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Kokaraamatute  
konkursist
Eesti kirjastusmaastikul on ilusaks 
traditsiooniks saanud aasta kokaraa-
matu konkurss. Tänavune konkurss 
oli juba kaheksas ja see on osa iga-
sügisest toidumessi raamprogram-
mist, kus messi avamisel kuulutatak-
se välja auhinnasaajad. 

Messi korraldaja Profexpo OÜ on 
koostöös Eesti Kirjastuste Liiduga 
seadnud eesmärgiks edendada eesti 
algupärase kokaraamatu väljaand-
mist, tunnustada nii autoreid, kujun-
dajaid kui ka kirjastajaid ja lõppkok-
kuvõttes anda vihjeid ka tarbijatele 
pakutavate hulgast valikute tegemi-
seks. Olgu märgitud, et hindamisele 
võib esitada ka tõlkeraamatuid,  
mille hulgast parimale saab osaks  
eripreemia. 

Toidumessi korraldajana võin öel-
da, et läbi aastate on meil olnud oma 
roll, luues konkursi abil võimaluse  
vahetuks kontaktiks kokaraamatu 
loojatele, väljaandjatele ning tarbija-
tele sobivas „temaatilises” keskkon-
nas suhtlemiseks. 

Parima kokaraamatu selgitamisel 
oli abiks seitsmeliikmeline žürii,  
kuhu kuulusid esindajad Eesti Kirjas-
tuste Liidust, Eesti Peakokkade Ühen-
dusest, Eesti Kujundusgraafikute  
Liidust, Profexpo OÜ-st ja ja Tallinna 
Raamatutrükikojast. Žürii hindas raa-
matuid lähtuvalt sisust, kujundusest, 
praktilisusest ja trükise kvaliteedist. 
Lisaks toimus praktiline „läbikatsu-
mine” Tallinna Teeninduskoolis, kus 
kokaeriala õpilased juhuslikult välja 
valitud retsepti järgi igast raamatust 
ka mõne roa valmistasid. Hinnati ret-
septi paikapidavust ja arusaadavust. 

Aasta kokaraamat 2012 konkursi 
võitjaks osutus Heidi Vihma koosta-
tud ja kirjastus Menu välja antud  
„Setost saarteni”. Tähelepanuväärne 
on, et nii teine kui ka kolmas koht läk-
sid samuti kirjastusele Menu. Teise  
koha sai „Sahver. Joogid”, autor  
Tuuli Mathisen ja Martin Hanson ning 
kolmanda koha „Nadja koogid 2”,  
autor Nadežda Kaarma. Parimaks  
tõlkeraamatuks tunnistati sel aastal 
kirjastuselt Varrak ilmunud „Tradit-
sioonilised ja uued hoidised”.

Kokku osales Aasta kokaraamatu 
konkursil 16 raamatut. Oma raama-
tuid esitasid konkursile lisaks  
eelpoolmainitud kirjastustele ka 
Aja-kirjade Kirjastus, Hea Lugu, 
Koolibri ning MTÜ Setomaa Tulevik

gemisega vaid ka arutamisega maailma 
tähtsate asjade üle. Tuleval aastal tee-
me uue hoo ja suurema ringiga, püüdes 
jõuda kõikidesse Eestimaa paikadesse, 
kus teatrid ja lasteaiad tegutsevad.

Selgusid tublimad ettelugejad
Sündmustest tulvil ettelugemise nädal 
päädis üle-eestiline ettelugemise võist-
lusega 4. klasside lastele. Maakondade 
parimad selgusid keskraamatukogude 
korraldatud piirkondlikel konkurssidel 
ning 20. oktoobril saadi kokku Tallinnas 
Eesti Lastekirjanduse Keskuses, et sel-
gitada võitjad. Väga tublid olid aga kõik, 
sest kohal olid ju parimatest parimad. 

Züriil, kuhu kuulusid näitleja Anti  
Kobin Nukuteatrist, Meelis Kompus 
Eesti Rahvusringhäälingust, Harrastus-
teatrite Liidu juht Kristiina Oomer ja 
IBBY Eesti osakonna president Leelo 
Märjamaa, oli pingerea seadmine tõsi-
ne väljakutse. Võitjaks osutus Isabel 
Masing Tartu Descartes’i Lütseumist, 
teine oli Torm Thor Niimann Tallinna 
Vanalinna Hariduskolleegiumist ning 
kolmanda koha võitis Aurelia Eleonora 
Kristjohann Holstre Koolist Viljandi-
maalt. Võitjad said pärjatud ja auhinna-
tud. 

Kõik osalejad said palju häid näpunäi-
teid žüriilt ning toreda päeva mälestu-
seks Aino Perviku autogrammiga raa-
matu „Klabautermanni mure” ja  
Meremuuseumi külastuse.

Mõnusat ettelugemist!

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012

Triin Soone 
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

Igaõhtune unejutu lugemine lastele 
on tore peretraditsioon, mis paneb 
punkti tegusale päevale ja annab al-

guse ilusatele unenägudele. See on 
vahva ja sisukas koosolemine – väärt 
aeg, mida saab veeta juba koos beebi-
eas lastega, mil ema-isa rahustav hääl 
loob turvatunde ning laps saab nautida 
vanemate tähelepanu. Aga mitte ainult. 

Just ettelugemisest saab alguse lapse 
side raamatuga, tema lugemishuvi ning 
tee iselugemiseni. Koos lugemine ri-
kastab sõnavara, õpetab kuulama ning 
arendab loovust. Ettelugemist ületäht-
sustada pole võimalik, see ongi tähtis.

Just seetõttu tõstame kord aastas, 20. 
oktoobril, ettelugemise pjedestaalile ja 
tähistame üle-eestilist ettelugemise 
päeva. Ikka mõttega tuletada kõigile 
meelde, kui tore on ette lugeda ja kui 
huvitav jutte kuulata. Traditsiooni alga-
tas 1994. aastal Eesti Lastekirjanduse 
Keskus ja rõõm on tõdeda, et paljud 
koolid, lasteaiad ja raamatukogud üle 
Eesti on selle mõttega kaasa tulnud 
ning korraldavad vahvaid ühislugemisi.

Ettelugemispäeval  
oli fookuses Aino Pervik
Tänavune ettelugemise päev oli pühen-
datud meie armastatud lastekirjaniku 
Aino Perviku loomingule seoses tema 

Raamat „Üle õue õunapuu”  
ilmus täpselt õigel ajal – on  
ju pimedad õhtud olnud ikka 
see aeg, millal igavuse peleta-
miseks jutte on jutustatud.  
Kui tänapäeva noortel lapsevanema-
tel on jututagavara väike, siis  
Koolibris ilmunud „Üle õue õunapuu” 
pakub just mõnusa valimiku meie 
rahvajuttudest ja -lauludest,  
sekka ka mõnusaid mõistatusi  
ja vanasõnu, mida koos  
lastega õhtuti lugeda.
Vt lk 5
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juubelisünnipäevaga. Ettelugemise 
päev oli hea põhjus tuletada meelde te-
ma varasemaid lugusid, mida on ajapik-
ku kogunenud terve hulk, ning tunda 
rõõmu uutest, sel aastal ilmunud raa-
matutest. Aino Pervik ühendab erine-
vaid põlvkondi ja tema raamatute seast 
leiab igaüks endale meelepärase. 

Tänased emad-isad on kasvanud 
koos Kunksmoori, Arabella ja paljude 
teiste toredate tegelastega ning nende 
lapsed loevad praegu Paulast, draakoni-
test, presidendist või Sulelisest ja Kar-
vasest. Aino Pervik peab ettelugemist 
väga oluliseks ja ütleb: „Väikesele une-
jutu kuulajale selgub, et sõnadega saab 
muudki ette võtta kui lausuda: ära tee! 
või: ei taha! Selgub, et sõnadest võivad 
tekkida kujutluspildid sellest, mida käe-
ga katsuda ei saagi. Siit saab alguse ka 
empaatiavõime, mis on üks inimese 
meeldivamaid omadusi.”

Kaasasime ka näitlejad
Et ettelugemine saaks veelgi huvitava-
ma ja laiema mõõtme, kutsusime sel 
aastal meiega liituma näitlejaid, et ühi-
selt külastada lasteaedu. Meie mõte 
leidis toetajaid ning ligi 40 Tallinna, 
Tartu ja Võru näitlejat käis heategevuse 
korras väikesi kuulajaid Perviku raa-
matulugudega rõõmustamas. 

Meile saabunud tänusõnad kinnita-
vad, et see oli elamuslik kohtumine nii 
kuulajatele kui ka ettelugejatele, kus 
sageli jutt ei piirdunud mitte ainult lu-

Tore valimik  
õhtujutte 

Uus raamat  
Katja Kettult
Kirjastus Koolibri ilmutas noore  
Soome kirjaniku Katja Kettu teise  
romaani „Ämmaemand”. Aasta  
tagasi ilmus tõlge tema romaanist  
„Keevitaja”. „Ämmaemand” on  
tegelikel sündmustel põhinev lugu 
Soome naise ja SS-ohvitseri ristunud 
eluteedest Lapi sõja künnisel. See on 
meeldejääv näide sellest, milleks  
inimene on armastuse nimel võimeli-
ne. Katja Kettu jõuline ja meisterliku 
keelekasutusega romaan toob lugeja 
silme ette mahavaikitud ajaloo,  
vangilaagrite ja saksa sõdurite sõja-
pruutide Soome. 

Eesti taluelu  
ajalugu
Novembris ilmub Heiki Pärdi koosta-
tud raamat „Eesti talu lugu. Ehitus-
kunst ja elu 1840–1940”. Selles  
rohkete fotode ja joonistega illust-
reeritud raamatus vaatleb etnoloog- 
kultuuriajaloolane Heiki Pärdi läbi 
elumaja arengu ka tolleaegses ühis-
konnas toimunud psühholoogilisi 
muutusi. 19. sajandil keskel algas 
aeg, mil Eesti arenes traditsioonili-
sest keskaegsest talurahvamaast 
moodsaks ühiskonnaks koos kõigi 
sellest tulenevate muutustega elu-
laadis ja mõtteviisis. Raamatu aval-
dab kirjastus Tänapäev, kujundas 
Andres Tali.

Sofi Oksanen  
Tallinnas
Kirjastuselt Varrak ilmub novembri-
kuu lõpul Sofi Oksaneni uusim  
romaan „Kui tuvid kadusid”. Romaan 
liigub läbi kolme aastakümne, mille 
sisse jääb Eesti Vabariigi esimese 
perioodi lõpp, Teine ilmasõda ning 
servapidi sulav ja stagneeruv Nõuko-
gude Liit. Samas on aga tegu looga, 
mis käsitleb inimese ja võimu suh-
teid. Sofi Oksaneni austajatel on või-
malik temaga kohtuda 27. novembril 
kell 18 Rahva Raamatu Viru Keskuse 
raamatupoes ning 28. novembril  
kell 16 Solarise Apollos. 

Jõulumüük Rahvus-
raamatukogus
4. –8. detsembrini toimub Rahvus-
raamatukogus iga-aastane raamatu-
te jõulumüük! Olete oodatud!

Üle-eestilisest ettelugemisvõistlusest osavõtjad ja žürii Eesti Lastekirjanduse Keskuses 20. oktoobril 2012.                    Foto Anu KehmAnn

Lugemishuvi algab 
ettelugemisest

Tiit Sarv
Profexpo OÜ juha-
taja, toidumessi 
korraldaja
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Kadunud vaated
Tallinna muutumine 
enam kui 400 fotol
Aare Olander
256 lk  
kõva köide
„Kadunud vaated” pakub sadade va-
nade ja kaasaegsete fotode võrdluse 
abil aimu, kuidas on viimase sajakon-
na aasta jooksul muutunud Tallinna 
kesklinn. Rõhk on piirkonnal, mis 
jääb vanalinna ning mere ja raud- 
teede poolringi vahele. Motiivid on  
jaotatud üheksasse peatükki, mis  
Viru väljakust ja Narva maanteest  
päripäeva alustades jõuavad Hobu-
jaama tänava kaudu ringiga ümber 
vanalinna samale väljakule tagasi. 
Parandustega kordustrükk mullu  
ilmunud populaarsest albumist.

Elu hinnakiri
Sirly Hiiemäe
182 lk  
kõva köide
Noor paljutõotav ajakir-
janik Saree saab peatoi-
metajalt vabad käed elulise artikli  
kirjutamiseks. Kolleegi juhuslik mär-
kus viib Saree surmateemadele ning 
annab naisele ootamatult sünge,  
kuid põneva kogemuse. Sirly Hiiemäe 
on õppinud filoloogiat ning õendust. 
Käesolevas raamatus on ta omavahel 
sidunud mõlemal erialal omandatud 
kogemusi ja teadmisi. 

Prantsuse  
pasjanss
Helle-Iris Michelson
238 lk,  pehme köide
Tõlkija ja toimetaja  
Helle-Iris Michelsoni 
mälestused rändavad sedapuhku 
prantsuskeelses Euroopas ning pea-
tuvad kord pikemalt, kord lühemalt 
väga põnevate isiksuste juures, saa-
des osa nende külalislahkusest ja 
vaimusärast. Kirjeldatud piltide rida 
teoses on kui juhusest juhusesse 
kulgenud elurada, nagu seda pakub 
teatav kaardimängki, mis prantsuse 
keeles (patience) tähendab kannat-
likkust ja vastupidavust.

Minu elu  
RAMETO-s
ehk Kuidas me 
meelt jahutasime
Toivo Tootsen
176 lk, kõva köide
1960. aastate keskel lubati Nõukogu-
de Liidus taas nalja teha. Veel enam –  
naljatamist suisa soositi. Ja nii loodi 
meelelahutussaadete toimetus  
RAMETO, mille esimene saade läks 
eetrisse 1965. aasta lõpus. See raa-
mat on raadio- ja teleajakirjanik Toivo 
Tootseni meenutus RAMETO-st. Sub-
jektiivne, fragmentaarne, üksikutest 
mälupiltidest koosnev. Ja et meeles 
on ikka rohkem see, mis saadete te-
gemisega kaasas käis, tuleb enamas-
ti juttu mitte niipalju saadetest kui 
just nende tegijatest.

Suur väike  
šokolaadi- 
raamat
Carla Bardi
tõlkinud  
Ehte Puhang
780 lk, pehme köide
Selles raamatus on üle 360 suure- 
pärase ja suupärase idee, kuidas  
valmistada šokolaaditorte, šokolaadi-
komme, šokolaadimuffineid,  
šokolaadijäätist, šokolaadiküpsiseid, 
šokolaadikreeme, šokolaadikokteile, 
šokolaadimakroonisid, šokolaadikoo-
ke... Ühesõnaga – see raamat on  
iga šokolaadisõbra unistus.

Hjalmar Kõrvits 
literaat

Üks kaasaja populaarsemaid aja-
looraamatute autoreid Antony 
Beevor otsustas pisemate vere-

saunade kirjeldamise asemel lõpuks 
ette võtta kogu Teise maailmasõja üld-
käsitluse. Aga milleks on vaja avaldada 
järjekordset raamatut Teisest maailma-
sõjast ja kas tõesti on veel midagi uut 
öelda? 

Beevor nendib, et on – pidevalt ava-
neb uusi arhiive ja varasemates käsit-
lustes on sageli probleemiks liigne kes-
kendumine Euroopa ja USA sündmus-
tele, kuigi tegevusväli oli palju laiem. 
Beevor maalib tervikpildi haarava ju-
tustusega, mis ulatub Põhja-Atlandist 
kuni Vaikse ookeani lõunaosani,  
lummetuisanud stepist kuni Põhja- 
Aafrika kõrbe ja Birma džunglini,  
SS Einsatzgruppe’deni piirimaadel, ka-
ristuspataljonidesse arvatud Gulagi 
vangideni ja Hiina-Jaapani sõja kirjelda-
matute julmusteni.

Euroopa ei sattunud 1. septembril 
1939 sõtta kogemata. Mõned ajaloola-
sed räägivadki „Kolmekümneaasta-
sest sõjast” perioodil 1914–1945. Tei-
sed väidavad, et see „pikk sõda”, mis 
algas bolševike riigipöördega 1917. 
aastal, jätkus hiljem „Euroopa kodusõ-
jana” kuni 1945. aastani, või isegi kuni 
kommunistliku režiimi krahhini 1989. 
aastal. 

Beevor valib sõja põhisündmuste kir-
jeldamiseks raami, mis algab 1939. aas-
ta augustis Mandžuuria piiril ja lõppeb 
sealsamas täpselt kuus aastat hiljem 
Nõukogude invasiooniga Põhja-Hiinas-
se. Järgnevalt lühendatult Beevori kir-
jeldus sõja algushetkedest:

1. juunil 1939. aastal oli lühike ja jäs-
sakas ratsaväekomandör Georgi Žukov 
kiireimas korras Moskvasse käsutatud. 
Stalinlik puhastus, mis oli Punaarmeed 
tabanud 1937. aastal, alles kestis. Seega 
uskus Žukov, keda korra juba oli süü-
distatud, et nüüd on temagi rahvavaen-
laseks kuulutatud. „Suure terrori” hul-
luses lasti trotskistlik-fašistlike spiooni-
dena esimestena maha just kõrgemad 
väejuhid. Žukov, kes oli paljusid ohv-
reid isiklikult tundnud, oli juba kahe 
aasta eest alanud puhastuse algul oma-
le kohe vanglakoti valmis pakkinud. 
Ent kui Žukov järgmisel päeval rongiga 
Moskvasse jõudis, ei võetud teda kinni 
ega lohistatud Lubjankale vangikongi. 
Selle asemel sai ta käsu ilmuda Krem-
lisse, kohtuma riigikaitse rahvakomis-

Tänapäev2
Ilmunud Sõjast uute nüanssidega
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Teine  
maailmasõda
I köide
Antony Beevor
tõlkinud  
Maia Boltovsky
440 lk, kõva köide

Surm suu ees
Peter James
tõlkinud Lauri Saaber
352 lk, pehme köide

sari, marssal Kliment Vorošiloviga, kes 
oli Stalini vana semu juba Kodusõja  
1. ratsaarmee päevilt. Puhastuse käigus 
oli see „keskpärane, ilmetu, intellek-
tuaalselt tuhm” sõjamees tugevdanud 
oma positsiooni andekaid komandöre 
fanaatiliselt elimineerides. Nikita 
Hruštšov nimetas teda hiljem talupoeg-
liku otsekohesusega „armee suuri-
maks sitakotiks”. Žukovile tehti teata-
vaks, et tal tuleb viivitamatult lennata 
Nõukogude Liidu satelliitriiki Mongoo-
liasse. Seal pidi ta üle võtma 57. erikor-
puse juhtimise, et Jaapani keiserlik  
armee otsustavalt tagasi lüüa. 

Nomonhani intsident, mida Nõuko-
gude Liidus hakati nimetama lähedu-
ses voolava jõe järgi Halhõn-Goli lahin-
guks, algas 12. mail 1939. aastal. Konf-
likt eskaleerus kiirelt. Piirkonnas paik-
nevaid Punaarmee üksusi tugevdati  
Taga-Baikali sõjaväeringkonna vägede-
ga, mida Žukov oli nõudnud kohe  
5. juunil peale kohale jõudmist. Nõuko-
gude vägede peamiseks probleemiks 
oli see, et tegutseda tuli rohkem kui 
650 kilomeetri kaugusel lähimast raud-
tee laadimisjaamast, mis tähendas to-
hutut ponnistust varustuse transporti-
miseks veoautodega mööda pehmeid 

stepiteid, mis olid nii viletsad, et edasi-
tagasi reisile kulus viis päeva. 

1. juuli öösel tungisid jaapanlased üle 
Halhõn-Goli jõe ja vallutasid strateegili-
selt tähtsa kõrgendiku, ohustades Nõu-
kogude vägede tiiba. Pärast kolme rän-
ka lahingupäeva sundis Žukov nad vii-
maks tankide osavõtul toimunud vastu-
rünnakuga uuesti üle jõe taganema. 

Samal ajal pidid Žukovi väed jätma 
mulje kaitsele asumisest. Nõrgalt ko-
deeritud raadiosõnumites nõuti järjest 
rohkem ehitusmaterjali varjendite raja-
miseks, valjuhäälditest mängiti vaenlas-
tele ehitusmüra, tohututes kogustes ja-
gati laiali raamatukesi pealkirjaga „Mi-
da peab punaarmeelane teadma kait-
sest”, millest mõnedki langesid ka 
vaenlase kätte. Samal ajal tõi Žukov pi-
meduse varjus juurde tanke, varjates 
neid vaenlase silmade eest. 

Jaapanlastel polnud aimugi, et Žuko-
vi väed olid selleks ajaks kasvanud  
58 000-meheliseks, mida täiendasid 
peaaegu 500 tanki ja 250 lennukit.  
Pühapäeval, 20. augustil kell 05.45 alus-
tas Žukov üllatusrünnakut, andes es-
malt kolmetunnise suurtükitulelöögi, 
mille järel läksid pealetungile tankid ja 
lennukid, samuti jala- ning ratsavägi. 

Kuigi jaapanlaste kindlameelsus ei 
lubanud neil iial alistuda, sai Kwantun-
gi armee ajast mahajäänud taktika ja 
relvastuse tõttu alandava lüüasaamise 
osaliseks.

Komatsubara väed piirati sisse ja hävi-
tati peaaegu viimseni pikaldases vere-
saunas, mis nõudis 61 000 inimelu.  
Punaarmee kaotas 7974 langenutena 
ning 15 251 haavatutena. 31. augusti 
hommikuks oli lahing lõppenud. Väikse-
mad kokkupõrked Mongoolias jätkusid 
kuni septembri keskpaigani, Stalin pi-
das rahvusvahelist olukorda arvestades 
mõistlikuks jaapanlaste vaherahuettepa-
nek vastu võtta. Ootamatu kaotus oli jaa-
panlasi põhjalikult vapustanud, samas 
kui nende Hiina vaenlased – nii rahvus-
lased kui ka kommunistid – 
said uut julgust. 

Jaapani suurtükivägi Hiina kehvadel teedel.                         RepRo RAAmAtust

Mihkel Mõisnik

Mõnevõrra neurootiline, üsna 
liberaalselt alkoholi tarvitav 
ja oma elu puntrast lahti haru-

tamisega hädas komissar Roy Grace ei 
ole eestikeelsel krimiskeenel veel figu-
reerinud, kuid arvestades tema popu-
laarsusega mujal, on selleks ilmselt 
viimane aeg. Peter Jamesilt on praegu-
seks ilmunud kaheksa Roy Grace’i ro-
maani, mis nii lugejate kui ka kriitiku-
te poolt enamasti ülivõrdes hinnan-
guid saanud. Jamesi romaanidele on 
omane põhjalik uurimistöö ja tehniline 
täpsus ning, kui üldse analoogi otsida, 
siis pisut võiks see meenutada ehk 

Saage tuttavaks: Roy Grace
Raymond Chandleri hämaravõitu maa-
ilma heas traditsioonilises Briti krimi-
kastmes.

Uus ja väga teistmoodi detektiiv
Autor selgitab, miks ta lõi inspektor 
Roy Grace’i tegelaskuju:

„Roy Grace on uus ja väga teistmoodi 
detektiiv, kes tegutseb Inglismaal, Brigh-
tonis – linnas, mis on Ühendkuningriigi 
kõrgema klassi kurjategijate seas üks po-
pulaarsemaid elupaiku (seda rääkis mul-
le endine politseiülem). Grace’i oma ko-
gemus ja isiklik kaotus – ta naine on ol-
nud üheksa aastat kadunud – muudab ta 
avatuks kõigile politseitöö meetoditele, 
et selgitada välja tõde uuritavates kuriteo-
juhtumites ning püüda teada saada, mis 

tema naisega ikkagi juhtus. Ta kasutab 
kõiki kättesaadavaid võimalusi kõrgteh-
noloogiast vanamoodsa politseitööni, kri-
minalistikast ja patoloogiast meediumite 
ja selgeltnägijateni, keda ta tänu oma hu-
vile paranormaalsete nähtuste vastu ära 
ei põlga. Mind huvitavad väga politseitöö 
erinevad tahud ning eriti see, kuidas see 
aja jooksul muutub, ja Grace’i romaanide 
jaoks tehtav uurimistöö pakub mulle sel-
lest kõigest pea täieliku läbilõike.”

Sarja algus: mitte kuigi  
süütu poissmeesteõhtu
Sarja esimene raamat „Surm suu ääres” 
algab mitte kuigi süütust poissmeeste-
õhtunaljast. Mõni tund hiljem on aga 
Michael Harrison kadunud ja ta sõbrad 

surnud. Pulmadeni jääb ainult kolm 
päeva ning komissar Roy Grace’i poole 
pöördub Michaeli kaunis, meeleheitel 
mõrsja Ashley Harper. Grace avastab, 
et ainus mees, kes peaks Michael Harri-
soni asupaigast midagi teadma, ei ütle 
mitte midagi. Uuest olukorrast on tal 
palju rohkem võita kui keegi 
aimatagi oskab, sest ühe mehe 
õnnetus on teise õnn...
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ilmunud

hakkab pikkamööda tolmu koguma.
Käesoleva teosega juhatab autor sis-

se kolmeosalise romaanisarja üldnime-
tusega „Üheksakümnendad”, kus elus-
tuvad tolleaegsed tegelased, kus nad 
jälle on noored, tulvil teotahet, elurõõ-
mu ja optimismi, kus nad elavad,  
armastavad, tunnevad oma tundeid ja 
võitlevad oma võitlusi.

Vabrik
Avo Kull
368 lk 
kõva köide

Tänapäev 3
www.tnp.ee
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sugused peeglid eriti meie, laste, sil-
mis. Keset tuba oli suur − lai laud, millel 
olid jämedad treitud jalad, viies jalg ise-
gi laua keskel. Laua ümber olid niker-
dustega (samasugused nagu peeglitel) 
toolid. Toolide peal olid valged puuvilla-
sed või linased toolikatted seotud tooli-
jalgade külge. Ahjumüüri lähedal seina 
ääres oli väiksem laud, kus oli raadio. 
[...] Akendeta seinal rippus peremees 
Hennu, perenaine Mari ja poeg Arnoldi 
suurendatud ja raamitud rinnapildid 
(fotod). Põrandal oli peaaegu meetri-
laiune ja pikk põrandariie, mis oli las-
tud kududa telgedel. See oli villane pu-
nastes-kollastes toonides mustriga,” 
mäletab Irene Karpa oma lapsepõlve-
kodu 1930. aastatel.

he sambaga. Sambale oli ümargune tei-
vas otsapidi oherdiaugu sisse kinnita-
tud, kuna teine teibaots niisamasuguse 
oherdi-augu sisse taoti, mis paraja koha 
peale seinapalgi sisse oli puuritud. Nõn-
da oli sängi teling valmis. Nüüd pandi 
põhjalauad pikuti teivaste peale, ääre-
laud serviti ette ja rukkiõled aluseks 
sängi. Õlgede tüükad raiuti kirvega 
ühetasaseks ja suruti otsad vastu ääre-
lauda, et see – lahtine nagu ta oli – eest 
ära ei vajuks. Õlgede ladvad suruti vas-
tu seina, nii et õlepead üles kooldusivad 
ja ümarguse joone sünnitasivad, nii et 
seina pool magaja tahtmata teise otsa 
vastu vajus. Pea-aluseks seati ümargu-
ne õlevihk, paremal korral aganatega 
täidetud kott. Katteks võeti kuub või ka-
sukas, sest vaipasid selleks veel ei tarvi-
tatud. Palakas – lina, kuigi sellesarnast 
külje alla oleks võetud, oleks sedamaid, 
kui magaja ennast liigutas, kokku rulli-
nud. Aga – see oli „sakste viis”, talupoe-
gadel ei olnud sellesarnast tarvis …”

Uued ajad, uued majad,  
uued kombed
Uutes majades hakkasid kehtima uued 

Heiki Pärdi

19. sajandi keskpaigast algas 
aeg, mil Eesti arenes tradit-
sioonilisest keskaegsest ta-

lurahvamaast moodsaks ühiskonnaks 
koos kõigi sellest tulenevate muutuste-
ga elulaadis ja mõtteviisis. 19. sajandi 
keskpaiku hakkas ka sajandeid rehe-
majades elanud Eesti talurahvas neist 
loobuma.

Ka elumaja ise muutus millekski palju 
enamaks kui lihtsalt peavarjuks – sellest 
sai üks tähtsamaid staatusesümboleid. 

Väike ja ühine
Talupojaühiskonnas puudus avaliku ja 
privaatse vahel selge piir. Toonased 
majadki olid sisemiselt liigendamata: 
need ei olnud jagatud mitmeteks eri 
otstarbega ruumideks nagu me täna-
päeval oleme harjunud. Sootuks puudu-
sid moodsa inimese jaoks eriti tähtsad, 
eraldatust ja üksiolemist võimaldavad 
privaatruumid või -alad. 

Sellise elamisviisi puhul kulges ja toi-
mus kõik teiste silme all – polnud või-
malusi intiimseks eraeluks või lihtsalt 
eraldumiseks. Eri soost inimesed, lap-
sed ja täiskasvanud, tuumperekonnad 
ja teised perre kuuluvad inimesed ela-
sid läbisegi koos. Maja seinad eraldasid 
kodu küll välisilmast ning pereliikmeid 
võõrastest, aga seespool ei olnud iga 
inimese jaoks „oma” ruumi. Majades ei 
olnud ka elektrit ega veevärki.

Varem olid ühe katuse all ühes majas 
elavad inimesed moodustanud ühe pe-
re, ehkki nad kõik polnud veresugula-
sed. Tolleaegne suurpere oli eeskätt 
majanduslik üksus, kus inimene ei  
olnud mitte indiviid, vaid pere liige.  
Inimesed ei peitnud ennast oma maja 
nelja seina vahele, igapäevaelu kulges 
avalikult, tänav oli elumaja loomulik 
jätk ning kõiki tähtsamaid elusündmusi 
(pulmi, matuseid jms) tähistati koos  
kogukonnaga.

Ajakirjanik ja poliitik Mihkel Martna 
kirjutas sellest nõnda: „Nagu tähenda-
tud, oli rehetuba pere elu- ja töötuba. 
Kolm kuni neli sängi oli siin seinte  
ääres, ja enamiste olivad need „kahe ini-
mese” sängid; lapsi topiti, kui neid roh-
keste oli, kolm ja enamgi ühte sängi. 
Sängid olivad kahesugused. „Uhke-
mad” olivad nelja samba ning höövel-
dud laudotstega, lihtsamad – ainult ka-

Avo Kull 
autor

Harva saab ühele inimpõlvele 
osaks õnn viibida kogu rahva 
saatust määravate otsuste tege-

mise juures ja murrangulistes muutus-
tes vahetult kaasa lüüa. 

Eesti rahvale avanes niisugune või-
malus eelmise sajandi üheksakümnen-
datel, mil Euroopa poliitiline kaart põh-
jalikult ümber kujundati. Varises valede-
le rajatud kurjuse impeerium ja ühel 
päeval polnud maailm enam see, millise-
na oli teda külma sõja kümnenditel har-
jutud nägema. Ootamatult seisid mit-
med rõhutud rahvad silmitsi väljakutse-

ga ühiskond ümber kujundada, majan-
dus pea pealt jalgele pöörata ja oma 
edaspidise elukäigu eest vastutus võtta.

Turumajandus ja heaoluühiskond si-
hina silme ees alustati revolutsioonilisi 
ümberkujundusi, kuid kogemust, kui-
das kommunistlikust utoopiast nakata-
tud ühiskonna väärareng mõistusepä-
raseks pöörata, ei olnud kusagilt laena-
ta. Kogu maailma ajaloos polnud see 
seni veel kellelgi õnnestunud.

See oli karm aeg, mil murenesid aas-
tatega kujunenud arusaamad, purune-
sid põrmuks pikalt kehtinud tavad ja se-
niomandatud elutarkus kaotas olulise 
osa oma endisest väärtusest. Need olid 
aastad, mil läbi ületamatutena tunduva-
te raskuste, läbi valu ja vaeva, kujune-

sid uued omandi- ja inimsuhted, põrku-
sid ning purunesid vastandlikud huvid 
ja soovid, sünnitades vastasseise, mis 
vapustasid tihti tervet ühiskonda.

Paljudele oli see suurte segaduste ja 
kurjade kannatuste, kuid mitmetele  
enneolematute võimaluste, otsingute, 
leidmiste ja loomingu aeg. Karm aeg 
kiskus hinged alasti ja äkki said inime-
sed näha komeedina tõusmas hiilga-
vaid edulugusid, kuid kahjuks ka loo-
tuste luhtumist, mandumist ja moraal-
set allakäiku.

Läänemereäärse rahvakillu uskuma-
tut edulugu pajatatakse mitmel pool 
praegugi, kuid asjaosalistel endil pole 
see enam päevateema ning mälestus 
noist rasketest ja rahututest aegadest 

Kuninga talu väga omanäoline puithäärber, mille 1909. aastal ehitas agar avaliku elu tegelane Johan Lensin, on nüüdseks täiesti 
hävinud.                         Foto ViljAndi muuseumi Kogust

Lauluga ristitud
Marie Under
koostanud Karl Muru
640 lk  
kõva köide
Karl Muru koostatud ja 
tema saatesõnaga varustatud kogu-
mikust leiab kõik Marie Underi oluli-
semad luulekogud. Kui noore Underi 
luulemaailm on täiesti minakeskne, 
küllastatud armastusest ja loodusela-
mustest, siis tema ajaluule raskuske-
se on elu igavestel küsimustel. Ta luu-
le keskpunktis on inimene oma õnne-
otsingute, rõõmude ja kannatustega.

Leemuripoeg  
Ville teeb sääred
Kairi Look
illustreerinud  
Elina Sildre
168 lk 
kõva köide
Nupukas leemuripoeg Ville on kahet-
susväärsel kombel sündinud eriti  
tobedate ahvide pesakonda. Nii ei 
jäägi tal midagi muud üle, kui kodust 
minema lipsata ja linnaorav Pierre’iga 
maailma uudistama minna. Seiklused 
viivad sõbrad Euroopasse: tulbituru-
le, kassidest pungil veskikohvikusse 
ja mujalegi. „Leemuripoeg Ville teeb 
sääred” saavutas kirjastuse Tänapäev 
2012. aasta lastejutuvõistlusel  
III koha.

Minevik olevikus
Ene Sepp
124 lk  
pehme köide
„Minevik olevikus” on 
järg raamatule „Minevi-
kuta mälestused”, kus 
16-aastane Liisa-Ly otsustas suvel ko-
dust põgeneda ja jõudis tagasi alles 
mitu kuud hiljem. Nüüd on möödu-
nud viis aastat ja Liisa-Ly elab koos 
noormehega, kes ta toona lõpuks ta-
gasi koju tõi. Elu on ilus, kuid korraga 
ilmub välja inimene, mälestus viie 
aasta tagusest suvest, kes tema idül-
lilise elu uuesti sassi lööb.

Tuisk
Vladimir Sorokin
sari Punane raamat
tõlkinud Jüri Ojamaa
182 lk  
kõva köide
Milline veider Boliivia viirus põhjus-
tab epideemia ühes Vene külas? Kust 
ilmuvad keset põlde ja metsi lumme 
kristallpüramiidid? Kes on isevärki 
viltmajades elavad vitaminderid? Ja 
millega lõppeb maakonnaarst Garini 
reis läbi tuisu tillukesse jaama?
Vladimir Sorokin debüteeris luuleta-
jana 1972. aastal, tema jutustused 
ilmusid esimest korda 1985. Eesti 
keeles on temalt varem ilmunud  
romaanid „Opritšniku päev”,  
„Sinine pekk” ja „Suhkrust Kreml”.

Võllaroog
Kurt Vonnegut
sari Punane raamat
tõlkinud Tiina Randus
246 lk  
kõva köide
1979. aastal ilmunud romaani kesk-
mes on äsja kerge režiimiga vanglast 
vabanenud mees, kellel oli olnud 
etendada pisike roll Watergate’i skan-
daalis. Teos on kirjutatud memuaari-
dena, avades Walter F. Starbucki tolle 
hetke elu ning pöördub siis tagasi  
tema kahele esimesele päevale  
pärast vabanemist. Romaan tegeleb 
Ameerika ühiskonna kitsaskohtade-
ga 1950. aastate lõpus ja hiljem.  
Põgusa etteaste teeb ka autori alter 
ego’ks peetav Kilgore Trout.

Üheksakümnendate hiilgus ja kadu

elureeglid, millest tähtsamad puuduta-
sid hügieeni ning eri ruumide erinevat 
otstarvet. Moodsa elamu ruumid jagu-
nesid selgelt privaatseiks ja avalikeks, 
mida ei olnud ega saanudki olla üheain-
sa eluruumiga vanades talumajades.

Uusajal hakkasid pered üksteisest 
üha enam eralduma. Sama toimus ka 
ühe pere sees, kus eri abielupaarid oma 
lastega ning üksikud eemaldusid üks-
teisest aina rohkem. Seda protsessi 
peegeldab selgesti elamu ruumijaotuse 
ja sisemise elukorralduse areng. Pere-
kond hakkas oma igapäevaelu võõraste 
eest varjama: majadele muretseti lu-
kud, ustele koputid, uksekellad, hiljem 
hakati külaskäike aegsasti kokku leppi-
ma, veelgi hiljem – telefoni teel ette tea-
tama. Uus linlik-kodanlik elulaad lõh-
kus järk-järgult senise terviklikkuse. 

„Vanaperel oli üsna suur saal, kuhu 
sai minna koridorist kahepoolsete uste 
kaudu või palkonist (viimase uksed olid 
enamasti kinni). Saalis oli kaks suurt 
maast peaaegu laeni nikerdustega 
peeglit, millel umbes poole meetri kõr-
gusel oli nikerdustega plaat ja sellel 
mõni nipsasjake. Need olid uhked suur-

Eesti talumaja 
lugu
Ehituskunst ja elu 
1840–1940
Heiki Pärdi
248 lk, kõva köide

Eesti talumaja lugu  
jutustab Eesti rahva lugu



Varrak4 6 (67)  25. oktoober 2012

www.varrak.ee

Maalehe Raamat4 6 (67)  25. oktoober 2012

www.mlraamat.ee

KoolibriMenu4
www.menuk.ee

7 (68)  22. november 2012

ilmunud

Autor viib lugeja Eestist väga 
kaugele. Nii autor kui ka tema 
reisikaaslane on moodsad ini-

mesed, kes otsivad võimalusi hinge- ja 
meelepuhastuseks ning kiikavad tänu 
autori elupagasile ja -kogemusele ka 
minevikku. Kodust eemalolek loob 
suurepärase miljöö meenutamaks aas-
tatetaguseid sündmusi. Just vaade mi-
nevikku – läbi Onu Bellaks olemise 
prisma – moodustab teose selgroo. 
Selle üksikud lülid annavad ülevaate 
meelelahutustegelase karjääri erineva-
test tahkudest ja etappidest. Autor võ-
tab endale jutuvestja rolli ning kohati 
tundub, et tal pole aega lõpmatult flirtida 
lausvalede ja fantaasialennuga. Raamatu 
vahel CD Onu Bella parimad palad

Peeter Oja:
See raamat on eriline mitte ainult aja-
lookäsitluse, vaid ka värvikate kirjel-
duste poolest, mis annavad aimu, kui-
das eesti inimesed 20. sajandi lõpus 
oma meelt lahutasid.

Onu Bella on hea näide sellest, kui-
das kooperatiivi omaniku (eraäri) või 
vahvlimüüja (1990. aastate alguses vä-
ga prestiižne ettevõtlusvorm) raskelt 
teenitud raha endale saada. Suurtel kii-
rustel ja hulgakaupa loobuti oma teeni-
tust vabatahtlikult! Piisas kuulutusest, 
et spordihallis toimub üritus nimega 
„Onu Bella paradiis”, kus keegi võtab 
ennast laval paljaks ja teeb natukene 
suguühteliigutusi, kui rahvas loobus  
videomaki ostuks kõrvale pandud sum-
mast, et seda kõike oma silmaga näha. 

Mart Juur:
Olles lugemise lõpetanud, otsisin juu-
tuubist loo „Minu sõber Fiat”, läitsin 
maitsva sigareti ning lasin muusikal 
end hõllandusse kanda. Head raamatut 
lõpetades juhtub nõnda: lummus ei ta-
ha veel lõppeda ja sa ei tahagi, et lum-
mus lõpeks. 

Mõtlesin inimestest, kellega neil le-
hekülgedel tutvusin, mõtlesin aega-
dest, mis nüüd on möödas, mõtlesin 
Onu Bella sõnaseadmiskunstist, kus 
põimuvad realism ja poeesia, mõtlesin 
tänapäevast, milles on palju kurjust ja 
kurbust ning vähe lusti ja vabadust. 
Onu Bella oli 1990. aastate vabadus- 

Onu Bella Dekameron

ilmunud
Mardipäev
koostanud Maret 
Tamjärv, Vivian 
Siirman, Eesti  
Vabaõhumuuseum
48 lk, pehme köide
Hilissügisene mardipäev on üks elujõuli-
semaid pühi, mille vanarahvas on meile 
pärandanud. Ehkki tänapäeval on mar-
dis käimine peamiselt laste pärusmaa, 
oli see vanemal ajal rikkaliku kombesti-
kuga talve alguse püha, mil eeskätt just 
täisealised noored lõbusalt üheskoos 
mööda külasid tembutasid, pidutsesid 
ja laulsid. Kahjuks on mure omaenda  
turvatunde pärast tänapäeval nii suureks 
muutunud, et isegi üksikult ringikolavad 
mardisandid jäetakse tihtipeale ukse ta-
ha. Linnades kogub populaarsust hoopis 
võõrapärane Halloween. Sellest hoolima-
ta peab mardipäev visalt vastu. Sestap 
ongi see raamat mõeldud neile, kes  
tahaksid vanu kombeid au sees hoida, 
sõbrad kokku koguda ja marti jooksma 
minna. Raamatust „Mardipäev” leiab 
nippe nii enda maskeerimiseks kui  
mardisandivempudeks ning loomulikult 
kõik tarvilikud mardilaulud. Need, kes 
ise marti jooksma ei lähe, saavad aga  
lugeda, kui lõbus ja meeleolukas  
mardisantide külaskäik olla võib.

Mürakaru  
kalender 2013
seinakalender
250x240 mm
Mürakaru kalendris 
tembutab samani-
melise koomuski metsarahvas oma
tuntud headuses. Või mis headust seal 
ikka. Endiselt tehakse neidsamu lolle ja 

Eesti on maa, mille pärast on aja-
loos ägedalt heideldud. Nii pole 
imestada, et siin on löödud arvu-

kalt lahinguid, mille tulemused on mõ-
jutanud mitte üksnes Eesti, vaid kogu 
Läänemere piirkonna, vahel koguni 
laiemalt Euroopa saatust. 1219. aastal 
Lindanisa (Tallinna) all toimunud la-
hing andis legendi järgi Taani riigile 
tema lipu – Dannebrogi, mis on ühtlasi 
vanim teadaolev riigilipp maailmas. 

Kui Vene valitseja Ivan IV Julma väed 
kuudepikkuse asjata piiramise järel  
16. märtsil 1571. aastal Tallinna müüri-
de alt lahkusid, helistati kirikukellasid 
ja peeti tänujumalateenistusi kogu Sak-
sa-Rooma impeeriumis. Rootsi noore 
kuninga ootamatu võit Narva all 1700. 
aastal lõi laineid kogu Euroopas, pan-
nes koguni Voltaire’i Karl XII-le kiitust 
laulma. 1919. aastal sundis Eesti väge-
de vastupealetung kommunistliku Ve-
nemaa juhtkonda peatama oma Euroo-
pa piiridele jõudnud üksuste edasitungi 
ning paiskama need eestlaste vastu, 
millega kukkus läbi Punaarmee esime-
ne katse Euroopasse tungida. 

1944. aastal oli Narva rinne siia koon-
datud jõudude kontsentratsiooni poo-
lest kuumim koht kogu idarindel. 
Oleks Punaarmeel õnnestunud siit läbi 
murda, oleks see tähendanud ilmselt 
lõppu Soome vabadusele ning võimal-
danud Stalinil üle Ida-Preisimaa juba 
1944. aasta alguses Euroopasse tungi-

da. Kui mitte maailma, siis vähemalt 
Euroopa ajalugu oleks sellisel juhul või-
nud kujuneda sootuks teistsuguseks.

Valiku koostamisel üritas autor raa-
matusse paigutada suuremad ja kaotus-
terohkemad Eestis toimunud sõjalised 
kokkupõrked, jättes samas ruumi ka 
paarile kas suuremat sümboolset või 
poliitilist tähendust omavale lahingule, 
nagu näiteks Liivi Ordu viimasele  
väliheitlusele 1560. aastal.

Raamat on varustatud hulga uute  

lahinguskeemidega ning seniavalda-
mata fotodega.

20 Eesti  
tähtsamat  
lahingut
Mart Laar
208 lk  
kõva köide

www.grenader.ee

Grenader

Seksika poisi parimad pärlid. Foto eRAKogust

Dekameron
Onu Bella
160 lk  
köva köide

labaseid nalju nagu ikka. Kalendrile 
lisab ehk väärtust asjaolu, et siit leiab 
tähtpäevi, mida teistes kalendrites ei 
kohta. Karupükstepäev, siilisilitamise 
päev, rasvavoldi püha ja paljud  
teised.

Navitrolla 2013
seinakalender  
kinkekarbis
330x480 mm
Eesti maali- ja  
graafikakunstniku 
Navitrolla isiku- 
päraste piltidega 
kalender. Navitrolla tööde eeskuju-
deks on peetud talupojakunsti,  
zen-budistlikku maailmakäsitlust ja 
tänapäevast koomiksikunsti. Tema 
töödele on iseloomulikud lihtsad 
olustikulised motiivid. Iga Navitrolla 
töö on lühike puändiga lõppev lugu. 
Kalendris on 12 pilti ja autoriga  
koostöös kujundatud kalendaarium. 

Wiiralt 2013
seinakalender  
kinkekarbis
330x480 mm
Eesti ühe kuulsama 
kunstniku Eduard 
Wiiralti kalender-
reprokomplekt.  
Wiiralt oli viljakas autor, kelle visan-
didki on sageli võetavad täisväärtusli-
ke teostena. Kalendris on nii autori 
kuulsaid kui ka vähemtuntuid töid, 
mis tutvustavad Wiiraltit kui mitme-
külgset loojat. Soliidne ja väärtuslik 
kingitus kinkekarbis.

Suuremad lahingud  
Eestimaa pinnal läbi ajaloo

laulik. „Eestlane olen ja eestlaseks 
jään” vabastas meie keha, „Ma võtsin 
viina” vabastas meie vaimu. 

See raamat on nagu India ilma kõhu-
lahtisuseta, Egiptus ilma terroristideta, 
Kreekamaa ilma eurota. See 
on rännak sinus eneses.

Tartu ülikool  
ja legendid
224 lk, kõva köide
Tänavu möödub 380 
aastat sellest, kui üli-
kooli asutamisürik  
sai Rootsi kuninga 
Gustav II Adolfi allkirja.
See raamat on täis meenutusi sünd-
mustest, mis on kuulunud alati värvika 
ülikoolielu juurde. Ajaloolise tõe kõr-
val saab lugeda humoorikaid seiku ini-
mestest, kes on ise ülikoolis õppinud 
ja ülikoolielu kujundanud. Mõistagi  
otsitakse taga ka legendaarset Tartu 
vaimu... Kuldsetel kuuekümnendatel 
marssis ta kindlasti tõrvikurongkäi-
gus, levimuusikapäevadel lehvitas  
sinimustvalget lippu, lobises ülikooli 
vanas kohvikus ja tegi kõike seda,  
mida üliõpilased ikka teevad.

Rahvuslikud  
motiivid
Siire Vanaselja
112 lk  
kõva köide
Iga heegeldaja mustripagasis lihtsalt 
peab olema ka motiive, et heegelkuns-
tist täit rõõmu ja rahuldust tunda. Pa-
raku leidub meie rahvuslike tekstiilide 
juures kasutatud heegelmotiive õige 
kasinalt – vaid saartelt ja Setumaalt  
on neid muuseumidesse jõudnud  
märkimist väärival hulgal. See-eest  
on meil aga arhailine ja rikkalik ning 
mitmepalgeline lilltikand, graafilised 
koekirjad ja oivalised ornamendid. 
Kõigist neist on autor inspiratsiooni 
ammutanud, luues üle poolesaja  
motiivimustri. 

Kodune leivategu 
leivaküpsetus-
masinaga
Angela Laig,  
Jane Maastik
176 lk, kõva köide
Kodus küpsetatud lei-
vad-saiad on saanud osaks meie iga-
päevaelust. Leivaküpsetusmasinaga on 
uskumatult lihtne ja lõbus valmistada 
küpsetisi maitsvate lisanditega – pähk-
lite, seemnete, kuivatatud puuviljade, 
juustu, seente, sibula, peekoni, šoko-
laadi või muude meelepäraste koostis-
osadega. Sellest raamatust leiate nii 
aastatega tuttavaks ja omaseks saanud 
leiva- ja saiaretsepte kui ka uusi ja  
põnevaid kooslusi. Raamat sisaldab ka 
nõuandeid gluteenivabade küpsetiste 
valmistamiseks.

Aja jälg kivis. 
Austria ja  
Saksamaa
Helgi Erilaid
272 lk, pehme köide
Sarja viienda raamatu 
rännud viivad kahte la-
hutamatute ajaloosidemetega ühenda-
tud riiki – Austriasse ja Saksamaale. 
Külastame kaunist klassikalist Viini ja 
Mozarti linna Saltzburgi. Käime ära ka 
Obersalzbergis, kus kunagi oli killuke 
seda ajalugu, mille üle sakslased uhked 
ei ole – Hitleri esindusresidents Berg-
hof. Edasi viib reis Baierimaa pealinna 
Münchenisse, Kölni ning nukra saatu-
sega Dresdenisse. Reisi lõpetame Ber-
liinis legendaarsel Kurfürstendammil 
– ühel noist maailmalinnade tänava-
test, mis iial ei maga.

Raamat on varustatud hulga uute lahinguskeemidega ning seniavaldamata fotodega.
Foto RAAmAtust



Ämmaemand
Katja Kettu
tõlkinud Kadri Jaanits
240 lk
kõva köide
Raamatu sündmused 
leiavad aset Teise 
maailmasõja aegsel Lapimaal. Isepäi-
ne soome ämmaemand armub saksa 
ohvitseri ning otsib tööd vangilaagris, 
et olla oma armastatu lähedal. Kui 
siis ajaloo tuul pöördub, leiab noor 
naine, et temast on saanud üks vang 
teiste hulgas. Kettu käsitleb taas kord 
grotesksete inimsuhete, ühiskonnast 
väljatõugatuse ja naiste vastu suuna-
tud vägivalla valusaid teemasid.  
„Ämmaemand” räägib sõjast ja  
armastusest, olemata sealjuures  
sõja- ega armastusromaan. Pigem  
on see inimsuse piire kompav lugu  
kõigest heast ja kõigest halvast,  
mis inimene inimesele teha saab.

Tiigri tütar
Torey Hayden
tõlkinud  
Tiiu Tammemäe
256 lk
kõva köide 
Kuidas õpetaja saab aidata last,  
kelle ta ema on hüljanud, isa on nar-
komaan ning kelle ainsad relvad 
maailma ebaõigluse vastu on viha ja 
unustus? Kui kaugele teise inimese 
ellu tohib keegi aitamise eesmärgil 
astuda? Tõestisündinud lugu õpetaja 
ja õpilase suhetest. Autor on haridu-
selt eripedagoog ja lastepsühholoog, 
tema raamatud põhinevad erivaja-
dustega laste õpetajana ja nõustaja-
na töötamise ajal saadud kogemus-
tel.

Suur maailma 
loomade atlas
autorite kollektiiv
tõlkinud  
Helen Haav
288 lk, kõva köide
Mahukas ja kaunis 
teos aitab meil paremini mõista  
elu mitmekesisust ja ohtusid, mis  
ähvardavad nii metsloomi kui loodus-
likke kooslusi üle kogu maailma. 
Raamatu autorid on juhtivad rahvus-
vahelised loodusteadlased, seetõttu 
on info uudsus ja täpsus märkimis-
väärne – tuginedes värsketele  
teadussaavutustele ning seni aval-
damata uuringutele. Lisaks võimal-
dab see raamat süsteemselt ja  
piirkonniti tundma õppida kogu 
maailma ökoloogilist struktuuri  
ning erinevates keskkondades  
elutsevat loomastikku.

Linnulaule  
ja -hüüde
Hannu Jännes,  
Owen Roberts
tõlkinud Eerik Leibak
64 lk
kõva köide
+ CD
Sageli kuuleme me linnuhäälitsusi 
ilma esitajat ennast nägemata. See 
väljaanne aitab tuvastada nii mõne-
gi tundmatu tiivulise. Raamatus on 
iga liigi kohta värvifoto ning teavet 
välimuse, elupaikade, toitumise,  
pesitsustavade ja häälitsuste kohta. 
Trükist ja heliplaati koos kasutades 
saavad kõik loodusehuvilised seos-
tada Eesti tavalisemate liikide laule 
ja kutsehüüde nende välimuse ja  
välistunnustega, edendades seeläbi 
oma linnutundmist ning saades uusi 
elamusi koduümbruse linnuelust. 
Heliplaadil on 96 tavalisema linnu 
häälitsused

raamat” kujutatud vana kirjaniku lainel. 
Andersoni jaoks, erinevalt võimali-

kust arvamusest tema kohta, ei olnud 
esmatähtis olla tõetruu (lihtsustatud 
kujutlus realismist), vaid vormitruu: 
jutt oma vormis püüdku kujutada en-
dast omaette tõelust, omaette usutavat 
maailma. Niisuguse püüdega kaasneb 
aga alati oht omalaadi vormituse tek-
keks – kirjanik peab väga hoolsalt vaa-
gima teose loogika ja tegelikkuse loogi-
ka vahekordi, et leida kunstipärasusele 
kõige usutavam nihe tavapärasest.

William Faulkner,  
Andersoni õpilane
Andersoni uudse poeetika kõige  
usinam ja väljapaistvam õpilane oli Wil-
liam Faulkner, kes vanemas eas oma 
tänuvõlga kunagisele mentorile ka kor-
duvalt tunnistas. Nagu ka kõnealuse 
raamatu järelsõnas öeldud, on Faulkne-
ri varasema keskea meistriteos,  
romaan novellides „Mine tagasi, Moo-
ses” (1942) äratuntavalt mõjutatud  
„Winesburg, Ohiost”. 

Viimase ahistusttekitavat teadvuste 
eritlust täiendab aga Faulkneril julge 
joonega maalitud ajalooline teadlikkus, 
oma traagilises üksilduses on „Moose-
se” tegelased ometi selgemalt kui  
Andersonil kindel osa paljusid saatusi 
ühendavast kogukondlikust tegelikku-
sest. 

Veelgi tähelepanuväärsemalt lahen-
das Faulkner Andersoni eeskuju küsi-
tavused kaks aastat varem, 1940. aastal 
ilmunud romaanis „Küla”. Vastukaa-
luks „Winesburg, Ohio” psüühilise la-
hendamatuse pingele toob Faulkner 
oma teosesse sotsiaalse kriitika, kujuta-
des samas ka teravates, peaaegu müüti-
listes toonides tööstusajastu ühiskon-
nas edukalt kanda kinnitavate, röövloo-
madena halastamatute uus- 
rikaste tõusulainet.

Võib aga küsida, kas eesti kirjandu-
ses leidub teost, mis käsitleks üksildust 
andersonlikul viisil, kus teistele mõist-
matute elutõdede külge klammerdu-
nud üksiktegelased moodustavad luge-
ja eest justkui läbi libiseva veidrike 
rongkäigu. 

Eesti kirjanduses on võib-olla roh-
kem kibedat, kadedat kokkuheitmist 
üksilduse peletamiseks ja seega vähem 
sedavõrd haaravaid hingeheitluste lu-
gusid. Anderson olevat olnud sügavalt 
huvitatud Freudi teooriast. Tõepoolest 
tunduvad tema novellid pingsa kirjan-
dusliku psühhoanalüüsi tulemusena, 
millega kaasneb igiinimlike unenäoku-
jundite, mõtteheietuste ja fantaasiate 
lummav mäng. 

Lauri Pilter 
literaat

Sherwood Andersoni (1876–1941) 
romaan-jutukogu „Winesburg, 
Ohio” (1919) ilmumine eesti kee-

les tänavu Koolibri kirjastuses võiks ol-
la kauaoodatud sündmus neile eesti lu-
gejatele, keda on kütkestanud ameeri-
ka kirjanduse avarused ja paljutahuli-
sus, eriti aga see, mida on inimhinge 
tundmises õpetlikku pakkuda 20. sajan-
di ameerika kirjandusel. 

Tõlkija hoolsat tööd täiendab raama-
tu lõpus tema järelsõna, mis annab kül-
laldase pildi Andersoni isiku tähendu-
sest ning tema loomingu ja käesoleva 
teose omapärast, saamisloost, kohast 
maailma ja ameerika kirjanduses. Rõ-
hutatud on ka seda, et teose novellide 
ühine tegevuspaik ja tundelaad ning 
ühised tegelased ja sarnased sümbolid 
annavad piisavalt alust käsitleda neid 
tervikuna kui romaani. 

Süvenemisel leiame ka seda, et sel-
lest raamatust tegelikult algabki mood-
sa ameerika kirjanduse lugu, nii otse-
selt on see mõjutanud väljapaistvaid jä-
relkäijaid (Hemingway, Faulkner, Brad-
bury). Järelsõna märgib, et teose  
„Winesburg, Ohio” põhiteema on üksil-
dus, antud juhul provintslikus Ameeri-
ka väikelinnas, kuid ka laiemalt, inim-
elus üldse, ahastama panev püüd  
ennast väljendada, mõtestatud sidet 
luua ja selle alatine nurjumine. 

Raamatu peategelane, noor ajakirja-
nik George Willard, kes unistab kirjani-
kuteest ja kellel ühena vähestest on 
mahti ja tahtmist neid nurjunud elude-
ga väikelinlasi kuulata, mõjub kui  
hingetohter, kes samas peab hoolt 
kandma ka omaenese elu valusate tõde-
dega leppimise eest.

Novellid kui kirjanduslik 
psühhoanalüüs
Huvitav on täheldada, et ameerika kirjan-
dus ja eesti kirjandus on ligikaudu  
eakaaslased, mõlemad alguse saanud  
17. sajandil, meil eestikeelsete juhuluule-
tustena, Ameerikas pooldokumentaalse-
te reisikirjade ja üksikute luulekogude 
kujul. Ka küpsuse saavutasid mõlemad 
enamjaolt ühel ajal – 20. sajandi algul. 

Koolibri 5
www.koolibri.ee

Selle teooria mõjud on Andersonil 
peened ja ta rakendab neid vilunud  
jutuvestjana. Andersonile omast, põhi-
liselt naturalismimõjulist realistlikku 
kudet võib kohati leida noore Tuglase, 
hilisemast ajast ehk Johannes Semperi, 
mingil määral eriti Valev Uibopuu  
novellidest, Tammsaarele omane  
põhjamaine kogukonnatunne jääb aga 
Andersonist kaugeks.

Vormitruuduse olulisus
„Winesburg, Ohio” tegelased teevad 
meeleheitlikke tegusid, neid on raske 
mõista. Realistliku väikelinna ja selle 
ümbruse maastikuga ühineb tegelaste 
hingemaastik. Neid mõistab see, kes 
õpib mõtlema avanovellis „Veidrike 

Meeleheitlik üksildus 
andersonlikul viisil

Sherwood Anderson.                    Foto scAnpix

ilmunud

Winesburg, Ohio
Sherwood Anderson
sari Ajavaim
tõlkinud Ilme Rääk
200 lk, kõva köide

Üle õue õunapuu
Erna Normann,  
Selma Lätt
illustreerinud Regina 
Lukk-Toompere
148 lk, kõva köide

Helin Puksand 
TÜ kasvatusteaduste õppejõud,  
eesti keele õpikute autor

Kodus riiulil on mul üks vana kap-
saks loetud raamat, mis aeg-
ajalt ikka mu kätte satub, eriti 

kui on vaja otsida mõnda mõistatust või 
rahvajuttu. Selle raamatu vanust on ras-
ke öelda, kuna esimesed 50 lehte on 
täiesti „ära loetud”. Alles uuest raamatu 
ümbertöötatud versioonist leian esma-
kordse ilmumisaasta – 1955. Seega on 
see raamat olnud meie peres kaasteeli-
seks juba mitmele põlvkonnale.

Koolibri on leidnud võimaluse see va-
na raamat taas ellu äratada. Formaadilt 
ja kujunduselt on selle raamatu uus-
trükk sarnane samade koostajate teise 
raamatuga „Sada saarelehte, tuhat  

toomelehte”. Kunstnik Regina Lukk-
Toompere on andnud raamatule lausa 
uue hingamise. Kuigi illustratsioonidel 
on kasutatud vaid rohelisi, musta ja hal-
le toone, on need äärmiselt detailiroh-
ked ning räägivad terve loo. See on 
kindlasti üks raamatuid, mida tasub os-
ta ka vaid kunstniku pärast. 

Raamat „Üle õue õunapuu” on ilmu-
nud täpselt õigel ajal – on ju pimedad 
sügisõhtud olnud ikka eesti peredes 
see aeg, millal igavuse peletamiseks 
jutte on jutustatud. Kui tänapäeva noor-
tel lapsevanematel on jututagavara väi-
ke, siis „Üle õue õunapuu” pakub just 
mõnusa valimiku meie rahvajuttudest 
ja -lauludest, sekka ka mõnusaid mõis-
tatusi ja vanasõnu, mida siis koos laste-
ga õhtuti lugeda. 

Rahvajutud on enamasti õpetlikud ja 
lõpus tuuakse välja ka tarkusetera. Nii 
saab lugeja teada, mis juhtub siis, kui 
oma sõna ei pea, kui ei osata tänulikud 
olla või kui oma suurusega uhkustatak-
se – kasulik meeldetuletus kõigile. Kui 
õpetajad kurdavad laste väikese sõna-
vara üle, siis rahvajutud pakuvad sõna-
vara arendamiseks palju võimalusi. Sa-
mas on ka täiskasvanul põnev lugedes 

mõistatada, kes võiks olla koonukas,  
tutupea, kompajalg või vibunina, sest 
igapäevaselt me neid loomi enam nii ei 
kutsu, ning võib juhtuda, et mõnda 
neist ei pruugi meie (linna)lapsed isegi 
ära tunda. 

Seda raamatut tasub kindlasti lugeda 
koos lastega, sest mõnusaid lugemis-
hetki ja äratundmisrõõmu pakub see 
raamat igal juhul kuhjaga

Mõnus valimik Eesti rahvajutte
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Regina Lukk-Toompere illustratsioon  
jutule „Must härg ja hundid”.
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diviisid” ja Volkssturm ei olnud enam 
1940. ja 1941. aasta üksuste tasemel. 
Samuti võis ju Saksamaa kõigi raskuste 
kiuste toota väga kvaliteetseid relvi ja 
sõjamasinaid, kuid neid oli võrreldes 
arvukate vastastega lihtsalt liiga vähe.

Loomulikult ei ole olemas raamatut, 
kus poleks vigu või küsitavusi. Nimeta-
tud teoses võib leida samuti mõne selli-
se. Nii ei tasu arvata, nagu oleks Saksa 
maavägi saavutanud oma tippvormi 
1939. aastal, nagu autor väidab. Pigem 
küll 1941. aasta suveks. Käsitledes Ber-
liini vallutamist 1945. aastal võib autori 
tekstist jääda vale mulje, nagu kaitse-
nuks Saksamaa pealinna vaid 45 000 
meest 1,5 miljoni punaväelase vastu. 

Samuti jäi silma, et hoolimata detail-
sest käsitlusest on autor jätnud maini-
mata NSV Liidu kodanikest abiteenis-
tuslaste ehk hiwide osatähtsuse Saksa 
maavägedes, mis alates 1941. aasta  
suvest kuni Teise maailmasõja lõpuni 
pidevalt kasvas (ulatudes kokku kuni 
600 000 mehe ja naiseni). See abinõu  
aitas saksa sõjamehi vabastada tugi-
ülesannetest ja võimaldas neil kesken-
duda lahingutegevusele. 

Tuleb tunnustada Rein Turu ja  
Marek Laane tõlget, samuti on Toomas 
Hiio kaasamine erialatoimetajana taga-
nud silmapaistva terminoloogilise tase-
me. Kokkuvõttes oli tegemist väga 
meeldiva lugemiselamusega, mis teki-
tas positiivset kadedust ja tahtmist võtta 
nimetatud teos edaspidiseks eeskujuks.
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Hanno Ojalo  
sõjaajaloolane

Kohe alustuseks peab ütlema, et 
tegemist on ühe parima sõjaaja-
loolise raamatuga, mida olen 

viimasel ajal lugenud. Hiljuti eesti luge-
jani jõudnud teos ilmus inglise keeles 
2009. aastal. Raamatu autor David  
Stone (snd 1947) on endine Briti armee 
ohvitser, kes on pärast erruminekut 
2002. aastal kirjutanud terve hulga aja-
looraamatuid, mis käsitlevad peamiselt 
Saksa sõjaväge, kuid ta on kirjutanud 
muu hulgas ka külma sõja konflikti-
dest, Vietnamis toimunud Dien Bien 
Phu lahingust ja Saksa kindralstaabist 
Teises maailmasõjas.

Juba põgusal sirvimisel torkab silma 
raamatu erakordne detailsus ja uuritava 
subjekti – Kolmanda Reichi sõjaväe 
(täpsemalt maaväe) – äärmiselt põhjalik 
ja igakülgne käsitlus. Seda on põnev lu-
geda nii ajaloohuvilisel kui ka oma ala 
asjatundjal. Teosest saame teada viimse-
gi üksikasja Saksamaa või siis Suur- 
Saksamaa (nagu Kolmandat Reichi pä-
rast Austria annekteerimist 1938. aastal 
nimetati) relvajõudude kohta alates  
sõdurisokkidest kuni lahingustrateegia-
teni. 

Lugejal on võimalus jälgida, kuidas 
Weimari vabariigi 100 000-mehelisest 
elukutseliste armeest kasvatati mõne 
aastaga ligi 10 miljonist sõjamehest ja 
-naisest koosnev Wehrmacht, mis vallu-
tas peaaegu kogu Euroopa ja ajas hir-
mu peale kõigile riikidele, kaasa arva-
tud suurriigid. 

Millega raamat üllatab?
On mõistetav, et raamatust on välja jää-
nud Saksa sõjalaevastik, Relva-SS ja ka 
Luftwaffe, sest raamatu mahul on ka 
teatud piirid. Keskendutud on eelkõige 
Saksa maaväele (jalavägi, suurtükivägi 
ja soomusmasinad), mis moodustas 
Wehrmachti põhijõu. David Stone kä-

Hitleri armee. 
Mehed, tehnika 
ja ülesehitus 
1939–1945
David Stone
tõlkinud Rein Turu  
ja Marek Laane
288 lk, kõva köide

Põhjalik raamat 
Hitleri sõjaväest

ilmunud ilmunud

sitleb metoodilise täpsusega Saksa 
maaväe kõiki tahke, ka neid, millele ta-
valiselt tähelepanu ei pöörata. Näiteks 
sõjaväelaste isiklikku varustust, doku-
mente, palka ja lisatasusid, puhkust, 
kuritegude karistamist, au- ja moraali-
probleeme. 

Eraldi käsitlemist leiavad ka taktikad 
ja tegevused mägedes, talve- ja kõrbetin-
gimustes, võitlus partisanidega ja oku-
patsioonivägede tegevus. Põgus ülevaa-
de antakse Teine maailmasõja erineva-
test kampaaniatest, maaväe organisat-
sioonilisest ülesehitusest, väeosade 
struktuurist ja relvastusest, samuti vor-
miriietusest ja eraldusmärkidest. 

Ohtrate detailide võlu
Eraldi tuleb kiita kujundust. Tekste  
ilmestavad arvukad fotod, värvilised 
plakatid, plokkskeemid ja tabelid – kõik 
need aitavad informatiivset teksti pare-
mini mõista, samuti lisavad mõnusalt 
tolle ajastu hõngu. Natsiplakatid mee-
nutavad äravahetamiseni stalinistliku 
Nõukogude Liidu vastavaid taieseid. 
Kohati on autor kasutanud ka Saksa 
sõdurite ja ohvitseride mälestuskat-
keid. Veidi segab lehekülje servadesse 
paigutatud kindralite ja muude tähtsa-
mate meeste näopiltide väike formaat.

On näha, et autor on kasutanud pea-
miselt inglis- ja saksakeelseid materja-
le. Samuti on loogiline, et inglasest  
autor näeb uuritavat objekti teisiti kui 
sakslane või venelane. Loomulikult on 
David Stone rohkem kodus Läänerinde 
ja Põhja-Aafrika asjades, Idarinne jääb 
briti autoritele tavapäraselt suhteliselt 
võõraks. Samas tuleb välja asjaolu, et 
1944. aasta suvel toimus Saksa sõjaväe 
võitlusvõime järsk langus nii võitlusvai-
mu, kütusepuuduse kui ka inimmater-
jali osas. Kui vaadelda väliseid näitajaid, 
siis mehi Saksamaal jagus – kapitulee-
rus ju aprillis-mais 1945 ligi 8 miljonit 
sõjameest. Paraku ei jätkunud just pä-
devat ohvitseri- ja allohvitserikaadrit – 
armee selgroogu. „Rahvagrenaderi- 

www.varrak.ee

Õhtukool
C. J. Daugherty
tõlkinud Lii Tõnismann
416 lk
pehme köide
Allie Sheridani kunagi 
nii turvaline ja mõnus 
maailm on purunenud ajast, mil ta 
vend kadus. Ta vihkab kooli, kus ta 
käib, ja tema meeleheitlikud ette- 
võtmised viisid lõpuks ta vahistamise-
ni ning ta saadetakse raskestikasvata-
tavate teismeliste kooli, Cimmeria 
akadeemiasse. Selgub, et tegu on 
kummalise kooli ja kummaliste õpilas-
tega, keda Alliel on raske mõista. Ühel 
õhtul toimuvad aga ootamatud sünd-
mused. Alliele tungitakse kallale ja tal-
le tundub, et kooliseinte vahel aetakse 
mingeid saladuslikke asju. Kui suve-
balli ajal üks tüdruk tapetakse, võtab 
asi juba ohtliku pöörde ning Alliel on 
vaja välja uurida, mis seal koolis üldse 
toimub. 

Vareste  
pidusöök
George R. R. Martin
tõlkinud Mario Kivistik
440 lk
kõva köide
Seitse Kuningriiki on 
jätkuvalt segaduste haardes. Suur  
sõda on küll vaibunud, kuid rahust  
on asi kaugel. Asevalitsejaks saanud 
kuninganna Cersei punub intriige oma 
võimu kindlustamiseks, samal ajal 
aga küpseb Dorne’is vandenõu, mille 
sihiks on tõsta Raudtroonile tema tü-
tar Myrcella. Raudsaarlased kogune-
vad kärajatele, et valida hukkunud Ba-
loni asemele endale uus kuningas või 
kuninganna. Sansa õde Arya on aga 
jõudnud Braavosesse ja leidnud seal 
varjupaiga Surma Kojas, korrates  
endiselt oma kättemaksupalvet ja  
lisades sellele lõppu valar morghulis…

Relvavennad
Lois McMaster Bujold
tõlkinud  
Allan Eichenbaum
296 lk 
pehme köide
Pärast seda kui Dendarii palgasõdurid 
viisid läbi vangide põgenemise Dagoo-
la IV-lt, suundub Miles koos võitlus-
kaaslastega maale, et pääseda Ceta-
ganda kättemaksust. Ta võtab ühen-
dust üsnagi vaenuliku suhtumisega 
luureohvitseri Duv Galeniga. Selgub, 
et Galeni on pärit Komarrilt, kus Milesi 
isa kunagi ülestõusu maha surus. 
Milesil on raske olla samal planeedil 
ühekorraga admiral Naismith ja leit-
nant Vorkosigan. Kui peagi ilmneb ter-
ve vandenõu, tuleb Milesil järjekord-
selt päästa mitte ainult Barrayar, vaid 
ka mitme inimese elu.

Lillede salakeel. 
Sümbolid ja  
tähendus
Samantha Gray
tõlkinud Mari Vihuri
128 lk 
kõva köide
Lilled, mida me armastame, räägivad 
nii mõndagi ka meie endi iseloomu 
kohta, ja väljendavad seda, mida  
me neid kinkides öelda soovime.  
See kaunilt illustreeritud kinkeraamat 
paljastab lillede kütkestava ajaloo ja 
neisse peidetud salajasi tähendusi. 
Erinevaid tähendusi – alates romanti-
lisest kuni religioosseni – on lilledele 
omistatud aastasadu, kuid just  
Victoria ajastul tekkis inimestel  
mõte edastada lillekimpude  
vahendusel salasõnumeid.

Kuldne  
kokaraaamat
tõlkinud Kaja Riikoja
704 lk
kõva köide
Raamatust leiad 
maailma erinevate 
köökide kõige armastatumaid ja huvi-
tavamaid retsepte alates suppidest ja 
salatitest kuni magustoitude ja küpse-
tisteni. Autorid on püüdnud leida iga 
retsepti parima variandi ja esitada se-
da nii, et toit alati õnnestuks. Kohan-
datud on klassikalisi retsepte, millele 
on lisatud uusi varjundeid või muude-
tud toitude valmistamist kodukokale 
mugavamaks. Autorid on koostanud 
ka uusi retsepte, mis tuginevad vana-
dele lemmikutele. Lisatud on 60 
samm-sammulist fotodega illustreeri-
tud „kokandustundi”, mis kirjeldavad 
toiduvalmistamise põhitehnikaid.

Looduse  
radadel. 
Maailma  
looduse  
teejuht
Chris Packham 
256 lk 
kõva köide
Selles rikkalikult fotodega illustreeri-
tud raamatus käsitletakse loomi ja tai-
mi nende elukeskkonna järgi. Koge-
nud loodusmehed annavad ka nõu, 
millist varustust loodusesse kaasa 
võtta ja kuidas on kõige parem oma 
tähelepanekuid jäädvustada. 
Raamatu autor Chris Packham kiindus 
loodusesse juba varases nooruses 
ning see huvi viis ta õppima zooloo-
giat Southamptoni ülikoolis Inglis-
maal. Ta on loodusest kirjutanud mitu 
raamatut ning juhtinud BBC teleprog-
rammis paljusid loodussaateid, k.a 
Springwatch ja Autumnwatch. 

Aasta aias.  
Märkmik- 
kalender 2013
koostanud  
Signe Siim
232 lk 
pehme spiraalköide
Kasutajasõbralikus 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 on tutvustus 
Kuu faaside ja sodiaagimärkide  
kasutamisest aianduses.

Mustrimosaiik. 
80 motiivi  
loodusest  
rist- ja  
madalpistes
Irina Tammis
200 lk
kõva köide
+ CD
Kui mitmeid kordi kantud rõivatükk 
ära tüütab, võib sellele midagi tikkida 
ja ese mõjub jälle uuena. Diivanil leba-
vad ristpistes padjad annavad kodule 
hubase soojuse. Selles raamatus on 
80 fotot üksikute motiividega. Neile, 
kellele meeldib tikkida vaid rist-  
või madalpistet, on fotod muudetud 
mustriteks vastavalt tehnikale. Nii 
saavad kõik oma osa. Neile aga, kes 
arvavad, et nad ise üksikuid motiive 
kokku panna ei oska, on raamatus  
ka 20 kompositsiooni.

Vasakul pool oleval Conrad Hommeli 1941. aasta maalil „Füürer lahinguväljal” kujutatakse Hitlerit koos Göringi (Hitleri paremal 
käel) ja Wehrmachti ülemjuhatuse ja maaväe ülemjuhatuse liikmetega. Sellega näidati füüreri rolli Saksamaa armee kõrgema 
ülemjuhatajana. Paremal pool on näha, missugused sõidukid ja relvad olid Soomusgrenaderidiviisil 1944. aastal.         Foto RAAmAtust   



mäelt, tavaelus tagasihoidlik inimene, 
on toonud meie kirjandusruumi tee-
mad, mida seal varem ei olnud. Ja selle 
võrra on see ruum kindlasti värve juur-
de saanud. 

Mis aga puutub tõepärasse, siis mee-
nub 1997. aasta kevad, millest ma ise 
kaks nädalat sealsamas  Jyllandis ajakir-
janike koolitusel veetsin. Elasime täp-
selt sellises kämpas, mida Andrei oma 
raamatus kirjeldab – need olevatki ol-
nud varem põgenikele mõeldud hoo-
ned, hiljem hoolega üle rehitsetud. Ees-
ti ajakirjanikud ristisid selle paiga kohe 
Taani koonduslaager. Koht oli inimtühi, 
ümberringi laiusid ainult põllud, mis 
haisesid täpselt samamoodi sita järele 
nagu raamatus. Ja nimetu masendus, 
mis ligi hiilis, oli samuti sarnane...

Nii et dekoratsioonid on ehedad, ja 
sama ehedana mõjub ka kogu 
romaan.

mõtte ja ühtlasi ka romaani sisu moo-
dustab teelolek. Ühtlasi on „Hanuman”  
ka omamoodi mandumise lugu – nii ini-
meste kui unistuste. Hanumani  kõrged 
sihid – Soho, New York – kahanevad 
lõppkokkuvõttes nädalalõpureisiks 
Taani saarele Lollandile, mehest endast 
aga on saamas tavaline hulgus, tuhmi 
pilguga hall ja säratu kuju. Nii et romaa-
nil on mitmeid lugemisvõimalusi.

Asüülitaotlejate  
varjatud maailm
Mis aga arvatavasti eesti lugeja jaoks 
kõige tähtsam – see raamat võimaldab 
näha asüülitaotlejate varjatud maailma, 
millest on juba ammu saanud Põhja-
maade elu üks osa, aga millega meie 
siin Eestis enamasti kokku ei puutu 
(või teie olete käinud Illuka laagris? Mi-
na küll ei ole). Ja – erinevalt postkolo-
nialistlikule kirjandusele iseloomuli-
kust masendusest – on seda maailma 
kirjeldatud  pigem kurja huumori võt-
mes. Õelalt, aga usutavalt. 

Selles mõttes võib tõesti väita, et kui 
meil Andrei Ivanovi poleks, oleks tul-
nud ta meil ilmselt välja mõelda. Ja asi 
pole ainult selles, et eesti kirjandusväl-
jal on olemas selge nišš autoritele, kes 
kirjutavad kohaliku vähemusrahva kee-
les. Keegi Ivanov, vene kirjanik Lasna-

Hommikumaa Don Quijote
Andrei Ivanov pole eesti kirjandus-
maastikul mingi uustulnuk, temalt on 
ilmunud jutustused „Minu Taani onu-
ke” ja „Tuhk” Loomingu Raamatu- 
kogus ning romaan „Peotäis põrmu” 
Varrakus. Tõele au andes oli küll „Ha-
numani teekond” esikromaan, kuid 
saatuse tahtel ilmus hiljem kirjutatud  
„Peotäis põrmu” eesti keeles varem. 
Ometi ei ole autori kinnitusel romaanid 
omavahel seotud – ja seda vaatamata 
asjaolule, et mõlema nn nähtamatuks 
jutustajaks on nimetu mees, Eestimaa 
venelane. 

Millest siis „Hanuman” räägib?
Nagu pealkirigi viitab, on keskmes 

teekond, liikumine punktist A punkti B. 
Teisalt on tegemist klassikalise kelmi-
romaaniga tänapäeva soustis: kaks suli 
üritavad lihtsameelsetel inimestel nah-
ka üle kõrvade tõmmata. Aga täpselt 
samuti võiks väita, et Hanuman on kui 
Hommikumaa Don Quijote, kes on en-
dale kaaslaseks valinud Venemaalt pä-
rit Sancho Panza, et sooritada Õhtu-
maal ainult iseendale arusaadavaid 
kangelastegusid. 

Või kes tahab, võib selles näha ka 
Jack Kerouac’i biitromaani „Teel” rein-
karnatsiooni – tegutseb ju mõlemas teo-
ses igiliikurina rahutu sõber, kelle elu 

ilmunud

Hanumani  
teekond  
Lollandile
Andrei Ivanov
tõlkinud  
Veronika Einberg
408 lk, kõva köide
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Kahe hullu uskumatud 
seiklused Taanimaal
Ilona Martson

Kaks meest hulguvad ringi Taani-
maa provintsikolkas. Üks neist 
on nimetu Eestimaa venelane, 

keda mingite salapäraste mahhinatsioo-
nide tõttu jälitab Interpol ja kes seetõttu 
väidab, et ta on pärit Jaltast ja ta nimi on 
Jevgeni Sidorov. Teine on tema sõber, 
ahvide kuninga nime kandev indialane 
Hanuman, rahutu suli, naistemees  ja 
arvutigeenius, kes on kogu elu teel New 
Yorki. Mõlemad tüübid on dokumenti-
deta, janunevad napsi, narkotsi ja naiste 
järele, ning elavad põhimõtteliselt seal, 
kus ripub nagis nende jope. Kuna nende 
joped aga maanduvad pikemaks ajaks 
põgenikelaagrisse, siis saame osa väga 
värvikast tüüpide galeriist. 

Mitmevärvilised tegelased
Nepali homoseksuaal, kes hoiab oma 
rahavarusid kilekoti sisse mässitult pä-
rakus. Tema tamilist toanaaber, kes käib 
saevabrikus illegaalselt tööl, tehes nä-
gu, et on üks teine tamil, ning kuna ta-
milid on üksteisega äravahetamiseni 
sarnased, ei saa keegi pettusest aru. 
Armeenia pläralõug Mais, kes varastab, 
aga jääb igal pool vahele. Belgradi must-
lane Goran, kes varastab, aga vahele ei 
jää ja pärast päevade kaupa pidu paneb. 

Vene kunstnik Mihhail, kes maalib 
uskumatult koledaid pilte ja peksab va-
bal ajal oma naist, last ja koera. Afganis-
tani kirjanik Shah Mahmoud, kes os-
kab edukalt mitmest riigist abirahasid 
välja pigistada ja sealjuures oma kanna-
tustest ingliskeelse romaani valmis 
treib. Ja nii edasi, ja nii edasi. 

Need on vaid vähesed õied sellel  
issanda moonipõllul, kesk muidu kohu-
tavalt igavat, korrapärast ja seesmiselt 
mäda Taanimaad, mida kirjeldab And-
rei Ivanovi romaan „Hanumani teekond 
Lollandile”. Raamat on saanud Eesti 
Kultuurkapitali vene autori 2009. aasta 
aastapreemia ning 2010. aastal pääse-
nud ka Vene Bookeri lõppvalikusse, 
ehk siis kuue parema hulka. 

Kummatigi pole eesti keel esimene 
võõrkeel, milles „Hanuman” – Veronika 
Einbergi õnnestunud tõlkes – ilmaval-
gust näeb: tänavu suvel ilmus raamat 
ka saksa keeles. Kuid pange tähele: taa-
ni keeles raamat ilmunud ei ole. Ju on 
taanlastel taolise teose mitteavaldami-
seks omad põhjused... 

www.varrak.ee

Andrei Ivanov.                                          Foto AleKsAndR dyAgny-RyAdno

Annika, Marie  
ja nende sõbrad
Pabernukuraamat
Renate Cossmann
40 lk
kõva köide
Raamatus on 11 pabernukku, nende 
riided ja mänguasjad, mida saad ise 
välja rebida ja nende jaoks toredaid 
mänge välja mõelda. Nukud seisavad 
ka püsti, et neid saaks ka liigutada. 

Tagasitee koju.  
Kaarli ja Jette  
seiklused võrgus
Tiia Kõnnussaar
152 lk 
kõva köide
Kaarel ei taha eriti koolis käia, kuid ta 
armastab hullupööra arvutimänge 
mängida ja tema suurim soov on saa-
da rikkaks. Siis ostaks ta endale uue 
arvuti ja kõige vingema nutitelefoni 
ja... Ootamatult läheb tema soov täi-
de. Kaarel satub kummalisse arvuti-
mängu, kus ta kohtab halli vanakest, 
Tuule-ema ja teisi metsaasukaid. Loo-
dusjõud lubavad aidata poisil tagasi 
koju pääseda, kui ta täidab kolm 
ülesannet. Kõik see pole aga sugugi 
lihtne. Kaarlit ja tema sõpru ootavad 
ees uued eksirännakud interneti lõ-
pututes avarustes. Põnev ja hoogne 
lugu nii poistele kui ka tüdrukutele 
sellest, kui tähtsad on tegelikult head 
sõbrad, kodu ja ema küpsetatud 
präänikud.

Vampiiripäevikud.
Sünge  
taaskohtumine
L. J. Smith
tõlkinud  
Mari Pööning
248 lk 
pehme köide
Elena surmast on möödunud pool 
aastat, lähenemas on keskkooli lõpe-
tamine ning Bonnie ja Meredith püüa-
vad oma eludega edasi minna. Siis 
aga juhtub Meredithi sünnipäevapeol 
midagi, mis nende elud taas pea pea-
le pöörab. Ning Elena võtab hauata-
gusest maailmast Bonniega ühen-
dust. Fells Churchi ähvardab oht,  
mis on suurem kui kunagi varem.
„Sünge taaskohtumine” on L. J. Smit-
hi „Vampiiripäevikute” tetraloogia  
viimane osa. Varem on eesti keeles 
ilmunud ka „Äratus”, „Võitlus”  
ja „Raev”. Raamatute põhjal on  
valminud ülipopp telesari, mida  
on näidatud ka Eestis Kanal 11-s. 

Salaring.  
Vägi
L. J. Smith
tõlkinud  
Faina Laksberg
240 lk
pehme köide
„Salaringi” triloogia viimases osas  
tuleb Cassiel silmitsi seista oma saa-
tusliku armastuse tagajärgedega,  
samal ajal aga tuleb tema ellu ka uus 
noormees ning Cassiel tuleb langeta-
da rasked valikud. Kõigele lisaks jät-
kuvad New Salemi linnakeses müstili-
sed juhtumid ning toimuv tekitab tõ-
siseid lahkhelisid ka nüüd uue liidri 
saanud Ringi sees. Nõiaring peab end 
kokku võtma, et koos ühisele vaenla-
sele vastu astuda. L. J. Smith on üle 
kahekümne laste- ja noorteraamatu, 
sealhulgas populaarse „Vampiiripäe-
vikute” sarja autor. „Salaringi” põhjal 
valmis telekanalil CW 2011. aastal ka 
samanimeline telesari, mida näida-
takse Eestis telekanalis Sony  
Entertainment.

Kas teadsite, kus ja millal kuuluta-
ti jõulud esimest korda ametli-
kult pühaks? Kuidas tähistasid 

jõule vanad eestlased? Millal joonistati 
esimene jõulukaart ja toodi tuppa esi-
mene jõulupuu? Mida sobib panna  
jõululauale? Neile ja paljudele teistele 
jõuludega seonduvatele küsimustele 
leiate vastuse sellest raamatust. Auto-
rid juhivad lugeja haaravalt läbi jõulude  
ajaloo, lükkides jutustusse omaenda 
jõulumälestusi ja -elamusi. Ning otse-
kui täht jõulukuuse ladvas on raamatu 
lõpus kimbuke katsetamist väärivaid 
jõuluroogade retsepte.

Piret Õunapuu on töötanud aastaid 
teadur-kuraatorina Eesti Rahva Muu-
seumis ja arvab, et tänapäeva inimene 

vajab ilmselt rohkem kui kunagi va-
rem sidet oma esivanematega, et järje-
pidevuse turvatunne aitaks tal üha kii-
reneva elutempo juures tasakaalu säi-
litada. Tihti me toimime harjumuspä-
rasest traditsioonist lähtuvalt, teadma-
ta ja tundmata selle tagamaid.

Käesolev raamat ei ole uurimus 
eestlaste jõulukommetest, vaid püüab 
anda inimesele, keda huvitavad küsi-
mused, kust ja millal mingi tava pärit 
on, ülevaate jõuluaja ajaloost ja kom-
metest, mida ka tänapäeva Eestis jär-
gitakse. Vanade uskumuste täpseid 
tõlgendusi ei oska ilmeksimatult 
enam keegi seletada. Meie võimalus 
on vaid pärimustele tuginedes katsu-
da neid mõista.

Liina Karron on heast toidust lugu 
pidanud sestpeale, kui iseseisvalt lu-
sikat käes hoidma hakkas. Lugupida-
misest on aja jooksul saanud kirg ja 
hobist töö. Praegu on ta Tallinna Sa-
dama turu perenaine. Sellesse raama-
tusse on saanud hulk jõulupäraseid 
roogasid ja valmistusviise, mille on 
autor vaid õige pisut tänapäevase-
maks silunud. Siin on talutoite, nagu 
teräsüük, verileib ja õllesupp, on Ees-
ti Vabariigi aegseid kodumajandus-
kooli retsepte, nagu pruutide kooli 
singisalat ja üleküpsetatud maksapas-
teet, on ei tea kust külge hakanud 
meie pere jõuluklassikuid, nagu jõu-
lukeeks, hapukapsapirukas ja õuna-
selleri-nuikapsasalat.

Retseptikogumik ei pretendeeri 
kindlasti rabavale uuendusmeelsuse-
le, aga ka mitte talurahva toidulaua 
originaalilähedusele. On ju tore, kui 
saab meelde tuletada lihtsaid ja kodu-
seid jõulumaitseid, mis pühadeks val-
mistudes tihtipeale meelest libisema 
kipuvad.

Nii meil jõulud  
tuppa toodi
Piret Õunapuu ja  
Liina Karron
232 lk
kõva köide

Igal ajal omad kombed ja söögid
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Ajakirjade Kirjastus8

Ele Praks

Käsitöö võib kutsuda esile üleole-
vat suhtumist või vaimustust või 
pakkuda suurt kandmisrõõmu, 

aga külmaks ei jäta kedagi. Küll aga või-
vad jätta ükskõikseks käsitööraamatud. 

Pole teada, mis kõigepealt ajendas 
kaht Rootsi naist kudumisraamatut te-
gema – kas need oli Ewa K. Andinnsoni 
soojad ja värvikad fototööd, Ingalill  
Johannsoni kudumidisaineri kogemu-
sed või hoopis pehme ja mõnus villane 
lõng, mis kõigele lisaks evib ahvatlevat 
lisaväärtust ökomärgi näol. Igatahes on 
need kolm faktorit meeldival kombel 
kokku saanud raamatus „Mahevillased 
kudumid”. 

Ingalille eessõnast loeme, et kõige-
pealt oli olemas tema romantiline näge-
mus pehmetesse kudumitesse mähku-
nud härmas lumehaldjatest. Haldjad 
ongi maagiliselt pildile võlutud ning 
kuigi võttekohaks on polaarpäeva vär-
vitutesse pilvedesse mässitud Jukkas-
järvi jäähotell ja ka keskkonnasõbrali-
kest loodustoonides lõngadest kudu-
mid ei paku erilist värvirõõmu, on tule-
mus siiski soe, tundlik ja hingeminevalt 
mahe. 

Fotode värvigamma mängib neil 
pooltoonidel, mille taju on äärmuseni 
teravnenud ilmselt kõikidel, kelle juu-
red on kokku kasvanud lõppematu  
sügistalve ja lootusetult pikale veniva 
kevadega. Õrnu ja hõrke värvinüansse 
annavad piltidel edasi aga mitte niivõrd 

Mahevillased 
kudumid
Ingalill Johansson, 
Ewa K. Andisson
tõlkinud  
Anne Metsis
124 lk, kõva köide

Keegi ei pea talvel külmetama
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Lippmaa esimene artikkel ja millises 
ajakirjas, miks..., ja neid mikse on palju. 
Aga raamat on ka KBFI lugu, mis sai al-
guse Küberneetika Instituudist ja kus 
mõlemas valitses algusest peale ja tolla-
sest süsteemist hoolimata vaba vaim. 

See on lugu, kuidas direktor juhtis 
töid ja tegemisi teaduse sisemise loogi-
ka reeglite järgi ja kus tegijad olid hin-
natud ja hoitud. Ja suur osa ajast oli ju 
veel nõukogude korra „viljastavates tin-
gimustes”, millest hoolimata KBFI sai 
tuntuks üle maailma. Ning Lippmaa 
oma kolleegidega oskas N Liidu büro-
kraatia ebamäärasust ära kasutada, et 
korralik taristu (seda sõna loomulikult 
tollal ei tuntud) KBFIs üles seada ja te-
ha katseid, mille tähtsus pole siiani ka-
dunud (tseoliitidega seotud näiteks).

Mitte elulugu,  
vaid teadusloo ja aja lugu
Meie teadlaskond ja üldsus saavad raa-
matust hea pildi Endel Lippmaa mõte-
test ja tegudest, mis tuleb nii teadusaja-
loo kui ka Eesti riigi ajaloo lehekülge-
dele jäädvustada. Mulle endale kui 
teadlasele pakkus vähem huvi peatükk 
väljavõtetega omaaegsest ajakirjandu-
sest, kuid samal ajal tuleb tunnistada, et 
teadusajaloo seisukohalt on see tähtis. 
Teatud mõttes võib seda osa võrrelda 
Arvo Mägi ajaraamatutega, kus kuiva 
kronoloogia taga peitub tollane elu. Ni-
melt on selles peatükis Lippmaa mõtete 
kõrval kontrastina faktid tolleaegsest 
meediast, et ilmestada ajatelge.

Seega – ülimalt põnev raamat, mille 
koht raamatupoodides ei tohiks olla 
kolletavate elulooraamatute hulgas, 
vaid hoopis teadusloo, teadusfilosoofia 
ja ajaloo riiulis. Usun, et üsna pea pole 
seda raamatut enam võimalik endale 
muretseda, sest ilmselt peavad müüjad 
kurvalt teatama: läbi müüdud! Nii et on 
põhjust raamatupoodi minna.

teksti. Nii pole tegemist vaid ühe tead-
lasega, vaid lisanduvad ekskursid tea-
duslukku, olgu siis Newtoni ja Faraday, 
Maxwelli või Diraciga seotud teadus-
ideede arengust, või siis arutlus mole-
kulaarbioloogia sünniloost – kõik see 
on olnud ju Lippmaa vaateväljas ja tema 
arvamused, miks asjad on nii ja mitte 
teisiti, on ülimalt põnevad. 

Aga osaliselt on raamat ka Teodor 
Lippmaa lugu, kes pojale andis otsiva 
vaimu. Ja tänapäeva CERNi ja TOTEMi 
lugu ja lugu sellest, kui rikas on vaa-
kum ja kuidas käitub prooton. Ja MRP 
lugu ja nii edasi. Kõik raamatu autorile 
iseloomulikult ladusas ja huvitavas sõ-
nastuses.

Võib küsida, kas raamatu lugemine 
nõuab erialast ettevalmistust? Ei nõua, 
sest teadusprobleemid on Lippmaa ja 
Kändleri poolt kenasti lahti räägitud, 
pealegi haarab üks lisadest sõnaseletu-
si, kus keerulised teadusterminid ilusti 
vajalikul määral ära seletatud on. 

Ja lugeja saab teada palju huvitavat, 
nagu milline on „paras lõhkeaine”, 
miks ei saa kvantarvutit teha, mis on sa-
lajane ja avalik matemaatika, mis on 
ekstraheerimisaparaat, millal ilmus 

Endel Lippmaa.
Mees parima 
ninaga
Tiit Kändler
336 lk
kõva köide

Jüri Engelbrecht  
akadeemik

Kuidas portreteerida tippteadlast, 
kes on mitmed kümned aastad 
ülimalt edukalt tegev olnud nii 

teaduses kui ka poliitikas, kelle etteas-
ted avalikkuse ees alati köidavad tähe-
lepanu, kelle portfell on pungil täis 
arutlusse puutuvaid dokumente ja kes 
alati sekkub, kui tema õiglusetunne on 
riivatud? 

Kasutades tuntud väljendit samani-
melisest filmist – võimatu missioon! 
Aga ometi – meil on ju Euroopa parim 
teadusajakirjanik aastast 2012, ning kes 
muu, kui tema selle portree ka maalib.

Selle dokumentaalse teadusromaani 
kaante vahel on Endel Lippmaa lugu 
oma ajas ja ruumis, läbi keeruliste aas-
tate ja muutuste Eestis ja maailmas, Tiit 
Kändleri terase pilguga nähtud ja osava 
sulega kirja pandud. Nagu Kändler ise 
ütleb, kasutada võiks Fourier’ teisen-
dust, st esitada sündmuste jada üksiku-
te komponentidena. 

Kändler on teatavasti füüsiku haridu-
sega ja ta on nüüd juba üle veerand sa-
jandi teadmishuvilisele lugejale lugemis-
rõõmu pakkunud oma arvukate raama-
tute ja populaarteaduslike kirjutistega. 
Füüsikuna oskab Kändler ka kompo-
nendid uuesti tervikuks kokku panna. 

Kolm vaala ja üks elevant
Raamat tugineb kolmele vaalale ja ühe-
le elevandile. Kuidas need loomad 
maismaal kokku saavad, selleks tuleb 
raamatut lugeda. Aga võrdlusi on veel-
gi – mida teeb rebane ja mida teeb siil 
asjadest arusaamiseks ja mida teeb 
Lippmaa. 

Kändler väidab, et ta on kasutanud 
inglise kriminaalsarjade loogikat, kus 
puudub kindel ajatelg. Seega pole siht 
mitte ainult reastada ühe tippteadlase 
saavutusi, vaid kirjeldada ka seda, kui-
das ta seda teeb. Võrdlusena toob 
Kändler Magritte’i, kes maalides ühil-
das taju asjade olemusest rõõmuga te-
gevusest. Ja nii tuuaksegi lugeja silme 
ette Lippmaa tegevused, kus võtme- 
sõnu ei jõua üles lugeda – põlevkivi-
keemia, tuumamagnetresonants, neut-
riino, fosforiit, kvantarvuti, vaakum, 

Kuidas portreteerida  
Endel Lippmaad

jne, kui vaadata vaid teaduse poolt. 
Kuid lisada tuleb ju MRP, N Liidu 

Rahvasaadikute Kongress, Vabariigi 
Valitsus, Riigikogu ja hulk asutusi, neist 
tähtsaimana Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituut, mille akronüüm  
KBFI on tuntud kui Lippmaa instituut. 
Aga ka pildid hoopis teise kandi pealt, 
kuidas Lippmaa poegadega herbaariu-
mi või putukakogu kokku pani, kui 
poistel neid koolis vaja oli – ikka sama 
innuga, mis teda kõikides tegevustes 
saadab. Oma pere on tähtis!

Lippmaa tsitaadid, mida raamatus ri-
damisi on, iseloomustavad tema mõtte-
lendu ja sõnaselgust, säilitades kõne-
pruugi, mida lähemad kolleegid hästi 
tunnevad. Kindlasti ei meeldi need ar-
vamused kõigile, sest õigust ja õiglust 
taga ajades on Lippmaa terava ütlemi-
sega. Need, kes Lippmaad hästi tunne-
vad, saavad aru ka sellest, mis ütlemata 
on jäänud. Raamat on riukalik nii nagu 
tema peategelanegi.

Rikas vaakum ja  
käituv prooton
Kändler poleks Kändler, kui ta sellist 
lugu ei paneks teaduse üldisesse kon-

Oma isa tütar 
Gwyneth Paltrow
tõlkinud  
Sash Uusjärv
276 lk, kõva köide
Oscari võitnud näitle-
janna Gwyneth Paltrow jagab isiklikke 
lugusid oma lapsepõlvest, nõkse, kui-
das lapsed söögitegemisel appi võtta 
ja kuidas hoida maiustamine tasakaa-
lus tervisliku toiduga. Raamatust leiab 
150 lihtsat retsepti Paltrow’ lapsepõl-
ve lemmikute seast, millest enamik on 
pärit tema võrratult isalt, kes oli tulvil 
armastust maitsva toidu ja hea veini 
vastu. 

Vana mööbel  
korda oma kätega 
Tõnu Vainküla,  
René Pere 
124 lk
kõva köide
Raamatus jagab meister Tõnu Vain- 
küla oma kogemusi Eesti kodudes  
leiduva vana mööbli restaureerimise 
nüanssidest. See pole mahukas ent-
süklopeediline väljaanne restauraato-
rile või puidutislerile, pigem lugemis-
vara vana mööbli entusiastile. Samm 
haaval läbitakse mööblitüki pikaajali-
ne ja delikaatne taastamisprotsess, 
mis algab vaatlusest ja töö raskuse 
hindamisest, jätkub konkreetsete töö-
operatsioonidega ning lõpeb eseme 
viimistluse ning ruumi paigutamisega. 

Armastan süüa, 
teiega koos
Hele-Mai Alamaa
200 lk
kõva köide
Hele-Mai Alamaa vor-
mis raamatuks oma töö Eesti Naise 
köögitoimetajana. Hele-Mai toidud on 
kiidulaul Eesti toorainele. Sekka ka 
rahvaste sõprust: Itaalia, India ja Vene 
kööki. Mahukast ning imekaunite foto-
dega raamatust leiad retsepte igaks 
elujuhtumiks. Siin on väiksemaid 
ampse ja suuri sööke, särtsakaid  
suppe ja kauneid magustoite. 

Avesta ja  
aarialaste iidsed 
saladused
Kai Tamm
240 lk
pehme köide
Raamat annab meile 
lõpuks ülevaate Avestale aluse pan-
nud iidse õpetuse sügavamast ole-
musest. Need on tuhandete aastate 
vanused aaria rahvaste, meie tsivili-
satsiooni loojate teadmised, mis po-
le olnud kättesaadavad pühendama-
tutele. See on õpetus, mis aitab õp-
pida igaühel meist suhtlema oma 
jumaliku olemuse ja tegeliku mina-
ga, aitab igal inimesel teha igapäeva-
seid valikuid hea ja kurja, valguse ja 
pimeduse jõudude vahel, olles sel 
moel tõukeks, et saavutada igaühe 
kõrgeim eesmärk – õppida arengu 
kaudu tundma oma hinge.

Reinuvaderite 
jutupada
Elve Kukk,  
Elina Veering
98 lk 
pehme köide
Väikese muinasjutu-
sõbra tööraamat on mõeldud esimese 
kooliastme õpilasele. Kõigepealt saab 
laps lugeda muinasjuttu ja siis täita 
erinevaid ülesandeid: nuputada, la-
hendada ristsõnu, joonistada ja värvi-
da, lõigata ja kleepida. Raamatusse 
valitud lihtsad muinasjutud räägivad 
rebase, hundi, karu, siili ja teiste  
loomade elust metsas.
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Endel Lippmaa kuuekuuse poja Jaaguga 1962. aastal. Pildistas Lippmaa äi,  
kunstiajaloolane Villem Raam.              Foto RAAmAtust 

härmas oksad, kuivõrd põhjamaiselt 
kvaliteetne kudumidisain ja maailmata-
semel jääarhitektuur. 

Pildid tõepoolest ahvatlevad vardaid 
haarama, see, mida näeme, on karge, 
lihtne, puhas, klassikaline ja kantav, ent 
siiski värskelt välja pakutud. Et iga kä-
sitsi tehtud ese on potentsiaalselt kesk-
konnasäästlikum, siis polegi ehk nii vä-
ga oluline, millisest materjalist täpselt 
on raamatus esitatud mudelid, vaid pi-
gem see, et ahvatlus on edasi antud ja 
juhendid töö teostamiseks on ülimalt 
üksikasjalikud. 

Neid lugedes võib igaüks, kes peale 
põhikooli käsitöötundi vardaid kätte 
pole võtnud, leida julgustust uuesti kat-
setamiseks: ei kleit ega sõrmikud ei to-
hiks olla teab mis ületamatu väljakutse. 

Suurused XS-st XXL-ni peaksid katma 
suure hulga erineva kehakujuga sooja-
lembeseid kodanikke. 

Isegi lihtsamaist lihtsaim, lastelegi 
kudumiseks jõukohane ripskoes sall 
mõjub raamatus imearmsalt ja tundub, 
et sel talvel ei pea keegi armastuse puu-
duse käes külmetama.


