulkaanipurskeid ja teisi loodusnähtusi seletatakse lastele trollide käitumise kaudu.
Põhjamaiselt karge jutustus, laetud
armastuse, kire ja huumoriga.
Guðrún Helgadóttir on üks islandi
armastatumaid lastekirjanikke,
keda on pärjatud ka Põhjamaade
lastekirjanduse auhinnaga.

Geenid ja DNA.
Lastele teadusest
Anna Claybourne
tõlkinud Kati Meerits
64 lk
poolkõva köide
Geneetika on oluline ja meid kõiki puudutav teadus, mis on tulnud, et jääda.
Teekond teaduse rajale algab esimesest sammust. Raamat annab lastele
algteadmisi geneetikast, vastates küsimustele, kus geenid asuvad ja miks
neid uuritakse, mis on kloonimine ja
geneetiline muundamine, kuidas on
geenid seotud haigustega, mida kujutab endast geeniteraapia, kas geeniteaduse areng muudab elu paremaks
või hoopis suurendab vastuolusid jne.
Keerulisi teemasid aitavad mõista
põnevad fotod ja joonised.

Turvalise
internetikäitumise
käsiraamat
lapsevanematele.
Kuidas suunata
laste käitumist
uusmeedia
maailmas
Pamela Whitby
tõlkinud Birgit Soans
168 lk
pehme köide
Raamatu esimeses osas tutvustatakse ohtusid, millele vanemad peaksid
tähelepanu pöörama. Käsitlemist
leiavad: ebasobiv veebisisu, näiteks
enesevigastamist ja söömishäireid
propageerivad saidid; laste seksuaalne ahvatlemine; lastele suunatud reklaam; internetipettused, illegaalne
failivahetus ja kahjurvara; sõltuvus
ning muud terviseriskid.
Teine osa sisaldab turvalise internetikäitumise ABC-d. Lisaks turvalise
e-käitumise kõige elementaarsematele võtetele, nagu näiteks kasutajanime ja salasõna enda teada hoidmine,
tuleb juttu digitaalse jalajälje minimeerimise vajalikkusest, vanemliku
kontrolli kehtestamise võimalustest,
sh tarkvaralahendustest, ning koolide
e-turvalisusest. Käsitletakse küberkiusamise probleemi ning selle
võimalikke lahendusi.
Kolmas osa annab ülevaate Facebooki-fenomenist ja võrgumängudest,
pikemalt on käsitletud YouTube’i.
Vaagitakse mobiilsete seadmete
(tahvelarvutite ja nutitelefonide)
turbeküsimusi ning laste privaatsuse
kaitsmise vajalikkust.

www.elmatar.ee
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ilmunud
Eksinud
elumehe juhtum
Erle Stanley Gardner
Öölane nr 135
tõlkinud Kaisa Kopliste
319 lk, taskuformaat
Perry Mason asub esindama noort naist,
keda süüdistatakse raske autoõnnetuse
põhjustamises. Ehkki neiu pole süüdi,
läheb lugu tema jaoks järjest süngemaks: asja uurimise käigus hakkab kaduma inimesi ning välja ilmuma surnukehi. Masonil tuleb kogu oma nutikus
appi võtta, et ise mitte pokri sattuda,
klient süüdistusest päästa ja tõeline
kurjategija välja selgitada. Õnneks on tal
seekord lisaks vanadele liitlastele Della
Streetile ja Paul Drake’ile abi loota ka
politseileitnant Traggilt, kes on pea
sama osav ja riukalik kui Mason ise.

Vaikinud kõnemees
Rex Stout
Öölane nr 136
tõlkinud Toomas Huik
288 lk, taskuformaat
Peatselt ilmuvas romaanis
läheb Archiel Goodwinil, Wolfi kannupoisil, teenijal ja abilisel, jälle törts aega,
et selgitada töösturite assotsiatsiooni
kõrgesti austatud ja ülihõivatud juhtkonnale, et Wolfe ei välju kodunt, mitte kunagi. Mis siis, et mõrvatud on hindade
reguleerimise ameti direktor. See tehtud, seab truu Archie oma šefile valmis
stseeni, kus too saaks mugavalt juurdlust toimetada: õige nurga all toolid,
paar Fritzu serveeritud õlut, punane

nahktugitool võtmeisiku jaoks....
Nii et kui Archie märkus „Peaaegu nagu
päris – ainult natuke naisterahva kätt
oleks ka vaja”, välja jätta, siis oli tema
tööandja igati rahul ja töö võib alata.
Archie ise nimetab seda operatsiooni
„Palgaleheks”, sest palgad vajasid
maksmist ja tal on lihtsalt harjumus nimetada asju õigete nimedega. Muidugi
lahendab Wolfe asja taas kiirelt, ilma
igasuguse lugupidamiseta kõrgete
isikute vastu.

100 sporti
Vello Lään
169 lk, kõva köide
Spordimaailm on piiritu,
olgu maal, vees või õhus.
Lisaks 38 suviste olümpiamängude alale ja poole vähemale talvistele on maailmas tuhandeid rahvalikke
ja meelelahutuslikke alasid. Neist 130
leiavad tutvustamist teatmeteoses
„Sada sporti”, mille koostas Vello Lään.
Ühelt poolt saab lugeja tuttavaks põliste
aladega nagu köievedu, golf, vöömaadlus, lutsuviskamine, vägikaikavedu ja
sukeldumine, teiselt poolt uute harrastustega nagu maapurjetamine, skimmimine (vesirulatamine), maastikul vibulaskmine ja tänavakorvpall. Kõige
agaramad uute alade väljamõtlejad on
soomlased – naisekandmine, mobiiltelefoni viskamine, soojalgpall ja -võrkpall,
saapaviskamine.Eestlastele kuulub
kiikingu ja jalggolfi väljamõtlemise au,
mõlemast on ka juttu raamatus,
kus ligi 200 värvipilti.

Hundid on head ja ilusad
ning kalad jäävad nohusse
Rita Anton-Lauga
autor

K

as pole mitte nii, et lapsevanematena juhtume me pahatihti oma lastele ütlema:
„Ah, mis sa siin luuletad!“, olles
unustanud, et oi-oi, kuidas see südamele haiget tegi ajal, mil me lastena
ise neid sõnu oma vanematelt kuulda saime. Sest lapsed ju tegelikult ei
luuleta, nad lihtsalt räägivad meile
maailmast nii, nagu nemad seda
näevad ja mõistavad.
Selles maailmas on hundid veel
ilusad ja head, rebased ei pruugi olla
kavalad ega isegi mitte õiget värvi,
kalad ajavad mulle, sest vesi on nende jaoks liiga külm ja nii jäävad nad
tihtipeale nohusse.
Neid pisikesi lugusid, mis siin raamatus kirjas, saab nimetada mitmeti. Kes peab neid muinasjuttudeks,
kokku luuletatud lugudeks, väljamõeldisteks. Ometigi on iga lugu
sündinud minu lapse, Juurika, öeldud ja minu poolt üles märgitud
mõtteavaldustest.
Meil kõigil on kusagil olemas mõni Juurikas, sest kellelegi oleme tädi
või onu, emme või issi, vanaema või
vanaisa. Ja kui see Juurikas juhtub

Lapsed tegelikult ei luuleta, nad lihtsalt räägivad meile maailmast nii, nagu nemad
seda näevad ja mõistavad.
			
ILLUSTRATSIOON RAAMATUST
usaldama meid niivõrd palju, et soostub
meid pühendama oma maailma saladustesse, tuleks meil endilt küsida: kas
meil tasub siis ikka alati tormata tema
juttu ja mõtteid parandama!? Ehk on
selles luuletatud loos palju rohkem tarkust peidus, kui me oma täiskasvanud
elu jooksul kuulda oleme saanud.

Vihmaussi mure,
ehk Juurikas
luuletab
Rita Anton-Lauga
32 lk
kõva köide
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ilmunud

Villapallist
villapildini.
Nõelviltimise
käsiraamat

Raina Subi
132 lk
kõva köide
„Villapallist villapildini“ juhatab lugeja nõelviltimise võlumaailma. Selles
maailmas ei eksisteeri piire – kõik,
mida vajad, on viltimisnõel, alus, vill,
veidi pealehakkamist ja palju loomisrõõmu. Nõela abil saab vormida kõike
villapallist villapildini: võid teha igat
sorti ehteid, mänguasju, jõulukaunistusi, vaipu, kotte või kasvõi muhumustrilise mantlikaunistuse. Kõigeks
selleks annab käsiraamat hulgaliselt
inspiratsiooni, näpunäiteid ja tööjuhiseid. Tööjuhendeid täiendavad etapiliselt tehtud fotod.

Looduskosmeetika
Jana Koel
104 lk
kõva köide
Olgu see väike raamat
inspiratsiooniallikaks looduskosmeetika alal. Siit saad põhiteadmised,
kuidas enda tarbeks kosmeetikume
luua. Kõik selles raamatus olevad retseptid pärinevad autori sulest. Mõni
retsept on vanaema sõnade järgi kirja
pandud ja neid on kasutanud minu
vanavanemad, katsetanud minu
lähimad sõbrad-tuttavad, perest rääkimata. Endaloodud kehahooldusvahendid on palju suurema väega,
sisaldavad lisaks kõikidele headele
koostisosadele erilise annuse armastust ja hellust, mida tänapäeval on
meil kõigil hädasti vaja.

Kodused
hoidised.
Olustvere
hoidistemessi
parimad palad
Maire Vesingi, Kaiti
Pirs, Malle Peterson
192 lk
kõva köide
Koostöös Olustvere hoidistemessiga
valminud raamat „Kodused hoidised”
on mõeldud nii algajale kui ka kogenud perenaisele. Raamat algab hoidistemessi parimate retseptidega ja
jätkub suure hulga soolaste ja magusate hoidistega. Lisaks jagatakse
häid nippe ja soovitusi, kuidas neid
hoidiseid koduköögis kasutada.
Autorid kutsuvad kõiki panema
maitsvaid ja tervislikke kodumaiseid
vilju purki, sügavkülma või kuivatatuna köögikapiriiulile ning kasutama
neid lihtsate ja kiiresti valmivate
toitude tegemiseks.

ilmumas
Maalehe
maasikaraamat
Asta-Virve Libek
ja Väino Eskla
192 lk, pehme köide
Eelmise maasikaraamatu
ilmumisest on möödas juba üle kümne aasta.Pidevalt tuleb turule uusi ja
paremaid maasikasorte ning ka kasvatustehnoloogia täiustub jõudsasti.
Iga eestlane, kes omab maakodu või
aeda, leiab seal enamasti ka ruumi
maasikate kasvatamiseks ning head
nõuanded on alati teretulnud. Käesolev raamat on mõeldud abistama
maasikakasvatajaid nii kogenenumaid
kui ka algajaid sordivalikul, istutusmaterjali muretsemisel, istandiku rajamisel ja hooldamisel ning haiguste ja
kahjurite äratundmisel.

www.varrak.ee
www.healugu.ee
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Teedu ja Peedu
imeline maailm

S

oome kirjanike ja illustraatorite
Aino Havukaineni ja Sami Toivoneni sulest sündinud Teedu ja
Peedu maailm on täis lõbusaid hetki ja
kummalisi sündmusi. Tegemist on justkui Soome Leiutajatekülaga, kus miski
pole tavapärane. Teedu ja Peedu sarjas
on Soomes ilmunud juba 14 raamatut,
erinevaid raamatuid on tõlgitud ligi
kahekümnesse keelde.
Teedu ja Peedu maailm on toonud autoritele arvukaid auhindu, näiteks said
nad 2010. aastal Soome laste- ja noorte
aimekirjanduse auhinna. Kõige värskem Teedu ja Peedu raamat („Teedu ja
Peedu õues”) on aga esitatud 2012. aasta Finlandia laste- ja noortekirjanduse
preemia nominendiks.

Teedu ja Peedu
imelikud masinad

Äsja on eesti keeles ilmunud ka „Teedu
ja Peedu imelikud masinad”. Kummaveres elades on Teedu ja Peedu avastanud, kui palju on puudu masinatest,
mis elu oluliselt lihtsamaks teeksid.
Näiteks kas poleks elu palju muretum
ja uni tublisti rahulikum, kui oleks olemas täiesti töökorras ja toimiv kollipeleti? Või kui oleks käepärast väkktoiduteadusti, mis eemaldab mittesoovitavad
toiduained toidust, enne kui annus su-

hu läheb? Samuti ei saa ükski lastega
pere hakkama ilma dušivarjuta: see on
üks imelik seadeldis, mis hoolitseb selle eest, et vesi ja seep ei läheks kõrva,
ninna või mis kõige hullem, silma. Selle
abil on võimalik pea ohutult puhtaks
saada.

Teedust ja Peedust veel

Uudishimulike ja kaasakiskuvate vendade Teedu ja Peedu detailirikaste piltidega raamat ei jää pärast ostmist riiulile
seisma, sest tekstis on toredaid ütlemisi, mis pakuvad avastamisrõõmu ka
mitmendal lugemiskorral. Kindlasti
jõuavad Teedu ja Peedu uued tegemised Eesti lasteni ka järgmistes raamatutes. Seda juba uuel aastal.

Teedu ja
Peedu
lasteaias
Aino Havukainen
ja Sami Toivonen
tõlkinud Hille
Lagerspetz
32 lk, kõva köide

Teedu ja
Peedu imelikud masinad
Aino Havukainen
ja Sami Toivonen
tõlkinud Hille
Lagerspetz
32 lk, kõva köide

Filmiklassika lemmikud
E
esti filmi 100. juubeliaasta kevadel alguse saanud Eesti Päevalehe filmiklassika DVD-sari jätkub sügisel veel viieteistkümne
DVD-ga.
Filmisõbrad on sarja hästi vastu võtnud – kui filmide nr 1–27 levikogused
kokku löödi, selgus, et üle Eesti on
müüdud rohkem kui veerand miljonit
värsket DVD-d eesti filmide kullafondist pärit linateostega. Sarjast on saanud
Eesti filmi 100. sünniaasta üks toredamaid ettevõtmisi. Võib öelda, et eestlased armastavad oma filme vähemasti
sama palju kui oma raamatuid.
Eesti Filmi Sihtasutuse, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Rahvusringhäälingu suure abi toel toob Hea Lugu alates
17. novembrist välja veel viieteist DVD
jagu silmapaistvaid eesti filmiklassika
pärle. Tegu on tõeliste klassikutega vii-

Siil otsib
ulualust. Nii
aitan loomadel
talve üle elada

Claudia Rösen
tõlkinud Piret Pääsuke
128 lk
kõva köide
Õnnelikud linnud toidumajakeses,
siili mugav magamistuba haokuhja
all, orava pelgupaik vana viljapuu
õõnsuses… Kõiki neid loomi võite
talviste külalistena õige lihtsalt oma
aeda meelitada ja neid külmal aastaajal teadlikult abistada. Lindude õige
toitmine, ulualune siilidele, unihiirtele ja teistele, esmaabi hädas siilile.
Nii loote ideaalse talvise aia oma
loomadest külalistele!

Või tundub vaid
mulle nii?

Teedu ja Peedu lasteaias

Esimesena jõudis Teedu ja Peedu sarjast eestlasteni raamat „Teedu ja Peedu
lasteaias”, kus vennad satuvad Vesinupu spaa asemel kogemata Mesinupu
lasteaeda. Kuna poisid ei saa eksitusest
esimese hooga arugi, asuvad nad nautima mõnusaid spaaprotseduure. Nii
saabki kraanikausist päris korraliku
ujumisbasseini (või täpsemalt ehk lõõgastusbasseini?), samuti sobib mähiseks väga hästi WC-paber. Käitudes
lasteaias nagu spaas, muudavad nad
päeva unustamatuks nii enda kui ka
kaaslaste jaoks.
Ühel hetkel saavad vennakesed siiski
aru, et nad on sattunud valesse asutusse, kuid see ei mõjuta nende toredat
päeva sugugi. Sest nagu selgub, võib ka
kõige tavalisemas lasteaias korda saata
põnevaid asju.

ilmunud

Kaader Leida Laiuse filmist „Libahunt”.
masest poolest sajandist, mitmeid filme
igalt aastakümnelt ja olulistelt lavastajatelt.
Jätkusarjas on viimase kümne aasta

värskeid kinopubliku lemmikuid nagu
„Detsembrikuumus” ja „Jan Uuspõld läheb Tartusse”, Eesti ja võib-olla ka kogu
Nõukogude Liidu esimene telemängufilm „Näitleja Joller”, Oskar Lutsu romaanidel põhineva unikaalse filmitriloogia lõpetav „Sügis”, kaasaja folkloori
kümneid kilde puistanud komöödiad
„Noor pensionär” ja „Viini postmark”
ning esmakordselt laiema avalikkuse
ette jõudev Eesti filmiajaloo üks legendaarsemaid ja ühtaegu tundmatumaid
linateoseid – Vladimir-Georg KarassevOrgusaare neljaosaline „Lindpriid”.
Jätkusarja jõuavad ka kaks paljuküsitud klassikut: Jüri Müüri „Põrgupõhja
uus Vanapagan” ja Leida Laiuse „Libahunt”. Samuti oli palju soovijaid Jaan
Tätte menunäidendil põhineval Arko
Oki mängufilmil „Ristumine
peateega”.

Richard Hammond
tõlkinud
Hels Hinrikson
216 lk
kõva köide
Richard Hammond on too jupats Top
Gearist. Aga ta on teravmeelne ja
kena, ta meeldib tüdrukutele ja
räägitakse, et ta saab ka kiirete autode roolis päris hästi hakkama. Tema
elu tundub üsna roosiline, aga kas
ikka on...
Selles raamatus on Richard oma
parimas vormis ja vaatab isiklikule
kriisile otse silma: ta kirjeldab kaameratagust väidetavalt glamuurset
elu ja alandavaid apsakaid, iseendale seatud lõkse ja muid häbistusi,
mis ootavad ees kuulsat hulljulget
saatejuhti, eriti sellist, kes hakkab
nelikümmend saama. Ja ta kirjeldab
avameelselt, kuidas tema jõuline,
reibas ja nägus kere hakkab toppama ja tagasilööke andma nagu klassikaline auto, millest saab varsti loomulikult vintage-auto, ning see toob
endaga kaasa rea lõbusalt valusaid
kokkupuuteid meditsiinirahvaga.

Väike Mukk
Wilhelm Hauff,
Siima Škop
tõlkinud Agnes Kerge
40 lk
kõva köide
Iseäraliku väljanägemisega Väike
Mukk asub pikale teekonnale, et
laiast maailmast õnne otsida. Ta
satub nii liivastesse kõrbetesse kui
ka kõrgete minarettidega kirevatesse linnadesse ja kohtub erinevate
inimestega. Ühes lärmakas Araabia
linnas asub leidlik väike Mukk kuninga teenistusse, kuid õukondlaste kadedus viib ta peagi taas varatult rändama. Siiski leiab Väike Mukk oma
siiruse, nutikuse ja sutikese võlujõu
abil õnne ning ka pahatahtlikud
saavad oma õppetunni.

Sõnad iseeneses
Sulev Oll, Jüri Arrak
48 lk, kõva köide
Kui sa oled enda arvates
juba piisavalt vana, hakkab sind tüütama tõelisus, aga paeluma tõde. Kusjuures
see tõde peab olemas olema puhtal
kujul, tähtis on see ainult sõnastada.
Ühel hetkel võtadki sõnad, aga nad
tähendavad korraga kahte, kolme,
isegi kümmet asja. Nii ei jäägi tõde
otsides üle muud kui luuletada.
„Sõnad iseeneses” on Sulev Olli
kuues luulekogu. Jüri Arraku illustratsioonidega koosmõjus on luulekogu
üldpilt jõuline, aus ja ootamatu. Kui
oled selle kogu läbi lugenud, oskad
märgata, kuidas sõnad erinevaid tähendusi kandes meiega mängivad.
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Teel unistuste poole
Liis Auväärt

raamat sportlasest, jääb see tõsisele
spordifännile ilmselt lahjaks. Jane meenutab küll kõiki suuremaid võistlusi,
kuid analüüsib neid üsna lühidalt. Milline ta treeningplaan täpsemalt oli? Millised olid tema füüsilised näitajad? Selliseid teemasid Jane kuigi üksikasjalikult
ei lahka. Tema raamat on mõeldud eeskätt laiemale lugejaskonnale. Sestap ei
puudu ka lood elust Hispaanias, kuhu
Jane aastaid tagasi armastuse pärast
kolis. Ta jutustab oma mehest, nende
kodust ja ühisest tööst. Hispaania inimestest, oma koduigatsusest ja kohanemisest.
Siiski on raamatu läbivaim kõrvaltegelane just Eesti ja spordiga seotud
– Jane pikaajaline treener Uno Källe.
„Koos rühkisime seda tõusujoones kulgevat rada, ilma mingi kõrvalise abita.
Mina ja Källe – kogu tiim.” (lk 131)
Treenerist rääkides on Jane sõnades
tunda tänu ja soojust, mis liigutab ka
spordikaugeid inimesi. Tundub, et
Källest sai Janele teatud mõttes isafiguur.

E

esti tuntuima naismaratoonari,
Jane Salumäe elulooraamat
„Agulist maailmaareenile” meenutab muinasjuttu: vaestes oludes kasvanud tüdruk, kes varakult kaotab oma
vanemad, saab medalipüüdjaks maailmaspordis.
Elulooraamat 44-aastasest naisest?
Küllap paneb see kerkima mõnegi kulmu. Kangelannal on ju ees pool elu, kui
mitte rohkemgi – jätkugu talle head
tervist!
Jane Salumäe põhjendab oma elulooraamatut lihtsalt: „Tippsportlase elu
on lühike, see on mul seljataga. Mis on
saavutatud, on saavutatud, mis võidetud, see võidetud, ja mis võimalused on
mööda lastud, need on igavesti möödas.”
(lk 10) Oma viimase maratoni jooksis
Jane, Eesti kõigi aegade suurim naismaratoonar, 2004. aastal Ateena olümpial.
Raamatu tekst on minavormis ja kaanelgi seisab ainult üks nimi – Jane oma.
Ent kui lugeda impressumit, leiab raamatu teisegi autori. Endise tippsportlase mälestused vormis tekstiks Tiina
Väljaste: vilunud ajakirjanik, kel ei puudu ka raamatute kirjutamise-toimetamise kogemus. See, et tema nimi jääb
esmapilgul märkamatuks, tundub sümboolne. Nii saab kaanekirjades tähelepanu vaid peategelane – kuigi aastad
tippspordis on seljataga, tõuseb ta veel
kord kõrgeimale pjedestaaliastmele.

Tuhkatriinu lugu

Lapsepõlv kitsastes oludes

Raamat kerib end lahti traditsiooniliselt, lapsepõlvelugudega. Neist nopib
lugeja üles mõned märksõnad, mis jutustuse edenedes kaalukaks muutuvad.
Kitsas agulikorter Pelgulinnas, lakkamatu hoovides ringilippamine, katkised suhted isaga, üks õnnetult lõppenud kukkumine...
Jääb mulje, et Jane teadis juba päris
pisikesena, mida ta tahab. Tema varajastes mälestustes kohtame väga iseseisvat ja natuke kangekaelset, vanemate vendade kõrval karastunud tirtsu.
Lühike näide: algkoolis hakkas Jane tõsiselt tegelema ujumisega. Mis siis, et
hommikusse trenni jõudmiseks tuli tal
tõusta kell pool seitse. „Kõik, nii ärkamine kui ka see, kuidas ma oma kooliasjadega toime tulin, oli absoluutselt mu
enda vastutusel. Ema ei kontrollinud
kunagi, kas õppetükid on tehtud või asjad kaasas.” (lk 40)
Lapsena tehtud valiku juurde Jane jäigi, tema kutsumus oli ja on sport. Teis-

„Soov oma lugu ära rääkida on mind kummitanud pikki aastaid, kuid siiani ei ole
jätkunud julgust,” tunnistab endine tippsportlane Jane Salumäe.
FOTO KRISTJAN LEPP
melisena läks ta edasi Tallinna Spordiinternaatkooli, kus ujumise vahetas välja odavise. Kuigi raamatus on lõbusaid
mälestusi noorte sportlaste ühikaelust
ning üksteisele visatud vimkadest, lõppes spordikooli aeg Jane jaoks väga
suure kaotusega. Ta pidi matma armsa
ema. Juba 20-aastasena jäi Jane ilma
oma mõlemast vanemast.
Varsti pärast seda avastas Jane jooksmise teraapilise mõju. „Lülitan end
muust maailmast välja, ainult lihased
töötavad. /--/ Täielik tühjus, tühjus ja
vabadus! Küllap ma sain tänu jooksmisele oma leinastki kiiremini üle.” (lk 60)
Tundub, et alles 60. leheküljel saab raamatu sissejuhatav osa päriselt otsa. Siit
edasi algab suur võiduajamine ajaga, et
treenida end profijooksjaks.

Pinget jätkub

Kuigi lugeja teab algusest peale, et Jane
saavutab oma sihi, ei võta see raamatu
pinget vähemaks. Avameelselt loetleb
endine tippsportlane oma vigastusi, altminekuid olulistel võistlustel ning räägib segadusest eraelus. Lugeja vaatepunktist teeb see otsekohesus Janele
au. Ei jää muljet, et lugu, mida räägitakse, on käinud läbi mitme filtri, tahtes
luua kristallpuhast muljet.
Jane ei püüa ebamugavatelt teemadelt üle libiseda. Eksimine on inimlik
ning seda inimlikkust ta ei salga. „Kui
ka vahetevahel tundub, et inimene on
sündinud, kuldlusikas suus, siis võid kindel olla, et nagunii on tal millestki puudus.” (lk 180)
Kuigi „Agulist maailmaareenile” on

Raamatupoodides on elulooraamatute
riiulid tihedalt täis ja neisse tuleb lakkamatult lisa – trend pole raugenud. Miks
valida teiste seast välja just Jane raamat? Samal põhjusel, miks inimestele
on läbi aegade meeldinud muinasjutud,
kus vaeslaps leiab kullapoti või talupoeg kosib kuningatütre. Seda tüüpi
lood sisendavad usku, et puhta südame, sihikindluse ja hea õnne korral
võib võimatu saada teoks.
Ka Jane lugu on teatud mõttes muinasjutt, suure unistuse poole püüdlemine. Oma õige ala, jooksmise, leidis ta ju
sportlase jaoks küllalt küpses eas. Siiski võitles Jane end maailma parimate pikamaajooksjate hulka, noppis võite olulistelt suurmaratonidelt ja tegi Eesti rekordeid...
Tema raamat annab lugejale taas kinnitust, et teel unistuste poole ei tohi alla
anda. Töötades sihikindlalt selle nimel,
mida sa soovid, võib unistus siiski tõeks
saada.

Jane Salumäe.
Agulist maailmaareenile
Jane Salumäe,
Tiina Väljaste
200 lk, kõva köide

Unistuste aiad vanal heal Inglismaal
Victoria Parmas

I

gal kevadel või suvel olen pakkinud
oma kohvri ja lennanud Inglismaale. Nõnda on see olnud juba seitse
aastat järjest. Minult on ikka küsitud,
miks ma seal käin?
Vastuseks võikski olla äsja ilmunud
raamat „Unistuste aiad Inglismaal”, mille kaante vahel on killuke selle saareriigi aiandusest nii, nagu mina ja mu kolleeg Anu Jõesaar seda näinud oleme.
Kuigi Inglismaal Eesti mõistes talve
justkui polegi ja paljud seal imetletud
taimed meie kliimas vastu ei peaks, on
neis aedades ometi palju, mida Eesti
aednikega jagada.

Iidse aianduskultuuriga Inglismaa
aedades jalutades mõistad, et aed ei ole
ainult muru ja lillepeenar. Seal õpid nautima vaateid, väärtustama aiapinke, hindama perspektiivi ja analüüsima kooslusi. Esimesest vaimustusest üle saanuna,
õpid nägema, et ka n-ö sassis peenardes
valitseb kord.
Segamini näiv lillepeenar pole iseenesest puhkekoha ümber kasvama hakanud lilled, vaid vaba looduspärane istutusskeem. Ka uhked jalutusteid ääristavad mitmekümne meetri pikkused
püsikupeenrad ei ole sündinud sugugi
aedniku suvalise tuju ajel, vaid need on
rajatud kuulsa inglise laine reegleid
silmas pidades.
Inglismaal on üle tuhande aia, mis on

külastajatele oma uksed avanud. Selle
raamatu pildivalik pärineb kolmekümnest külastatud aiast, mille hulgas on nii
sajanditevanuseid ja mitmesajahektarilisi lossiparke kui ka üsna noorukesi,
vaid mõnekümne aasta vanuseid väikeaedu.
Just aedades avaneb pilgule vana hea
Inglismaa. See, millest kirjutatakse raamatutes, mitte see, mida näed turistina
Londonis. Astudes mõnda neist aedadest, sisened sa omaette maailma. Need
on aiad, kus võid unustada end unistama, kust saad innustust ja inspiratsiooni, lasta mõtted lendama.
Inglased on salaaedade kujundamise
meistrid. Korrektselt pügatud hekid on
justkui õuetubade seinad, milles avane-

vad väravad uude maailma. Nii võid sa
ühes ja samas aias sattuda säravvalgesse, tulekarva, õrnroosasse või ka rohelisse tuppa, kus tapeedimustrid on ikka
ja alati lillelised.
Ehk annab see raamat indu ka Eesti
aednikele rajada oma salaaed või avada
vaade ümbritsevale maastikule. Head unistamist!

Unistuste aiad
Inglismaal
Victoria Parmas,
Anu Jõesaar
200 lk, kõva köide
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ilmunud
Magusad
ahvatlused
Lahemaa servalt
Eva-Maria Liiv,
Hele-Mai Alamaa
192 lk
kõva köide
Eva-Maria, noor naine, kes jagab end
Eesti- ja Inglismaa vahel, on siia raamatusse koondanud koogid, tordid,
pirukad, muffinid, küpsised ja saiakesed, millega tema oma lähedasi hellitab, kui laual on valged linad ja vana
väärikas serviis. Retseptid on inspireeritud Lahemaa loodusest, mõisatest ja neljast aastaajast ning neid on
nii algajale kui ka edasijõudnule.
Koogivõluri kätetöö on pildile püüdnud Hele-Mai Alamaa, toidupildid vahelduvad looduskaadritega, mis teeb
sellest ka meeleoluka kinkeraamatu.

Kange ja
karge Soome
sari „GO reisiraamat”.
Rain Kooli
168 lk
pehme köide
Enamus eestlastest tunnevad mingit
tükikest Soomest, kes geograafilist,
kes vaimset. Õnneks on inimesi, kes
oskavad meie naabrit ka tervikpildis
vaadata. Rain Kooli on üks parimaid
kaasaegse Soome tundjaid Eestis.
Tema juhatusel on Soome-reisi hea
kindel tunne ette võtta.

Need, kes keset
mereohtu
Wilbur A. Smith
tõlkinud Karin Suursalu
372 lk
kõva köide
Somaalia piraadid kaaperdavad India ookeanil maailma
ühe suurima naftatootja Bannock Oil
Corporationi pärija jahi, röövivad ta
tütre ja nõuavad 20 miljardit dollarit
lunaraha. Saanud hirmuäratavaid
tõendeid tütre piinamise kohta, võtab
ta õigusemõistmise enda kätte.

Minevikuvarjud
Johan Theorin
tõlkinud Ruth Laidmets
444 lk
pehme köide
Ühel udusel pealelõunal kaob väikesel
Rootsi saarel jäljetult kuueaastane
poiss. Arvatakse, et poiss suundus
udus mere poole ja uppus. Kakskümmend aastat hiljem ilmub välja poisikese sandaal. Poisi ema Julia koos
oma isa, vana merekapten Gerlofiga
hakkavad vana lugu uuesti uurima.

Arabella
Georgette Heyer
tõlkinud Ülle Jälle
304 lk
pehme köide
Vaese kirikuõpetaja vanim tütar, võluv Arabella, alustab oma esimest Londoni hooaega. Neiu, keda saatus on õnnistanud ilu, vooruslikkuse ja heasoovliku
ristiemaga, ent kes oma lähedaste
meelest käitub sageli üleliia impulsiivselt, satub peagi kokku Robert
Beaumarisiga, kes on Londoni vallaliste härrasmeeste seas kõige ihaldatum abikaasakandidaat. Pärast seda,
kui Beaumaris heidab Arabellale ette,
et too on lihtsalt järjekordne ilus tüdruk, kes tema varandust jahib, laseb
neiu end tõmmata sekeldustesse,
millel võivad olla üsnagi ootamatud
tagajärjed.
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Eestlanna Pariisis,
seekord raamatuna

H

omme, 7. detsembril ilmub romaan „Eestlanna Pariisis” ja
esitletakse samanimelise filmi
DVD-d. Küsimustele vastab romaani
„Eestlanna Pariisis” autor Aigi Vahing.
Kust ja millal tuli mõte kirjutada romaan
filmi „Eestlanna Pariisis” ainetel?
Suvel võtsid minuga ühendust filmitegijad. Kui kohtusin stsenaristi ja režissööri Ilmar Raagi ning produtsendi
Riina Sildosega, siis ei jäänud mulle
märkamata, et Ilmarile olid tema naistegelased armsaks saanud. Ta soovis,
et suhtedraama peategelastest rohkem
teataks.
Mul tekkis huvi. Kui tutvusin filmi ja
stsenaariumiga, siis leidsin ka mina, et
nii Fridast kui ka Annest võiks rohkem
teada saada. Asusin kirjutama.
Kui palju pidid kinni pidama filmistsenaariumist? Kas raamat ja film kattuvad?
Arvatavasti poleks ma olnud nõus kirjutama romaani täpselt filmistsenaariumi
põhjal. Palusin kohe alguses, et mulle
antaks vabad käed. Antigi.
Romaan ei vasta üks ühele stsenaariumile, kuid mõnes episoodis film ja
romaan kattuvad.
Raamatust saab palju rohkem teada
Frida säravast ja mõneti ka hukatuslikust noorusajast. Filmis on ta 85-aastane ja jäänud üksinda. Üksik vanainimene ei ole norm, vaid saatus. Väga levinud saatus, muidugi.
Rohkem saab teada ka Annest, tema
elust Eestis. Luhtaläinud abielu, igatsus leida uut armastust, kodust lahkunud lapsed, ema surm – tavaline elu.
Arvan, et see pole eesti naisele võõras,
et elusaatus võib niimoodi avalduda.
Suurema osa romaanist hõlmavad
siiski Frida meenutused ja noorpõlve
tormiline armuelu.
Sul on ka varem ilmunud raamat.
(Autobiograafiline romaan „Valik” 2010
– toim.) Võrdle kahe teose kirjutamist.
„Valik” on hoopis teine ooper. Selles
heitleb peategelane iseendaga, võitlus
käib sisemaailmas.
„Eestlanna Pariisis” puhul oli tellijate
soov, et oleks välispidine süžee, mis
jookseks, et sündmused vahelduksid ja
kiiresti. Loodan, et sain hakkama.
Kahe raamatu kirjutamine oli erinev.
„Valikut” kirjutasin kaks aastat. „Eest-

Katkendid raamatust
Suhtesahvri sünd

Käisin internetimarketingi seminaril.
See oli pöördeline hetk. Seminarist inspireerituna hakkasin ka mina mõtlema,
kuidas oma tugevaid külgi ellu rakendada. Kunagi meeldis mulle väga kirjutada ja raamatuid lugeda. Seminari läbiviija ütles: sa võid kas või puust jäne-

Kohtumine KGB-ga
Ann-Mari Lahti
84 lk, pehme köide
Haarav dokumentaaljutustus rootslanna Ann-Mari
Lahti osalemisest eestlaste
vabadusvõitluses 1980. aastate alguse
Tallinnas, kus valitsesid hirm, tagakiusamine ning kõikenägev ja -teadev KGB.
Kõik algas tänapäeva mõistes süütust,
kuid tol ajajärgul siiski salajasest piibliveost Tallinna Oleviste kirikule. Rootsist
1979. aastal esmakordselt Eestisse saabudes ei teadnud Ann-Mari, milliseid
probleeme saab tal olema Balti riike oma
kägistavas haardes hoidnud KGB-ga.
Ent selgus saabus peatselt.

lanna Pariisis” sündis kolme kuuga.
Esimesel lugemisel tundub „Eestlanna
Pariisis” täiesti tõupuhas naistekas,
ent pakub veel midagi. Kuidas sa teadsid, mis toimus Berliinis 1943 või Pariisis 1952? Kas need faktid vastavad
tõele?
Loomepaigad, mis on igal inimesel individuaalsed, ühinevad lõpuks üheks
suureks loomepaigaks. Mine tea, kas
sealt tulevad faktitõed või muud tõed.

Eesti riigipead
Loone Ots
192 lk, kõva köide
Loone Otsa raamat „Eesti
riigivanemad ja presidendid” tutvustab meie riigijuhte kultuuriloo vaatenurgast. Ülevaate saab
viieteistkümne Eestit juhtinud mehe elust
Konstantin Pätsist Toomas Hendrik Ilveseni. Esseelaadses vormis paigutab autor
enam või vähem tuntud poliitikakesksed
elulood ajastu konteksti, näidates keskkonda, milles need mehed tegutsesid.

Kui palju on sind ennast kahes
peategelases – Fridas ja Annes?
Frida ja Anne hakkasid minuga kohe
kõnelema. Ma ei tea, kas kõnelejaiks
olid nemad, mina või hoopis keegi teine.
Kuidas sa teadsid, millest mõtleb
85-aastane Frida, kellel on seljataga
glamuurne elu Pariisi seltskonnatähena? Kuidas sa teadsid, millest mõtleb
50. eluaastale liginev Anne, kes saabub Pariisi uut elu otsima? Kas neil
tegelastel on prototüüpe?
Otseseid prototüüpe ei olnud. Tegelased hakkasid mind kohe kõnetama ja
see, mis paberile jõudis, ongi nende
kõne. Mina panin kirja.
Mis oli kirjutamise juures kõige raskem?
Kõige raskem oli kirjutada mitte oma lugu. Olgugi, et tegelased kõnetasid ja ka
kõnelesid, oli taamal kogu aeg teadmine,
et see ei ole päris minu oma laps. Ei tea,
kas võõrasemadel on sama tunne?
Olin sellest nüansist igal juhul teadlik
ja andsin endast parima, et kohelda kõiki tegelasi ning mõneti etteantud süžeed austuse ja armastusega. Kirjutamine liigutas lahti ka igasuguseid asju
minu sisemaailmas, millele tuli eraldi tähelepanu pöörata ja nendega tegeleda.
Sellest võiks samuti raamatu kirjutada!
Muidu aga läks kõik ladusalt.
Aega oli vähe, jutt jooksis. Läbikirjutamiseks
oleks
tahtnud
rohkem
aega, sest see on siiani olnud mu lemmikosa kirjutamise juures. Ent mis
lemmikuid siin ikka!
Protsessi iga osa tuleb võrdselt kohelda. Teksti kandmine paberile on samuti oluline, kuigi kõik ei pruugi alati
meeldida. Siis on vaja iseennast ületada, et jätkata ja edasi kirjutada, teades,
et õige asi koorub niikuinii välja.
„Inspiratsioon on amatööridele,” on

Boheemlaste
kokaraamat
Ann Ideon,
Gabriela Liivamägi
152 lk, kõva köide
See raamat sisaldab inspiratsiooni otse- ja keerdkäike, uute avastuste ja vanade lemmikute retseptideks
põimumist. Otsingud viivad läbi Supilinna
ja Karlova, Tartu Uue Teatri ja Genialistide
Klubi boheemlaselu Itaalia gurmeekeldritesse, toob tagasi Valgeranda, pillutab
Uude Maailma, Läti piiri äärde ja Hiiumaale. Ja toob tagasi muretusse Tartusse.

Aigi Vahing
öelnud Ameerika kirjanik Jonathan
Franzen. Professionaal teab, et inspiratsioon käivitub, kui ta istub kirjutama.
Ehk lühidalt: kirjutaja kirjutab. Ta ei mõtle kirjutamisest ega meenuta, kui tore või
raske oli kunagi kirjutada. Ta hakkab tööle, hakkab tegutsema.
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Enne avaldamist saatsid käsikirja
laiali oma sõpradele. Mida nemad
uuest romaanist arvasid?
Üks väga hea sõber, kellele raamatu
veel valmimata kujul lugeda andsin,
küsis: „Aigi, kas naised elavadki nii
keeruliselt?”
Vastasin, et ei tea. Nii elas Frida.

Kui sulle tehtaks praegu sama
pakkumine, siis kas võtaksid vastu?
Ei oska öelda. Eks näis!
Kes on su romaani lugejad?
Kas oskad kirjeldada?
Mulle meeldiks mõelda, et romaani loevad kõik need, keda huvitab, millist elu
on elanud naine, kes on saanud 85-aastaseks ja kavatseb ennast ära tappa.
Selles vanuses!

Eestlanna
Pariisis
Aigi Vahing
152 lk
pehme köide

Suhtesahver – armastus elab siin!
R
aamat on välja kasvanud väga
populaarsest Suhtesahvri blogist
ja Facebooki-lehest, kus sel on
üle 2000 jälgija-kommenteerija. Autor
Mirjam Männik kirjutab suhetest, oma
tee ja õnneotsingutest: avameelselt, humoorikalt, aga ka valuliselt.

ilmunud

seid müüa, kui leiad õige sihtgrupi ja
teostusviisi. Ja mina taipasin: suhted ja
kirjutamine on võimalik kokku panna
viisil, mida ma armastan.
Nii saigi loodud Suhtesahver. Seda on
siiani saatnud soe tagasiside. Milline
rõõm on teha midagi, mis tõeliselt naudingut pakub!

Delfi Date kui naerusüst

Kirjutasin kevadel märkmikku: sellest
saab mu elu parim suvi. Täpselt nii läkski. Tahtsin iseendaga tegeleda, tahtsin
teha lapsega mõnusaid asju.
Kuna mu puhkus oli kuu aja pikkune,
millele lisandus nädal, mil olin täiesti vaba ja üksi, mõtlesin lõbusalt aega veeta.

Ning leida oma ellu ka mõni tore meestuttav. Kust siis, kui tavaline trajektoor
on kodu-lasteaed-töö-lasteaed-pood-kodu? Tegin Delfi Date’i konto.
Alustasin enda kurssi viimisega Delfi
radadel. Tundus väga põnev. Ma ei mäleta täpselt, mis lausega toona mehed
end tutvustasid, aga praegugi võib Delfi
Date’ist leida kummalisi avanguid enda
iseloomustamiseks:
„Võtke paar sõõrikut ja kohvi – teile
valetatakse esimesel võimalusel.”
„Vaba. Laene ei ole.”
„Muide, mul pole isegi autot.”
„Kes ütles ooh!”
„Olen lihtne armas põnn, teisisõnu
lihtsalt sõnn.”

Kirjutasin tõenäoliselt esimese hooga
sama veidraid lauseid. Kuidas siis panna
ühte lausesse see, mida ma otsin? Tahtsin hoida asjad enda jaoks lihtsad ja selged. Kirjutasin: „Otsin meest, kes oleks
lihtsalt normaalne inimene.”
Ja siis läks mölluks! Iga hommik tegin
arvuti lahti ja veetsin kõige lõbusamalt
aega. Kui uskumatuid kirju ma sain! Kes
kirjutas, et otsib kolmandat magamistuppa. Kes küsis algatuseks, palju ma
palka saan. Kes kirjutas: „Oled minu
jaoks. Kirjuta kohe!!! Mul on sinuga tõsised plaanid!!!” Kes kirjutas luuletuse.
Kes küsis lihtsalt: „Mitu tuba sul on?”
Lõkerdasin tihti südamest.
Siiski. Oma puhkuse jooksul tutvusin

Butterfly
kokteilid
Kristo Tomingas,
Heinar Õispuu
80 lk
kõva köide
Eesti ühed hinnatumad ja tuntumad baarmenid Kristo Tomingas ja Heinar Õispuu
on koostanud fantaasia-ja värviküllase
raamatu, kuhu on kogutud põnevad kokteiliretseptid. Raamatust leiab juhised,
kuidas teha klassikalisi kokteile (Cosmopolitan, Maasika Margarita jt), aga on ka
retsepte, kuidas valmistada intrigeerivate
nimedega jooke (Teele Viira – viirastus;
Ott Lepland, tunnen elus end). Eesti suurimaja populaarseima kokteilibaari Butterfly Lounge omanikud Kristo Tomingas
ja Heinar Õispuu on ka tuntud koolitajad
ning mõlemad on võitnud rohkelt auhindu nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Delfi kaudu kahe mehega. Äärmiselt toredad olid mõlemad. Esimene oli ehtne
merekaru, kellega käisime mitu korda
merel seilamas. Külastasime Naissaarel
Jaan Tätte etendust, tegime Aegnal sumeda lõuna, võtsime päikest,
loksusime niisama. Päevades
oli värve.

Suhtesahver
Mirjam Männik
80 lk
kõva köide

