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Ajaloolase haridusega Tiit Aleksejevi
uus raamat – „Kindel linn” – on teine
osa Esimese ristisõja ainelisest triloogiast, mille avaraamatut „Palveränd”
tunnustati 2010. aastal Euroopa Liidu
kirjandusauhinnaga. Romaani peategelasel, noorel Provence'i rüütlil tuleb võidelda oma elu eest, sest lisaks uskmatutele ähvardab teda basileus Alexios
Komnenose kättemaks. Tal on toetuda ainult oma kaaslastele ning
Sitsiilia normannide juhile krahv
Bohemondile, kes on liitlasena enam kui kahtlane.
Vt lk 7

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT

kommentaar

Piret Raua
omapärast
Seda kommentaari mõjutas kirjutama
teade tuntud lastekirjaniku Piret Raua
raamatu ilmumisest Hispaanias. Kuna
tegu ei ole tavalise uudisega – kui
tihti saame rõõmustada meie autorite
raamatute tõlkimise üle? –, siis siin
mõned mõtted seonduvalt Piret Raua
ja tema loominguga.
Piret Raua lasteraamatud on algusest peale haaranud omapärase maailmanägemise ja ainulaadsete illustratsioonidega. Illustratsioonid tulid
muidugi kõigepealt, mäletan ammuseid külaskäike Pireti pisikesse elamisse kõigi nende joonistuste keskele.
See oli nagu võlumaailm ja siiamaani
imestan tema puhul, kust kõik need
tegelaskujud välja ilmuvad, kas peast
või käest, ja mis seal kunstniku peas
õigupoolest üleüldse toimub.
Pireti esimene raamat, „Kataleena
isemoodi juuksed”, oli meie kodu
pikajuukselise pisipiiga jaoks paar
aastat niisama hästi kui piibli eest ja
aitas nii mõnedki kurjad pusad juustest välja saada. Juba pikemat aega
mõtlen, et oleks ehk aeg see raamat
pealekasvanud pikajuukseliste pisipiigade jaoks uuesti välja anda.
Kui praegu Pireti kirjutatud, enamasti ka tema enda illustreeritud
raamatuid vaadata, siis kõiki neid on
saatnud just nii suur edu, kui meie
väikeses lasteraamatuilmas võimalik.
„Ernesto küülikud” võitis esimese
koha lastejutuvõistlusel, nii „Sanna ja
salakütid” kui ka „Printsess Luluu ja
härra Kere” pälvisid kultuurkapitali
lastekirjanduse preemia. Oma viimase
raamatuni „Tobias ja teine B” on Piret
oma raamatud ka ise illustreerinud,
sellest alles aasta eest ilmunud raamatust ilmub peagi kolmas trükk,
poodidest seda praegu enam ei leia.
Välismessidel tuntakse Pireti käekirja juba väga hästi, nii kunstnikud kui
ka kirjastajad teavad tema nime ja tema raamatud ostetakse väljapanekust
alati ära. Ka teistesse keeltesse tõlkimiseks tuntakse tema raamatute vastu
suurt huvi, just nüüd oktoobris ilmus
„Härra Linnu lugu” hispaania keeles ja
huvilisi on veelgi. Läti lapsed on väga
kiindunud printsess Skella seiklustesse. Töö käib veel mitme välismaise
kirjastajaga.
Pireti raamatud on head seltsilised.
Igal aastaajal ja igas vanuses.

Kätlin Kaldmaa
lastekirjanduse
agent
Eesti Lastekirjanduse Keskus
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Eesti programm
Helsingi raamatumessil
27.–30. oktoober 2011
NELJAPÄEV, 27. OKTOOBER
12.00 Aleksis Kivi lava
Toomas Hendrik Ilves „Sõna jõuga”.
Vestlevad Toomas Hendrik Ilves,
Iivi Anna Masso, Alexander Stubb ja
Jouko Vanhanen.
13.00 Aleksis Kivi lava
Viivi Luik „Varjuteater”.
Vestlevad Viivi Luik, Sofi Oksanen ja
Anja Salokannel.
13.00 Must Kuup (Eesti messistend)
Eesti messiboksi avamine.
Boksi avab Eesti kultuuriminister
Rein Lang. Oma luulet loeb
Kristiina Ehin.
13.30 Mika Waltari lava
Enn Soosaar „Nuripidine aastasada”.
Enn Soosaare raamatust räägivad
Jaakko Blomberg ja Raul Rebane.
13.30 Must Kuup
Haikuvõistluse väljakuulutamine.
14.00 Must Kuup
Wimberg „Playlist”.
Esinevad Wimberg ja Mika Keränen.
15.00 Must Kuup
Seminar „Metsik eesti keel”.
Vestlevad Petteri Aarnos,
Valdur Mikita ja Jaak Johanson.
16.00 Kullervo seminarisaal
Seminar „Eesti lähiajalugu: Eesti vaim
Soomes”.
Vestlevad Juhani Salokannel, Rein Lang,
Joel Sang, Sirje Olesk ja Jaan Undusk.
16.00 Must Kuup
Luuleajakirja „Tuli & Savu” eesti luule
erinumber.
Esitlevad Mikael Brygger ja
Kristiina Ehin.
17.00 Must Kuup
Lauamäng „Surmatants”.
Esitleb Asko Künnap.

REEDE, 28. OKTOOBER
11.00 Mika Waltari lava
Seminar „Mälu ja omaeluloolisus”.
Vestlevad Sirje Olesk, Ene Mihkelson,
Hannu Marttila ja Andrei Hvostov.
11.30 Näidisköök
Proua Evelin Ilvese rukkileib.
12.00 Must Kuup
Mats Traat „Harala elulood”.
Vestlevad Mats Traat ja Joni Pyysalo.
12.00 Mika Waltari lava
Mihkel Raud „Sinine on sinu taevas”.
Vestlevad Mihkel Raud, Harri Rinne ja
Jouko Vanhanen.
12.00 Takauma lava
Mari Saat „Lasnamäe lunastaja”.
Vestlevad Mari Saat ja Anu Laitila.

12.30 Takauma lava
Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja
Oleviste mõistatus”.
Vestlevad Indrek Hargla ja
Tapio Mäkeläinen.
13.00 Takauma lava
Mehis Heinsaar „Ebatavaline ja
ähvardav loodus”.
Vestlevad Mehis Heinsaar ja Anu Laitila.
14.00 Must Kuup
Riku Korhonen ja Tiit Aleksejev.
Vestlevad Euroopa Liidu kirjandusauhinna võitnud Riku Korhonen ja
Tiit Aleksejev.
14.30 Aino seminarisaal
Seminar „Kirjanduse meistriklass:
klassikud”.
Vestlevad Juhani Salokannel, Panu
Rajala, Sirpa Kähkönen ja Piret Saluri.
15.00 Must Kuup
Seminar „Kuidas leian oma Eesti”.
Vestlevad Merja Aho, Otso Kantokorpi,
Tapio Mäkeläinen, Hannu Oittinen ja
Mikko Savikko.
15.30 Aino seminarisaal
Seminar „Eesti lähiajalugu: demokraatia
tulekud ja minekud”.
Vestlevad Matti Maasikas, Mart Laar,
Seppo Zetterberg ja Toomas Hiio.
16.00 Must Kuup
Oma luulet loeb Eeva Park.
17.00 Must Kuup
Oma luulet ja muusikat esitab Jaan Pehk.
17.30 Mika Waltari lava
Seminar „Maailmaeestlased”.
Vestlevad Matti Maasikas, Erkki Tuomioja, Tiit Aleksejev ja Erkki-Sven Tüür.

LAUPÄEV, 29. OKTOOBER
11.00 Eino Leino lava
Seminar „Venelane eesti kirjanduses”.
Vestlevad Jukka Mallinen, Andrei
Hvostov ja Igor Kotjuh.
11.30 Eino Leino lava
Kulle Raig „Pikk teekond lähedale.
Naabriks vaba Eesti”.
Vestlevad Kulle Raig, Oula Silvennoinen
ja Piret Saluri.
12.00 Must Kuup
Eesti Instituut esitleb: „Imede aeg”
ja „Kirjandusilm”.
Vestlevad Jan Kaus, Harri Rinne ja
Grete Ahtola.
12.30 Aleksis Kivi lava
Ene Mihkelson „Katkuhaud”.
Vestlevad Ene Mihkelson,
Hannu Marttila ja Sirje Olesk.
13.00 Must Kuup
Oma luulet loeb Igor Kotjuh.

14.00 Aino seminarisaal
Seminar „Eesti lähiajalugu: ellujääjad”.
Vestlevad Iivi Anna Masso, Marju
Lauristin, Sofi Oksanen ja Toomas Hiio.
14.00 Must Kuup
Oma luulet loeb Hasso Krull.
15.00 Must Kuup
Doris Kareva „Tulevik toimub praegu”.
Vestlevad Doris Kareva ja Kulle Raig.
16.00 Must Kuup
Seminar „Soomeugri tarkus”.
Vestlevad Jouni Tossavainen,
Hasso Krull ja Anzori Barkalaja.
17.00 Must Kuup
Oma luulet loeb Jürgen Rooste.

PÜHAPÄEV, 30. OKTOOBER
11.00 Louhi lava
Mika Keränen „Varastatud oranž
jalgratas”.
11.00 Eino Leino lava
Maimu Berg „Kolm saatust”.
Vestlevad Maimu Berg, Maarit
Leskelä-Kärki ja Raija Hämäläinen.
11.30 Eino Leino lava
Tõnu Õnnepalu „Kiri maalt”.
Vestlevad Tõnu Õnnepalu,
Joni Pyysalo ja Raija Hämäläinen.
12 Eino Leino lava
Olavi Ruitlane „Naine”.
Vestlevad Olavi Ruitlane ja Suvi Ahola.
12 Must Kuup
Soome Eesti Seltside Liit esitleb: „Estofiilis! Raamat Eestist ja tema sõpradest”.
Vestlevad Sanna Immanen, Terhi
Pääskylä-Malmström ja Mart Niineste.
13.00 Kullervo seminarisaal
Seminar „Kirjanduse tõotatud maa”.
Vestlevad Juhani Salokannel,
Touko Siltala ja Jan Kaus.
13.00 Must Kuup
Oma luulet loeb Tõnu Õnnepalu.
14.00 Must Kuup
A. H. Tammsaare „Tõde ja õigus” IV osa.
A. H. Tammsaare raamatust räägivad
Juhani Salokannel ja Kirsti Mäkinen.
15.00 Mika Waltari lava
Imbi Paju „Soome lahe õed. Kui vaatad
teise valu”.
Vestlevad Imbi Paju, Anja Snellman ja
Tuomas Enbuske.
15.00 Must Kuup
„Aeg on valus. Eesti haiku”.
Esinevad Asko Künnap, Karl Martin
Sinijärv, Jürgen Rooste ja
Hannu Oittinen.
16.00 Must Kuup
Haikuvõistluse võitjate
väljakuulutamine.

20. oktoober 2011

uudised
Raamat Tallinna
muutumisest
Kirjastuselt Tänapäev ilmub oktoobri
lõpus Aare Olanderi koostatud raamat „Kadunud vaated”, kus on enam
kui 400 fotol välja toodud erinevate
Tallinna piirkondade muutumine viimase sajakonna aasta jooksul. Kõrvuti välja toodud kaadritel samast
paigast on võimalik näha, kuidas
aastakümnete jooksul on linnapilt
tundmatuseni muutunud ja mis on
varem olnud praegu tuntud paikades. Vaated on peamiselt vanalinna
ümbritsevast kesklinnast, sest seal
on muutused olnud kõige suuremad.

Auhind Koolibri
õppematerjalile
Kirjastuse Koolibri „Eesti looduse pildimapp. 5. osa” saavutas üleeuroopalise parima õpiku võistluse BESA
(Best European Schoolbook Awards)
esimeses kategoorias teise koha.
Esimene kategooria sõelub parimaid
eelkooliealistele lastele mõeldud õppekirjanduse seas. Õppematerjalide
võistlus, mida korraldavad EEPG
(European Educational Publishers
Group), Frankfurdi Raamatumess ja
IARTEM (The International Association for Research on Textbooks and
Educational Media), toimus sel aastal
kolmandat korda. Võistlusel võivad
osaleda kõik Euroopa õpikukirjastused. Raamatuid ja e-materjale hindab õppekirjanduse ekspertidest
koosnev kaheksaliikmeline rahvusvaheline žürii.

Novellikogu
Haruki Murakamilt
Haruki Murakami (sünd 1949) teosed on maailmas üsna eripärane
kirjandusnähtus. Kõik tema raamatud tõlgitakse kohe pärast ilmumist
suurematesse keeltesse ning neid
müüakse hämmastavates tiraažides.
Kirjastuselt Varrak on novembri alguses ilmumas Haruki Murakami novellikogu „Elevant haihtub”. Nagu
Murakamile iseloomulik, leiab tema
novellide tegevus aset tänapäevases
suurlinnas, kus tegelastel – kontoritöötajatel, klienditeenindajatel,
koduperenaistel – tuleb seista silmitsi üksinduse, sassis inimsuhete,
pettekujutelmade ja sooviga hallist
argipäevast välja rabeleda.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
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ilmunud
Valmistume
kooliks. Pildid
Pilvi Kula
joonistanud
Joonas Sildre
Komplekti kuulub 128
pilti, mida võib kasutada eri õppeainete näitlikustamiseks nii lasteaias
kui ka algkoolis. Piltide toel saab
arendada lugemisoskust, rühmitada
ja loendada. Pildid võimaldavad eri
raskusastmega liigitusülesandeid,
näiteks saab loomi jagada mets- ja
koduloomadeks, Eesti ja lõunamaa
loomadeks, aga ka imetajateks ja
lindudeks.

Rõõmusõõm
Siiri Laidla
joonistanud Madis Ots
32 lk
kõva köide
Lihtsad ja vahetud rütmisalmid sobivad mõnusaks vahepalaks
algklasside koolitöösse või mänguliseks harjutuseks lasteaeda. Luuletused sõnastavad nii lapse igapäeva toimetusi kui ka pidulikumaid sündmusi.

Loomad talvel
Anita van Saan,
Kristen Schlag
tõlkinud
Urmas Kaldmaa
96 lk
pehme köide
Talvel on maapind külmunud ja lume
all, veekogud jäätuvad ja ellujäämine
muutub kõigile loomadele tõeliseks
väljakutseks. Ehtsale loodusesõbrale
ei tähenda külm ja lumi loomulikult
midagi. Uuest loodusjuhist saame
teada mitte ainult seda, kuidas loomad talvel elavad ja ellu jäävad, vaid
võime tunda end loodusuurijana ning
isegi aidata loomadel talve üle elada.

Looduse
hääled.
Putukad
Maurice Pledger
tõlkinud
Tamara Reitsak
16 lk, kõva köide
See raamat aitab mõista, kuivõrd
tähtsat osa etendavad putukad –
tillukesed mullas sonkijad ja õhus sumisejad – suuremate olendite maailmas. Lisaks lummavate ruumiliste piltide vaatamisele saab raamatu abil
oma kõrvaga kuulata mesilaste sumisemist, toonesepa tiksumist ja surmava skorpioni sõrgade lõgistamist.

Kipperi
mänguasjakast
Mick Inkpen
tõlkinud
Hanna Ingerpuu
32 lk
pehme köide
Teine pildiraamat maailmas populaarsust võitnud ja ka multifilmi kaudu
tuttavaks saanud vahvast koerast
Kipperist ja tema lõbusatest tegemistest. Kipper on mures. Keegi on närinud tema mänguasjakasti sisse augu.
Kes see võis küll olla? Ja kas tema
mänguasjad on terved?

Modellid ja
moekunstnikud
56 lk
pehme köide
Selles raamatus saab
mängida moekunstnikku ning luua
omaenda rõivakollektsioone. Kalkapaberil on palju erinevaid rõivaesemeid,
mida saab omavahel kombineerida,
rõivaste kaunistamiseks on kleepsud:
ehteid, peakatteid ja muud vajalikku.

www.varrak.ee
www.koolibri.ee
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Nemad tegid ajalugu
Ilme Rääk

raamatu toimetaja

J

ulie Whitakeri ja Ian Whitelaw raamat „Nemad tegid ajalugu” kujutab
endast ülevaadet saja 20. sajandi
kõige mõjukama inimese eluteest ja
saavutustest. Suuresti tänu neile meestele ja naistele on meie tänane maailm
just niisugune nagu ta on. Osa neist
inimestest on teinud palju head, on leiutanud või loonud midagi, mille eest
oleme neile tänulikud.
Osa neist on teinud palju halba ja
maailm ei anna neile kunagi andeks.
Sageli lähevad aga arvamused lahku ja
mõne epohhi loova avastuse, leiutise
või tehtud teo puhul on hea ja halva
kaalukausid jäänud kõikuma.

Mõjukuse valem

Kuna mõjukuse hindamiseks on lugematu hulk viise ning igasugune hindamine on mingil määral subjektiivne, on
igal lugejal kindlasti välja pakkuda hulganisti kandidaate, kellest pidanuks
raamatus samuti juttu tegema. Ja vastupidi, võidakse öelda, et mõni nimi, ehkki kuulus, on ajaloo tegijate hulka arvatud teenimatult. Arvatavasti on nii, et
ükskõik kui pika või lühikese nimekirja
autorid ka koostanud ei oleks, ikka tahaksime sellesse mõne nime juurde lisada või osa neist välja vahetada.
Kuna kandidaatide väljasorteerimine
ei olnud ka autorite jaoks lihtne, otsustasid nad abiks võtta mõjukuse valemi.
Iga kandidaadi puhul otsiti internetist
inimese nime ja pandi kirja vastuste
arv. Seejärel loeti kokku kandidaadi
kohta käiva Wikipedia artikli sõnade
arv ning korrutati otsingu vastuste arvuga. Nullimaks asjaolu, et mida tänapäevasem on isik, seda rohkem tema
nime internetis esineb, jagati korrutis
selle aastakümnega, mil oli isiku tähetund (ühega 1900ndate ja kümnega
1990ndate puhul) ning pandi seejärel
lõpptulemused ritta.

Kuulsusi tervest
maailmast

Kust on pärit kõik need sada mõjukat
inimest? Vastus on: tervest maailmast.
Esindatud on 29 maad Argentiinast Vietnamini ning enamikul juhtudest on igalt
maalt nimekirja sattunud vaid üks esindaja. Vaid kümnel rahval on saja sekka
sattunud enam kui üks poeg või tütar
ning mõned neist on üllatavad. Näiteks
Poolast, kus elab vähem kui 40 miljonit
inimest, on saja mõjukama pingereas
kolm inimest – paavst Johannes Paulus
II, Lech Wałesa ja Marie Curie – ja kõik
eri kategooriais.

Gary Grant mängis Hitchcocki klassikalises filmis „Loodest põhja poole”, mida paljud peavad režissööri üheks paremaks teoseks.
Elegantne filmitäht Grant mängis veel kolmes Hitchcocki filmis: „Kahtlus”, „Kurikuulus” ja „Et püüda varast”. 
foto raamatust
otsustel võib olla otsene, tohutu ja pikaajaline mõju miljonite inimeste elule
ning seetõttu on poliitikute ja riigijuhtide rühm raamatus kõige arvukamalt
esindatud – see moodustab enam kui
kolmandiku sissekandeist (34 sajast).
Sellele järgnevad popkultuur ja kunst
(23), teadus ja tehnika (18), kirjandus
ja filosoofia (16) ning viimasena äri ja
kaubandus (9).

Igaühele midagi

Oprah Winfreyd on juba kaua peetud üheks mõjuvõimsamaks naiseks Ameerika
Ühendriikides. Tema toetust Barack Obamale 2006. aasta demokraatliku partei presidendikandidaadi eelvalimiste ajal peetakse oluliseks mõjuriks Obama saamisel presidendikandidaadiks.
foto raamatust
Austriast, kus elab alla üheksa miljoni elaniku on hämmastaval kombel neli
sissekannet, ent selle juures on üks
konks. Kolm neist inimestest – Sigmund Freud, Karl Popper ja Ludwig
Wittgenstein – pidid oma kodumaalt
lahkuma (kokkusattumus: kõik nad
elasid lõpuks Inglismaal) neljanda tegude pärast. Neljas oli mõistagi Adolf
Hitler. See, millisest valdkonnast on
esile kerkinud rohkem kuulsusi, heidab valgust ka maa ajaloole.
Näiteks Prantsusmaalt, kus elab vähem kui üks protsent maailma rahvastikust, on nimekirjas ebaproportsionaalsed seitse inimest ning kolm neist – Jean-

Paul Sartre, Michel Foucault ja Simone
de Beauvoir – on kirjanike ja filosoofide
seast. Nõukogude Liidu viiest kandidaadist kolm – Jossif Stalin, Vladimir Lenin
ja Mihhail Gorbatšov – on aga riigijuhid.

Ühest küljest pakub raamat „Nemad tegid ajalugu” saja kuulsa inimese saavutuste põhjal huvitavat teavet poliitika,
teaduse, kunstide ja äri kohta, teisalt
aga lahedat lugemist neile, keda huvitavad silmapaistvate isikute elulood mõne
nende tegevusvaldkonna kontekstis.
Sissekandeid ei pea tingimata lugema
sajandast esimeseni. Kronoloogiliselt
(saavutuste tippaastate järgi) või tegevusvaldkondade kaupa lugedes tulevad
esile üllatavad seosed – nii valdkondade
kui ka isikute vahelised – ning võib-olla
õhutab see lugejat mõnd teemat põhjalikumalt uurima.

Saavutuste valdkonnad

Mõjukad inimesed on tegevusvaldkondade järgi jaotatud viide suurde rühma:
poliitika ja riigivalitsemine, teadus ja
tehnika, popkultuur ja kunst, äri ja kaubandus ning kirjandus ja filosoofia. Iga
rühma mõjukus on täiesti erineva iseloomuga. Mõttetu on võrrelda sõjaplaane hauduva riigijuhi ja eduka ettevõtja
tegevuse mõjukust. Riigi- ja väejuhtide

Nemad tegid
ajalugu
Julie Whitaker,
Ian Whitelaw
tõlkinud Raivo Hool
256 lk, kõva köide

Vaprad ja üllad rüütlid ning lohed
Raivo Hool

V

aprus, omakasupüüdmatus ja
üllus on olemas meis kõigis, vahel tuleb see lihtsalt üles äratada. Joff Browni 20 muinaslugu, mil
pealegi kaasas paeluvad illustratsioonid, saavad sellega suurepäraselt hakkama. Lihtsas ja lastepärases keeles,
kuid samal ajal kaasakiskuvalt jutustatud lood on põnevad, kuid ka õpetlikud.
Lisaks lohedele ja rüütlitele saavad lapsed kaasa elada ka ennemuistsele robo-

tile („Kellavärgirüütel”), kuulevad basiliski kurjadest vempudest ning kohtuvad teistegi ebatavaliste tegelastega,
olgu nad siis head või pahad.
Joff Brown ei saa üle ega ümber ka
ingliskeelse maailma kõige kuulsamatest, kuningas Arthuri ümarlaua rüütlitest. Üks lugu räägib meile kuningas
Arthuri poisipõlvest ning sellest, kuidas väiksest kannupoisist sirgus üllas
rüütel ja kuningas. Paar korda astuvad
üles ka mõned teised ümarlaua rüütlid,
kes satuvad ennekuulmatutesse sekeldustesse, millest väljuvad targemate,

tublimate ja tugevamatena. Rüütellikkus on üldkehtiv põhimõte ega tunne
piire, olgu need siis kultuuri-, riigi- või
soopiirid. Algselt igas vanuses poistele
mõeldud raamat on eestikeelsena saanud sihtgrupiks igas vanuses lapsed ja
õige ongi: heasüdamlikkus, ustavus,
sõprus, kaastunne, abivalmidus jpt isikuomadused, mida need seikluslikud
muinasjutud püüavad edendada, ei ole
ju pelgalt end sageli rüütlitega samastavate poiste pärusmaa. Kuigi naissoole
jääb raamatus üsna episoodiline roll –
kuningatütred armuvad rüütlitesse,

nõiad nõiuvad ja kaovad siis areenilt –
ei tähenda see, et tüdrukud nende lugude ettelugemise ajal peaksid toast
lahkuma.

Rüütlid ja lohed
Joff Brown,
Robert Dunn
tõlkinud Raivo Hool
160 lk, kõva köide
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Aare Olander

K

as Tallinn on linn või küla, provintsilinn või metropol, on ta
ilus või mitte, kas ta muutub
aastatega elamisväärsemaks või vastupidi, selle üle on ikka ja jälle vaieldud.
Veel 19. sajandi lõpul ei olnud selge
seegi, mida teha vanalinnaga. Asi piirdus siin-seal linnamüüri, sealhulgas
enamiku linnaväravate lammutamisega. Vanalinn ise on 20. sajandi üle elanud mõningate ümberehituste ja augutäitmistega ning valitseb üldine arusaam, et selliseks nagu tänapäeval,
peab ta jääma veel sajanditeks. Küll aga
puudub selgus selles, mis on toimunud
ja toimub vanalinna ümbritsevas kesklinnas.

Pildid peamiselt
muuseumikogudest

Niisiis, vanalinna vaateid siit raamatust
ei leia. Samuti puuduvad vanad trükitud koloreeritud postkaardid (peale
kahe erandi), kuivõrd huvitavamaid

Vaated Pärnu maanteele Tõnismäe ja viadukti vahel 1936. ning 2011. aastal. Enamik nendest puumajadest hävisid 1944. aasta
märtsipommitamises.
Foto raamatust
neist on mitmeid kordi avaldatud, teistel jälle trükikvaliteet ebasobiv või motiiv ühetaoline ja kulunud. Küll on kasutatud postkaartidena levitatud, kuid otse klaasnegatiividelt kopeeritud fotosid, mis on üldjuhul suurepärase kvaliteediga ja ilma suuremate kirjadeta.
Vanad pildid pärinevad peaasjalikult
muuseumite kogudest, aga kasutatud
on ka teiste viidatud asutuste abi.
Autori enda linnapiltide kogule pani
1980. aastal aluse Valdeko Vende, kes
lahkelt lubas oma negatiividelt fotosid
teha. Tubliks täienduseks sellele on olnud ka ajaloohuvilise bussijuhi Gordy
Jõelaiu pildistatud linnavaated. Linnapiltide kogu on aastate jooksul täienenud autori põhihuvi kõrvalt, milleks on
Tallinna ühistranspordi ajalugu.
Kõik tänapäeva pildid on autor teinud
veebruarist 2010 jaanuarini 2011. Seejuures ei ole tingimata eesmärgiks seatud omaaegse kaadri võttepunkti täpset
kordamist. Esiteks, paljud ajaloolised
motiivid siin raamatus koosnevad mitmest eri aegadel eri punktidest tehtud
fotost, tänapäeva vaade on aga antud
üheainsa fotoga. Teiseks, tihti ei ole
omaaegne võttepunkt enam ligipääsetav või on aastate jooksul tekkinud objektid hakanud vaatevälja segama. Am-

mugi ei ole autoril olnud võimalust korrata peamiselt 1920. aastaist pärit õhufotosid. Kolmandaks ei olnud tihtipeale
võimalik kunagist võttekohta täpselt
kindlaks määrata, kuna kõik orientiirid
on aja jooksul kadunud. Selliste kohtade täpsustamine on autorile olnud põnev väljakutse ja ta on tänulik kõigi tähelepanekute eest, mis osutavad möödalaskmistele ja aitavad neid kõrvaldada. Neljandaks tuleb arvestada sedagi,
et erinevad fotoobjektiivid jäädvustavad
tegelikkust erinevalt, isegi kui võttepunkt on täpselt sama.

Erinevad motiivid
üheksas peatükis

Motiivid on jaotatud üheksasse peatükki, mis Viru väljakust ja Narva maanteest päripäeva alustades jõuavad
Hobujaama tänava kaudu ringiga ümber vanalinna samale väljakule tagasi.
Peatükkide ehk linnaosade piirid on
tinglikud, näiteks Narva maantee alguse vaated võiksid sama hästi kuuluda
Viru väljaku alla (ja vastupidi). Eri asumid on leidnud kajastamist erineval
määral. Nii ei ole näiteks Uues Maailmas või Kelmikülas olnud nii põhjalikke muutusi kui Kompassis või Keldrimäel, mistõttu need asumid ei ole kuigi

tihti fotograafi objektiivi ette sattunud.
Iga peatüki juurde kuulub väljavõte
Tallinna 1885. aasta kaardist. Paraku ei
ole olemas ühtki nii põhjalikku ja kenasti vormistatud kaarti hilisemast ajast
kuni 1990. aastateni välja. Isegi 1920.–
1930. aastaist ei ole teada ühtki krundipiire näitavat kogu linna hõlmavat linnaplaani. Nii leidub käesolevas raamatus
üksnes idapoolse kesklinna plaan 1945.
aasta seisuga, mis pärineb Arhitektuurimuuseumi kaardikogus leiduvalt kalkajooniselt. 1885. aasta kaardi väljavõtete
juurde on lisatud tänavanimed sellelt samalt kaardilt, nende juurde praegune
nimi ja sulgudes valikuliselt vahepealseil aastail pikemalt kasutusel olnud nimesid. Väljavõtte tänapäevane asukoht
on tähistatud esikaane siseküljel kaasaegsel kaardil.

Kadunud vaated.
Tallinna muutumine enam kui
400 fotol
koostanud
Aare Olander
256 lk, kõva köide

Juhan Tuldava, silmapaistev spioon
Mihkel Mõisnik

L

evinud stereotüübi kohaselt oli
KGB spioon mõni täiesti märkamatu tegelane, hall tüüp, kelle
nägu, saati siis veel tegemised kellelegi
kunagi meelde ei jäänud. Üks inimene
turismigrupis, üks tööline brigaadis,
kooli kõige tähelepandamatum õpetaja.
Ent mitte alati.
Juhan Tuldava oli kõigiti tähelepandav isik. Eesti Vabariigi diplomaadi
poeg, tuntud Välis-Eesti aktivist, silmapaistev keeleteadlane, õppejõud, kateedrijuhtaja... ning KGB spioon.
Nagu Einar Sanden temast kõneleva
raamatu eessõnas kirjutab, oli „...Juhan

Mihhail Hodorkovski
tõlkinud Ilmar Rattus
232 lk, kõva köide
2003. aasta oktoobris
arreteeriti üks Venemaa
tuntumaid oligarhe Mihhail Hodorkovski, nafta- ja gaasifirma Jukos
juht. Pärast kahte kohtuprotsessi
mõisteti ta vangi 2019. aastani.
Mõlemat protsessi ning sellega seotud asjaolusid on saatnud ülemaailmne meedia tähelepanu. Käesolevas
raamatus esitab Mihhail Hodorkovski
oma nägemuse protsessi tagamaadest, kuidas sündmused selliseks
arenesid ning mis võib Venemaad
ees oodata. Ebatavalise osa raamatust moodustavad Hodorkovski vestlused mitmete tuntud Vene ühiskonna- ja kultuuritegelastega nagu Boriss
Akunin, Ljudmila Ulitskaja ja Boriss
Strugatski.

Gruusia köök

Vanalinna, mere ja
raudteede poolringi vahel

Just sellele piirkonnale, mis jääb vanalinna ning mere ja raudteede poolringi vahele, ongi pühendatud käesolev raamat.
Lugeja võib ise otsustada, kuidas ta ülaltoodud küsimusele vastab. See raamat
ei võta seisukohta ei motiivide valikus
ega piltidele lisatud selgitustes. Ilu on
ikka vaataja silmades. Tõsi, täit objektiivsust motiivivalikus ei olnud võimalik
saavutada: nii 1930. kui ka 1960.−1970.
aastatel on pildistaja tähelepanu pälvinud just need paigad, kus muudatused
on tulekul olnud, seega ehitised, mis
olid jalgu jäämas uutele majadele ja tänavatele või siis lihtsalt ajale.
Vanu ja uusi pilte kõrvuti ei ole Tallinna kohta varem kuigi palju avaldatud.
Õhtulehes ilmus jaanuarist 2000 kuni
kevadeni 2003 rubriik „Tallinn eile, täna, homme”, kus oli kõrvuti seatud vana foto või postkaart ja kaasaegne foto.
Peeter Toomingalt ilmus 1996. aastal
sarjas 55 aastat hiljem raamat „Tallinn
& Tartu”, mis sisaldas 18 Tallinna vaadet kõrvuti Carl Sarapilt (1938) ja Toomingalt endalt. Tiiu Allikvee, Tiiu Viirandi ja Robert Nermani koostatud ja
kirjutatud „Tallinn. Aeg ja muutused
aastast 2006” esitas ligi 300 postkaarti
enamasti vanalinna, aga ka teiste Tallinna kaunite kohtade vaadetega, neist
enamiku juures tänapäevased võtted
samadest kohtadest.

Kirjad vanglast

Tuldava nime kandev Tartu Ülikooli
dotsent kõige andekam ja suurema potentsiga oma rahvuse reetur-spioon, keda me seniajani tunneme. Tema tegevuse tagajärjel tekkinud kahjude suurus
aastatel 1942–1963 eesti rahvale nii
inimelude kaotuses kui ka kõiges muus
ei ole umbkaudseltki määratletav.”
Veelgi enam, karta on, et tema tegevuse tagajärgede kogu ulatuse kindlaks
tegemiseks peaks tungima KGB arhiivide kõige sügavamatesse soppidesse,
kuhu ükski uurija vaevalt kunagi pääseb. Seni tuleb Tuldava tegevusest kõneldes leppida teadaolevaga, mille Sanden ongi koondanud raamatusse „Mitme näo ja nimega”.

Kui Juhan Tuldava eluloost ja tekitatud kahjude suurusest võib lugeda Sandeni raamatust, siis vähemalt üks teene
võis tal spioonina olla ka nende ees, kelle vastu tema luuretegevus suunatud
oli. Tuldavaga seotud dokumentidest
selgub muuhulgas, kuidas Lääne luureteenistuste poolt Eesti pinnal meelsasti
kontaktisikutena kasutatud metsavennad lõpuks Nõukogude agentidest nii
põhjalikult läbi imbusid, et see sideliin
lihtsalt katkestati. Tuldava mitte alati
kõige rafineeritum tegutsemisstiil võis
selle tõsiasja paljastumisel olulistki rolli
mängida. Ent taas, kuidas see kõik täpselt oli, teab võib-olla keegi KGB-st, aga
võib-olla üldse mitte keegi.

Einar Sandeni „Mitme näo ja nimega” ilmub nüüd Eestis esimest korda,
niisama mitmenäolise teosena kui selle
pealkiri, sest niivõrd kirev on selle peategelase elu ning tegevus, et kangesti
tahaks seda ilukirjanduseks, fiktsiooniks pidada, ent nii see siiski pole. See
on tõene lugu ühest tähelepandavast spioonist.

Mitme näo
ja nimega
Einar Sanden
192 lk
kõva köide

90 retsepti
Shota Dvalishvili
tõlkinud Kreet Volmer
168 lk, kõva köide
Selle raamatu üheksakümmend retsepti annavad aimu
Gruusia köögi mitmekesisusest.
Retseptidele lisaks leiab ka kasulikke
näpunäiteid ja võimalikke erinevaid
valmistamisviise, samuti illustreeriva
foto valmis roast. Retseptid on läbi
proovitud Gruusia restoraniketis Maspindzelo!, seega pole eksitust karta.

Käru-Kaarel
Kristiina Kass
92 lk, kõva köide
„Käru-Kaarel” on
südamlik lugu ühest
puruvaesest perekonnast: vanaemast, kes on nii väeti,
et peab päevad ja ööd läbi voodis lebama, emast, kes töötab pitsabaari
rattakullerina, ja südist väikesest
Kaarlist, kes teenib vanarauda korjates raha, et emale uus ratas osta.
„Käru-Kaarel” valiti aastal 2006 Apollo lugejate lemmik-lasteraamatuks.

Kogutud
luuletused
1962–1997
Viivi Luik
koostanud Viivi Luik
524 lk, kõva köide
Viivi Luige, eesti kirjanduse ühe armastatuma luuletaja, prosaisti, lastekirjaniku ja esseisti enda
koostatud põhjalik kogumik sisaldab
luulet aastaist 1962–1997. Raamatust leiab ka kogudes seni ilmumata
luuletused ja Arne Merilai kirjutatud
põhjaliku järelsõna, mis annab ülevaate Viivi Luige elust ja loomingust.

Saatuslikud
munad. Saatanlik
lugu. Koera süda
Mihhail Bulgakov
tõlkinud Edvin Hiedel
ja Maiga Varik
sari Punane raamat
264 lk, kõva köide
Kolm pööraselt fantastilist lugu, milles reaalne ja ebareaalne, nukker ja
naljakas põimuvad vaimustavalt jabural moel ning inimese ja kogu maailma absurdsus joonistub välja selgemini, kui ehk oodatagi oskaks.
„Saatuslikud munad” ja „Saatanlik
lugu” ilmusid 1925. aastal raamatus
„Diaboliaad”, samal aastal valminud
„Koera süda” aga põhjustas väikese
tormi võimuringkondades juba enne
selle ilmumist ning seetõttu selle
väljaandmine viibis.
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Ainus armastus.
Valik esseid

Shantaram
Gregory David Roberts
tõlkinud Riina Jesmin
I raamat 464 lk,
kõva köide
II raamat 344 lk,
kõva köide
Tegu on raamatuga, mis põhineb
suurel määral selle autori enda elul,
kellele määrati kõikvõimalike sissemurdmiste ja kelmuste eest 19-aastane vanglakaristus. Tal õnnestus aga
päise päeva ajal Victoria vanglast välja kõndida ning temast sai Austraalia
üks tagaotsitumaid inimesi.
Romaani tegevus leiab aset Indias
ning selle peategelasel Lindsay Fordil
on seljataga umbes samasugune minevik nagu raamatu autoril. Raamatu
peamiseks väärtuseks peetakse inimese väärtushinnangute süsteemi
järkjärgulise muutumise suurepärast
kujutamist ning muidugi ka India
õhkkonda, ühiskonna eri kihte,
lõhnu ja värve kirjeldavat pilti.

Tõnu Õnnepalu
360 lk, kõva köide
Tõnu Õnnepalu uus
raamat koondab valiku
kirjandusele pühendatud esseedest, mis on kirjutatud aastatel 1992–2011. Kahekümne kolmest esseest (millest kaks on varem
ilmumata) koosnev kogumik moodustab omamoodi väikese kirjandus- ja
mõtteloo, pajatades korraga nii ühe
inimese kirjandus- ja elunägemise
arengust kahekümne aasta jooksul
kui ka kogu (eesti) kirjanduses ja
ühiskonnaski toimunud muutustest.
Teiste seas sisaldab kogumik pikemaid käsitlusi Betti Alveri, Viivi Luige,
nagu ka François Mauriaci ja Michel
Houellebecqi loomingust.

Kindel linn
Tiit Aleksejev
224 lk, kõva köide
Issanda aasta 1098.
Ristisõdijatel on õnnestunud vallutada Antiookia, kunagise Rooma Süüria pealinn,
mis jääb suuruselt alla ainult Konstantinoopolile. Samas tuleb neil endil
piiramiseks valmistuda: moslemite
abivägi on iga hetk kohale jõudmas.
Romaani peategelasel, noorel
Provence'i rüütlil tuleb võidelda oma
elu eest, sest lisaks uskmatutele ähvardab teda basileus Alexios Komnenose kättemaks. Tal on toetuda ainult
oma kaaslastele ning Sitsiilia normannide juhile krahv Bohemondile,
kes on liitlasena enam kui kahtlane.
„Kindel linn” on teine osa Esimese
ristisõja ainelisest triloogiast. Triloogia esimene raamat „Palveränd” sai
2010. aastal Euroopa Liidu kirjandusauhinna.

Libalooma
püha raamat
Viktor Pelevin
tõlkinud Maiga Varik
317 lk, kõva köide
Raamatu minajutustaja
on imeilus libarebane A Huli. Ta tegutseb edukalt kõrgema klassi prostituudina Moskva luksushotellides, kasutades kavalalt oma üleloomulikke võimeid. Saba abil hüpnotiseerib ta oma
ohvri, tekitades kummalisi pettekujutelmi. Siis aga tekib tõrge ja üks ta
klientidest ei allu tavalisele töötlusele
ning A Huli peab põgenema. Viktor
Pelevin (snd 1962) on tänapäeva vene kirjanduse üks säravamaid ja vastuolulisemaid kirjanikke. Käesoleva
raamatu näol on tal õnnestunud kirjutada vaimukas ja kohati ka nukker
romaan, mis on ühtaegu üleloomulik
armulugu ja tänapäeva Venemaa elu
satiiriline ülevaade.

Mandariinid
tihnikus.
Valik novelle
Ryūnosuke Akutagawa
tõlkinud Ülle Udam,
Margit Juurikas ja
Kati Lindström
Sari „20. sajandi klassika”
240 lk, kõva köide
Valimik jaapani novelli isaks tituleeritud Akutagawa Ryūnosuke (1892–
1927) tekstidest. Tõlkevalikus on
esindatud kõik Akutagawa loomingu
põhiteemad: kiretu vaheduse ja harvaesineva psühholoogilise tabavusega manatakse lugeja ette väikese
inimese elu keskaegses ja autori
kaasaegses Jaapanis, tagakiusatud
jaapani kristlaste maailm ning see,
mis toimub autori enese peas.

Ülestunnistus
Kustas Kikerpuu.

Foto raamatust

Lugu muusikast
ja andmisrõõmust
Anne Velli

„S

ee on lugu mehest, kellele
muusika oli väga oluline, eriti
see osa, mida nii mõnedki tollal kergeks nimetasid, aga tema mitte.
Nendega, kellega tema põhimõtted ei
ühtinud, oli tal raske suhelda. Neil temaga ka. /---/ … see on lugu andmisrõõmust. Küllap on seegi suur rõõm,
kui päeval, mil pead minema, saadavad
sind su sõbrad ja su õpilased...” Selliste
sõnadega on Kustas Kikerpuu parim
sõber ja muusikamees Tõnu Sal-Saller
saatnud teele ja lugejate lauale Kustase
enda kirjutatud raamatu „See saatana
salakaval muusika”.
Raamat algab mälupiltidega Kustase
varajasest lapsepõlvest. Ta oli poiss nagu poiss ikka – mängis luurekat, tagus
külapoistega palli ja käis suviti karjas,
muusikaõpingud olid kaugel tagaplaanil. Alles teismeliseeas haaras teda
suur muusika võlujõud, poiss ei puudunud kuskilt, kus kõlas pillimäng. Tantsulõviks ta ennast ei pidanud, kuid pidudel oli esimene mees. Mängisid ju laval tantsuks pillimehed, polnud oluline,
kas halvemini või paremini, peaasi et
oli MUUSIKA.

Horoskoobihullus

Ja nüüd algabki põnev lugemine – raamat täis seiklusi, reisikirjeldusi, eneseotsinguid, õpinguid, ebaõnnestumisi ja
õnnestumisi, mida autor kirjeldab oma
leebel ja heasüdamlikul moel. Nagu ta
ise kirjutab: „… on tehtud rumalusi,
vahel ka lauslollusi, aga elu on kord juba
selline – mitmekülgne. Ja taevaisa on
inimese aju kokku pannud just selliselt,
et halvad asjad ununevad kiiresti, head
aga püsivad meeles teekonna lõpuni…”
Pikalt ja põhjalikult jutustab ta oma
tööst ansambli Norma juhina, Filhar-

moonia pillimehena, bigbändi Levimo
juhatajana (just juhatajana, sest juhina
polevat õige sõna), Reklaamfilmi toimetajana, Eesti Televisiooni toimetajana ja
muusikajuhina. Kesksel kohal on muidugi suure populaarsuse võitnud laulusaate Horoskoop käimalükkamine ja
vedamine.
„… ega me alguses saatest midagi
erilist arvanudki – see läks eetrisse ja
tegelesime edasi oma igapäevaste töödega. Ent kaks-kolm päeva pärast saadet oli kirjade osakonna daamidel meie
toimetusetuppa aina sagedamini asja.
Lõppkokkuvõttes saabus 4000–5000
kirja ja postkaarti, mille sorteerimiseks
kulus kohutavalt aega. /---/ Kuna kõik
sissetulnud kirjad tuli kirjade osakonnas registreerida, palgati lisaks sinna
veel kaks töötajat juurde ja käisid kõlakad, ka postkontorid olid sunnitud selliseid samme astuma. /---/oli Horoskoobi „hullus”.”

Laulud, laulud, laulud...

Erilise südamesoojusega meenutab
Kikerpuu reise ja turneesid koos Levimo orkestriga. Huvitavalt kajastab ta
jazzfestivale nii Nõukogude Liidus kui
ka raja taga. Suur oli „raudse kardina”
tagant pääsenud muusikamehe vaimustus, kui ta sai neil festivalidel kuulda ja
näha maailma tipptegijaid. Kahjuks
pääses ta vabasse maailma alles pärast
neljakümnendat eluaastat.
Lugedes kõiki neid mälestusi, ei paista Kustast ennast suurt kuskilt silma –
ikka on see pillimees hea, teine veelgi
parem ja kolmas lausa suurepärane.
Kedagi pole unustatud meenutamast ja
tänamast.
Minul oli õnn Kikerpuud kui loomeinimest lähemalt tunda. Aukartusega jälgisin tema suurt annet: laulutekste raputas nagu varrukast, lihtsatest asjadest võis ta rääkida väga keerulistes

värssides ning need sündisid tal käigupealt. Erinevate instrumentide selgeks
õppimine tuli tal samuti kuidagi muuseas ja iseenesest. Kui parasjagu ei olnud ühe või teise pilli peale meest võtta,
siis Kustas natuke nokitses omapäi ja
üsna varsti oli ta täitsa arvestatav pillimees. Ta oskas korralikult mängida
klaverit, akordioni, vibrafoni, kitarri ja
teab mis pille veel…
Tervet raamatut pole ju mõtet ümber
jutustada, sestap – oma silm on kuningas. Juba nimi Kustas Kikerpuu seostub meie mälestustes selliste kaunite
lauludega nagu „Ju punab päiksekiirtes
pihlapuid”, „Märts”, „Meie kaks”,
„Anna andeks”, „Käed”…
Raamatus on väga palju illustreerivat
pildimaterjali. Huvitavaid fotosid on tolleaegsetest tipptegijatest: Artur Rinne,
Jaak Joala, Kalmer Tennosaar, Heli
Lääts, Heidy Tamme, Els Himma, Abi
Zeider ja paljud-paljud teised. Samuti
võib nii mõnigi praegune laps pillimeeste seast ära tunda oma isa või vanaisa
või koguni vanavanaisa.
Olen ikka võrrelnud Kustas Kikerpuu andekust ja loomingut Raimond
Valgre omaga. Kunagi veel Kustase elupäevil avaldasin arvamust, et kunagi,
kui teda enam ei ole, alles siis saadakse
aru, mida ta tähendas eesti levimuusikale ja eesti rahvale. Nüüd ongi see aeg
käes.

See saatana
salakaval
muusika
Kustas Kikerpuu
296 lk
kõva köide

John Grisham
tõlkinud Toomas Taul
408 lk
kõva köide
John Grishami uus põnevusromaan saab alguse 1998. aastal, kui Travis Boyette
röövib Ida-Texase väikelinna keskkooli populaarse ergutustüdruku, vägistab ta ja kägistab seejärel surnuks.
Möödub üheksa aastat. Politsei on
vahepeal vahistanud kohaliku jalgpallitähe Donté Drummi ning ta mõrvas süüdi mõistnud. Donté hukkamiseni jääb neli päeva. Travisel on avastatud ajukasvaja, mida pole võimalik
opereerida ning ta otsustab teha seda, mis on õige ja oma roim üles tunnistada. Ent kuidas suudab tõeline
süüdlane veenda advokaate, kohtunikke ja poliitikuid, et inimene, kelle
nad kavatsevad hukata, on süütu?

Sopp, saast
ja surnud
Ann Granger
tõlkinud
Urve Liivamägi
244 lk
pehme köide
Eesti lugejale hästi tuntud Ann Grangeri uue krimisarja esimene raamat
algab sellega, et üks tegelastest,
Lucas Burton, kes on suurema osa
elust ajanud mingeid kahtlasi asju,
leiab mahajäetud taluõuest tütarlapse laiba. Tema hõbedast Mercedest
aga pandi külas tähele ning Lucas
peab oma käikudest aru andma politseile. See on aga viimane asi, mida
ta teha tahab. Asja hakkab uurima
inspektor Jess Carter, kuid hoolimata
tema visadusest ei paista uurime
kuhugi jõudvat. Siis aga leitakse
teine laip...

Punane hunt
Liza Marklund
tõlkinud Kadi-Riin
Haasma
327 lk
pehme köide
Ajakirjanik Annika Bengtzon uurib
parajasti üht ammust terroriakti, kui ta
kuuleb, et sama juhtumiga tegelnud
teine ajakirjanik on tapetud. See surm
ei jää ainsaks ning igale uuele mõrvale
eelnevad kirjad, mis saadetakse tapetu sugulastele. Annika saab vähehaaval aru, et jõhkratel mõrvadel on otsene seos looga, mida ta ise parajasti
uurib, kuid ta mõistab ka, et taganeda
pole enam võimalik – ta peab teada
saama, mis või kes on mõrvade taga...
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ilmunud
Üks päev
David Nicholls
tõlkinud Triin Tael
424 lk
kõva köide
Emma ja Dexter tutvuvad
ülikooli lõpuõhtul. Homme peab kumbki
oma teed minema. Kus nad järgmisel
aastal selsamal päeval on? Ja veel aasta
edasi? Kaks inimest. ÜKS PÄEV. Inglise
stsenaristi ja kirjaniku David Nichollsi
ühtaegu naljakas ja nukker romaan räägib täiskasvanuks saamisest – sellest,
kuidas me muutume ja mille poolest
samaks jääme. 2009. aastal ilmunud
„Üks päev” tõusis järgmisel aastal enimmüüdud raamatuks Suurbritannias ning
nüüdseks on see tõlgitud umbes neljakümnesse keelde. Novembri algul jõuab
Eestis kinolinale ka raamatu ekraniseering, peaosades Anne Hathaway ja Jim
Sturgess.

Evelin Ilves jagab oma kokaraamatus lugejaga talle ja tema perele kingitud maitseid.Foto Marksteen Adamson

Kingitud maitsed
Evelin Ilves

raamatu eessõnas

K

oguda võib tegelikult kõike. Mina kogun elamusi. Ja kui oled
piisavalt põhjalik, hakkab see
kogu sinuga varem või hiljem maitsetest ja kultuuridest kõnelema. Kuulugu
sinu kirg mängukonnadele, postkaartidele või autodele. Sestap ma ei imestanudki, kui kunagisest kirglikust kommipaberikogujast – kes ma kuueselt
olin – märkamatult maitsete ja elamuste kollektsionäär sai. Reisidelt toon kaasa pilte, märkmeid ja… ikka alati ka
maitseid. Sageli toidu- või maitseainete
kujul, aga mida aeg edasi, seda enam
ka kohalike kirja pandud retseptidena.
Need on sõnumid erakordsetest hetkedest. Need on kingitused, mis iialgi ära
ei kulu ega kahane.
Reis ümber maakera mööda maitsete
radu on mingi piirini ka koduköögis
tehtav. On nii palju vaimustavaid kokaraamatuid. On tuhandeid võimalusi
hankida endale ka kõige keerukamate
nimedega eksootilisi vürtse. Elu virtuaalses reaalsuses on sõna otseses
mõttes maailma meile koju kätte toonud. Niimoodi riigist riiki, kultuurist
kultuuri rännates avastame seaduspärasusi, millest koosnevad ja kõnelevad
ühe või teise maa maitsed. Igal maal on
ikka paar-kolm traditsioonilist ja kohalikku vilja-ürti-vürtsi, mis ka üle maailma levinud toiduainele just tollele kandile iseloomuliku maitsenüansi annab.
Võtkem kas või kartul. Kui maitsestad
paprika ja rasvaga, mekib nagu Ungaris, paned karrit – on India moodi. Lisad oliiviõli ja sidrunit ning oledki
Kreekas. Paned küüslauku ja punet
ning hopsti, Itaalias. Hea meresool, taluvõi ja till aga teevad universaalse mugula meile väga armsaks ja koduseks –
see on ehtne eesti maitse.

Ehe Lapimaa roog ja üks kõige
armastatumaid toite terves Soomes –
Poronkaristys elik pruunistatud
põhjapõdrahautis. Foto Marksteen Adamson
Olen lapsest saadik armastanud süüa
teha. Esimesed kümme kokkamisaastat keskkooliajal tegin ma peamiselt
kooke. Need jõudsid peaaegu kõigi
ema sõbrannade sünnipäevalauale ja
ega oma peregi ilma jäänud. Kokad jagunevatki laias laastus kaheks: need,
kes teevad nii-öelda pärissööki – köögivilja-, liha-, kalatoite –, ja teised ehk
kondiitrid ja pagarid. Mulle on vist too
teine geen kaasa antud. Niisiis mässan
ma mõnuga aastast aastasse, üritades
teha maailma parimat leiba, esialgu
musta ja siis ka valget. Viimase puhul
on eesmärk veel saavutamata.
Oleme Kadrioru-aastate jooksul palju
eestimaiseid maitseid riigipeadele ja
teistele kallitele külalistele kaasa pannud. Eks räägi ju kohalik toit tegelikult
kõige lihtsamalt, kiiremini ja mõnusamalt sinu maa ilmastikust ja väärtustest,
sinu maitsetest ja meeleoludest. Maitse
on nagu muusika, see on tõeline kunst,

mille pakutud elamus jääb igaveseks
alles. Just sellepärast on mul, kallis
lugeja, iseäranis hea meel sinuga jagada mulle ja meie perele kingitud
maitseid. See on väike kulinaarne
reis koos meie ja me sõpradega, saatjaks head elamused, mida pakub armastusega tehtud toit. Võid kindel olla, et kõiki neid toite saab sinu kodus
valmistada. Nad on enamasti imelihtsad, aga ka keerukamad olen ma õige mitu korda ise läbi proovinud. Nii
mõnigi retsept on pisut täiendatud
või veidi muudetud, sest toorained
on igal pool natuke omamoodi. Kus
vaja, olen pakkunud aseaine. Kui tahad teha tõesti head ja ka tervislikku
toitu, kasuta kvaliteetset toorainet.
Ning ära unusta, et ka väikesed asjad
on toidukunsti puhul vägagi olulised,
tihti tulemust määravad. Nii on mereja kivisool toidu sees hoopis mahedamad ja nüansirikkamad kui tavaline
keedusool. Värskelt oma veskis jahvatatud pipar lõhnab hoopis teisiti
kui tehases tehtu. Ja erinevad roosuhkrud oma pooltoonidega ületavad mäekõrguselt tavalise valge rafineeritud puru maitseomadused. Kuigi kokata saab kõigest ja kõigega.
Lõppude lõpuks – kingitud hobuse
suhu ei vaadata ja maitse üle ei vaielda. Andugem vahel lihtsalt puhtale
naudingule!

Kingitud
maitsed
Evelin Ilves
fotod Marksteen
Adamson
tõlkinud Juta Ristsoo
272 lk, kõva köide
eesti ja inglise keeles

Vampiiripäevikud:
võitlus
L. J. Smith
tõlkinud Mari Pööning
224 lk
pehme köide
Sajandeid tagasi armusid
kaks venda – Stefan ja Damon – imekaunisse neidu, kes osutus vampiiriks. Ja
kelle tõttu sai vampiir ka mõlemast vennast. Nüüd võitlevad nad taas: ilusa ja
populaarse keskkoolitüdruku Elena pärast, kelle elu on pärast Stefanisse armumist täiesti pea peale pööratud. Kuid pimeduse prints Damon ahvatleb Elenat
lubadustega võimust ja igavesest elust.
Samal ajal kui segaduses Elena heitleb
oma tunnetega noormeeste vastu, teab
Stefan vaid üht viisi, kuidas saavutada
oma armastatu Damoni käest päästmiseks vajalik vägi. Ta peab oma vande
murdma ja taas inimverd maitsma...

Mänge ja trikke
koertele.
200 mängu,
trikki ja harjutust

365 meisterdamist lastele
igaks
päevaks

Celina del Amo
tõlkinud Kertsi Kaljuvee
320 lk
kõva köide
Inimese ja koera koostöösse peab suhtuma kui partnerlusse, mille toimimiseks
tuleb rangelt jälgida, et partneri vajadustega piisaval määral arvestataks. Inimene on sellises partnerlussuhtes vaieldamatult boss, kes peaks koera välja õpetades ja temaga koos elades oma
autoriteeti õigel viisil rakendama.
Koeraomanikud leiavad siit suurel hulgal
ideid, kuidas oma koera treenida. Selle
raamatu idee on anda tõuge uute käskluste õpetamiseks ja õppimiseks ning
heita pilk koera olemusse, kes on üks lõputult õpihimuline olevus. Raamatus on
200 mänguideed, harjutust ja trikki sooritamiseks toas ja õues.

tõlkinud Eha Kattai
256 lk
kõva köide
See tõeline varakamber kõikide suurte ja
väikeste meistrimeeste jaoks sisaldab
365 toredat meisterdamisnippi igas eas
lastele – nii vihmasteks suvepäevadeks
kui ka külmadeks talvedeks. Enamikega
nendest meisterdamisnippidest saavad
lapsed alates kaheksandast eluaastast
ise hakkama, kuid teatud töövõtete (näiteks lakkimine, pihustamine, triikimine,
küpsetamine) puhul on täiskasvanu abi
kindlasti vajalik. Lõbusat lõikamist, õmblemist, kleepimist, värvimist ja voolimist!
Varrakult on samas sarjas varem ilmunud „363 mängu lastele igaks päevaks”
ja „365 eksperimenti lastele igaks päevaks”.

Aasia köök

Vahvad
sokimustrid

Linda Doeser
tõlkinud Kaja Riikoja
512 lk
kõva köide
See täielik Hiina ja
Aasia köögi entsüklopeedia rohkem kui 400 võrratu retseptiga annab ka lääne inimestele võimaluse
oma koduköögis idamaise maitse ja
koostisega toite valmistada. Retseptid
on varustatud kergesti järgitavate valmistamisõpetuste ning värvifotodega.
Lisatud on vihjed, kuidas mõnesid võõrapäraseid toiduaineid vajadusel ka asendada. Eesti keeles ilmunud Aasia köögi
raamatutest vast mahukaimast leiate
nende eksootiliste ja mitmekesiste köökide parimad retseptid ja söögitegemise
võtted.

25 õpetust värvija koemustriliste
sokkide kudumiseks
Madeline Weston
tõlkinud Aet Terasmaa
144 lk, Kõva köide
Sellest rikkalikult fotodega illustreeritud
raamatust leiate 25 õpetust sokkide ja
põlvikute kudumiseks. Mõnusaid omakootud sokke saab kanda nii looduses
jalutades kui diivanil lesides, need näevad ühtmoodi head välja nii matkasaabastes kui ka kaunite kleitide ja kõrgekontsaliste kingadega. Siin on kõike:
alates kaunitest palmikutest ja värviküllastest mustritest kuni elegantsete pitskudedeni. Valikus on sokke nii meestele
kui naistele, nii lühikese sääreosaga kui
ka ülepõlve põlvikuid.

Treeni terviseks
koos minuga.
Seenioride
koduvõimlemise
käsiraamat

Käsiraamatu peamine sihtgrupp on kodudes võimlejad, samuti on see raamat
hea abimaterjal seeniorvõimlemise juhendajatele, aga ka liikumispuudega
inimestele, kelle jaoks on lisatud eraldi
harjutused. Autor on kirjutanud raamatu
suure hoolivusega ja arvestanud, et see
peab olema lihte kasutada kõigile. Harjutustele on lisatud asjatundlikud kommentaarid, mida üks või teine füüsiline
tegevus meie organismis toetab.
Reet Pool on Tartu Ülikooli haridusega
psühholoog ja võimlemistreener. Ta on
koolitanud nii treeneri kui ka lektorina
sadu inimesi kõikjal Eestis ning ka välismaal, läbi viinud mitmeid terviseedenduse projekte, esinenud raadios ja
televisioonis ning välja andnud nii trüki-,
heli- kui ka videomaterjale tervise
teemal.

Reet Pool
256 lk
kõva köide
Kõik me soovime, et elu kuldsed aastad
poleks täidetud valu ja haigustega, vaid
oleksid rõõmsad ja nauditavad. Staažikal võimlemistreeneril Reet Poolil on
võimlemise alal väga põhjalikud teadmised ning kogemused ning ta oli üks esimesi, kes hakkas treeningu ülesehituses
arvestama vanuselisi nõudeid ja eripärasid. Lähtudes oma tõekspidamistest ja
praktilise töö kogemustest ning tundes
põhjalikult treenitavate probleeme ja
soove, on kirjutatud ka käesolev raamat.
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Vana partisani vaim ei alistu
Katkend raamatust

E

esti filmitegijal ei ole mingit pistmist Hollywoodiga või mastaapse planeerimisega nagu vanadel
maalidel, kus kindralid on kummardunud maakaartide kohale ja nihutavad
noolekesi. Eesti filmitegemine on nagu
metsavendlus. Mida halvem ja külmem
on ilm, seda parem. Kui keegi teine
enam ei näe ega kuule, siis võtab võidu
partisan, kellel relvaks käes konservikarbi kaas.
Loomulikult planeeritakse mastaapseid filme nagu „Georg” (2007), neid ei
saakski teistmoodi teha. Ent igal sammul puutun kokku sellega, et olud ei
vasta minu soovidele. Siis tuleb olemasolevast välja pigistada viimne kui piisk.
Moskvas „Georgi” võtetel läks lahti tohutu kisa ja kära, kui mingi asi puudu
oli. Filmitegijad karjusid üksteise peale
pool vahetust: kes on süüdi, miks ei
ole... Tuba oli nii täis suitsetatud, et midagi polnud näha. Mina tegin operaatoriga senikaua tööd. Tulime sisse, et
„meil on see stseen filmitud”. Ruumis
tekkis hauavaikus.
Eesti filmitegija pea hakkabki alles siis
tööle, kui raha ei ole. Nagu partisanil. Kui
raha on vähe või esialgne plaan variseb
kokku, siis tuleb kohe välja töötada plaan
B. Võrreldes plaan A-ga, mis on mõeldud
välja kirjutuslaua taga, on plaan B eelis, et
sa oled juba kindlas kohas, kindlate tingimuste ja võimaluste juures. Elu ise dikteerib sellise lahenduse, mida sa laua taga ei oleks välja mõelnud.

Peeter Simm filmivõtetel Valgevenes.
Näiteks „Tants aurukatla ümber”
(1987) võtetel pidime filmima sügisest
rehepeksu. Hommikul tegin silmad
lahti ja nägin: öösel on lumi maha tulnud. Kuul pähe! Mida teha? Küsisin
nõu kohalikelt vanameestelt.
Nemad seletasid, et kolhoosi ajal oli
selline korralagedus, et rehte peksti
isegi jõulude ajal. Panime punased loosungid üles ja filmisime lumega. Oligi
kihvt!
„Inimene, keda polnud” (1989) võteteks leidsime raudteemuuseumist suurepärase dresiini. Dresiin ei olnud kuigi raske, seda oli võimalik kahe-kolme

Foto raamatust

mehega tõsta. Meil ei olnud raudteel
filmimiseks mingit luba. Mõlemal pool
olid piilurid väljas. Tegime rööbastel
oma sõidud ära. Vahepeal keegi karjus:
„Elektrirong tuleb!”, siis kadusime eest.

Peeter Simm.
Eesti filmi
partisan
Evelin Kivimaa
224 lk
kõva köide
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ilmunud
Koduperemehe
nipiraamat

Härra Pauli
kroonikad

Onu Bella
224 lk
pehme köide
Andrus Kivirähk:
„Ajal, mil Euroopa Liidu reakodanik on harjunud sisustama oma külmkappi supermarketist
ostetud anonüümsete purgikestega
ega tee loodusesse sattudes vahet
kuuse ja kase vahel, mõjub Onu Bella
otsekui mõni Jules Verne’i kangelane,
kes üksikule saarele jõudes millestki
puudust ei tundnud. Arusaadavalt ei
hoia Onu Bella oma teadmisi endale,
vaid jagab lahkelt lugejatega. Seetõttu on tegemist väga praktilise teosega, mida võib lugeda ka kui koka- või
nõuanderaamatut. Aga kuna autoriks
on Onu Bella, siis lisandub sellele
veel palju muud.”

Mehis Heinsaar
176 lk
pehme köide
„Nii-nii,” lausus unesegane mees ja hakkas
ümisema kolme äraolevat viisikest. Neist
kolmest viisikesest sündisid kärbsesitane peegel, riidekapp ning ilma põhjata
tool. „Tere, mina olen härra Paul,” ütles
mees peegelpildile ja kergitas kübarat.
Võttis siis riidekapist kevadmantli ja
portfelli ning väljus hajameelselt ei-teakuhu. Mehis Heinsaare läbimurderaamatu uuendatud ja täiendatud trükk.

Õitest hingeni
Mercedes Merimaa
136 lk
pehme köide
Taimetarga ja õieterapeudi Mercedes
Merimaa teine raamat räägib taime õitest ja nende
seosest inimese hingega. Õis on
sõnatu sõnumitooja, öeldes seda,
mida me ise ei oska või ei julge. Õisi
võiks tuua oma ellu märksa julgemalt. Õitega saab kaunistada toitusid, neist saab segada kokku värvikireva salati või valmistada ravimteed.
Toit, millele on lisatud õisi, toidab
ühtviisi hästi nii keha kui ka hinge.

Rahvuslikud
heegelmustrid
Siire Vanaselja
160 lk
kõva köide
Raamatus on umbes 300
uut rahvuslikku laadi
heegelmustrit vahepitside, äärepitside,
pitsiliste pindade ja motiivide heegeldamiseks. Uute mustrite loomisel pakkusid
autorile eeskuju ja inspiratsiooni nii
muuseumihoidlates säilitatavad autentsed rahvarõivad kui ka vanaema kootud
Lõuna-Eestile iseloomulikud ornamentidega kangad. Mõned mustri-ideed hakkasid hargnema eelmise sajandi alguses
ilmunud käsitööalast kirjandust uurides,
teised tekkisid koekirjade baasil. Nii ongi käesoleva raamatu mustrites loovalt
ühendatud meie väljakujunenud rahvusliku mustrikeele traditsioonid ja järjepidevus ning seninägematud motiivid ja
uudsed mustrirütmid.

www.elmatar.ee

Elmatar
ilmunud
Neiu Heleddi
verised valikud
Ellis Peters
Öölane nr 127
tõlkinud Heli Leek
368 lk
pehme köide
1144. aasta aprill. Vend Cadfael lahkub järjekordselt oma kloostrist, et
saata kõmri keele tõlgina noorukest
venda Marki, kellel on tähtis ülesanne minna Walesi sinna äsja ametisse
määratud piiskoppi tervitama. Reisil
ristuvad nende teed noore neiu Heleddiga, kes on samuti teel, et abielluda mehega, kelle isa on talle määranud. Kaks rahumeelset missiooni,
kuid Cadfael ei oska ette näha, et see
viib nad kahe printsi vahelise arveteklaarimise keskmesse.

Kärssava
kupli juhtum
Erle Stanley Gardner
Öölane nr 128
tõlkinud Pirjo Leek
240 lk
pehme kõide
Salakaval ärimees kolib võõra nime
all väikelinna ning püüab linnarahvast ninapidi vedades neilt raha välja
pressida. Kui ta oma maamajast surnuna leitakse, on kasusaajate nimekiri pikk, sest põhjust teda tappa oli
paljudel. Andekas detektiiv Gramp
Wiggins, kelle perekonnas on ka
kohalik ringkonnaprokurör annab
endast parima, et süüdlane ennast
liiga hästi ei tunneks.

Väikest kasvu kehaga
suur hing linnas

Miks lilled liiguvad?

Kati Saara Vatmann

E

E

dgar Valterist jäid Maale maha
mapid, mille sisu veel keegi näinud ei ole. Neist koorus karikatuuride raamat „Karikatuurid läbi aegade”. Raamatu koostas maestro kasutütar Külli Leppik. Paralleelselt Etsi viimase kodu, Urvaste-taguse Pöörismäe
talu remontimisega. Ehkki Edgar Valteri abikaasa Merle ja tema tütar Külli
ei taha ilma maestrota talviti maal elada, tehti tänavu talus kapitaalremont.
See haakus legendaarse maalikunstniku ja karikaturisti, kirjaniku ja filosoofi
mälestuseks viimsete raamatute välja
andmisega suurepäraselt. Miski ei ole
lõplik. Ka mitte lahkumine.
Karikatuuriraamatu, mille kujundas
Peeter Paasmäe, tõlkisid Kersti Unt ja
Ülle Toomsalu ka inglise ja saksa keelde. Peatükkide nimed on Tänukiri igavikku (autor Vahur Kersna), Mees ja
naine, Lohelood, Aadam ja Eeva, Vaimlises seltskonnas, Surnud ärkavad,
Kunstnik ja modell, Kiviaeg, Muinasjutu vallast, Kass ja hiir, Kuningas ja narr,
Kentaur, Sarvikunaljad, Rahu valvel,
Muusa võim, Don Quijote, Groteskid
õlimaalina ja Groteskid õligraafikas.
Me näeme neil piltidel sügavat ahastust, millest on vormunud absurdne
huumor.
Kui väikest kasvu kehaga mees elab
oma suure hingega linnas, teeb linn talle haiget. Linnas elavad lõbujanulised

ja võimukad naised, kes istuvad mehele
nii sõna otseses kui kujundlikus mõttes
pähe.
Edgar Valter on ilmselt just hommikuti joonistanud ja maalinud eelmise õhtu
õudseid elamusi. Pealetükkivad iharad
amatsoonid, kes panevad kunstniku ketti, vägistavad ja kägistavad ning nõuavad
temalt kõike, mida tal anda ei ole. Sellest
alandatuse ja pettumuste abonemendist
on saanud raamatutäis karikatuure. Kõige enam naerab maestro iseenda üle – ja
loodame südamest, et tal pole midagi
selle vastu, et niisugune eneseiroonia ja
ülima hingelise striptiisi mapp avalikkuse ette ilmus.
Kui me süveneme kogu südamega
neisse karikatuuridesse, mõistame,
miks see mees ära maale kolis ja helgesse monogaamiasse sukeldus. Ta poleks muidu ellu jäänud. Linlikud õudused olid südamest ja vereringest läbi
lastud, kui läbitud etapp oleks ühe koha
peal kappama jäänud, oleks karistuseks
seisaku eest järgnenud allakäik ja varajane lahkumine.

Karikatuurid
läbi aegade
Edgar Valter
232 lk
kõva köide
eesti, inglise,
saksa keeles

Kati Saara Vatmann
lasid kord poisid Tõiv, Taago
ja Valter. Edgar Valter. Nad
ilmuvad meie ette koos raamatus „Noodaspea luiskelood”.
Neid illustreerib kunstnik Jüri Sassipoeg Mildeberg. Ja me ei saa kunagi teada, kas Tõiv ja Taago olid
tegelikult olemas või mõtles üksildane Edgar nad enda jaoks välja.
Realistlik versioon selle lasteraamatu sünniloost on, et maestro Valteri lähikonnas elas üksikema seitsme- ja kolmeaastase pojaga. Kuna
poistel ei olnud isa, hoidsid nad
tundliku ja leebe meelega kunstnikuonu ligi, kes paaritunniliste maalimis-sessioonide järel oma suvekodust välja astus, kivile istus ja pilgu
merre sulandas.
Poisid tõmbusid onu Valteri ümber, istusid tal kukil ja rääkisid talle
oma kujutlusteilmast nii, nagu tema
räägib meile oma muinasmaast. Nii
maalide, karikatuuride kui ka raamatutekstide kaudu. Kõik oli peaaegu usutav, aga natuke üle paisutatud vindiga. Nii, nagu lapsed neid
luiskelugusid soovisid, et maailm
tegelikult ja päriselt ka oleks. Need
lapsed meenutasid Etsile ta oma
kasvukaaslasi ääre-Tallinnast ja inspireerisid teda oma naljakalt pöördes eesti keelega. Kõik me teame,
kui raske on meie käändelist-pöördelist emakeelt õppida, kui võimatu
seda õigesti rääkida ka siis kui sul

juhtub olema magistrikraad. Ikka läheb
viltu. Ja see viltu ongi ilus.
Räägin veel saladusi. Seal raamatus
on suvalisel aastaajal maasikad kivi all.
On munev kukk. Minnakse jalgsi meretagusele laiule, kus on paksult linnumune. Loomad teevad esijalgadega tuld. Ja
lapsed on loomult sellised, et tahaksid
ja tohiksid käia ainult Waldorfkoolis –
kuhugi raamidesse neid suruda ei või.
Kui lepatriinul pole täppe, siis järelikult
uhtusid merelained need ära. Aga kuna
tegemist on 1970ndate aastate merega,
siis on isegi varvaste merre pistmine
piiri ületamine. Ei tohi.
Kas lasteraamatus tohib nii olla, et
kunstniku-onu väljub majast põhiliselt
selleks, et suitsetada? Ju vist tohib. Mina ei mäletagi maestro Valterit teisiti
kui sigareti või piibuga. Kui ta poleks
tookord käinud õues suitsetamas, poleks ta saanud nende poiste aseisaks.
Mehed paraku ei sünnita, kui lapsi tahad, võta need, kes sind vajavad. Või
mõtle nad välja. Ju need jumbud ikka
olemas olid – ja Etsile nii südamesse
läksid, et koos oma fantaasiatega raamatusse raiutud said.

Noodaspea
luiskelood
Edgar Valter
illustreerinud Jüri
Mildeberg
64 lk
kõva köide
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Reklaam kui trikk
Mart Nutt

R

Reklaamitõe kolm kriteeriumit

Mis on peamine,
mis kõrvaline?

Raamatu pealkiri ütleb otseselt ära, mis
asi on reklaam. See on trikk ja niimoodi
reklaami suhtuma ka peab. Muidugi
võib reklaamist otsida ka palju muud:
tarbijale vajalikku informatsiooni, inimese psühholoogilise mõjutamise vahendit, kunstiliselt heatasemelist loomingut… Kuid need on reklaami kõrvalproduktid. Seepärast on ka autor
toonud välja mitu reklaami definitsiooni, kuid jätnud omalt poolt reklaami
defineerimata.
Reklaamiteooria ja reklaamitegevus
suhestuvad samamoodi kui majandusteadus ja äri või politoloogia ja poliitika.
Esimene püüab analüüsida ja üldistada,
teine aga ilma liigsete targutusteta toimida tulemuslikult. Majandusteadlane
Karl Marx oli äris üpris äpu. Mitmed
politoloogilised järeldused panevad tegevpoliitiku muigama. Nii tõdeb ka autor, et reklaamiteooria tundmine ei aita
alati kaasa reklaamimaailmas tegutsemisele ja elukool ning kogemused hoiavad inimese tegelikule elule palju lähemal. Autor on praktik, kes on tutvunud
ka teooriatega ja saavutanud selle kom-

ilmunud

Autor tõdeb, et reklaam läheb järjekindlalt personaalsemaks ja digitaalsemaks. Lisan omalt poolt, et ka pealetükkivamaks ja totaalsemaks. Reklaamis
kasutatakse ära kõikvõimalikud psühholoogilise mõjutamise vahendid ja
tehnoloogilised võimalused. Tänapäevane reklaam meenutab pigem araabia
turgu, kus nännimüüja käib sul sabas
nagu paha häda ja püüab mingit sodi
„eriti soodsa hinnaga” kümme korda
kallimalt kaela määrida.

eklaamist ja sellega trikitamisest
saab rääkida mitmel tasandil.
Raamatu „Reklaamitrikk” on kirjutanud professionaal. Mina lugejana
näen reklaami kõrvalt nagu iga teinegi
tavakodanik. Ehk ainult pisut selle erinevusega, et kokku puutudes erinevate
reklaamivaldkondadega, olen õppinud
rohkem reklaamist läbi nägema.
Raamatu pisut küüniline, ent samas
humoristlik, võib-olla pigem isegi irooniline toon on aga autori mõtete edastamiseks suurepärane võimalus. Selle
abil tehakse puust ja punaseks ette,
kuidas reklaami serveerida, edastada
ja kuidas edukas reklaamiagentuur tulemuslikult saab töötada. Mida siis lugejale veel vaja on, olgu ta siis reklaamiguru, algaja reklaamitegija või sinisilmne tarbija.

Kent Raju koos oma raamatuga „Reklaamitrikk”.
binatsiooni läbi häid tulemisi. Ilmselt
on autor olnud õigel teel ja tema soovitusi võib võtta usaldusväärsetena. Seevastu vastab autor hoopis julgemalt küsimusele, mis ei ole reklaam?

Reklaam on turu eakaaslane

Autor paneb lugeja peatükis „Ajaloonurk” ootusesse, et järgneb põhjalik
ülevaade reklaami ajaloost. Õnneks oskab ta selle ootuse kiiresti purustada
ega asu heietama reklaamiteoreetilise
ajalookäsitluse üle, mis mõnes teises
raamatus, näiteks reklaami-uurimuslikus teadustöös oleks igati õigel kohal,
kuid käesolevasse käsiraamatusse kuidagi ei sobiks, koormaks seda ja oleks
nagu sadul sea seljas.
Reklaami ajaloo võib võtta kokku ka
lühidalt – reklaam on sama vana kui
turg. Ilma turuta ei ole reklaamil mõtet,

ilma reklaamita ei ole võimalik turul
arendada konkurentsi. Selles lihtsas lähenemises on reklaam eeskätt informatsioon ja selle muud küljed kujutavad
endast informatsiooni edastamist: kohaletoimetamist, meeldejäämist, inimeste
käitumise mõjutamist. Reklaamiagentuur on aga lihtsalt asutus, kes selle informatsiooniga tegeleb ja ennast selle
informatsiooni müümise pealt elatab, alludes ka ise karmidele tulureeglitele –
kui ei suuda seda tõhusalt teha, ootab
pankrott. Reklaamiagentuure ohustavad samad tendentsid, mis kõiki teisigi
asutusi. Eeskätt Parkinsoni seadus ja
Peteri printsiip. Kellel pole meeles, mida need ülimalt tähtsad organisatsiooni
tegevust puudutavad „seaduspärasused” hõlmasid, otsigu välja vanad „Loomingu raamatukogud” ja tuletagu meelde. Igatahes õpetlik lugemine.

Debatti teemal, mis on hea või halb reklaam, ma ei sekku, kuid toon välja hoopis teise kriteeriumi – kui palju sisaldab
reklaam tõde. Jagan siin reklaamid
kolme tõe kriteeriumisse:
1. Tõde on minimaalne või pole seda
üldse ja seda on ka lihtne kontrollida.
Sinna hulka kuuluvad pesupulbrireklaamid. Igaüks teab oma kogemusest, et ükski pesupulber ei tee ropult
määrdunud riietuseset lumivalgeks;
kaalualandamise preparaadid kuuluvad samasse rühma.
2. Tõe hulk ei ole kontrollitav. Selles
kategoorias on näiteks hambapastad,
mitmed hirmkallid ravimid ja toidulisandid. Hambapastat kasutab meist
ju igaüks, kuid milline neist on parem, milline halvem, ei selgu kunagi.
3. Tõde on nähtav. Näiteks autoreklaam. Me ei saa küll tingimata teada,
milline auto on parem, küll aga seda,
et see sõidab ja on üpris mugav.
Raamat annab päris palju asjalikke tegutsemisjuhendeid ja kasulikke näpunäiteid nii neile, kes reklaamimaailmas
soovivad katsetada kui ka neile, kes
reklaamitrikkidest soovivad
läbi näha.

Reklaamitrikk
ehk kõik, mida
reklaamist
teadma pead
Kent Raju
176 lk, kõva köide

Raamat isalt isadele
Tiia Kõnnussaar

„I

sa mis isa” – sellist pealkirja kannab Pere ja Kodu tegevtoimetaja
Evar Posti äsjailmunud raamat.
Pealkirjast võib välja lugeda kübekese
uhkust Eesti isade üle – ja kindla peale
ka tunnustust neile. Raamatu autor on ka
ise kahe poja isa: Lauri on 24 ja Paul 18.

Isaraamatu autor Evar Post kinnitab:
lähedased peresuhted teevad mehe
rikkamaks ja õnnelikumaks.

Mis ajendas seda raamatut kirjutama?
Isateema oli toimetuse koosolekutel
õhus ning pakkusin välja, et võiksin ajakirja kirjutada artiklisarja isaks kasvamisest ja isa olemisest. Juba siis mõlkus mul mõttes ka raamat, nii kogusin
materjali süstemaatiliselt. Kuid raamatus pole ainult ajakirjas ilmunud materjal, vaid ka palju uut, lisaks mu enda
kogemused ja mõtted. Kuna mu lapsed
on saanud juba täisealiseks, tundus, et
kui midagi sellist üldse kirjutada, siis
just nüüd. Kui tsükkel, mis algab laste
sünniga ja lõpeb nende täiskasvanuks
saamisega, on endal läbi tehtud.

Suhtlesid raamatu kirjutamise käigus
paljude isadega. Milline on Eesti isa?
Intervjuu nõustusid andma mehed, kel
on pereasjad korras ja üldine suhtumine positiivne. Kirjutasin ka raamatus, et
minu kõige suurem üllatus oli see, kui
lihtne on meestega lastest rääkida. Pere- ja lasteteemad ei ole meeste seltskonnas just tihti jutuks ja võiks arvata,
et neil pole suurt midagi öelda. Kuid
mehed, kellega ajakirjanikuna kohtusin, olid väga avatud ja nõus jagama nii
seda, mis neile rõõmu teeb, kui ka seda, mis mureks.
Kuidas sulle tundub – kas ajakirjandus
annab isadest adekvaatse pildi või on
see pilt pigem kaldu?
Pilt on kaldu, kuid see ei puuduta ainult
isasid, vaid ümbritsevat maailma laiemalt.
See, millest ajakirjandus kirjutab, on küll
olemas, aga see pole tervikpilt, sest sagedamini nähakse negatiivset. Tegelikult on
mehi, kellele nende laste ja naise käekäik
korda läheb, päris palju, ning nad pühendavad perele olulisel määral aega, kuigi
sellest ei räägita nii tihti.
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Mida pere su raamatu kirjutamisest
arvas?
Kiitsid takka! Abikaasa Piret oli kõige
esimene ja tähtsam arvustaja. Ta jälgis,
et ma kirjutaks elulähedaselt ega ajaks
liiga palju tarka juttu. See, et mu pojad
raamatu läbi lugesid ja heaks kiitsid, oli
mulle erakordselt tähtis. Juba selle nimel tasus seda kirjutada.
Lähedus lapsega on väärt, et selle nimel tegutseda. Raamatus kirjutan ka
sellest, kui tähtis on lähedus naisega ja
kuidas seda hoida. Lähedased peresuhted teevad mehe rikkamaks ja õnnelikumaks. See ongi selle raamatu peamine mõte.

Isa mis isa.
Noore isa
käsiraamat
Evar Post
128 lk
kõva köide

Tervise hoidmise toidud.
Diabeetiku
kokaraamat
Maire Vesingi
144 lk
kõva köide
Raamatust leiate 60 hommiku- ja lõunasöögi, oote- ja peolauaroa retsepti,
mis sobivad kasutamiseks diabeetiku
perele. Välja on arvestatud iga roa
süsivesikute, kiudainete, valgu- ja
rasvasisaldus, samuti kalorsus. Iga
retsepti juures on nipid ja nõuanded,
kuidas seda toitu valmistada ja millega serveerida, et toidukord oleks
tõesti tervislik. Magusatel retseptidel
on olemas ka suhkruga variant ja õigupoolest sobibki kokaraamat kõigile, kes soovivad hoida oma tervist,
eelistades toidulaual kasulikest koostisosadest ning õigesti valmistatud
roogi.

ilmumas
Hingekirjad.
Eesti käsitöö
kuldraamat
koostanud Ele Praks
308 lk
pehme köide
Eesti käsitöö kuldraamatusse on kogutud parimad rahvuslikud käsitööd,
mis lasevad esiemade näputöötraditsioonidel kesta. Fotod koos autorite
kommentaaridega annavad ülevaate
Eesti pärimuse hetkeseisust. Kogumikus on 102 tööd 57 autorilt. 51 tööd
on varustatud põhjalike tegemisõpetustega. Raamatuga on kaasas ka lõikeleht.

Maailma huku
äärel. Fukushima
päevik
Philippe Nibelle
tõlkinud
Helmet Pikkel
160 lk, pehme köide
11. märtsil 2011. aastal järgnes
Suurele Ida-Jaapani maavärinale purustav tsunami, mis oma laastamistööga põhjustas tuhandete inimeste
kadumise või hukkumise. Kuidas kulgeb elu linnas, mis on vaid 70 kilomeetri kaugusel Fukushimast? Päeviku sissekanded on tehtud ajavahemikul 11. märtsist 13. aprillini ja need
annavad ülevaate Jaapani igapäevaelust nende pöördeliste sündmuste
ahelas, mil õhus on tuumakatastroofi
hõngu. Raamatu „Maailma huku
äärel. Fukushima päevik” autor
prantslane Philippe Nibelle on
abielus jaapanlannaga ning elab ja
töötab Jaapanis juba üle 15 aasta.

Kuhu läks see
väike armas
tüdruk
Åsa Lantz
tõlkinud Maiu Elken
600 lk
kõva köide
Göteborgi rahumeelse elu lööb
segamini noore hiinlanna teledokumentaali esimene osa. Yi Young
vihjab võikalt avameelses autobiograafilises filmis mineviku šokeerivatele kuritegudele ja lubab järgmistes
osades süüdlased paljastada. Film
vapustab üldsust. Sarja esilinastuse
õhtul sureb kummalistel asjaoludel
produtsent Ingmar ja Yi ise kaob jäljetult. Mis temaga juhtus? Kas sarja
järgmine osa jõuab eetrisse ja keda
seal kõiges juhtunus süüdistatakse?
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Reaalne maailm õppetöös
R
aamat „Video ja televisioon lõimitud keele-ja aineõppe toetajana” on abimaterjal keele- ja aineõpetajatele uute riiklike õppekavade
rakendamisel. Video ja televisioon võimaldavad tuua reaalse maailma õppeprotsessi. Televisioon veebikeskkonnas on aga keele- ja ainetunni läbiviimisel lisaväärtus. Lõiming läbivate teemadega pakub suurepärase võimaluse video ja televisiooni vahendusel muuta
keele- ja aineõpetus tegeliku elu vajadustest lähtuvaks.
Raamat annab ülevaate videomaterjalidest, telesaadetest ja televisioonist veebikeskkonnas. Raamatus keskendutakse videomaterjali ja telesaadete positiivsetele aspektidele ja võimalustele, käsitlemist ei leia videomaterjali ja telesaadete kasutamisega seonduvad negatiivsed
aspektid ja tehnilised küljed. Raamatus
on toodud autorite nägemus lõimingu
võimaluste kohta keelte, kirjanduse ja
erinevate ainete õpetamisel. Raamatu
koostamisel on autorid ühelt poolt toetunud isiklikele õpetamiskogemustele,
teiselt poolt aga eesti- ja inglisekeelsele
metoodilisele kirjandusele.
Raamat on jagatud nelja ossa. Esimeses osas tutvustatakse videomaterjalide
liigitust ning nende kasutamise võimalusi keele- ja ainetundides. Teises osas
antakse ülevaade teležanridest ja telesaadete (sh veebikeskkonnas) kasutamise võimalustest. Kolmas osa keskendub videotunni kolmele etapile. Samas
leiab lugeja ka vaatamiseelsete, -aegsete ja -järgsete ülesannete/tegevuste

Erinevad meediumid võivad õpetajale olla head ideeallikad, et koostada lastele
põnevaid õpiülesandeid.
loendi ja kuue põhilise metoodilise võtte kirjeldused. Neljandas osas on 50
töölehte näidisülesannetega. Töölehtede koostamisel on autorid lähtunud
ekspertide ja praktikute soovitustest läbivate teemade rakendamiseks aine- ja
keeletundides.
Videost ja telesaadetest võib saada
õpetaja parim abivahend, kui ta oskab
kasutada võimalusi, mida pakuvad video ja telesaadete vaatamine nii ainesiseseks ja -vaheliseks lõiminguks kui ka
uute õppekavade läbivate teemade käsitlemiseks. Autorite koostatud tööle-

hed võimaldavad pakutud ideid edasi
arendada ja kohandada lähtuvalt oma aine eesmärkidest.

Video ja televisioon lõimitud
keele-ja aineõppe toetajana
Diana Joassoone,
Ene Peterson
208 lk, pehme köide

Ilmunud
Konfliktidest
ja suhtlemisoskustest
õpetamisel ning
juhtimisel
Heiki Krips
384 lk, pehme köide
Selle raamatu eesmärk on aidata
mõista nii konfliktide kui ka vastuolude olemust, anda sulle teadmisi
konfliktide lahendamise võtetest.
Võrreldes esmatrükiga (2010) on
käesolevas raamatus mitmeid täiendusi. Juhtimiskäitumise peatükis
räägitakse juhi käitumisviisidest korralduse andmisel, delegeerimisel ja
tagasiside loomisel. Lisatud on organisatsioonikultuuri käsitlus ja peatükk probleemide lahendamisest.
Esitatakse juhtimisstiilide analüüse
ja näiteid. On ka muid väiksemaid
täiendusi. Raamatu autor Heiki Krips
on töötanud õppejõuna suhtlemispsühholoogia valdkonnas üle 25 aasta. Alates 2001. aastast töötab autor
Tartu Ülikoolis, õpetades põhiliselt
selliseid kursusi nagu juhtimiskäitumine, pedagoogiline suhtlemine,
läbirääkimised jpm.

Minu kallis
halb inimene
Nasta Pino
128 lk, pehme köide
Kummaline pealkiri,
mis? Kas ikka on? See
pole järjestatud sündmustikuga lugu, pigem sissevaade
inimese hingevärinatesse, katse
meelde tuletada, et mitte miski siin

maailmas pole kadunud, noorus ei ole
hukas ja armastuski on alles. Võib-olla
Naiivsevõitu, aga ometi kosutav tõdemus: sõdade, katsumuste kaudu me
jääme inimesteks. Kuni suudame õppida
omaenda vigadest, püsib lootus. Miks te
peaksite seda raamatut lugema? Ega ei
peakski. Aga võiksite. Selleks, et pisut
puhata kõikjalt pealesuruvast propagandasõnast, enesekiitust ja konkurentide
pihustamist täis ajalehelugudest, aga
ka räigest seksi- ja peksukirjandusest.
Nasta Pino on sündinud 1. juulil 1934.
aastal. Nasta on Juhan Peegli õpilane ja
töötanud ajakirjanikuna 41 aastat. Tema
sulest on ilmunud viis publikatsiooniraamatut, mitu jutukogu ning kolm romaani.
Ta on ajakirjanik Jüri Pino ema.

Armuteener
Julia Franck
tõlkinud Piret Pääsuke
238 lk, pehme köide
Kui Beyla oma keldrikorterist Berliinis tänavale
astub, näeb ta üht punast autot startimas. Ja selle kõrval oma
majanaabrit Charlottet, kes ehmatusega
trammi rataste ette hüppab. Charlotte
matustel usub Beyla, et tunneb ära
punase auto juhi. See, mida Julia Franck
nendest alguspiltidest arendab, on
armastuskolmnurk kahele. Beyla elab
edasi Charlotte elu: kolib tema vabaks
jäänud korterisse, võõrustab Charlottele
külla tulnud meest ja armub kui merehädaline Albertisse, kelle klaverimäng
läbi tagahoovi temani tungib. Siis selgub, et Albertilgi on punane auto...
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Grenader
Ilmunud
Soomepoiss
meenutab. Tartu
piirkonna soomepoiste jutustusi
168 lk, teine trükk
pehme köide
Soomepoisteks kutsutakse tavaliselt neid Eesti mehi, kes Teise
maailmasõja päevil võitlesid relvaga
käes Soome armee ridades Punaarmee
vastu. Hiljem tulid soomepoisid tagasi
kodumaale, jätkamaks võitlust juba siin
Eesti vabaduse eest. Neid kaugeid aegu
on jäänud meenutama neis lahinguis
langenute hauad ja mälestusmärgid.
Soomepoisid peavad seda mälestust
kalliks ja teevad kõik selle säilitamiseks.
Soomepoiste elu ja saatust on kajastatud mitmetes Eesti ja Soome autoritelt
ilmunud raamatutes. Mitte kõigil soomepoistel pole olnud soovi ega võimalust
ülevaadet oma sellest eluperioodi trükisõnas avaldada. Küll aga on huvi pakkunud pajatada üksikutest elujuhtumitest
nii sõja-aastail kui ka enne ja pärast
sõda. Käesolev kogumik „Soomepoiss
meenutab” sisaldabki endas Tartu piirkonna soomepoiste jutte, mida nad oma
koosviibimistel kohvitassi taga üksteisele on rääkinud ja mida siis ka lindistati.
Osa meestest on oma mälestusi ka kirja
pannud, mõningaid jutustusi on täiendatud intervjuu korras, üks jutustus on varem trükisõnas avaldatud. Meenutused
kogus kokku ja seadis trükivalmis soomepoiss Harri Kask. Kokku on käesolevas kogumikus lugusid kokku 22. Esimene trükk (ilmus 2010 LC Tartu Tamme
poolt) oli mõeldud nö siseringile ja raamatupoodide lettidele ei jõudnudki.

Innu ja pühendumusega
kirjutatud väärikas raamat
Valdek kiiver

A

ino Lepp (1927), Eesti teenekamaid lähiajaloo uurijaid, avaldas oma suurteose
„Vabaduse hinnaks on elu” esmatrüki Hotpress Kirjastuse vahendusel 2008. aastal. Raamat müüdi läbi
mõne nädalaga, sellest ilmusid artiklid ja vastukajad paljudes meediaväljaannetes – vaatamata suhteliselt
kõrgele hinnale oli teos osutunud
bestselleriks.
„Vabaduse hinnaks on elu” äsja ilmunud kordustrükk sisaldab esmaväljaandega võrreldes hulgaliselt
täiendusi, autor on sellesse lisanud
ka palju uusi varem avaldamata fotosid.

Vaibumatu kirg
ajaloo vastu

Aino Lepp on pidanud mitut ametit,
olnud metsapraaker, spordiinstruktor ning kultuuritöötaja. Tema tõeline kutsumus on siiski olnud vaibumatu kirg ajaloo uurimise vastu.
Juba kaugel vene ajal hakkas
Aino Lepp välja selgitama oma suguvõsa genealoogiat. Nii teab ta
praegu lugeda oma esivanemaid
üles koguni kümme põlve. Arhiivide vaikuses hakkas aga Aino ees

aegamööda lahti rulluma ka üks teine
maailm – teda köitsid jäägitult represseeritute saatused ja metsavendade vabadusvõitlus. Mida aasta edasi, seda
kõvemini ta selle teemavaldkonna kammitsaisse jäi.
Üks põhjus, mis ajendas Aino Leppa
metsavendlust uurima, on kahtlemata
asjaolu, et nõukogude võimuorganite
ohvriks langes tema metsavennast isa,
kes hukkus Venemaa vangilaagris.
Aino Lepp on uurinud nõukogude
okupatsioonivõimude kuritegusid ning
metsavendade vabadusvõitlust tõelise
innu ja pühendumusega. Ta on suutnud
töötada arhiivides läbi uskumatult mahuka allikmaterjali, salvestanud ning
kirjutanud käsitsi üles paljude toonastes
sündmustes osalenute ja nende sugulaste mälestusi ning kogunud ajaloolisi
fotosid. Selle vaibumatu järjekindlusega
tehtud hiigeltöö peale kulunud aega ja
vaeva võib ainult ligikaudu ette kujutada. Raamatu tarbeks materjali ning kunagiste sündmuste tunnistajaid otsides
on ta oma vana „Moskvitšiga” läbi sõitnud tuhandeid kilomeetreid.

Mahukas register

Kuigi autor käsitleb teoses peamiselt
represseeritute ja metsavendade vabadusvõitlust kodukandis Pärnumaal, on
tema huvi ajalooliste sündmuste vastu
laienenud kogu Eestile. Muu hulgas

kirjeldab ta põhjalikult üle-eestilise
metsavendade vastupanuorganisatsiooni Relvastatud Võitluse Liit (RVL) liikmete võitlusteed, millest seni on suhteliselt lühidalt kirjutanud vaid Mart Laar
oma raamatus „Metsavennad”.
Aino Lepa raamatus esinevate isikute
register sisaldab ligi 1500 nime, mille
hulgast võib leida ka avalikkusele tuntud inimeste omi – autor on kunagiste
sündmuste jälgedes välja selgitanud
hulgaliselt ühtviisi nii toonaseid kangelasi, represseerituid ja ohvreid kui ka
nende jälitajaid, äraandjaid ja mõrvareid, kellest osa on veel praegugi elu ja
tervise juures. Tõelise sensatsiooni
põhjustas koopia julgeoleku Pärnumaa
osakonna agentide nimekirjast, mille
autor oma raamatu lisas halastamatult
ära tõi. Kust ja kuidas tal see õnnestus
hankida, peab ta tagasihoidlikult paremaks jätta enda teada.

Autor toetub põhiliselt
arhiividokumentidele

Aino Lepa raamatu teebki eriti väärtuslikuks asjaolu, et ta pole ammustest
sündmustest kirjutades tuginenud mitte üksnes inimeste subjektiivsetele mälestustele, vaid põhiliselt siiski arhiividokumentidele. Seetõttu on „Vabaduse
hinnaks on elu” nõukogude võimuorganite kuritegude avalikustamisel ning
metsavendade vabadusvõitluse käsitle-

misel ja talletamisel ka mitmekülgne ja
äärmiselt usaldusväärne allikmaterjal.
Esinduslik trükis sisaldab põhjalikku
allikate registrit, lisatud on inglise ja
vene keelsed resümeed. Raamat on rikkalikult illustreeritud unikaalsete ajalooliste fotodega.
Kuigi eeltoodust võib jääda mulje, et
„Vabaduse hinnaks on elu” on pelgalt
kuiv arhiiviandmete ümberjutustamine, siis nii see ometi pole. Autor on lisanud teose faktoloogilisele osale isikupärasel viisil ka ilukirjandusliku mõõte,
olles lõppkokkuvõttes vorminud kogu
materjali emotsionaalselt äärmiselt
haaravaks lugemisvaraks.
Metsavendade võitluse uurimise ja
mälestuse jäädvustamise eest on Aino
Lepale omistatud Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse otsusega liidu
auliikme nimetus ning teda on autasustatud paljude kõrgete riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide autasudega.

Vabaduse
hinnaks on elu
Aino Lepp
teine, täiendatud
trükk
kõva köide, 520 lk

