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Hingega ja aus kokaraamat
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„Minu köök. Toit talust ja turult”
on õige, hingega ja aus kokaraamat. Tegu on raamatuga, mis kannab endas lihtsat, kuid tugevat
sõnumit – toiduelamust ei saa
poolfabrikaatidest, hõrgutav
toit ei vaja tingimata eksootilisi
tooraineid. Tõesti hea toidu
eelduseks olgu kvaliteetsed Eesti
toiduained, loov mõtlemine ja
julgus katsetada.
Vt lk 5
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uudised
Lugemishuvi
au sees
Baltimaade 2011. aasta kauneimad
raamatud olid eksponeeritud eelmisel
kuul toimunud Balti raamatumessil
Vilniuses. Ühtlasi valisid Läti, Leedu
ja Eesti esindajad välja iga Balti riigi
kauneimate raamatute hulgast kolm
kaunimat.
Eesti raamatutest osutusid Läti ja
Leedu esindajate väljavalituteks ja
diplomi väärilisteks kirjastuse Pilgrim
välja antud ja Angelika Schneideri
kujundatud „Tee väe raamat”, Nornberg & Co poolt välja antud ja samuti
Angelika Schneideri poolt kujundatud
„Kokaraamat. Cookbook. Kochbooch”
ning Sakk & Sakk kirjastatud ja Ivar
Sakki poolt koostatud ning kujundatud „Aa–Zz. Tüpograafia ülevaatlik
ajalugu”.
Selleaastane Balti raamatumess
toimus koos Vilniuse raamatumessiga
23.–26. veebruaril Leedus ja kandis
motot „Ava maailm”, millega sooviti
tähelepanu juhtida lugemise olulisusele isiksuse arendamisel, kujunemisel ja maailma mõistmisel.
Messil osales ligi 250 eksponenti
üheksast erinevast riigist, teiste seas
ka Eesti Kirjastuste Liit messiboksiga,
kus eksponeeriti valikut eesti uuematest raamatutest. Nelja päeva jooksul
toimus ligi 400 erinevat üritust: raamatuesitlused, kohtumised kirjanikega, õpitoad, raamatute põhjal tehtud
filmide vaatamised ja seminarid kirjandusteemadel. Niipalju, kui meil oli
võimalik messiboksi töö kõrvalt jälgida, olid kõikide kohtumiste ja seminaride ruumid kuulajaid täis ja tihtipeale
jäid osad kuulajad ruumi puudusel
suisa ukse taha.
Messikorraldajate sõnul on raamatumess Vilniuse kultuurielus üks aasta
suurimaid ja olulisemaid sündmusi ja
eks seda tõesta ka huvi ning külastatavuse numbrid: nelja päeva jooksul
külastas messi ligi 60 000 inimest
(siinkohal toon välja võrdluse: kaks
aastat tagasi Eestis toimunud raamatumessi külastas pea kümme korda
vähem inimesi!) ning enimkülastatud
oli laupäev, mil messipääsme ostis
ligi 23 000 inimest. Kui messi esimestel päevadel (neljapäev ja reede) võis
täheldada messikülastajate hulgas
klasside kaupa kooliõpilasi, siis nädalavahetusel oli külastajaid igas vanuses, kuigi võib kindlalt väita, et raamatumess on väga populaarne ka lastega
perede hulgas.

Kaidi Urmet
Eesti Kirjastuste Liit
tegevjuht
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Eesti lastekirjandus
mullu: säravamad
tähed
Jaanika Palm

Eesti Lastekirjanduse Keskus
lastekirjanduse uurija

E

esti algupäraste lasteraamatute
arv, mis seni üsna visalt halvenenud majandusseisule vastu pidas, langes mullu mõnevõrra. Võrreldes tunamullusega ilmus esmatrükke
11 võrra vähem, kuid sellele vaatamata
on teoseid, mida pole kahju oma lugemislauale lubada.
Lasteni jõudis mitu köitvat luulekogu
(Milvi Panga „Kus sa oled päkapikk?”,
Ilmar Trull „Väike viisakas kärbes”).
Aasta tippsaavutuseks selles vallas võib
pidada Wimbergi „Rokenrolli”, mis on
kaasaegne ja tempokas ning vormiliselt
huvitav, sisaldades nii vabavärsilisi,
kordustel põhinevaid ja lauldavaid luuletusi kui ka mitmekesiste riimide ja
rütmidega traditsioonilisemaid värsse.
Ligi pooled proosaraamatutest on
adresseeritud algklassilastele. Mullused sellele vanusele mõeldud teosed on
kõvasti fantaasiakirjanduse poole kaldu. Realistlikku lastejuttu näivad viljelevat juba kogenud autorid (Aino Pervik
„Jüri soolaleivapidu”, Jaan Rannap
„Proua Vaideri hiirekull” jne). Sümpaatse käsitluse meie nüüdiselust annab Ilmar Tomusk raamatus „Volli vanad vigurid”, mis on sarja esimeset osast läbimõeldum ja stiilipuhtam. Autoril on
nüüd julgust ballastist loobuda, jättes
nõnda ka lugeja fantaasiale tööd.
Markus Saksatamme värskeimat
jutukogu „Tont ja mannapuder” iseloomustab varasematest teostest tuttav
lapselikult animistlik maailmanägemine ja uperpallitav fantaasia, mis on esitatud napis, rohkete dialoogidega vormis. Huvitava realistliku ja fantastilise
ühendusega on hakkama saanud ajaloolane Lauri Vahtre, kes kogumikus
„Meie suured tegijad” jutustab tõega pikitud luiskelugusid väljamõeldud ilukirjanduslikest (nt Kalevipoeg, Joosep
Toots) või reaalsetest kangelastest (nt
Konstantin Päts, Carmen Kass).
Mullu ilmus lastele tavapärasest
enam memuaare (nt Ülo Vooglaid
„Vanaisa”, Edgar Valter „Noodaspea
luiskelood”), köitvaim neist on kogumik
„Rosinad”, milles 18 tuntud ja armastatud lastekirjanikku (nt Ellen Niit, Piret
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uudised
Daniil Harms
Priit Pärna piltidel
Äsja ilmus vene absurdikirjanduse
klassiku Daniil Harmsi lastejuttude
raamat, millele on värvilised illustratsioonid teinud meie klassik Priit Pärn.
Daniil Harmsi absurdilood on kõigile
tuntud. Märksa vähem on seni eesti
keeles ilmunud tema lastelugusid,
mis moodustasid tema loomingus
üsna olulise osa. Nagu Harmsi puhul
ikka, jääb ka nüüd segaseks, kas tegu on rohkem täiskasvanutele või
lastele mõeldud lugudega, kuid elamus on see igal juhul. Kohtume siin
koer Bububu, nutika tüdruku
Maša, abitu professor Toru, Jaan
Kirvepea, Karl Ivanovitš Šusterlingi,
loomulikult Puškini, aga ka kaelkirjaku, lõvi, jaanalinnu ja rea muude
tegelastega. Raamatu jutud ja luuletused on tõlkinud Priit Aimla ning
Ilona Martson, kirjastas Tänapäev.

Euroopa parim
linnumääraja

Eesti enimtõlgitud lastekirjanik ja illustraator Piret Raud osales 20. märtsil Bologna
lasteraamatumessil üle maailma tunnustatud pildiraamatute autorite vestlusringis,
mille teemad olid raamatumaailm, digitaalne ajastu ja tulevikuvõimalused.
Foto Kaidi Urmet

Raud, Kristiina Kass) pajatavad oma säravama lapsepõlvemälestuse. Enne iga
kirjaniku juttu on ära toodud tema lapsepõlvefoto ning lühike, lastepärase käsitlusega loominguülevaade.
Põhikooliõpilastele vanuses 10–13 ilmus mullu kolm arvestatavat teost.
Enamasti on need realistlikud, vaid
Ilmar Tomusk kasutab jutustuses „Inglid kuuendas b-s” fantastilisi sugemeid.
Mika Keränen jätkas teosega „Salapärane lillenäppaja” sarja „Eesti laste
krimka”. Salaseltsil Ramps tuleb lahendada kummaliste lillevarguste juhtum,
mis tabab Tartut vahetult enne Soome
presidendi külaskäiku. Antud eagrupi
loomust, huvisid ja soove on aga kõige
täpsemalt tabanud Ketlin Priilinn, kes
jutustuses „Evelini lood” uurib paljusid
tänapäeva Eesti elu olulisi probleeme.
Noorteraamatuid ilmus mullu tervelt

11. Veel mõni aasta tagasi ülekaalu omanud üheülbalised realistlikud noortejutustused on kohta loovutamas mujalgi
maailmas populaarsetele fantaasiasugemetega noorteraamatutele. Köitvama
tulemuse saavutas siin nooruke debütant Airika Harrik jutustusega „Iseenda
laps”. Ka Linda-Mari Väli esikteos ideeromaan „Eikeegi eikunagi eikusagil”
väärib lugemist, kuna autor oskab tundlikult ja usutavalt edasi anda noorte
maailmavalu ja kohati utopistlikuna tunduvat idealismi. Realistlike noorteraamatute hulgast paistab aga silma Mare
Sabolotny „Peaaegu inimene”.
Kuigi mullune lastekirjandusaasta
tundub varasemate üliviljakate aastate
taustal arvuliselt kesisem, on nii mõnelgi mullusel teosel potensiaali saada laste lemmikuks ja kesta üle aja.

Kirjastuse Varrak vahendusel jõudis
äsja raamatulettidele seni eesti
keeles ilmunuist kõige põhjalikum ja
tänapäevasem linnumääraja –
„Linnumääraja. Euroopa ja Vahemere
maade lindude välimääraja”. Raamatu on kirjutanud ja illustreerinud
väga hinnatud ja palju rännanud
ornitoloogid Lars Svensson, Killian
Mullarney ja Dan Zetterström ning
see on tõlgitud juba 13 keelde.
Täielik välikäsiraamat annab infot
kõigi linnuliikide kohta, kes võivad
esineda Euroopas, Põhja-Aafrikas ja
suures osas Lähis-Idas, eestindatud
väljaanne on põhjalikult täiendatud
ka Eesti andmetega.

Kevadine
soodusmüük
Juba neljandat aastat järjest korraldavad Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti
Rahvusraamatukogu liidu liikmete
kevadist raamatute soodusmüüki.
Kui on vaja kingiideed koolilõpetajale või otsite hoopis soodsaid leide,
siis olete ka sel aastal oodatud!
Müügist võtab osa üle kahekümne
kirjastuse, nii et pakkumisi on väga
erinevaid. Müük on avatud Eesti
Rahvusraamatukogus 3. –4. aprillil
kl 11–20 ja 5. aprillil kl 11–18.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012
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ilmumas
Siil ja siisike
Daniil Harms
tõlkinud Priit Aimla
ja Ilona Martson
illustreerinud Priit Pärn
144 lk, kõva köide
Kas teadsite, et vene absurdikirjanik
Daniil Harms kirjutas ka lastele?
Harmsi looming ilmus peamiselt
Leningradi lasteajakirjades Tšiž ja Jož,
mis olid 1920.–1930. aastatel väga
populaarsed. Nende ajakirjade nimed
tähendavad tõlkes siisikest ja siili.
Sealt ka meie raamatu pealkiri. Lisaks
siilile ja siisikesele kohtume siin veel
ka vahva koer Bububu, nutika tüdruku Maša, abitu professor Toru, Karl
Ivanovitš Šusterlingi, veidralt itsitava
vanamehe, seitsme kassi, kaheteist
koka ja hulga muude tegelastega,
kes on kõik omamoodi erilised.

Natuke napakad
lood
Piret Raud
autori illustratsioonid
92 lk, kõva köide
Lood selles raamatus on natuke
napakad. Ka lugude tegelased on tiba
tobedavõitu, kuid see-eest väga armsad ja head. Siit leiab näiteks muna,
kellele meeldib seista pea peal, ja
õunapuu, kes kasvatab oma okste
küljes ordeneid, ning porgandi, kes
ei tea isegi õieti, kes ta selline on.
Veel räägitakse siin onu Vello nööbikogumiskirest ja kampsuni kallistamiskirest ja kalade kirest juua maitsvat teed.

Maffiariik
Luke Harding
tõlkinud Leho Luunja
400 lk, kõva köide
Luke Harding, ajakirjanik
ja Guardiani korrespondent, on töötanud Afganistanis, Iraagis, Liibüas ja
paljudes konfliktipiirkondades üle kogu maailma. Kuid Moskvast saadeti
ta välja. Raamatus „Maffiariik” kirjeldab Harding, kuidas temast sai Venemaa vaenlane ja milliseid jõuvõtteid
kasutas Kreml nii temast kui ka teistest inimõiguste aktivistidest, „sobimatutest” diplomaatidest ja opositsioonivõitlejatest vabanemiseks.

Käejooned
Nathaniel Altman
sari „Suur väike
entsüklopeedia”
tõlkinud Ülli Saar
496 lk, pehme köide
Käejoonte lugemine annab meile
hulgaliselt informatsiooni inimese
iseloomust, oskustest, tervisest,
suhetest. Lisaks peegeldavad inimese käed ka tema hetkesuundumusi
ja tulevikuvõimalusi. See raamat on
usaldusväärne kergesti jälgitav sissejuhatus käejoonte lugemise kunsti.
Keskendudes küll peamiselt läänelikele käejoonte lugemise traditsioonidele, tutvustab entsüklopeedia ka
Indias ja Hiinas tuntud käejoonte
lugemise meetodeid.

Eelijapäev
Tuule Lind
192 lk, kõva köide
Pärast ühte koolipidu
1981. aastal vägistatakse Lilith, peol valves olnud õpetaja.
Juhtum ei saa küll avalikuks, ent
Lilithi elu teeb kohutava kannapöörde ning kannatused panevad ta hauduma kohutavat kättemaksu. Tuule
Linnult on varem ilmunud romaanid
„Pööratud kuu” (Tänapäeva 2008. a
romaanivõistlusel äramärgitud töö),
„Päev algab öösel” ja „Vale tõde”.
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Kõrberebase mälestused
Priit Põhjala

E

rwin Johannes Eugen Rommel,
tulevane
Raudristi
kavaler,
kindralfeldmarssal ja Kõrberebaseks nimetatud osav väejuht, sündis
1891. aastal Saksamaal Württembergis.
Loobunud isa vastuseisu tõttu inseneriõpingutest, astus ta 1910. aastal 19-aastasena sõjaväkke – algas tema tõus
karjääriredelil.
Kui puhkes Esimene maailmasõda,
oli Rommel juba leitnant; 1914. aastal
läks ta 6. Württembergi jalaväerügemendi koosseisus leitnandina Läänerindele ning sai esimesed sõjakogemused Belgias ja Prantsusmaal võideldes.
Niimoodi kirjeldab Rommel oma esimese sõja eelset meeleolu: „Ulm,
31.07.1914 – üliraskelt rõhub „ähvardav
sõjaoht” Saksamaad. Igal pool tõsised,
segaduses näod. Uskumatud kuulujutud käivad ringi ja levivad kiiresti. Juba varavalgest on kõik kuulutustulbad
inimestest sisse piiratud. Üks eriväljaanne järgneb teisele. Varasel tunnil liigub 49. välisuurtükiväerügemendi 4.
patarei läbi vana riigilinna. Kitsastel tänavatel mürtsub vägevalt Die Wacht
am Rhein. Aknad avanevad, vanad ja
noored laulavad ja liiguvad vaimustunult kaasa. Mina ratsutan kaasa kui jalaväeleitnant ja nägusate kõrbide patarei rühmaülem, millisele kohale mind
on alates 1. märtsist komandeeritud.
Me traavime sel päikeselisel hommikul, teeme oma harjutusi nagu teistelgi
päevadel ja pöördume siis tuhandepäisest vaimustatud inimhulgast saadetuna kasarmusse tagasi. […] 18.00 on rügemendi ülevaatus. Pärast seda, kui ooberst Haas on oma välihalli riietatud rügementi põhjalikult vaadelnud, peab ta
kaasahaarava kõne. Laialiminekul saabub mobilisatsioonikäsk. Nüüd on asi
otsustatud! Võitlusvalmis Saksa nooruse hõiskamine kõlab vanadusest hallide kloostrihoonete vahel.”

Rommel kahes ilmasõjas

Aastal 1915 sai Rommelist Württembergi mägipataljoni kompaniiülem,
järgnesid lahingud Rumeenias ja Itaalias. 1917. aastal juhtis Rommel üksust
siis Saksa Alpikorpuse koosseisus tegutsenud Württembergi mägipataljonis, tehes kaasa 12. Isonzo lahingu
ning jälitades vaenlast üle Tagliamento
ja Piave jõe. 1918. aastal viidi ta üle
Generalkommando z.b.V. 64 staapi,
kus ta teenis sõja lõpuni.
Esimese maailmasõja lõppedes ülendati Rommel kapteniks. Pärast sõda oli
ta pataljoniülem ja Dresdeni jalaväekooli õpetaja, lisaks õpetas Potsdami

Erwin Rommel, noor ohvitser Esimeses maailmasõjas, oma värske kaasa Luciega. Danzig, 1916.
sõjaakadeemias. Kahe ilmasõja vahepeal kirjutas ja avaldas Rommel mitu
õpikut.
Teises maailmasõjas juhtis Rommel
sakslasi Põhja-Aafrika kõrbetes – just
sellepärast, kogudes seal kuulsust osava väejuhina, hakati teda nimetama
Kõrberebaseks. Hiljem aga hakati
Rommelit kahtlustama Adolf Hitleri
vastases vandenõus ning ta lõpetas elu
sunnitud enesetapuga 1944. aastal, et
vältida sõjakohtu alla minemist ja süüdimõistmist.
Rommel oli tuntud oma väejuhioskuste poolest, mis tegid temast ajaloo ühe tuntuma, peaaegu müütilise
väejuhi. Rommeli puhul mängis oskustega sama tähtsat rolli lahinguvaist. On
öeldud, et järgides oma vaistu ja südametunnistust, talitas Rommel elu otsustavatel hetkedel just nii, nagu ise
õigeks pidas, allumata välistele mõjutustele ja minnes vastuollu isegi Hitleri
mõrvakäskudega.

Tänini aktuaalne jalaväeõpik

Rommeli hinnatud ja tänini silmapaistev jalaväelahingu õpperaamat „Jalavägi ründab. Elamus ja kogemus” ilmus esimest korda 1937. aastal. Esialgu kasutati seda õpperaamatuna sõja-

koolides, kuid see sai õige kähku populaarseks ka väljaspool sõjaväelaste kitsast ringkonda. Raamatu ilmumisega
kaasnesid esinemiskutsed – Rommel
pidas loenguid oma kogemustest Esimeses maailmasõjas.
Raamatuski kirjeldab Rommel just
Esimese maailmasõja arvukaid lahinguid, ja seda noore, alles õppiva jalaväeohvitseri pilguga. Lisaks lahingute kirjeldustele ja nende käiku ilmestavatele
joonistele on Rommel raamatusse pannud isiklikud elamused, hinnangud ja
kogemused, lahingujärgsed tähelepanekud, nii-öelda õppetunnid ja tagantjärele tarkused, mis võimaldavad
igast kokkupõrkest tuleviku tarbeks järeldusi teha.
Mõned tähelepanekutest on üldist
laadi, näiteks on Rommel pärast ühte
esimestest lahingutest kirjutanud: „Sõda seab sõduri võimetele ja pingetaluvusele erakordselt kõrged nõudmised,
seetõttu tuleb juba rahuajal sõduritele
kõrgeid nõudmisi esitada!” Mõned järeldused on aga konkreetsed, näiteks:
„Liikumist udus kompassi abil tuleb
eraldi harjutada, kuna tänapäeval kasutatakse tihti kunstlikku udu”, „Kõrge vili pakub head varju, läikivad esemed
nagu täägid ja katelokid võivad siiski

Moelavad läbi kahe aastasaja
A
meerika filosoof Henry David
Thoreau on öelnud: „Iga põlvkond naerab eelnenud moevoolude üle, kuid järgib usulise hardusega
uusi.” Sõnad „uus” ja „mood” sobivad
hästi kokku – moe püsimatu loomus
tähendabki seda, et mood on alati uus.
Aja möödudes muutub see, kuidas
me ajaloolisi riietumisstiile tajume, üha
ähmasemaks. Sageli kasutatakse riietust mingi ajastu kirjeldamiseks, hetke
mingisse kümnendisse määramiseks.
Näiteks kui võtame vaatluse alla 1960.
aastad, on alati kusagil silmapiiril miniseelik. Aga tegelikult kulus peaaegu
pool sellest kümnendist, enne kui seeli-

ku serv jõudis kõrgusesse, mida võib
nimetada miniks.
Lennukad mõtted, mis esmapilgul
tunduvad uuenduslikud ja šokeerivad,
sulanduvad tasapisi igapäevariietusse,
või siis lükatakse nad kõrvale ja unustatakse, et kunagi palju hiljem sama teema
juurde tagasi pöörduda. Kui heita pilk
moe ajalukku, siis võib näha ühtesid ja
samu siluette ja värvitoone ikka ja jälle
tagasi tulemas. Uute moekunstnike uue
aja jaoks tehtud tõlgendused muudavad
need siluetid ja värvid lihtsalt uuesti
värskeks ja elavaks. Moe ajalugu ei tähenda ainult minevikku vaatamist, see
tähendab ühtlasi ka tulevikku vaatamist.

Käesolev rikkalikult illustreeritud
moelavade kronoloogia, mis kulgeb läbi kahe aastasaja, läbides haute
couture’i, valmisrõivaste ja tänavamoe,
sobib ajalooliseks ülevaateks, teatmeteoseks või inspiratsiooniallikaks kõigile, kes tunnevad huvi selle vastu, mida
inimesed on seljas kandnud.
Vaatluse alla võetakse kahe viimase
sajandi mood ja keskendutakse neile
punktidele, kus tähelepanu keskmesse
tõusis mõne riideeseme kuju või siluett
tervikuna, kus isikupärane stiil, mis alguses tähendas rikaste inimeste veidrusi, levis edasi kogu hästi rõivastuvasse ühiskonda. Samuti vaadatakse, milli-

foto raamatust

reeta” või „Liikumise pealt kuulipildujast tulistamine on kohane kokkupõrgetel ja rünnakul”.
Rommel ise võtab raamatu ülesande
kokku nii: „Vahetult pärast lahingut
tehtud ülestähendused peavad võitlusvalmis Saksa noorsoole näitama, millise piiritu andumuse ning vaprusega
Saksa sõdur ja eriti jalaväelane neljaaastases sõjas oma Saksamaa eest võitles. Nad peavad näitama, millise tohutu
edu saavutamiseks vaenlase üle – vaatamata allajäämisele võitlusvahendites
ja arvukuses – on Saksa jalaväelane võimeline ja kuivõrd oli vaenlasest üle ka
Saksa madalama taseme juhtkond. Lisaks peab raamat kaasa aitama sellele,
et raskeimal sõjaajal ning vahel suurte
ohvrite ja puuduse hinnaga omandatud
kogemused unustusse ei vajuks.”

Jalavägi ründab.
Elamus ja
kogemus
Erwin Rommel
tõlkinud Agur Benno
300 lk, kõva köide

se panuse on moe arengusse andnud
näiteks Worth, Chanel, Dior, Saint Laurent, Klein, Westwood ja Gaultier, kuid
uuritakse ka lava-, kino-, tantsu- ja
spordikuulsuste mõju igaveses muutumises olevale moele.

Moe ajalugu.
Ampiirkleidist
kaasaegse
disainini
NJ Stevenson
tõlkinud Ehte Puhang
288 lk, flexi köide
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Võlusõna sotsiaalsus

ilmunud
Silmaringi
reisijuht. Mehhiko
408 lk
pehme köide
Mehhiko on meeldivalt
mitmekülgne maa: seal on kivikõrbeid ja troopilisi metsi, mäestikuorgusid ja suurepäraseid randu Kariibi mere ja Vaikse ookeani rannikul.
Mitte ükski Mehhiko piirkond ei sarnane teistega ning igaühel neist on
oma värvikad traditsioonid. Peatükk
„Teretutvus Mehhikoga” kaardistab
riigi ning asetab selle ajaloolisse ja
kultuurilisse konteksti. Kuus riigi erinevaid piirkondi käsitlevat peatükki
ning pealinna kajastav „México”
tutvustavad olulisi vaatamisväärsusi,
abiks arvukalt kaarte, fotosid ja
jooniseid.

Mare Leino

TÜ Sotsiaaltöö Instituudi dotsent
raamatu tõlkija

S

otsiaalsust peetakse üldiselt paremaks kui selle puudumist (‘asotsiaal’ on lausa sõimusõna). Samas
sotsiaalsetel oskustel ning sotsiaalsusel
vahet eriti ei tehta. Tegemist on komplitseeritud valdkonnaga nii laste kui ka
täiskasvanute maailmas. Näiteks märgib Helsingi Ülikooli psühholoogiaprofessor Keltikangas-Järvinen oma äsja
eesti keeles ilmunud raamatus „Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused”, et kõrge sotsiaalsusega inimest ei tasu valida
juhiks, kuna ta ei suuda teha selliseid
ebamugavaid otsuseid, mis vähendaks
ta populaarsust. Vastutuse võtmine rasketel hetkedel on ülisotsiaalse inimese
jaoks liiga ahistav ning ta hakkab vastutust delegeerima.
Autori arvates on sõna „sotsiaalsus”
põhjendamatult ülehinnatud: töökuulutustes otsitakse ikka häid suhtlejaid või
sotsiaalseid inimesi – justkui see oleks
mingi võlusõna. Tegelikult on töökollektiivides endiselt rohkesti konflikte,
kuigi tööle on võetud n-ö sotsiaalseimad tegelased. Ketikangas-Järvineni
arvates jätaks intervjuul parema mulje
selline kohataotleja, kes ausalt tunnistaks, et tegelikult talle inimesed väga ei
meeldigi, aga töö ajal suudab ta nendega viisakalt suhelda.
Autori sõnum ongi, et sotsiaalsust tuleks eristada sotsiaalsetest oskustest.
Esimene on temperamendijoon, mis
viitab inimese soovile olla koos teistega. Sotsiaalsed oskused seevastu viitavad suutlikkusele tulla kaasinimestega
toime.

Sotsiaalsed oskused
kollektiivis

Sotsiaalsuse populaarsust selgitab illusioon, nagu kaasneks sotsiaalsusega
alati sotsiaalseid oskusi. Ometi see nii
ei ole. Ilmselt teavad kõik kedagi, kes
ise tahaks igal pool kaasa lüüa, kuid
teised tema seltskonnast ei vaimustu.
Sellised inimesed tekitavad kaose kõikjal, kuhu lähevad.
Raamatus keskendutaksegi tegelike
sotsiaalsete oskuste arendamise võimalustele. Mõned sõnumid seejuures on
ootamatud: suures grupis viibimine pole parim koht sotsiaalsuse õppimiseks,
kuna empaatia areng eeldab süvenemist kaaslase olemusse (mis paljude
inimeste keskel pole just lihtne). Lasteaialapsed pole kodustest lastest sotsiaalsemad, kuna suures grupis õpitak-

Silmaringi
reisijuht. India

Foto 9. klassi eesti keele õpikust „Peegel 3”
se pigem muid oskusi (nt enesekehtestamist) kui tegelikku sotsiaalsust (mh
empaatiat).
Paradoksaalselt lapse sotsiaalsus tema positsiooniga kollektiivis ei korreleeru. Prestiiži võib saavutada ka küsitavate vahenditega ning seda saab säilitada muuhulgas hirmu ja agressiivsuse
abil.
Näiteks kui väike laps võtab kelleltki
mänguasja, lööb ühte ja togib teist, kujuneb ta staatus ning positsioon märkimisväärselt kõrgemaks kui lapsel, kes
vabatahtlikult oma mänguasju teistele
loovutab, ise seejuures empaatiliselt
naeratades. Seega tuleb lastele juba
maast madalast ideaalsele normistikule
rajanevat käitumist õpetada. Väide, nagu vajaks agressiivne inimene pigem
kaastunnet kui karistust, KeltikangasJärvineni arvates paika ei pea – kasvatamatud, teisi kahjustavad inimesed
pahatihti just naudivad oma ebasotsiaalset käitumist. Ja parim, mida nende (ning ühiskonna) heaks teha saab,
on otsustav raamidesse surumine.
Vägivaldsus tuleb mängu juhul, kui
muid meetodeid enam pole. Kasutajale
endale pole see ei vältimatu ega soodus, kuna tekitab hoopis uusi probleeme. Järelikult sellist kaasasündinud
agressiivsust, mida peaks mingil moel
välja elama, olemas ei ole. Agressiivsust ei saa maandada näiteks meeletult
jäähokit tagudes, vaid vastupidi – erutus pigem lisab vägivaldsust. Ainsaks
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agressiivsuse vähendamise viisiks on
selle põhjuste kõrvaldamine.
Vägivaldsuse allasurumine ei vii
psüühilise pinge kuhjumiseni, kuigi vahel nõnda väidetakse. Pigem tuleks
probleemi lahendada konstruktiivsemate abinõude abil, mis pakuks ka inimesele endale palju suuremat rahuldust kui agressiivsete impulsside otsene väljaelamine. Autor annabki oma
raamatus mitmeid praktilisi nõuandeid,
kuidas laste käitumist kujundada saaks.

Kollektiiv ja sotsiaalsus

Sotsiaalsuse valdkond on aktuaalne
mitmes mõttes: virtuaalmaailma laienemine pärsib inimlike pädevuste arengut, mis seab lastekollektiividele senisest erinevamaid ülesandeid. Samas
muutused lasteaedade ning koolide
töökorralduses pole võrdelised ühiskondliku arenguga tervikuna, mis paneb veelgi suurema vastutuse ka lapsevanematele. Kuna lasteaiarühmad on
suured, siis sotsiaalsete oskuste asemel
(või koos nendega) õpitakse seal pigem
läbilöögivõimet.
Võimalik, et kooli minnes on lasteaialapsed küll suhteliselt targad, aga mitte
väga empaatilised. Algklasside õpetajad peavad nende läbilöögivõimeliste
ning ennast kehtestavate isiksustega
toime tulema. Lisaprobleeme tekib juhul, kui kooli ning kodu väärtused ei
kattu. Sellisel juhul langeb kogu probleemide laviin institutsioonide kaela.

Hoolimata sellest, et professor Keltikangas-Järvineni arvates suur kollektiiv pigem pärsib kui arendab mudilase
sotsiaalsust, lasteaiata hakkama ikkagi
ei saada. Kriitika asemel peaks keskenduma olukorra parendamisele ehk
spetsialistide
ning
lastevanemate
(täiend)koolitusele. Näiteks mängust
välja arvamist peetakse kõige varajasemaks kiusamise vormiks, millesse tuleb sekkuda nii vara kui võimalik.
Paraku võivad täiskasvanud seda
eristumist hoopis individuaalsusega arvestamiseks nimetada – et kui ta tahab
üksi nokitseda, las siis ollagi üksinda.
Ometi mingil määral vajavad sotsiaalseid oskusi kõik inimesed, kuna elatakse ju ühiskonnas. Mis tähendab, et ka
omaette hoiduvate lastega tuleb tegeleda. Laps peaks aeg-ajaltki kogema, et
teistega koos on tore olla. KeltikangasJärvinen annab oma raamatus juhtnööre nii lastevanematele kui ka pedagoogidele tegelike sotsiaalsete oskuste
arendamiseks.

Sotsiaalsus ja
sotsiaalsed
oskused
Liisa KeltikangasJärvinen
tõlkinud Mare Leino
184 lk, pehme köide

Õpime araabia keelt 15 minutit päevas
Kuldar Traks
raamatu toimetaja

R

ohkete illustratsioonidega keeleõpik on mõeldud algajale iseõppijale. Selle abil omandab õppija
araabia suhtluskeele baassõnavara ning
algteadmised grammatikast, lausete
moodustamisest ja kõige vajalikumate
tegusõnade vormidest. Õpik keskendub
Egiptuses enimkõneldavale araabia keele dialektile, mis on Araabiamaades üks
üldarusaadavamaid.
Õpik jaguneb kaheteistkümneks temaatiliseks peatükiks ja need omakorda viieks 15-minutiliseks õppetükiks,
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millest viimane on teema kordamine.
Kogu kursus ongi mõeldud läbimiseks
kaheteist töönädalaga. Õpiku teemad
hõlmavad peamisi puhkuse- või ärireisil ettetulevaid suhtlussituatsioone,
alustades tervitamisest ja enese tutvustamisest kuni tee küsimise, sisseostude
tegemise ja teenuste kasutamiseni.
Eraldi rubriigina leidub raamatus nupukesi, mis tutvustavad araabia kultuuri, toitude ja kommete eripärasid.
Päevased õppetükid sisaldavad 4–5
suulist harjutust, mille abil omandatakse uut sõnavara ning õpitakse seda kasutama vestluses. Iga õppetükk algab
kordamisharjutusega, mis aitab meenutada ja kinnistada varem õpitud. Ülesan-

nete vastused on trükitud lehekülje servale. Enesekontrolliks saab need kinni
katta kaaneserva pikendusega.
Kogu araabiakeelne tekst on õpikus
esitatud nii araabia tähtedega kui ka
häälduspäraselt. Araabia keel sisaldab
mitmeid eesti keelele võõraid häälikuid. Lühikesed juhendid nende hääldamiseks leiab õpiku algusest, kuid
häälduse parandamiseks on kindlasti
soovitatav kuulata araabiakeelset kõnet
muudest allikatest.
Õpiku kasutamine ei eelda araabia tähestiku tundmist, kuid soovi korral on
seda võimalik õppida raamatu lisade
põhjal. Samuti on soovitatav kirjapildi
järgi ära tunda mõningaid sõnu, mida

kasutatakse sageli siltidel ja viitadel.
Õpiku lisas on menüüteatmik, mis aitab orienteeruda araabiakeelses menüüs, ning umbes 2500 märksõnaga
eesti–araabia sõnastik.

Oma silm
on kuningas.
15 minutit
araabia keelt
Marion Sarhaan
160 lk, pehme köide

824 lk
pehme köide
India on üks mitmepalgelisemaid riike. Geograafiline piir ulatub Himaalaja mägedest põhjas kuni
troopilise lõunapoolse poolsaareni,
mille vahele jääb peadpööritav
kultuuride, keelte, rahvusgruppide,
religioonide ja elustiilide virvarr.
Raamatus on kirjeldatud iga regiooni
tähtsamad vaatamisväärsused, et
aidata Indias veedetud aeg otstarbekalt ära kasutada. Kindlasti on abiks
praktiline teave, mis aitab orienteeruda transpordi-, majutuse-, kombestiku jm keerukates valdkondades.

Väike konn ja
tema sõbrad
Friederun
Reichenstetter,
Hans-Günther Döring
32 lk, kõva köide
Mis seal tiigivees hõljub ja näeb
välja nagu väikeste mustade täppidega valge tarretis? See on konnakudu,
millest arenevad kullesed. Kullesed
ujuvad vees mitu kuud ringi, kuni
neist saavad väiksed konnad. Kuidas
saab aga pisikesest röövikust suur
liblikas? Ning mispärast lauluritsika
ja kiili vastsed kesta vahetavad?
Tegemist pole võlukunstiga, vaid
seda nimetatakse moondeks. Nii
saab väike lugeja teada paljudest
looduse ümberkehastujatest.

Väike tihane ja
tema sõbrad
Friederun Reichenstetter,
Hans-Günther Döring
32 lk
kõva köide
Raamat jutustab lihtsalt ja lapsesõbralikult paljudest meile tuttavatest lindudest. Lapsed saavad
ema ja isa abiga teada nii mõndagi
rähni, ööbiku, kajaka, valge-toonekure, haraka, kakkude ja teiste kohta.
Linnusõbrad uurivad ka seda, kas
linnud laulavad armastuslaulu, kes
kuhu pesa ehitab, kuidas linnupojad
lendamist õpivad ning muudki
põnevat.

15 minutit.
Kaloripõletustreening
Efua Baker
tõlkinud Elo Kiivet
128 lk, kõva köide+DVD
Raamatus on neli treeningukava –
poksi-, aeroobika-, jooksu- ja tantsutreening. Harjutused on jõukohased
algajatele, kuid sobivad ka edasijõudnutele. DVDlt saab kuulata eestikeelseid juhiseid ja näha raamatu kõiki
nelja treeningukava.
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Ilmunud

Mongoolias kullaotsijate jälil
Mongoolia
memuaarid.
Tiibeti koertega
kullaotsijate jälil
Roy Strider
410 lk, kõva köide
Tiibeti mastifid Häirä ja Karma, filmioperaator Manja ning Roy Strider rändavad
Eestist muinasjutulisse Mongooliasse, et
välja uurida kogu tõde illegaalsest kullakaevamisest Sinise Siidsalli Maal. Vaevarikas teekond viib otsijad läbi kõrbe ja üle
mägede, kardetud kullakaevurite varjatud
laagritesse. Edasine sõltub vaid õnnest,
ettevaatusest ja tiibeti koerte vaprusest.
Kunagi võimsa budismikantsina tuntud Mongoolia avaneb reisikirjas ka läbi religioosse vaate. Autor mõtestab

Linnumääraja.
Euroopa ja Vahemere
maade lindude
välimääraja
Lars Svensson, Killian Mullarney ja Dan Zetterström
tõlkinud Olav Renno
448 lk
kõva köide
Tegemist on seni eesti keeles ilmunuist
kõige põhjalikuma ja tänapäevasema
linnumäärajaga, mis on sobiv nii algajatele kui ka kogenud linnuvaatlejatele.
Täielik välikäsiraamat annab infot kõigi
linnuliikide kohta, kes võivad esineda
Euroopas, Põhja-Aafrikas ja suures osas
Lähis-Idas – teoses käsitletakse ligi 900
linnuliiki. Eestindatud väljaanne on põhjalikult täiendatud ka Eesti andmetega.
Rohkem kui 4000 üksikasjalikku illustratsiooni näitavad, kuidas eri liikide välimus varieerub vastavalt soole, vanusele,
aastaajale ja levikule. Põhjalikud tekstid
toovad aga esile iga liigi suuruse, elupaiga, tundemärgid, erisused ja häälitsused.

Ühislinn
fotoalbum
koostanud
Ilja Sundelevitš
216 lk, kõva köide
Nagu igas Euroopa pealinnas, elavad ka
Tallinna linnaruumis koos eri rahvustest
ja kultuuridest pärit inimesed. Album
„Ühislinn” koondab ühiste kaante vahele viis erinevat kunstnikku, viie erineva
rahvuse esindaja Tallinna lugusid (nii
teksti kui ka fotod), mis ühises linnaruumis on eri aegadel aset leidnud. Niiviisi
esitatakse ülevaatlik pilt, kus ühtede ja
samade kõigile tuttavate majade fassaadide taga võivad aset leida väga erinevad lood. Ning vastupidi. Erineva päritoluga inimeste lood võivad osutuda piisavalt sarnaseks.

Raha, rikkuse ja
raholuolu feng shui
Janno Seeder ja Siret Seeder
sari „Feng shui ja bagua”
192 lk, pehme köide
Kui mul on raha, siis loon rikkust, ja kui
olen rikas, siis olen ma oma eluga rahul.
Selline on tavapärane arusaam õnnest ja
edust. Kui raha on vähe, oleme õnnetud,
kuid ka väga suure rahaga ei ole võimalik tervist ja elu osta. Sarja neljandas
raamatus heidame pilgu feng shui
bagua raha, rikkuse ja rahulolu tsoonile.
Mida see endas sisaldab? Mis on raha
energia? Kuidas raha ligi meelitada?
Missugused on rahaga seotud hirmud?
Mis loob meile rahulolu? Kuidas rikkuse
energiat tasakaalustada? Appi võtame
ruumi, värvid, vormid, tegevused ja
mõttejõu.

budismi kui vabanemise õpetust
selle maa ajaloos, arengus ja
uusajas. Koerte ja inimeste pöörased seiklused kannavad lugeja läbi
Venemaa avaruste Altai mäestikku
ning Ulaanbaatari kloostritest
Kuramaa rannikule.
Raamatu on paberilõikustehnikas
illustreerinud Mongoolia tippkunstnik
Norovsambuugiin Baatartsog (illustreerinud ka raamatud „Mongolian
Folktales”, „The Secret History of
the Mongols” jpm). Roy Striderilt on
varem ilmunud raamatud „Himaalaja
jutud” (2008, 2011), „Minu Mongoolia” (2009) ning „Punane ja must”
(2010).

Tuule vari
Carlos Ruiz Zafón
tõlkinud Kai Aareleid
520 lk
kõva köide
kordustrükk
„Tuule vari” jutustab loo Daniel Semperest, kes on kaotanud oma ema,
ning et poega lohutada, viib isa poisi
Unustatud Raamatute Surnuaeda –
salapärasesse raamatukogusse. Raamat, mille Daniel seal välja valib, on
kellegi Julián Caraxi romaan „Tuule
vari”. Püüdes salapärase autori kohta
rohkem teada saada, paotab Daniel
ukse ühte Barcelona süngesse saladusse. Peategelase täiskasvanuks
saamise ja armastuse lugu kulgeb
kõrvuti minevikust kooruva nukra looga hukule määratud armastusest, vihkamisest ja kättemaksust, seda kõike
gootiliku põnevusromaani võtmes.

Risttuli
Dick & Felix Francis
tõlkinud Toomas Taul
328 lk, pehme köide
Kapten Thomas Forsythi
sõjaväelasekarjäär lõigatakse jõhkralt läbi, kui ta saab lõhkekeha plahvatuses rängalt vigastada. Pöördudes
tagasi koju, ratsahobuseid treeniva
ema Josephine’i juurde, tuleb tal aga
siiski oma sõjalist väljaõpet kasutada. Nimelt on Josephine’i seni auhindu võitnud hobused hakanud kõigil
võiduajamistel järjest kaotusi saama.
Üsna varsti saab Thomasele selgeks,
et keegi üritab ema tema kutsealalt
välja tõrjuda. Kas ta jõuab õigeaegselt oma ema karjääri ja maine päästa? Või leiab haavatud sõdur end taas
risttule all olevana?

Theodore Boone:
lapserööv
John Grisham
tõlkinud Anne Kahk
172 lk, kõva köide
Kui 13-aastase Theodore Boone’i parim sõber April keset ööd oma magamistoast jäljetult kaob, ei oska mitte
keegi arvata, mis temaga juhtuda
võis. Kuni hirm väikelinna oma võimusesse võtab ja politsei pimeduses
kobab, on see Theo, kes peab võtma
appi kõik oma teadmised ja nutikuse,
et tõele jälile jõuda ja April päästa.
Oskus pinget üleval hoida on teinud
John Grishamist rahvusvahelise menukirjaniku ja juriidilise põnevusromaani kroonimata kuninga; ka
Theodore Boone’i katsumused ja õnnestumised hoiavad lugejat raudses
haardes kuni romaani lõpuni.

2 (63)
4 (57)
29.26.
märts
mai 2011
2012

Toit vähi vastu
Raamatu eessõnast
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raamatu „Vähi vastu. Kuidas
muuta oma toitumist ja kaitsta
end keskkonna mõjude eest”
(e.k Varrak, 2009) autor dr David
Servan-Schreiber ütleb eessõnas käesolevale teosele:
„Curie instituut on teatanud, et oht
haigestuda elu jooksul mõnesse vähivormi ähvardab iga teist prantslast. Ja
tõepoolest, me kõik tunneme, et see tõbi võib puudutada meist igaüht. Peame
midagi ette võtma vähi ärahoidmiseks
ja täiustama meetodeid juba tekkinud
vähkkasvajate raviks.
Professor Richard Béliveau ja tema
kolleeg Denis Gingras on ühed esimestest, kes on pakkunud välja uudse lähenemisnurga vähile ja uusi võimalusi inimese tervise kaitseks. Nad toetuvad
oma töös paljudele avastustele vähirakkude kohta ning lääne- ja idamaade rahvaste hulgas läbi viidud terviseuuringute tulemustele.
Järeldus on lihtne: kõik me kanname
endas latentseid vähirakke. Ometi sureb vähki „vaid” üks inimene neljast.
Ülejäänud kolmel käivituvad loomulikud kaitsemehhanismid, mis hoiavad
ära latentsete vähirakkude arenemise
pahaloomuliseks kasvajaks.
Jaapanis on täheldatud täiesti tervete
meeste eesnäärme koes samapalju
mikrokasvajaid kui lääne meestelgi.
Kuid suremus eesnäärmevähki on Jaapanis kuni kakskümmend viis korda
madalam kui läänemaailmas. Ent kui
Jaapani mehed emigreeruvad näiteks
Ameerika Ühendriikidesse, ühtlustub
jaapanlastest emigrantide eesnäärmevähi juhtumite arv õige pea kohalike
Ameerika meeste sama vähi juhtumite
arvuga. Seega ei kaitse jaapanlasi mitte
geenid, vaid miski nende eluviisis.
Sama nähtust võib täheldada hiinlannade puhul, kes on kaitstud rinnavähi
eest niikaua, kuni nad elavad Hiinas,
ent pärast emigreerumist Ameerika
Ühendriikidesse või Euroopasse muutub oht surra rinnavähki nende seas sama suureks kui lääne naistel.
Maailma Vähiuuringute Fondi eksperdid on jõudnud järeldusele, et tõepoolest, kuni 40% läänemaailma vähijuhtudest oleks võimalik vältida pelgalt
toitumisharjumuste muutmisega (ja
veelgi enam, kui me end ka rohkem liigutaksime!).
Sellest lähtudes on Richard Béliveau

Vähi ärahoidmine võib olla isegi väga maitsev. Pildil on tumeda šokolaadi mousse
värskete suvemarjadega – retsepti leiate raamatust. 		
Foto raamatust
pühendanud suure osa temale alluva
molekulaarbioloogia labori vahendeist
toiduainete selliste omaduste uurimisele, mis võiksid aidata organismil võidelda vähirakkude vohamise vastu. Koos
Denis Gingras’ ja teiste kolleegidega
on ta teinud üllatavaid avastusi. Näiteks
kuidas rohelises tees sisalduvad katehhiinid takistavad vähirakkude levimist
naabruses paiknevatesse tervetesse
kudedesse ja nende rakkude kasvuks
vajalike uute veresoonte moodustumist. Ja et petersellis on põletikuvastase toimega aine apigeniin, mis mõjub
vähirakkudele suisa hävitavalt.
Autorid on siin raamatus läinud pelgalt teoreetilistest mõttearendustest
hoopis kaugemale. Meie kujutlusvõimet stimuleerivate toiduretseptidega aitavad nad igaühel meist omaks võtta uut
toitumisviisi. Nad pakuvad tavapäraste
roogade – praetud lihatüki, juustupasta,
pitsa – asemele uusi toite, milles
maitseelamused on ühendatud tervistava toimega. Söögem neid siis iga päev!
Retsepte on lihtsaid (nagu näiteks
munaroog kurkumiga või läätsesalat)
ja on ka veidi keerulisemaid (lõhefilee

spinatikattega), ent kõik need retseptid
on tõestuseks selle kohta, et iga päev ja
kolm korda päevas võib süüa toitu, mis
on peale vähivastase toime ka tõeliselt
nauditav. Mulle isiklikult meeldivad
need toidud koguni palju rohkem kui
tavapärane toit, mida ma sõin enne kohtumist vähiga. Inimesed, kes teavad, et
ma püüan toituda tasakaalustatult, on
minuga esimest korda koos süües tihtipeale üllatunud: „Aga te sööte ju vägagi
isukalt!” Justkui oleksin ma pidanud
end määrama elu lõpuni dieedile, mis
koosneb vaid mõnest riisiterast ja vees
keedetud brokolist! Ei, otse vastupidi:
süüa siin raamatus kirjeldatud roogasid
on tõeline maitseelamus!”

Toiduga
vähi vastu
dr Richard Béliveau
dr Denis Gingras
tõlkinud Helva Payet
264 lk, kõva köide

Maailm läbi koera silmade
K
ogu maailmas armastatud sarmikas koeraspetsialist, telekanali National Geographic saate
„Koeralausuja” täht Cesar Millan aitab
meil vaadata maailma läbi koera silmade. Millan on koerte käitumise teemadel kirjutanud kokku viis raamatut, äsja
eesti keeles ilmunud „Koeralausuja” on
neist esimene.
Tänapäeval on koeraraamatute, abija koolitusvahendite hulk suurem kui
eales varem. Kuid sellest hoolimata on
kogu maailmas palju rohkem halvasti
käituvaid koeri. Meil on küll olemas vahendid, et koolitada koeri hästi käituma, ent meil pole piisavalt teadmisi
koerte loomuse kohta. Kuigi paljud
meist on heasoovlikud ja armastavad
koeraomanikud, võib koerte ebapiisav
mõistmine põhjustada palju probleeme.

Lühidalt öeldes: koerad ei ole väikesed
inimesed. Nad ei mõtle nagu inimesed,
ei käitu nagu inimesed ega näe maailma inimeste moodi. Koerad on koerad
ja meie peame neid sellistena austama.
Koeri inimestena koheldes teeme neile
tõelise karuteene ja oleme ise süüdi
nende käitumisprobleemides.
Meie puudulikud teadmised oma lemmikute iseloomust ja vajadustest võivad
röövida neilt loomulikud vaistud, mida
nad kasutavad ellujäämiseks. Seepärast
muutuvad lemmikloomad tasakaalutuks ning tekitavad omanikele rohkem
peavalu kui rõõmu. Cesar Millan aitab
meil mõista koerte loomulikke eluviise,
et nad saaksid tasakaalukamaks ja õnnelikumaks. Niimoodi muutub meie sõprus koertega palju tervislikumaks.
Raamatust saab lugeja muu hulgas

teada, kas see, mida me oma koertele
pakume, on ikka seesama, mida koer
tõepoolest vajab, ning mil moel on koera loomupärane karjainstinkt aluseks
õnnelikule kooselule inimestega. Cesari terve ja tasakaaluka koera retsept on
liikumine, distsipliin ja hellus – just sellises järjekorras! „Koeralausuja” pakub
huvitavat lugemist kõigile koerapsühholoogia huvilistele.

Koeralausuja
Cesar Millan
tõlkinud
Marko Tiidelepp
312 lk
kõva köide
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ilmunud
Kuduja
mustrikogu
Lesley Stanfield ja
Melody Griffiths
tõlkinud Tiina Viil
208 lk
kõva köide
Suurepärane kudumismustrite valik
igal tasemel kudujale. Kolmesaja koekirja hulgast leiab nii klassikalisi kui
ka uhiuusi algupäraseid kirju, mis on
kahe andeka käsitöödisaineri pikaajalise töö tulemus. Mustrite juurde
on märgitud raskusaste ning need on
jagatud soonikuteks, vikliteks, palmikuteks, pitskoelisteks mustriteks,
nuppudeks, intarsiaks ning tähtedeks
ja numbriteks. Iga mustri juures on
värvifoto, mustrite skeemid on aga
trükitud mustvalgelt, nii et neid saab
kopeerida või skaneerida ja siis suurendada.

Kassipidaja
käsiraamat
Catherine Davidson
tõlkinud Piret Frey
192 lk
pehme köide
See raamat selgitab põhjalikult, miks
kassid käituvad just nii, nagu nad
käituvad ning kuidas kassi kehakeele
järgi aru saada, mida ta tunneb.
Raamat annab vajalikku infot ka neile, kel alles plaanis endale kass koju
tuua, ning seletatakse, mida kass vajab, et end tubastes tingimustes hästi
tunda. Küllalt levinud on valearusaam, nagu poleks kasse võimalik
õpetada ja et nad on rumalamad
kui koerad. Tegelikkuses on kassile
võimalik õpetada mitmeid asju,
mis muudavad teie elu lihtsamaks:
näiteks liivakasti ja kassiluugi
kasutamist ning isegi rihma otsas
jalutamist.

Koerapidaja
käsiraamat
Sophie Collins
tõlkinud Ülla Jürviste
192 lk
pehme köide
Selles raamatus käsitletakse küsimusi, kuidas uut pereliiget alates tema
saabumise esimesest päevast kohelda, sõltuvalt sellest, kas olete koju
toonud väikese kutsika või täiskasvanud varjupaigakoera. Läbi võetakse
kogu koera koolitamise algõpetus
ning sellega seonduvad küsimused
alates põhialustest (kõrval käimise ja
paigale jäämise õpetamisest) trikkide
õpetamiseni. Lisaks asjalikud soovitused nii parima veterinaari leidmiseks, parasiitide kontrolliks kui ka
info alternatiivsete hooldus- ja teraapiameetodite kohta.

Puude ja põõsaste
lõikamine
Väino Eskla ja Sulev Järve
192 lk
pehme köide
kordustrükk
Puude ja põõsaste üheks oluliseks
hooldustööks on nende okste lõikamine ja võra kujundamine. Sellega
saab reguleerida taimede kasvu ja
kuju, õitsemist ja viljakandvust, tervist ja vastupidavust. Kuna lõikamine
on tõsine sekkumine taimede arengusse, tuleks seda teha nii, et kasu
saaksid nii nemad kui ka meie. Käesolev raamat on täiendatud kordustrükk, kus praktikutest autorid püüavad edasi anda olulisema tänapäevastest tarkustest puude ja põõsaste
lõikamise kohta, tuginedes asjatundjate kogemustele ja teadlaste uurimustele.

Üks hingega
ja aus kokaraamat
Indrek Pärli

T

änapäeval tekib küsimus, milleks üldse kokaraamatuid osta –
on ju võimalik internetist leida
loendamatul hulgal kõikvõimalikke retsepte. Kui rääkida kokaraamatute masstoodangust, kus regulaarselt imetakse
pastakast kuluma kippuv märksõna
(koogid, kapsaroad jne), mille ümber
järjekordne peotäis vanu retsepte sobitada, siis minu arvates polegi erilist mõtet neid osta. Küll pean ma jätkuvalt kõvasti lugu kokaraamatutest, mis on tehtud hingega. Sellised raamatud ei edasta
sulle pelgalt teatud arvu retsepte, pigem
kannavad nad endas kirge, mõtteviisi,
filosoofiat. Neil on alati kandev idee, isikupära, nad peegeldavad autori sisemist
põlemist, mille sunnil idee kaante vahele üldse jõuab: raamatu peaeesmärk on
panna lugeja mõtlema, turgutada inspiratsiooni, olla muusaks.
Vesta Reest on laiemale avalikkusele
tuntud küll peamiselt hommikuse telekokana, kuid sellest faktist suurema
kaaluga on minu arvates tõik, et Vesta
on mitme tõsiselt hea kokaraamatu valmimise juures olulist rolli etendanud
ning ka toiduajakirjandus pole talle sugugi võõras.

Siga, part ja kits
ning enamgi veel

Raamat on loogilisteks osadeks jagatud
põhitoorainete järgi. Põld ehk jahulised, raba ehk murakas, aed ehk igasugu köögivili ja rohelus, karjaaed ehk
piimatooted ja „lihalikud” rõõmud, järv
ehk uimelised ning lõpetuseks mets
ehk seened ja natuke marjakestki. Suurim jaotus kuulub siin aiale, sest köögivilju ja ürdilisi tundub see kokanäitsik

ilmunud
Jakubijani maja
Alaa Al-Aswany
tõlkinud Kalle Kasemaa
sari „Moodne aeg”
232 lk
kõva köide
„Jakubijani majas” põimib autor ühte
väga erinevate inimeste elud – kõik
nad elavad kunagises uhkes hoones
Kairo kesklinnas. Kasutades eri ühiskonnakihtidest pärit tegelasi, käsitleb
Al-Aswany Egiptuse ühiskonna vastuolulisi teemasid. Ülimalt populaarse
ja loetava raamatu teeb sellest eelkõige autori suhtumine ja kirjutamisoskus, sest just tänu sellele on tegemist värvika, naljaka, südamliku,
kaastundliku ja põneva teosega. Alaa
Al-Aswany „Jakubijani maja” on kahtlemata viimaste aastakümnete kõige
enam tõlgitud ja kõige populaarsem
Egiptuse romaan.

Lillede keel
Vanessa Diffenbaugh
tõlkinud Faina Laksberg
336 lk
kõva köide
See hüpnotiseeriv, liigutav ja stiilne
romaan loob elava portree unustamatust naisest, kelle andekus lillede alal
aitab tal muuta teiste elu ajal, mil ta
ise peab võitlust oma sünge minevikuga. Victorial pole kusagile minna ja
ta magab linnapargis, kuhu istutab
väikese lilleaia. Peagi avastab kohalik
lilleseadja ta ande ning Victoria mõistab, et suudab lillede abil aidata ka
teisi. Aga kohanud lilleturul müstilist
lillemüüjat, küsib ta endalt, mis on
olnud ta elust puudu, ning seistes silmitsi piinava saladusega minevikust,
peab ta otsustama, kas teistkordne
võimalus õnnelikuks saada on väärt
riski.

Hea toidu eeldus on
kvaliteetsed Eesti toiduained

„Minu köök. Toit talust ja turult” on õige, hingega ja aus kokaraamat. Tegu
on raamatuga, mis kannab endas lihtsat, kuid tugevat sõnumit – toiduelamust ei saa poolfabrikaatidest, hõrgutav toit ei vaja tingimata eksootilisi
tooraineid. Tõesti hea toidu eelduseks
olgu kvaliteetsed Eesti toiduained ning
loov mõtlemine, julgus katsetada. „Üks
põhjus, miks mulle meeldib toidud võimalikult algfaasist ise valmistada, on
võimalus õppida toiduaineid ja nende
käitumist aina paremini tundma ning
ka järjest paremini toitu valmistada, retsepte tegema, nendega katsetama,
maitseid tunnetama. Maitsete maailmas orienteerudes on lihtne võtta ette
eksperimente, kas või väikseid,” kirjutab Vesta.
Raamatus on kodumaisust vägagi tõsiselt võetud, tundub, et pea ainukesed
mujalt pärit toiduained on ehk sool ja
pipar, ei muud. Samas pole retseptide
olemus sugugi maavillane, mitmeski
kohas on selgelt tunda näiteks Itaalia
või Prantsuse köögi mõju. Kuid ka neil
puhkudel on Eesti nüanssi selgelt tunda: sidrun on asendatud rabarbrimahlaga, viinamarjavein asendatakse õunaveini või suisa ketserlikult hapukurgiveega. Maitsestamisel on tähtsal kohal
karulauk, mädarõigas ning ürdid, mis
tegelikult ka meie maal hästi kasvavad,
nagu näiteks tüümianid, basiilikud või
salvei. Patta pistetakse ka võililli, nurmenukke, nõgeseid ja kuusekasvusid.
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Õnnemängijad

Murakal käimist ümbritseb alati suur pidulikkuse loor. Kuulatakse maad, kas keegi on
juba käinud ja näinud, millist sihti mööda tänavu kõige paremini soosse saab.
							

koledamal kombel armastavat. Saialillepesto, õunapirukas maksaga, karulaugurullid ja -määre, nõgese tagliatelle, grillitud kõrvits, frititud kõrvitsaõied
... silmad kirjud ja suu vesine, pööran
lõpuks lehte karjaaia juurde.
Lisaks klassikalisele sealihale on tublisti tähelepanu pööratud kõige maitsvamale linnule üldse ehk pardile. Seetõttu pole raamatus küll ruumi leidunud kanale, aga olgem ausad – kana oskab iga õige kodukokk nagunii mitut
moodi valmistada, sest kanaretsepte
leiab igalt poolt, kus vähegi keegi retsepte jagab. Meele võttis mul veidi mõruks siis, kui avastasin, et minu lemmikliha lammast polegi siin raamatus.
Seevastu on paarkümmend lehekülge
pühendatud kitselihale, mis on küll tänuväärt, sest kitseliha on lihtsa eestlase
toidulaual veel veidi tundmatu tegur,
kuigi kitsesid meil ju kasvatatakse ning
kodumaist kitsejuustugi müüakse siin
ja seal. Lihasektsiooni juures peab tunnustuseks ütlema ka seda, et sugugi
pole piirdutud vaid klassikaliste lihatükkidega, au sees on ka rupskid: neerud ja maks, pugud ja süda. Pöial püsti
selle eest!

Latikast kogreni,
kukeseenest mürklini

Järv on kena jaotus, sest siin hinnatakse ausat Eesti kala nagu latikas, ahven
ning – pange tähele – ka koger. Koger

foto

Kristjan Lepp

oli minu jaoks suur üllatus, sest kui oli
aeg mu elus, mil aastaid elasin hommikust õhtuni kodumaiste kokaraamatute
ja retseptide virvarris, siis retsepte
kokredega mulle sellest ajast ei meenugi. Mida kalamehed nendega tavaliselt
teevadki, annavad vist kassile?
Ka metsa poole minnes on hea tõdeda, et seenelistest vaatavad siin lisaks
kukeseenele vastu ka kogritsad ja
mürklid, tore vaheldus. Huvitaval kombel on raamatus ootuspärasest väiksem
osakaal marjadel, üldse jääb raamatust
mulje, et autor pole suuremat sorti magusahammas. Kuid mitte valesti mõista
mind siin, magusat kraami leidub raamatus küll mitmeski kohas, lihtsalt soolast on veel rohkem.
Mida öelda kokkuvõtteks? Olen varemgi kokaraamatutele arvustusi kirjutanud, kuid seekord oli mul esimest
korda siiralt kahju, et lubatud tähemärgid otsa said, sest palju väärtuslikku jäi
mainimata. Arvan, et juba see
fakt räägib enda eest.

Minu köök. Toit
talust ja turult
Vesta Reest
fotod Kristjan Lepp
232 lk
kõva köide

Julian Lees
tõlkinud Rebekka
Lotman ja Valner Valme
sari „Varraku
ajaviiteromaan”
312 lk, kõva köide
Kevad 1928, Portugali koloonia
Macau, torm. Lained peksavad, tuul
lõõskab, rotid vallutavad linna, rentslist hulbib pinnale laip. Nii algavad
sündmused Briti kirjaniku Julian Leesi
romaanis „Õnnemängijad”. Lees viib
lugeja 1920ndate lõpu Macausse,
revolutsioonieelsele Venemaale, Šoti
mägismaadele, Teise maailmasõtta
ja Hongkongi. Poeetiliselt, aga ka
vaimukalt kirjutatud romaan on mitme inimsaatuse lugu keeruliste ajalooliste sündmuste taustal, pakkudes
seiklust, põnevust ja üldinimlikkust.

Aednik
Prue Leith
tõlkinud Tiina Viil
sari „Varraku
ajaviiteromaan”
328 lk
kõva köide
Pärast piinarikast lahutust on Lotte
jätnud eduka arhitektikarjääri, et
saada kraad aianduse ajaloos ning
läinud tööle miljonär Brody Keegani
ülemaednikuks. Brody ei tea aedadest midagi ja tema maitse on niisama räige kui Lotte oma maitsekas.
Kui Lotte oma ülemuse ja tolle rikutud noore naisega konflikti satub,
leiab ta ennast emotsionaalsete
pöörete segadikus. Lotte teab,
mis on õige aia jaoks, aga ikka veel
lahutusest toibumata, mures oma
laste pärast ja hirmul raskustesse
sattumise ees, ei ole ta eriti kindel,
mis on õige tema enda jaoks.
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ilmunud
Triiv madalikule.
Mida internet meie
ajuga teeb
Nicholas Carr
tõlkinud Tiina Randus
272 lk
„Kas Google muudab meid rumalamaks?” küsib autor provotseerivalt ning
vastab sellele: jah, muudab küll. 2011.
aasta Pulitzeri kirjanduspreemia finalistide sekka jõudnud raamatus kirjeldab
Carr inimmõtlemise arengut alates tähestikust kuni kaartide, trükipressi, kella ja
arvuti leiutamiseni. Läbi lugemisoskuse
pika ajaloo on inimkond jõudnud internetiajastusse, kus süvenemise ja mõtisklemise asemel on oluliseks muutunud infoneelamise ja -töötlemise kiirus ja maht.
Oma väidete kinnituseks toob Carr arvukalt näiteid teadusuuringutest ja värvikatest tõsielulistest sündmustest. „Skunk
küberaiapeol”, „ludiit” ja „paranoik” on
vaid mõned väljendid, millega e-mulli
lõhki torkavat autorit on õnnistatud.

Väikesed panused.
Kuidas väikestest
avastustest sünnivad
suured ideed
Peter Sims
tõlkinud Ave Põlenik-Schweiger
200 lk, pehme köide
Raamat demonstreerib suurepäraselt, et
loomingulisus ja katsetusjulgus on tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas järjest
olulisemad edutegurid. „Asutaksin ettevõtte ja ajaksin omal käel äri, kui mul
oleks vaid hea äriidee,” kuulis Sims
Stanfordi ärikoolis õppides pidevalt.

Hiljem riskikapitali investorina töötades tähelepanekuid tehes jõudis ta
veendumusele, et suure idee otsingutest vaevatud inimesed lähtusid
täiesti valest eeldusest: enamik edukaid ettevõtjaid ei alusta hiilgavate
ideedega, vaid avastavad need töö
käigus. Katsetamine, avatus muutustele ja valmisolek eesmärke ümber
seada loovad Simsi veendumuse kohaselt innovatsioonile võrreldamatult
viljakama pinnase kui pikaajaliste
detailsete plaanide koostamine ning
nende külge klammerdumine.

Läbimurre.
Äriprotsesside
pideva täiustamise
kunst
Jari Pekka Kukkonen,
Sulev Senkel
142 lk, kõva köide
Raamat keskendub tootmisettevõtteis üle maailma laialdaselt rakendust leidnud lean-filosoofiale. Lean
aitab paljude väikeste, kuid pidevate
parendusprotsesside abil jõuda läbimurdeliste tulemusteni. Leani peamine põhimõte on lihtne – saavutada
vähemaga rohkem. Eelkõige tähendab see ressursside raiskamise vähendamist, läbimõeldult tegutsemist, koostööd kõigi organisatsiooniliikmete vahel ning protsesside
pidevat, lõpptähtajata täiustamist.
Kogenud lean-koolitajatena toovad
autorid ohtralt näiteid Eesti ettevõtete praktikast ressursse raiskavate
tegevuste vähendamisel.

Raamat kirjeldab ka korruptsiooniliiki, mida tuntakse nime all „ravimi mõju uuringud patsientidel”.

Foto Äripäeva

fotopangast

Ravimiäri hämarad telgitagused

A

ustria ajakirjanik Hans Weiss
läbib kuuekuuse ravimiesitlejate koolituse ja ehitab üles ravimitööstuse konsultandi usaldustäratava identiteedi, osaleb ravimitööstuse
suletud sümpoosionidel, pääseb ligi salajastele turundusdokumentidele ja
skandaalse sisuga uurimustele ning
muutub kliinikujuhtidele tagaotsitud
vestluspartneriks.
Weiss nimetab nimepidi prominentseid Saksamaa ja Austria arste, kes seisavad ravimikontsernide palgalehel, ja
kirjeldab, kuidas nad lasevad end ahvatleda ebaeetilistesse kliinilistesse
uuringutesse, riskides oma patsientide
tervisega. Autor toob konkreetseid
näiteid kontsernide pettustest alates
teadusuuringutest ja koolitustest kuni
uute medikamentide läbisurumiseni.

Teine, täiendatud trükk sisaldab uusi
sensatsioone mõjukate arstide korruptiivsest koostööst suurte farmaatsiaettevõtetega, rahvusvahelise firma juhtiva
ravimimänedžeri pihtimust kahtlastest
ärimeetoditest ning ka uut eessõna,
milles Weiss kirjeldab arstide ja
ravimikontsernide raevukaid reaktsioone pärast teose esmatrüki ilmumist.
Autor sai ka paar kohtuähvardust,
kuid keegi ei asunud siiski tema kirjutatut ümber lükkama. Kogenud ajakirjanikuna oli ta muidugi oma tagalat
kindlustanud ja säilitanud kõik asitõendid. Mõnda neist, näiteks e-kirju kasutas ta ka raamatus oma jutu tsementeerimiseks. Weiss: „Euroopas puudub
nii poliitiline kui ka juriidiline tahe
ravimifirmadele vastu näppe lüüa ja
neid seadusega ettenähtud reeglitest

kinni pidama sundida. „Meie kõrgeim
eesmärk on äriedu,” nagu kuulutas üks
Pfizeri turundusjuht Barcelona kongressil, millest mul õnnestus ravimitööstuse konsultandi rollis osa võtta.
Eetilised kaalutlused jäävad sealjuures
sageli kaotajaks pooleks”.”

Korrumpeerunud
meditsiin.
Arstid ravimikontsernide
käsilastena
Hans Weiss
tõlkinud Anu Wintschalek
256 lk, pehme köide
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Atlex
ilmunud
Eesti keele
õpiabi harjutusi
1.–4. klassini

Procida saar: ajaloo ja traditsioonide rikas Vahemere pärl, mis on inspireerinud Itaalia kirjanikke, luuletajaid ja režissööre.

Itaalia keel kõlab kaunilt
Kristiina Rebane

TÜ keeltekeskuse õppejõud

I

taalia keel kõlab kaunilt ka eestlase
suus juhul, kui ta seda puhtalt räägib. Selleks et keelt keelekeskkonnast eemal viibides kaunilt kõnelema
õppida, on vaja abivahendeid: sõnaraamatuid, keeleõpikuid, grammatikaid
jm. Merje Kala vastilmunud „Itaalia
keele grammatika” (toimetanud Fransesco Grabrielli) on seega eesti õppijale tõeline kingitus, koostatud eesti
autori poolt ning eestikeelsete teemakäsitlustega.
Käsiraamat annab ülevaate itaalia
keele foneetikast ja morfoloogiast ning
puudutab põgusalt lauseehitust. Eesti
keeleõppijat silmas pidades käsitleb autor põhjalikumalt nimisõna sugu, artik-

leid ja nende kasutamist ning verbi aegade moodustamist ja kasutamist. Kõik
teemad on rohkete asjakohaste näitelausetega illustreeritud. Oluline lisaväärtus on selged ja ülevaatlikud verbi
pööramistabelid.
Olles oma ülesehituselt klassikaline
itaalia keele grammatika lühiülevaade,
eristub see teistest – ka varem Eestis ilmunutest – mitmes aspektis. Kuna tegemist on algupärandiga, mitte tõlke
ega mugandusega, on see grammatika
oma autori nägu. Merje Kala enda keele- ja kultuurikogemus on sinna sisse
kirjutatud, lisades raamatule väärtust ja
omapära. Hea leid on esikaane siseküljel loetletud kaunikõlalised itaalia sõnad ja tagakaane siseküljel esitatud levinumate itaalia sõnade päritolu kaart.
Kogu materjal on esitatud selgelt ja
lugejasõbralikult. Pehmed kaaned ja

käepärane formaat teevad käsiraamatu
kasutamise mugavaks ja väga õnnestunud kujundus (Jana Lass) aitab luua õppimiseks ja materjali omandamiseks
vajalikku meeleolu.
Hoolimata sellest et käsiraamatus on
ära toodud itaalia keele grammatikat
puudutavad põhitõed, soovitan seda
eelöeldule tuginedes kõikidele itaalia
keele huvilistele, keeletasemest sõltumata.

Itaalia keele
grammatika
Merje Kala
lk 174, pehme köide

Küllike Kütimets
Tiiu Puik
80 lk, pehme köide
Töövihikuharjutused abistavad õpilast lugemis- ja kirjutamisoskuse
alusoskuste kujundamisel. Siin on
häälikanalüüsi, sõnas teistest pikema hääliku leidmise, sõnavara, mälu,
mõtlemise, käte peenmotoorika, ruumi- ja kuulmistaju, suulise ja kirjaliku
kõne arendamise ülesandeid, mõistatusi ning reebuseid. Harjutused on
erineva raskusega, sobides nii koolieelikule kui ka koolilapsele, kodus
või koolis kasutamiseks. Igaüks saab
pilte värvida oma soovi järgi. Täiskasvanule (emale-isale, õpetajale) jääb
suunav ja juhendav roll, kui laps ei
oska veel lugeda, või kui tekib raskusi harjutuste korraldustest arusaamisel ning nende täitmisel.

Kuidas muuta
laste mõtlemist
Feuersteini
revolutsiooniline
meetod intelligentsuse
arendamiseks
Howard Sharron ja Martha Coulter
tõlkinud Krista Kallis
260 lk, pehme köide
Feuersteini veendumus, et intelligentsuse potentsiaal on dünaamiline, mitte staatiline pärilik omadus,
on hariduspsühholoogias esile kutsunud tõelise revolutsiooni. Nagu
sellest raamatust võib lugeda, on ta
tõestanud, et kognitiivseid puudujääke saab parandada ja et mõtlemise

kognitiivse rikastamise programm suudab asendada puudulikku vahendatud
õppimise kogemust. Tema ideed, mida
nüüd tunnustatakse kõikjal maailmas,
võivad tuua väga suurt kasu tuhandetele
kiirete ühiskondlike muutuste ohvriks
langenud lastele, keda praegu sildistatakse kui „aeglasi õppijaid”. See raamat
sobib lugemisvaraks kõigile, kes tunnevad muret meie laste hariduse pärast.

Vallatu matemaatika
nutikale nuputajale
Pähklid, oad ja herned
Kristi Jaanus
92 lk, pehme köide
See on lõbusate piltidega
ülesandekogumik lastele, kellele meeldib matemaatika ja nuputamine ja nad
tahaksid lahendada ja koostada nipiga
ülesandeid. Need ülesanded sobivad nii
lapsele iseseisvaks nuputamiseks kui
ka põnevaks lisaülesandeks kiirematele
arvutajatele matemaatika tundi. Kogumikuga on kaasas ka kaks matemaatilist
täringumängu. Ülesanded seob tervikuks värviline koomiks, kus kaks tüdrukut ja kaks poissi saadavad üksteisele
koolis lauasahtli kaudu ülesandeid ja
salakirju.
Erinevad ülesanded on jagatud raskusastme järgi klassidesse. Kõige lihtsamad
on „herneülesanded”, need sobivad rohkem 1. klassile. „Oaülesanded” on kohased kõige paremini 2. klassi õpilasele ja
3. klassi õpilasele kordamiseks. Kõige
raskemad on „pähkliülesanded” ja sobivad peamurdmiseks 3. klassile. Mõned
ülesanded arendavad peale arvutusoskuse ja fantaasia ka funktsionaalset lugemisoskust.
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Kirjud lehed koduaeda!
Anu Jõesaar
toimetaja

K

irjulehiste taimede koguja Aarne Kähr kirjutas oma aastatepikkuse kogemuste põhjal raamatu kirjulehistest püsililledest ja kõrrelistest Eesti aedades.
„Kui Looja taimedele värvi puistas,
jäid mõned taimed hiljaks ja pidid leppima vaid rohelise rüüga. Seekord räägime taimedest, kellel läks paremini.”
Nende sõnadega alustab aiakirjanik
Aarne Kähr oma uut aiaraamatut „Kirjulehised püsikud ja kõrrelised”.
„Olles aastaid kogunud kirjulehiseid
taimi, arvasin, et võiks ka selle taimegrupi kaante vahele panna,” jutustab
autor raamatu sünniloost. „Rahva hulgas on kirjulehised taimed väga populaarsed ja nüüd, kui raamat trükikojas,
on tunda, et selle ilmumist oodatakse
väga.”

Õite asemel

Miks tasuks meie aedades rohkem
mõelda kirjulehiste kasvatamisele?
Poolnaljatades vastab autor: „Meie aiad
on sageli värvivaesed ja kirjulehised
taimed on nagu aia „õied”, mis annavad
värvi kevadest sügiseni.”
Värske raamatu rikkalikku pildivalikut sirvides saab see mõte paremini
selgeks. Fotod näitavad ilmekalt, kuidas kirjulehised taimed elavdavad aias
varjulisi kohti ja pimedavõitu nurki.
Võrreldes rahuliku, kahemõõtmelise
rohelusega toovad nad peenrakompositsiooni liikuvust ja sügavust. Kirjud
taimed aitavad rõhutada rohelehise
naabri voorusi, nii kuju kui värvi. Kui
aga aedniku eesmärgiks on rajada
kindlas toonis, näiteks valgete või kollaste õitega peenar, toetavad selle idee
efektset teostumist ka sobivalt paigutatud valge- või kollasekirju lehestikuga
taimed.

Lemmiktaimed

Kirjulehised on aianduses põnev ja
moodne teema. Uusi kirjulehiseid sorte tuleb järjest juurde ning lehtede värvid ja värvikombinatsioonid muutuvad
üha ebamaisemateks. Kähr soovitab
Eesti aedades ja haljastuses rohkem
kasutada näiteks helmikpööriseid, kelle sortidel on väga paljudes värvitoonides ja mustrites lehti. Kui algul tegid
ilma tumedalehised helmikpöörised,
siis aastatega on juurde tulnud mahedamaid ja sooje toone.

„Suurte tumedalehiste taimegruppide paigutamine aeda võib olla keeruline, küll aga pole probleemi leida õige
koht valgekirjulehistele või oranžikatekollakate lehtedega helmikpööristele,”
räägib autor.
Ka kõrrelisi soovitab ta aedades ja
haljastuses julgemini kasutada, nendega loodud kujundus mõjub stiilselt, mõnikord lausa ekstravagantselt.
Kähri enda aias kasvab mitusada kirjulehist taime. Ainuüksi lemmiktaimi
hostasid on tal 150 sordi piires, palju
leidub ka kopsurohtusid ja helmikpööriseid. Raamatusse on ta valinud suuremad kirjulehiste püsikute perekonnad
alates pinnakattetaimedest kuni kõrgekasvulisteni ning eraldi osana kirjulehised kõrrelised. „Leidub taimeperekondi, kus pea kõik liigid-sordid on kirjulehised ja neile vastukaaluks palju perekondi vaid mõne kirjulehise sordiga roheliste seas,” selgitab autor.
Piir kirjulehiste ja värviliste taimede
on vahel ähmane, isegi raskesti tajutav.
Paljud värviliste lehtedega taimed võivad olla mingil kasvuperioodil ühevärvilised, aga mingil teisel kasvuperioodil
muutuvad lehed mitmevärviliseks.
„Hinge jäid kriipima kirjulehised sinililled. Neid peaaegu ei müüdagi veel
Eestis, kuigi lääne kollektsionäärid on
nad juba aastaid tagasi Jaapanist „välja
kaevanud”. Neid saaks lääne taimehulludelt vahetada, kuid siis peab olema
midagi väga hinnalist ja haruldast vastu
pakkuda,” kurvastab taimekollektsionäär.

ilmunud
Taimetoidud
kõigile
Lia Virkus, Tiina Lebane,
Pille Enden
252 lk , kõva köide
Raamatu autorid ei ole taimetoitlased, kuid neile maitseb taimetoit väga! Olles aastate jooksul oma toiduvalikut teadlikult täiendanud tervisliku, organismile kasuliku
taimetoiduga, ongi häid retsepte kogunenud sedavõrd palju, et neid järgides saab valmistada erinevaid roogasid eri söögikorraks ja igale seltskonnale.

Potiemanda
parimad palad
Angelica Udeküll
276 lk, kõva köide
Lennukad toiduideed
koos praktiliste nippidega hõlbustavad argipäevast kokkamist ja pakuvad rõõmu nendeks hetkedeks, mil
võimalus ja soov söögitegemisele
rohkem aega pühendada. Kodukoka
valikute lihtsustamiseks on raamat
kahepoolne, kus ühel poolel lihtsad
ja kiired toidud argipäevaks ja teisel
poolel retseptid erilisteks sündmusteks. Kokku ligi kakssada retsepti,
hommikusöökidest pearoogadeni.

Kirjulehise naadi rühm annab valgete õitega peenrale aktsendi.

Kaks ablast
itaallast

Kirju taim aiakujunduses

Kui on soov kirjulehiseid taimi aeda
tuua, soovitab Aarne Kähr paigutada
nad nii, et neid tulevikus oleks hea vaadelda. Peene mustriga taimed võiksid
jääda teeraja või istumiskoha lähedusse, kus nende marmoreeringut või elegantset serva on kergem imetleda. Nad
on väga kaunid ka taimeanumas. Julge
ja võimsa kontrastiga taimed on seevastu loodud pilku püüdma. Neid võiks
paigutada teeraja algusesse või lõppu,
värava või ukse kõrvale, ruudu- või ristkülikukujulise istutusala nurkadesse,
aiaskulptuuri jalamile. Kontrastse lehestikuga hekk sobib kõige paremini
lakoonilise, põhiliselt muruplatsist
koosneva haljastusega. Tumedat tooni
taimed mõjuvad hästi heleda majaseina
või müüritise taustal.
Kirjulehise solisti esiletoomiseks
peenras tasub valida mõni lehel esinevatest toonidest ja korrata seda naaber-

Helmikpööriseid leidub peaaegu igas värvitoonis.		
taimestikus, täiendades näiteks kollasekirjut hostasorti samas toonis õitseva
päevaliiliaga.

Vajavad rohkem hoolt

Kirjulehised sordid vajavad enamasti
rohelistest rohkem poputamist ja värske raamat on just mitmete praktiliste
nüansside tõttu osutuda aednikule
väärt abimeheks. Olgu näiteks mainitud, et hortensiate lehevärvi mõjutab
mulla happesus, iseäranis punaste toonide puhul – happelises mullas on
oranž, punane või purpurne lehestik
säravamat tooni kui aluselises pinnases. Ka päikese ja valguse rohkus mõjutab tugevasti lehevärvi intensiivsust.
Tuntud tõde on seegi, et kirjulehiseid
taimi naljalt seemnest paljundada ei

fotod raamatust

saa, nende seemikud tulevad enamasti
tavalised rohelehised. Üksikuid erandeid siiski leidub: üsna usaldusväärselt
edastavad kirjulehisust põlvest põlve
kopsurohud, koldnõgesed, ogaputked.
Siiski tuleb suurem osa kirjulehiseid
sorte paljundada vegetatiivselt, kas jagamise teel või pistikust.

Kirjulehised
püsililled ja
kõrrelised
Aarne Kähr
148 lk
kõva köide

Küpsed suhted, küps armastus
Merit Kask

O

n lämbe suvelõpp. Virsikud
küpsevad lõhki, muru muutub
kollaseks ning kaks inimest,
kel on olnud aastate jooksul kamaluga
aega mõelda ja igatseda, saavad kokku
ning armuvad.
„Pikk nädalalõpp” on lugu suhtest,
mis saabub küpsusega. Teiste sõnadega – armastusest, mis tuleb pärast seda, kui juba üht-teist on möödas ja ühtteist kaotatud. Kunagi tantsiakarjäärist
unistanud Adele on pärast abielulahutust elanud nagu pagulane, kes naljalt
koduseinte vahelt nina välja ei pista
ning kellegagi peale oma 13-aastase po-

ja ei suhtle. Muust maailmast eraldatuna on elanud ka ootamatult naise ellu
saabunud vang Frank, kel õnnestub
vangla haiglapalatist põgenema pääseda ning kaubamajas ennast Adele ja tema poja seltskonda sokutada.
Ja siis on siin Henry, teismeline, kes
püüab kohaneda kõikvõimalike ootamatute muutustega, mis toimuvad tema peas ja püksis. Mida teevad klassiõe
sääred tema peas? Miks ta ei suuda pilku pöörata naabritüdruku rindadelt?
Mis kurat see on, mis tõmbab meest
naise poole ja naist mehe poole? Ja
miks see kõik peab toimuma tema enda
emaga? Nii ongi selle suvelõpu pleekinud toonides armastusloo jutustajaks
Henry. Poiss, kes näeb, et toimumas on
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midagi, mille üle tal puudub kontroll.
USA kirjanik Joyce Maynardil on takti ja kaastunnet. Hellalt, aga rangelt näitab ta lugejatele neid haavu, mis panevad inimesi armastust kartma, aga ka
seda igatsema. Olgugi, et Maynard pole sugugi vana, kõigest 59, on ta teispool ookeani olnud kuulus juba oma 30
aastat. Juba 19-aastaselt ilmus talt New
York Times Magazine’is kaanelugu
oma põlvkonna portreest.
Pärast seda on ta hakkama saanud
mitme eduka romaaniga, ent on üks väike eraeluline seik, mis ikka ja jälle kipub
varjutama tema loomingulisi saavutusi.
Nimelt asjaolu, et omaaegse 19-aastase
imelapse austajate sekka kuulus ka
eraklik kultuskirjanik Salinger, kellega

noorel Mynardil suhe tekkis. Õnneks
pole kõik need tuhanded uudishimulikud, kes selle peale mõne Maynardi
teose kätte on võtnud, pidanud pettumuse pisaraid valama. Kogu täheleapnu
on auga ära teenitud. Sooja vastuvõtu on
pälvinud ka „Pikk nädalalõpp”. Veel sel
aastal alustatakse romaani põhjal valmiva mängufimi võtetega, kus
peaosas Kate Winslet.

Pikk nädalalõpp
Joyce Maynard
tõlkinud Karin Suursalu
224 lk
kõva köide

Antonio Carluccio ja
Gennaro Contaldo
208 lk, kõva köide
Selles paeluvas raamatus on peale
imeilusate fotode ja meeldivate mälestuste ka üle saja keelt alla viiva retsepti ning kokkuvõtteks võib öelda,
et nende kaante vahele on koondunud lihtsalt hädavajalik lugemine kõigile, kes on siiralt huvitatud Itaalia
toidust.

Võrratud koogid
Lia Virkus, Pille Enden
216 lk, kõva köide
Andunud küpsetajad teavad, et ega küll küllale liiga tee. Kes on juba Lia ja Pille eelmiste koogiraamatute retsepte tüdimuseni proovinud, leiab vaheldust uuest
üllitisest. Autorid on kogunud sinna
sada uut võrratut koogiretsepti. Ikka
mõeldes oma lugejatele, kelle hulgas
on algajaid ja ka vilunud kokkajaid.

Ühe äpardi päevik.
Rodrick on kunn
Jeff Kinney
228 lk, pehme köide
Mida sa ka ei teeks, ära
küsi Greg Heffleylt, kuidas ta oma
suvevaheaja veetis, sest ta kindlasti
ei taha sellest rääkida. Kui Greg astub
uude kooliaastasse, tahab ta südikalt
viimased kolm kuud selja taha jätta…
eriti ühe juhtumi. Gregi ebaõnneks
teab sellest juhtumist, mida Greg tahab salajas hoida, tema vanem vend
Rodrick. Aga saladustel on kombeks
välja tulla, eriti kui mängus on päevik.

Ma leian su, Sky
Joss Stirling
292 lk, pehme köide
Sky’l on salajane minevik.
Matnud tõe oma traumaatilise lapsepõlve kohta sügavale
sisimasse, on ta müsteerium isegi
endale. Uues koolis alustades silmab
ta esimesena Zedi. Poiss kõmbib
koridorides kui jumalasarnane olend
surelike seas. Sky on rabatud, kui
poiss tema vastu huvi tunneb, aga
Zedi ja Sky jaoks on nende suhtes
rohkem kaalul, kui tüdruk esialgu
aru saab.
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Peidetud maa Hispaania

Ilmunud

Räestu raamat

Lauri Sommer
276 lk, kõva köide
Võromaa sydames on
kaardilt leitamatu Räestu kylä, autori maailma keskpunkt.
Lõunaeestilistes panoraamides saavad hääle Virunuka kalme inimesed
ja rahvasuu, kohalikud romantikud
Adson ja Jaik, vanavanemad, lapsepõlv, kassid, jõed, kivid, teised, kolmandad ja veel Keegi.

P

eidetud maaks nimetasid Hispaaniat muistsed foiniiklased. Seda ta
pikka aega oligi – karmide inimtühjade Püreneede taha peidetud salapärane ja omaette elav tohutu Ibeeria
poolsaar. Hulk erinevaid maakondi, igal
omad traditsioonid ja kombed.
Vastanditest ja varjunditest koosneb
see maa, kuid need kokku moodustavad ikka ühe ja sellesama Hispaania,
kus elab kirglik rahvas.
Lõpmata palju saladusi leidub kunagisel peidetud maal, tohutus mitmetahulises Hispaanias. Osa nendeni viivaid
uksi jääbki vist suletuks, aga ehk suudab see raamat mõnda neist pisutki
paotada.
See on neljas „Aja jälg kivis” – rännakud suurde, uhkesse ja salapärasesse
Hispaaniasse.
Ajaloolises Madridis külastame maailmakuulsatest kunstiaaretest tulvil
Prado muuseumi, mille kõrval väärivad
tundmaõppimist linna teine kunstipalee, Thyssen-Bornemisza muuseum
ning Madridi kuningapalee.
Andaluusias, Cordobas, paelub tähelepanu Mezquita – mošee, millest sai
katedraal. Ja muidugi mauride viimane
tugipunkt, kirjeldamatult kaunis Alhambra Granadas.
Kastiilias on külastamist väärt Segovia, kus asub Rooma impeeriumi aegadest pärit iidne akvedukt, ja El Escoriali kuninglik klooster, ühtlasi ka loss ja
mausoleum.
Ning loomulikult Barcelona, mõistatusliku Antoni Gaudí linn. Too julge,

Aavo Pikkuus,
kurat rattasadulas

Casa Mila katuseterass Barcelonas. 				
oma imepärases fantaasiamaailmas
elav arhitekt ja kunstnik jõudis enne Sagrada Familia loomist samuti meie teele jääva Palma de Mallorca katedraali
siseruumid uskumatult põnevaks kujundada. Põnevusest rääkides – oleks
ju patt jätta külastamata ka Suure Sürrealisti Salvador Dalí teater-muuseum
kunstniku sünnilinnas Figuereses.
Galiitsias ootab meid Santiago de
Compostela hiigelkatedraal, kuhu saabub palverändureid igast ilmakaarest,
Sevillas aga tohutu Catedral de Santa
María de la Sede, mida on kutsutud ka
hullude ehitusmeistrite kätetööks.
Vapustavalt kaunis mägitee viib meid
aga Rondasse, kuhu sealne härjavõitluse areen on otsekui magnetiga ligi tõm-

Foto Tõnis Erilaid

manud kuulsaid mehelikke mehi eesotsas Ernest Hemingwayga.
Ja lõpuks tõuseme köisraudteel Gibraltari kaljule Ibeeria poolsaare kõige
lõunapoolsemas tipus, et üle kitsa väina
silmitseda uduses kauguses paistvat
Aafrika mandrit.
Elamusterikkaid rännakuid!

Aja jälg kivis.
Hispaania
Helgi Erilaid
208 lk
pehme köide
raamat ilmub aprillis

Gunnar Press
224 lk, kõva köide
Aavo Pikkuus võitis rattasadulas kõik tiitlid, kullad ja pärjad, millest amatöörrattur sai unistada. Ent sama palju kui suurest
triumfist on raamatus juttu Pikkuusi
olelusvõitlusest lapsepõlve poistekambas, halastamatus jalgrattamaailmas, hirmu põlgavas rallisõidus, äris ja treeneritöös. Ning võitlusest raske haigusega.

Õitest hingeni
Mercedes Merimaa
136 lk, pehme köide
Taimetarga ja õieterapeudi Mercedes Merimaa teine raamat räägib taime õitest ja nende seosest
inimese hingega. Ajal, mil oleme
sisenemas Veevalaja ajastusse, on
inimesed järjest rohkem valmis
võtma vastu peenema võnkesagedusega õieenergiat. Õisi võiks tuua

oma ellu märksa julgemalt. Hinge
harmoniseerimiseks võib appi võtta
õieteraapia. Raamatust leiab Frantsila
ja Bachi õietilkade tutvustused. Lisaks
avaldab Mercedes Merimaa oma
maitsvate taimetoitude retsepte.

Eesti hümn
Küllo Arjakas
160 lk, kõva kõide + CD
Raamatus antakse ülevaade maailma maade hümnidest, kus leidub üht-teist kurioosset.
Seejärel jälgitakse Eesti hümni teket ja
omaks võtmist, hümni küsimust 1920.
aastate Eesti Vabariigis, selle saatust
ajaloo suurtormides ja au sees hoidmist paguluses ning Eesti hümni taastamist laulva revolutsiooni päevil 1988.
aastal. Viimased peatükid annavad ülevaate hümni temaatikast juba taastatud Eesti Vabariigis. Raamatus on “Mu
isamaa, mu õnn ja rõõm” noot ja sõnad
ning CD-plaat salvestusega. Raamat on
illustreeritud rohke pildimaterjaliga.

Esimene eesti
kokaraamat
Loone Ots, Marko Kulver
256 lk, kõva köide
See on mugandus rootsi virtina Kajsa Wargi mahukast
teosest, mis ilmus eesti keeles 1781.
aastal. Raamatu idee autor on kultuuriloolane Loone Ots, kes on tõlkinud teksti
tänapäeva eesti keelde. Retseptid on
valinud Kolme Õe peakokk Tõnis Siigur
ning Jäneda mõisa ülemkokk Marko Kulver. Kõik raskemad toidud on moodsas
köögis läbi tehtud ja pildile seatud.
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Ilmunud
Iisraeli riigi ajalugu
Colin Shindler
tõlkinud Krista Mits ja
Karel Zova
384 lk, pehme köide
Colin Shindler käsitleb
Iisraeli ajalugu alates selle riigi tekkest
1948. aastal: selle optimistlikku algust:
sisserännet, asustust, linnade ja institutsioonide rajamist, ning järgnenud
sõdu oma araablastest naabritega ja
igikestvat vastasseisu palestiinlastega.
Meie maailmapilt avardub, lugedes
autori huvitavaid sissevaateid sellesse
paljukultuurilisse ühiskonda, mis moodustus rohkem kui sajast erinevast juudi
kogukonnast, keda seob ühine ajalugu.
Vaatamata ühisjoontele lõhestavad
21. sajandil Iisraeli ühiskonda ideoloogilised vaidlused ning erinevad juutluse
ja judaismi tõlgendused. Need lahkhelid
avalduvad kõige eredamalt Iisraeli riigi
juhtide elukäigus ja ideoloogias. Shindleri eluloolised käsitlused Iisraeli esimesest peaministrist Ben Gurionist, Jitshak
Rabinist, Ariel Šaronist jt on paeluvad
uurimused inimestest, kes on toonud
Iisraeli sellisesse tänasesse, nagu see
on. Colin Shindler on silmapaistev
Iisraeli ja kaasaegse juudi ajaloo uurija,
Londoni Ülikooli Idamaade ja Aafrika
Uuringute Instituudi professor, kes osales ka oma raamatu esitlusel Tallinnas.

India ajalugu
Alain Daniélou
tõlkinud Martti Kalda
384 lk, pehme köide
Teos pajatab India ajaloost
enam kui 10 000 aasta vältel, varasest muinasajast kuni tänapäe-

vani. See raamat on loominguline teejuht läbi Hindustani poolsaare kultuuride, ajastute, riikide, rahvaste, usundite,
jumalate ja valitsejate rägastiku, milles
teetähisteks India tsivilisatsioonile
ainuomased ja igikestvad pidepunktid.
„Tänu oma asukohale, ühiskondlikule
ülesehitusele ning tsivilisatsiooni elujõulisusele on India omamoodi ajaloomuuseum, kus on säilinud kultuure,
rahvaid, keeli ning usundeid, mis on
sellel tohutul maal ilma segunemata ja
üksteist lämmatamata kokku juhtunud
ning sajandeid kõrvuti elanud. Ükski
sissetungija pole suutnud täielikult
hävitada varasemate rahvaste kultuuri
ning uued uskumused ja teadmised
pole ealeski asendanud varasemate
aegade uskumusi ja teadmisi.”
(A. Daniélou)
Raamatut vääristavad orientalist
Martti Kalda rohked kommentaarid.

Miljon kildu
James Frey
tõlkinud
Kristjan Jaak Kangur
392 lk, pehme köide
„Miljon kildu” on valdavalt autobiograafiline romaan sõltuvusega silmitsi
seisva 23-aastase ameeriklase James
Frey kuuest võõrutusravikliinikus veedetud nädalast – täis meeleheidet ja trotsi, jõuetust ja pingutusi, allaandmist ja
eneseületust, armastust ja sõprust
värvikate saatusekaaslaste seltsis.
Raamat on taotluslikult omapärase,
ortograafiat eirava stiiliga, peegeldamaks minategelase sisemuses valitsevat kaost ja pidetust, haarav kirjeldus
maailmast, mida enamik meist ei tunne.

Putukad, need mutukad...
Sirje Laidre

raamatu toimetaja

M

eie ümber elab tohutult
palju putukaid – 90% maailma loomadest on ju putukad –, kuid me tunneme neist väheseid. Ehk on vastne aimeraamat
seetõttu lausa kogupereraamat, mis
teeb kõiki pisut targemaks. Kas me
teame, miks on lepatriinul punaste
täppidega tiivad, millise moonde
teeb läbi munast välja pugev
putukalaps, enne kui temast saab
kaunis liblikas, või mis vahe on
tirtsudel ja ritsikatel.
Raamatust saab teada, kuidas
näevad välja ja mis elu elavad põnevate nimedega röövikuhunt, tontsuru, sipelgalõvi, sääriksääsk. Küllap
on vähesed meist juhtunud kuulma
kilgi siristamist, saati siis teda ennast näinud. Aga putukateadlane ja
loodusfotograaf Urmas Tartes on
pildile jäädvustanud nii salapärase
kilgi kui ka sääskede veealuse lasteaia ning veel sadakond vahvat putukat: kiile, liblikaid, kahe- ja kiletiivalisi ning mardikaid.
Ka tüütud vereimejad parm ja
sääsk ning põllumeestele nuhtluseks olevad kartulimardikad näevad piltidel üllatavalt armsad välja.
Lugema kutsuvad aga juba loomade tervist ja käitumist uuriva bioloogi Tuul Sepa kirjutatud putukalugude pealkirjad: Sipelgate põllumajandus, Kõik laste heaks, Tantsu pei-

Loigukiil oma täies ilus. 					
detud sõnumid, Kes on teadlaste lemmikputukas?, Nugadega jahti pidavad
daamid, Kui kiired on tontide hobused?, Kärbse maskeraad jt.
Kui raamatut lugedes kaob lapsel putukahirm või, veel parem, tekib lausa
huvi piltidel nähtud pisikesed loomad
loodusest üles leida, siis – ees on suvi ja
parim putukavaatluse aeg. Seni aga
võiks mängida mõttemänge ja kujutleda, milline võiks maailm putukate silme
läbi välja näha. Kui osata putukaid ja

Foto raamatust

nende toimetamisi märgata, on kogu
maailm kindlasti palju värvikirevam,
mitmekesisem ja põnevam.

Putukad õhus,
maas ja vees
Tuul Sepp ja
Urmas Tartes
104 lk, kõva köide

