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Eesti spordiloo 
säravad hetked
Kirjastuselt Varrak ilmus äsja uus raa-
mat sarjast „101 Eesti ...”. Legendaar-
se spordiajakirjaniku Tiit Karuksi poolt 
kirja pandud „101 Eesti spordilugu” 
koondab endas säravaid hetki ja mär-
gilise tähendusega sündmusi Eesti 
spordiajaloost. Ja kuigi on selge, et 
Eesti spordi 101 sündmust tähtsuse 
järjekorras kirja panna või jäägitu era-
pooletusega välja valida pole võimalik, 
on see Tiit Karuksil siiski õnnestunud. 
Koostanuks raamatu keegi teine, ol-
nuks valik kindlasti teistsugune. Aga 
nagu Karuks ise raamatu eessõnas 
ütleb: „Põhiline on muus. Pole võima-
lik kirjutada millestki, mida pole ole-
mas või mis on väga kootuke. Eesti 
spordilugu annab kirjutamiseks oht-
ralt ainet. Eesti sport on olnud, on ja 
jääb. Läbielatud aegade, režiimide, 
kõigi tahtlike ja tahtmatute lolluste 
kiuste.”

Osta turult ja 
kasvata ise! 
Mitmete kokaraamatute koostaja ja 
autor, Terevisioonist tuntud tele-
kokk Vesta Reest kasvatab ja korjab 
kevadest sügiseni võimalikult palju 
söögiks vajalikku oma Lõuna-Eesti 
maakodu aiast ja ümbrusest. Tasapisi 
settis mõte, et selline loomulik eluviis, 
kus kasutatakse neid aineid, mis on 
pärit oma aiast või turult, võiks ka 
kaante vahele saada ning tulemuseks 
ongi võrratu kokaraamat, milles on nii 
aastate jooksul järeleproovitud ja arm-
saks saanud klassikalisi retsepte, 
aga ka rahvusköökidest inspireerituid 
ning päris uusi. Vesta Reesti „Minu
köök. Toit talust ja turult” ilmub märtsi 
alguses, raamatu annab välja
kirjastus Varrak.

Raamat tõrksale 
lugejale
Ajakirjade Kirjastusel on ilmunud tei-
ne raamat maailmakuulsast lasteraa-
matute sarjast „Ühe äpardi päevik”. 
Järjes, mis kannab pealkirja „Rodrick 
on kunn”,  alustab päevikut kirjutav 
Greg taas uut kooliaastat. Kooli algus 
ei tundugi väga hull mõte, kui selja ta-
ga on lootusetu suvi – isa poolt peale 
sunnitud ujumistreeningud, naabrite 
koeraga jalutamise häbiväärne lõpp ja 
tagatipuks suleb vanem vend Rodrick 
Gregi peo ajaks keldrisse. Suur vend 
aga, kes on niigi väljakannatamatu, ei 
anna võimalustki talle milleski vastu 
hakata, sest tema teab Gregi sünget 
suvesaladust.
Arvustajad üle maailma on raamatut 
kirjeldanud kui „pööraselt lõbusat”, 
„vaimustavat ja karikatuuridega 
täidetud romaani”.

kahekümne on ilmunud ka raamatuna.
Aastate lõikes on toimunud muutusi 

ka raamatute teemades, nii on mõne-
del aastatel käsitletud rohkem parajas-
ti päevakajalisi probleeme, kirjutatud 
võluritest ja vaimudest, kuid alati on 
kõige suurem puudus olnud humoori-
katest käsikirjadest. 

Tänavuse võistluse paremikku jõud-
sid valdavalt realistlikumad tööd, kuid 
õnneks saab neis ka nalja. Seekordse 
võistluse eel paluti osalejatel erilist tä-
helepanu pöörata ka poistele mõeldud 
käsikirjadele ning mitmed paremikku 
kuuluvatest töödest seda ka tahtlikult 
või tahtmatult järgisid. Kuna raamatu-
te illustreerimine ning toimetamine 
võtab oma aja, siis konkursile tulnud 
esimeste käsikirjade ilmumine raama-
tuina juhtub ilmselt suve lõpul. 

Konkursi korraldamist toetas 
kultuuriministeerium.

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2012

Tauno Vahter
kirjastuse Tänapäev peatoimetaja

Viiendat korda toimunud laste-
jutuvõistluse „Minu esimene 
raamat” võitis Reeli Reinaus, 

kelle käsikirjad pälvisid nii esimese kui 
ka teise koha. Esikoha ning 1300-euro-
se preemia pälvis käsikiri „Aguliurka 
lapsed”, mis räägib äärelinnas elavatest 
fantaasiarikastest poistest, kes otsusta-
vad hakata fi lmi tegema. Sama autori 
teine käsikiri „Detektiiv Triibik looma-
aias” räägib toimekast ning seiklustes-
se sattuvast koolitüdrukust, kelle vana-
isa on loomaaia direktor. Teise kohaga 
kaasneb 1100 euro suurune preemia. 
Kolmanda koha ning 800-eurose pree-
mia sai Kairi Look, kelle käsikiri „Lee-
muripoeg Ville teeb sääred” räägib 
mööda Euroopat rändama läinud loo-
makesest.

Lisaks otsustas žürii ära märkida 

Sulev Nõmmiku üleskirjutused 
Tänapäeva poolt välja antud 
raamatus „Minu elu tsunftis” on 
hea täiendus möödunud aastal 
ilmunud raamatule „Sulev 
Nõmmik: „Kui näeme, siis 
teretame! ””, samuti raamatule 
„Vello Viisimaa. Lauldes 
vihmas”. Juhtub, et mälestused 
käivad kolmes raamatus risti ja rästi. 
Autorid ja toimetajad pidasid oma-
vahel nõu ja leidsid: jäägu nii nagu 
on. Kelle mälestused sa siis õigema-
teks ülendad, kelle omad valeks 
tunnistad?!
Vt lk 3
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Lastejutuvõistluse 
võitis Reeli Reinaus

ti

kolm tööd. Reet Bobõlski käsikiri 
„Maailma parim tront” jutustab veid-
rast kummituselaadsest olendist, Jan-
ka Leisi „Hanna ja Aleksi lood” on 
jutukogu ühes peres kasvava poisi ja 
tüdruku juhtumistest ning Kadri Pet-
tai „Kaarina ja võluvärgid” räägib 
vanaema võluesemetest, mis võimal-
davad kõikjale reisida.

Kokku laekus Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse, ajakirja Täheke ning kirjas-
tuse Tänapäev korraldatud võistlusele 
38 tööd. Esimest korda korraldati 
võistlus 2004. aastal ning tollal võitis 
Piret Raua käsikiri „Ernesto küüli-
kud”, kaks aastat hiljem Kristiina Kas-
si „Samueli võlupadi”, kolmanda võist-
luse Siiri Laidla „Raamatukogunõid 
Rosaalie”. Peale nende on konkursi 
kaudu ilmunud ka Henno Käo, Jaanus 
Vaiksoo, Ketlin Priilinna, Kätlin Vaino-
la jpt teiste autorite töid. Kokku on 
aastate jooksul esitatud konkursile 
umbes kakssada käsikirja, millest üle 

Veel üks Nõmmik

Esimesed e-õppe-
materjalid on 
koolidel olemas
Kirjastus Koolibri andis käesoleva 
õppeaasta jooksul välja juba viienda 
e-õppematerjali. Nüüdseks on ilmu-
nud eAabits ja eKeel esimese klassi 
eesti keele tundide tarbeks, eLoo-
dusõpetus 1.2 ja 2.2 esimese klassi 
loodusõpetuse ning eIN2 teise klassi 
inimeseõpetuse tundide tarbeks. 
PowerPointi slaididel olevate õpikute 
ja tööraamatute paarislehed ning 
töövihikuülesanded muudavad 
õppetöö märksa atraktiivsemaks. 
e-materjalid on kasutatavad nii tava-
lise projektori kui ka nutitahvlitega. 

Eriti palju põnevust pakuvad loo-
dusõpetuse materjalid, kus õpilaste-
le on võimalik näidata pabertööraa-
matust kümneid kordi rohkem foto-
sid ja jooniseid, aga pakkuda ka 
kuulamiseks loomade ja lindude hää-
li jms. Tööraamatutes ja töövihikutes 
on võimalik esile kutsuda kõik vastu-
sed, et üheskoos nende õigsust kont-
rollida. 

Paarsada Koolibri e-õppematerjale 
kasutavat õpetajat on kiitnud neid kui 
võimalust õpetaja aega kokku hoida, 
samuti peavad nad tänuväärseks se-
da, et alles koolitööga harjuvatel õpi-
lastel on tunnis lihtsam järge pidada, 
kui parajasti käsitletav materjal on 
suurelt seinal näha.

Presidendi 
kõnelused nüüd 
ka eesti keeles
Iivi Anna Masso kirja pandud kõne-
luste eesmärk on tutvustada ja avada 
lugejale Ilvese mõtlemist võimalikult 
mõistetavas vormis. Raamat esitleb 
Ilvest kui riigimeest ja mõtlejat, aga 
ka kui inimest ja huvitava taustaga 
eestlast. Seetõttu räägitakse nii 
Rootsis kui ka USA-s möödunud aas-
tatest, tööst Raadio Vaba Euroopas, 
Eestisse naasmisest, arutatakse 
Eesti praeguse hetke sõlmprobleemi-
de ja tulevikuväljavaadete üle. Tekst 
on varem ilmunud sarnasel kujul 
soomekeelses raamatus „Omalla ää-
nellä”, mis avaldati 2011. aasta sügi-
sel. Raamat sisaldab nii erakogust 
kui ka meediast pärinevaid fotosid.

Raamatu annab välja kirjastus 
Tänapäev.

20. veebruaril toimus Viru keskuse Rahva Raamatus kirjandusklubi üritus, kus ligi 60 lugeja-kuulajaga kohtus ja oma kirjanikuks 
olemisest rääkis apteeker Melchiori lugude autor Indrek Hargla (pildil paremal). Küsitles Mart Juur. Järgmine kirjandusklubi toimub 
juba märtsis.                             FOTO KAIDI URMET



Varrak2 4 (57)  26. mai 2011

www.varrak.ee

lele on tõeliselt seikluslikud pildid joo-
nistanud Priit Rea. Maikuus tähistame 
Marta Sillaotsa 125. sünniaastapäeva 
muinasjutuga „Lugu vana kana kolmest 
tütrest”. Äsja andis oma uue raamatu kä-
sikirja üle Olivia Saar. 

Põhikooliõpilastele, aga miks mitte 
ka noorematele raamatusõpradele ette-
lugemiseks mõeldud sarja „TEA laste-
raamatute varalaegas” selle aasta ava-
raamatuks on Aimée Beekmani algupä-
rand „Harakate talvepralle”, mille on 
rikkalikult illustreerinud Valdek Alber. 

Aprillis ilmub Urmas Viigi kujundu-
ses Sulev Olli kolmas lasteluulekogu 
„Päevad käivad päripäeva”, mis toob tä-
napäeva lastele lähemale rahvakalendri 
tähtpäevad. Jaanikuul rõõmustab meid 
Jaan Rannap raamatuga „Suvelinnud”. 
Ka selle sarja raamatutele on 
lisa oodata.
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19. veebruaril möödus 140 aastat 
Eesti suurmehe Johan Pitka 
sünnist. Pitka oli mere-

mees, admiral, majandus- ja ühiskonna-
tegelane, Kaitseliidu hing, Vabadussõja 
väejuht ning ühistegevuse ja noorsoo 
isamaalise kasvatuse propageerija. Te-
ma tegevus Eesti mereasjanduse aren-
dajana pole võrreldav mitte kellegi tei-
se antud panusega, ei varem ega hiljem 
tehtuga. Admirali sünniaastapäevaks 
on TEA Kirjastuselt ilmunud sarjas 
„Tuntud ja tundmatu” merendusajaloo-
lase Reet Naberi teos „Johan Pitka. 
Ausa tahtega isamaa heaks!”.

Reet Naber, kunas sai alguse teie 
kokkupuude Pitkaga? Millal tekkis 
mõte kirjutada raamat?
Minu huvi Pitka vastu hakkas kasvama 
Eesti Meremuuseumis töötades, tõsise-
malt Mereväes olles, kui ajalooloengute 
ettevalmistamisel kerkisid esile aina 
uued küsimused: kuidas temast kujunes 
Kaitseliidu ja Merejõudude juhtfi guur 
Eestile nii keerulisel ajal nagu 1917–
1918? Ei ole lihtsalt nii, et meresõidud 
lõpetatakse ja mõne aasta pärast ollakse-
gi tunnustatud seltskonnategelane val-
mis. Niivõrd paljunõudvate ülesannete 
lahendamiseks on peale eesmärgi ja tu-
geva tahte vaja ka arvukalt inimesi, kel-
lele võib loota ja toetuda. Nendele küsi-
mustele vastuste otsimine viiski mind 
selle raamatu peateemani: Johan Pitka 
kujunemine merendustegelaseks ja 
Eesti sõjalise kaitse organiseerijaks.

Mida uut leiab raamatust lugeja, 
kes on tuttav Pitka mälestustega?
Minu raamatus on vaatluse all eelkõige 
need teemad, mida ei admiral ise ega 
ka enamik temast kirjutanuid pole seni 
põhjalikumalt kajastanud. Sellepärast 
ongi raamatus püütud anda lühema eel- 
ja järellooga ülevaade selle kohta, mil-
listes oludes tegutses Pitka aastail 
1909–1917.

Pikemalt on käsitletud Eesti merendu-
se olukorda enne Esimest maailmasõda 
ja Pitka merenduspoliitilisi vaateid, mis 
mul õnnestus välja selgitada peaasjali-
kult ajakirjanduse kaudu. Olen püüdnud 
ära mainida ka võimalikult palju neid ini-
mesi, kes Pitkaga noil aastail kokku puu-
tusid ja kaasa tulid. Enamik neist ei ole 
tänapäeval just hästi tuntud, kuid omal 
ajal moodustasid nad ühiskonna aktiiv-

sema osa, mistõttu nende meeldetuleta-
mine ei tohiks olla ülearune.

Raamatust peaks selguma seegi, kui-
das õnnestus Pitkal asutada Tallinna 
oma laevatarvete kauplus ja vastastiku-
se usalduse alusel Eesti edukaim laeva-
kompanii – Tallinna Laevaühisus –, lü-
kata käima kindlustusühing „Mereabi” 
ning võtta üle „Vene-Balti Päästeselts”. 
Unustamata seda, et tema algatusel õn-
nestus 1917. aastal rajada laiaulatus-
lik põrandaalune organisatsioon, mis 
1918. aasta novembris oli Eesti Kaitse 
Liiduna valitsusele ainukeseks sõjali-
seks toeks, või seda, et kõigi selle aja-
järgu kohta mälestusi kirja pannute sõ-
nul oli just Pitka see, kelle abil sai või-
malikuks rahastada rahvusväeosasid ja 
peaaegu tühjast riigikassast hoolimata 
osutada Vabadussõja alguses vastu-
panu pealetungivale Punaarmeele.

Kaua raamatu kirjutamine aega võttis?
Materjali olen Pitka kohta tasapisi kogu-
nud viimased 7–8 aastat. Kirjutamine ise 

Johan Pitka.
Ausa tahtega 
isamaa heaks
Reet Naber
224 lk, kõva köide

Koo ise! Kaks 
sokki korraga
Ringvarrastel 
kudumise juhised 
ja mustrid
Melissa 
Morgan-Oakes 
tõlkinud Maarja Eenmaa
144 lk, kõva köide
Ainulaadne käsitööraamat, kus õpe-
tatakse kahe soki korraga kudumist 
ringvarrastel. Raamatus on üksik-
asjalik ringvarrastel sokkide kudumi-
se õpetus, järgnevad 17 kaunist 
mustrit koos õpetuse ja eestlasele 
meelepärase musriskeemiga. 

Looduslik 
kehahooldus 
Stephanie Tourles 
tõlkinud 
Markko Kübarsepp 
ja Iiri Sirk
378 lk, pehme köide
Raamat kodusest kosmeetikumide 
tegemisest. „Looduslik kehahooldus” 
on abiks siis, kui poekosmeetika 
tekitab allergiaid, kui soovite ravida 
iluvigu ja tervendada naha üldist 
seisundit looduslikul moel.
Raamat varustab lugeja teadmistega 
alates nahahoolduse põhitõdedest, 
looduslikest koostisosadest ja naha-
tüüpide tutvustusest kuni ravimtai-
mede aabitsa ja retseptideni. Õpeta-
takse valmistama kreeme ja šampoo-
ne, maske ja koorijaid, valu, stressi, 
unetuse leevendajaid jpm. 

Oksa Pollock. 
Kadunute mets
Anne Plichota 
ja Cendrine Wolf
tõlkinud Ott Ojamets
328 lk, pehme köide
„Oksa Pollocki” teine osa „Kadunute 
mets” on vaimustav jätk Oksa ja tema 
perekonna loole. Põnev ja ootamatusi 
täis lugu liigub suure hooga edasi 
ning viib lugeja uskumatutesse paika-
desse. Oksa ja tema sõbrad võtavad 
ette teekonna paralleelmaailma, kus 
võlukunst käib hirmuga käsikäes ja 
kus eluohtlikest katsumustest ei pää-
se keegi. 

Kroonilise valu 
ravimise 
käsiraamat
dr Bradley S. Galer 
ja dr Charles E. Argoff
tõlkinud Ursula Koorits
264 lk, kõva köide
ilmub märtsis 2012
Kui sa oled üks nendest paljudest, 
kes kannatab kroonilise valu käes, 
võib sulle tunduda, et valu kestab lõ-
putult ja rikub kogu su elu. Uusimate 
meditsiiniliste uuringute valguses sel-
gitavad maailmakuulsad valuspetsia-
listid krooniliste valude varjatud ja vä-
hetuntud põhjusi, õpetavad vältima 
diagnoosimisel tehtavaid vigu ning 
tutvustavad uusimaid ravimeetodeid. 
Teos jaguneb kolmeks osaks. Esimene 
osa käsitleb üksikasjalikult spetsiifi lisi 
valuseisundeid ja eri tüüpi valusid, 
ühtlasi antakse ülevaade toimivatest 
ravimeetoditest ja uuendustest ravi 
vallas. Teises osas räägitakse põhjali-
kumalt ravist. Kolmandas osas arutle-
takse, mis on valu, miks valu tuntakse, 
kuidas inimene valu kogeb jmt. 

Maailma-
kirjanduse 
leksikon 
1000 kirjanikku, 
10 000 teost
704 lk, kõva köide
ilmub mais 2012
Suurbritannias 26 autori koostööna 
valminud leksikon tutvustab tähesti-
kulises järjekorras 1005 maailma-
kuulsat kirjanikku läbi ilukirjanduse 
3000-aastase ajaloo – Homerosest 
John Grishamini. Erilist tähelepanu 
pöörab teos inglise keeles kirjutanud 
autoritele, kellest mõnigi on Eesti lu-
gejaile seni vähe tuntud. Teos tutvus-
tab vaimukalt ja kaasahaaravalt kirja-
nike elu- ja loometee vahel valitse-
vaid suhteid. Lisaks annab hea 
ülevaate maailmakirjanduse ajaloost 
teose mitmekülgne register, mis rüh-
mitab käsitletavaid kirjanikke nende 
emakeele, eluaastate ja žanrite põh-
jal. „Maailmakirjanduse leksikon” on 
tõhus käsiraamat igas vanuses raa-
matusõbrale, kes tahab värskendada 
oma mälu mõne klassiku loomingu 
osas või saada ülevaadet talle seni 
vähetuntud autorist.

Inglise-eesti 
sünonüümide 
ja antonüümide 
sõnaraamat
Martin H. Manser
300 lk, kõva köide
ilmub juunis 2012 
Esmakordselt Eestis ilmuv inglise-
eesti sünonüümide ja antonüümide 
sõnaraamat peab silmas eesti kasu-
taja vajadusi. Sõnaraamatus on usal-
dusväärne ja kaasaegne sõnavarava-
lik, ligi 6000 samatähenduslikku ja 
vastandtähendusega sõna, tuhan-
deid ingliskeelseid kasutusnäiteid. 
Ingliskeelsed defi nitsioonid selgita-
vad olulisi tähendusvahesid sõnade 
vahel, eestikeelsed tõlked annavad 
kindluse konkreetse konteksti jaoks 
sobivaima sõna valikul. 
Raamatus on eesti-inglise sõnaloend. 
Sõnaraamatu koostaja, tuntud briti 
leksikograaf Martin Manser on teinud 
koostööd selliste tunnustatud sõna-
raamatukirjastustega nagu 
HarperCollins, Chambers, Macmillan, 
Oxford University Press jt. Inglise-
eesti sünonüümide ja antonüümide 
sõnaraamat on praktiline abimees 
kõigile, kellel on tarvis inglise keeles 
kirjutada või inglise keelde tõlkida. 
Sõnaraamat on mõeldud kesktaseme 
ja edasijõudnud kasutajale.

Väsimatu Pitka

ilmunud

Entsüklopeedia 
uudised

ilmumas

Eve Leete

TEA Kirjastus alustas eesti laste-
kirjanduse paremiku väljaand-
mist sarjadena 2006. aasta sügi-

sel. Selle aja jooksul on esimesed „Lap-
se oma raamatukogu” lugejad saanud 
juba varalaeka-sarja ealisteks ja sündi-
nud on palju selle sarja uusi lugejaid. 
Sarjas on ilmunud 64, sarjas „TEA laste-
raamatute varalaegas” 77 raamatut.

2012. aastal ilmuvad sarjaraamatud 
üle kuu, kummaski sarjas kuus raama-
tut. Avaldame endiselt Eesti lastekirja-
nike loodud ja Eesti oma kunstnike 
illustreeritud teoseid, mille hulgas on 
nii algupärandeid kui ka uues kuues 
kordustrükke. Meie sarjaraamatuid 
saab ette tellida, mis tähendab, et sood-
said lasteraamatuid võib kätte saada ot-
se oma postkastist. 

Nostalgiat ja avastamisrõõmu

„Lapse oma raamatukogu” sarja lühe-
mate tekstidega raamatud on trükitähte-
dega, pikemad tekstid on kirjatähtede-
ga. Jaanuaris ilmus Catherine Zaripi 
armsate piltidega kordustrükk Iko Ma-
rani raamatust „Aga palju kasse!”. Märts 
toob teieni kuue täiskasvanute luuleko-
gu autori Urve Tinnuri esimese lasteraa-
matu „Julge mereröövli muinasjutt”, mil-

võttis aega aasta jagu. Suurim probleem 
oli valiku tegemine, mida olemasolevast 
võtta ja mida jätta, sest paraku on raama-
tute maht alati piiratud. Teisalt tekkis 
juurde aina uusi küsimusi, millele ma ei 
ole veel vastust leidnud. Pitka eluloos on 
veel palju tahke, mis ootavad põhjalikku 
uurimistööd. Pitka saatusest tunduvalt 
enam oleks vaja teada, milline oli tema 
tegelik panus Vabadussõjas ning milline 
tema ühiskondlik ja miks mitte ka ma-
janduslik tegevus pärast sõda. Ka kodust 
eemal oldud Kanada- ja Soome-aega an-
naks meile lähemale tuua. Aga kõik see 
tahab uurimist. Johan Pitka te-
gelik väärtustamine seisab meil 
alles ees.

Raamatu autor Reet Naber Johan Pitka mälestussamba juures.  FOTO RAAMATUST

„TEA entsüklopeedia” tellijatele on 
teatada, et märtsikuu jooksul jõuab 
kõigini 8. köide raamatuna, mis hõl-
mab märksõnu Haanja – indeks. Hea 
uudis on, et „TEA e-Entsüklopeedia” 
kasutajatele on 8. köite materjal juba 
kättesaadav. Internetiversioon täie-
neb iga päevaga, juba praegu on kuni 
tähestiku lõpuni üles pandud kõikide 
riikide põhiandmed koos digitaalsete 
kaartide, hümnide (helifailina), lippu-
de ja vappidega. „TEA e-Entsüklopee-
dia” kasutajaks on võimalik registree-
ruda nii eraldi kui ka koos „TEA 
entsüklopeedia” täiskomplekti telli-
misega.
2012. aastal ilmub veel entsüklopee-
dia kaks köidet: 9. köide augustis ja 
10. köide detsembris. 2013. aastal 
on kavas köidete ilmumise tihedust 
suurendada, kuna pikaaegne etteval-
mistusperiood võimaldab nüüd ilmu-
misprotsessi oluliselt kiirendada.



pole nii, et me oskame hoida Nõmmiku 
mälestust paremini kui Nõmmikut en-
nast?”
„Olen teatriinimene. Armastan tööd, 
mida teen.
Armastuseta ei maksagi midagi teha!
Balletis aeti mind sirgeks, õpetati tööd 
tegema; operett andis mulle lõbusa mee-
le, säilitades elurõõmu; estraad õpetas 
rahvaga rääkima, viis suhtlemisoskuse 
juurde; kino näitas, kuidas sekundite 
väärtust suureks pidada.
Kõik nad on midagi endast mulle ära 
andnud.
Olen näitejuht.
Mu elukutse on tunda inimesi.
Loomulikult ei tunne ma neid lõpuni.
Ja ikkagi tahan paljudele nendele, just 
nendele, kellega koos on ühte jalga astu-
tud, öelda tükk lihtsat tänu pisarate ja 
naeru eest!
Ons inimeses miskit suuremat 
kui pisarad või naer?”

ridu kunagi lugema juhtub ja arvab täp-
semalt olusid tundvat, võib ju hüüda: 
„Mitte see mees ei olnud sel hetkel seal! 
Mitte tema ei komistanud, vaid hoopiski 
too teine! Aga too teine läks juba viis 
aastat varem pensionile! Selles raama-
tus on kõik vale!”
Ja ma vastan talle täis stoilist rahu:
„Mis sest, et vale – aga vaata kui ilus!””
Toimetajate südametesse saabus rahu.

Kõigest, mis olnud
„Kõike on olnud,” kirjutab Sulev Nõm-
mik. Sõideti veoauto kastis, magati va-
gunelamutes ja klubides võimlemis-
mattide peal ja anti ühe kuu jooksul ka-
he kuu kontserdid. „Muidugi on elatud 
ka võõrastemajade luksusnumbrites 
ning söödud supilusikaga kausist pu-
nast kalamarja. Kõike on olnud.”

Selles raamatus on tõesti kõike: on 
kurbust ja rõõmu, kaastunnet ja ka pil-
get. On terav pilk ja täpne sõna. Mida ot-
sida ei maksa, on kättemaks ja suurte 
kuulsuste väikeste räpaste saladuste 
paljastamine. Pole Nõmmiku stiili ega 
südant mööda.

Ja kuigi selles raamatus on hoolimata 
kõigist meeleoluvärvidest ikkagi kõige 
rohkem naeru, ei lähe mul seda lugedes 
meelest Kanal 2 reporteri sõnad Sulev 
Nõmmiku elulooraamatu esitlusel: „Kas 

ilmunud

Minu elu tsunftis 
Sulev Nõmmik 
208 lk
kõva köide

Omal häälel
Toomas Hendrik Ilves, 
Iivi Anna Masso
180 lk + pildipoogen
kõva köide
ümbrispaber
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Mari Karlson

Mu mälu võib küll petta, kuid 
minu teada ilmusid esimesed 
jupikesed Sulev Nõmmiku 

teatrielu ülestähendustest ajalehe joo-
nealusena 1980ndatel, kohe siis, kui 
Nõmmik need kirjutaski. Loetu oli hir-
mus naljakas ja suure mõnuga sai järg-
mist osa oodatud. Veel suurema mõnu-
ga sai usutud, et kohe-kohe tuleb raa-
mat, kus kogu Nõmmiku kirjapandud 
tsunftielu sees. 

Raamatut ei tulnud ega tulnud. 1991. 
aastal ilmus Meelejahutaja raamatuko-
gus väike vihikukene „Meistrid: kilde 
epopöast „Minu elu tsunftis””(välja and-
nud Helipilt). Siis räägiti, et rohkem lu-
gusid pole olemaski, Nõmmik polevat 
rohkem kirjutanudki.

Oli ka neid, kes uskusid ja lootsid, et 
seda lugemist on rohkem, kui toona 
ilmunud 32 lehekülje jagu. Räägiti, et 
käsikiri olevat kadunud, tuleroaks saa-
nud, et selle käskinud Glavlit(?) KGB(?) 
NLKP(?) hävitada. Igasuguseid jutte lii-
kus.

Uute tuulte tõmbuses
Sellises „hollivuudlikus” tempos oleks 
ju uhke jätkata. Tõde on aga vähem põ-
nev, see-eest palju piinlikum.

Mis tulel ja KGB-l tegemata jäi, selle-
ga suutsid 1990ndate alguses peaaegu 
hakkama saada uued tuuled, mis mõni-
kord ja mõnel pool ka tuulispasa mõõt-
med võtsid.

Ehk oleksid jutud Nõmmiku käsikirja 
hävimisest isegi tõeks osutunud, kui 
käsk Rameto toimetuse likvideerimise 
tõttu ruumid „vanast rämpsust” puhasta-
da poleks antud Ralf Parve juuniorile ja 
Raimo Aasale. Küllap kaitses vanu käsi-
kirju ka raamatute ja kirjanike kaitse-
pühak Johannes, sest asjaolude õnneli-
kul kokkusattumisel ehitas Raimo Aas 
just parajasti maja ning nii sai ta rämp-
suks nimetatud Rameto arhiivi enda uue 
maja uude garaaži tassida. Sealt ta siis ta-
sapisi võtab, süstematiseerib, paigutab 
kaustadesse, viib tuppa riiulile seda „so-
di”.

„Auto seisab mul siiani õues, sest ga-
raažis ei ole ruumi, kuigi olen pidevalt 
tassinud sülega seda prahti endale tup-
pa, läbi lugenud, sorteerinud. Olen mina 
muudkui ka imestanud – küll ikka vanas-
ti tehti palju eeltööd, enne kui eetrisse 
mindi, mitte nagu nüüd, mil oma jutu-
pidamatuse eetrisse paiskamine on aja-
kirjanduslik kõrgeim pilotaaž!” kirjutab 
Aas nüüd lõpuks täies mahus ilmuva 
Sulev Nõmmiku raamatu saatesõnas.

Nõmmiku käsikiri leitud!

Iivi Anna Masso eessõnast

Eesti avalikkuse ette on Eesti pre-
sidendi mõtted jõudnud vahel-
duva eduga, enamasti meedia 

vahendusel ja seetõttu tihti lihtsustatui-
na ja õhendatuina. Kuid president 
Ilvese esseedest on eesti keeles avalda-
tud ka kaks raamatut: „Eesti jõudmine” 
(2006) ja äsja ilmunud „Suurem Eesti” 
(2011). Presidendi mõtlemisest sügava-
malt huvitatud lugejal tasub kahtlemata 
nendesse kirjatöödesse süüvida, kui ta 
seda juba teinud ei ole. 

Raamatu „Omal häälel” intervjuusari 
annab pisut kergema ülevaate presiden-

President Ilves – riigimees ja mõtleja

www.tnp.ee

di mõtetest ning tutvustab samas nende 
taustu ja veidi ka Ilvese rännakut pagulu-
sest presidenditoolini. Intervjuud sündi-
sid koostöös Soome suurima kirjastuse 
WSOYga ja need on tehtud presidendi 
2011. aasta sügisel ilmunud soomekeel-
se esseekogu täienduseks, esitlemaks 
Ilvest kui riigimeest ja mõtlejat, aga ka 
kui inimest ja huvitava taustaga eestlast. 
Intervjuude eestikeelne versioon kattub 
enam-vähem soomekeelsega, ehkki mõ-
ned osad sellest võivad olla kodupubli-
kule juba faktiteabe tasemel tuttavad. 

Eluloo- ega mälestusteraamatu rollile 
käesolev intervjuude kogu  ei pretendee-
ri. See ei ole mõeldud neile, kes huvitu-
vad poliitikute telgitagustest intriigidest 

Ülepeakaela
Armununa Lõuna-Itaalias
Chris Harrison
tõlkinud Kadri Lutt
416 lk
kõva köide
Jättes elu Austraalias, 
kolib Chris ülepeakaela Lõuna-Itaali-
asse oma kallima Daniela juurde. 
Sellest saab hoogne ja lõbus, ent sa-
mas närvesööv seiklus, mille käigus 
Chris tutvub Itaalia tüütu bürokratis-
mi, söömis- ja joomiskommete, keele, 
poliitika, maffi a, meditsiini, kohutava 
liikluse ja saamatute korravalvurite, 
kitsarinnalisuse ja vastutulelikkusega. 
„Ülepeakaela” on lugu Itaaliast ja 
itaallastest ning armumisest ja armas-
tusest itaalia moodi.

Moskva–Petuški
Venedikt Jerofejev
tõlkinud Ott Arder
192 lk
kõva köide
Mitte üksnes sfääride 
muusikana helisevatest kokteilidest 
ega kaablipaigaldajate teaduslikust 
töökorraldusest ei kõnele need traagi-
lised leheküljed. Isegi mitte inimese 
tarkuse tühisusest taeva inglite oma 
kõrval, ei viinavõtu ega isegi peapa-
randuse ülimatest fi nessidest. Rong, 
mis logistab Venitška Moskvast 
Petuškisse, viib lugeja otse inimhinge 
kõige kaunimatesse sügavustesse.

Supilinna poisid
Mälestusromaan
Olev Remsu
392 lk, kõva köide
Kirjaniku autobiograafi -
line mälestusromaan 
räägib 1950. aastate Supilinna poiste 
seiklusrikkast elust, mis täitis ohtlikke 
argipäevi, kambahierarhiast ja anar-
hismist, pättidest ja poeetidest, sõp-
rusest armastusest ja ihast – nii nagu 
seda nägid ja tundsid varateismelised 
poisid. Autor pole unustanud poisi-
kest endas, sestap tunneb lugejagi 
tuult kõrvus vihisemas.

Võrumaa mõisad
Valdo Praust
320 lk
kõva köide
Võrumaa tänini säi-
linud mõisad näivad 
Eesti ühed tagasihoidlikumad, sest 
seal on erakordselt palju väärtuslikke 
ehitisi hävinud. Vahel on häving olnud 
nii põhjalik, et neist on kustunud isegi 
mälestus. Autori jaoks olid väga põne-
vateks leidudeks tänaseks hävinud 
Sõreste, Kärgula ja Vaabina suurejoo-
nelised mõisahooned, millest pole 
varem praktiliselt üldse kirjutatud. 
Käesolevas raamatus on 145 ajaloolist 
fotot nii Võrumaa kadunud kui ka tän-
ase päevani püsivatest kuulsatest 
mõisatest.

Elas kord naine, 
kes tahtis tappa 
oma naabri last
Ljudmila Petruševskaja
tõlkinud Toomas Kall
sarja kujundanud 
Jüri Jegorov
152 lk, kõva köide
Saatus, lein, üleloomulikud jõud, 
hullus, absurd, vene elu ja maailma-
vaate eripärad, inimeste veidrused – 
need on vaid mõned käesoleva raama-
tu juttude teemad. Ljudmila 
Petruševskaja lühilood on kirjutatud 
ühteaegu kordumatult ja vene lühi-
juttude parimate traditsioonide 
vaimus, tema kirjeldused on napid, 
täpsed ja iroonilised. 

või riigipea eraelust. Siinsete kõneluste 
eesmärk on tutvustada ja avada lugejale 
Ilvese mõtlemist võimalikult mõisteta-
vas vormis – kõige paremini on siinsed 
tekstid oma töö teinud siis, kui need in-
nustavad mõnd lugejat ülal mainitud raa-
matuid haarama või on abiks seni loetu-
kuuldu mõistmisel. 

Väikeses ühiskonnas on igal inimesel 
suur kaal. Eriti käib see loomulikult 
ühiskonna juhtfi guuride kohta. Eesti 
presidendi kosmopoliitne taust, olgu siis 
jutt paguluses veedetud lapsepõlvest, 
mitmekeelsusest või tipptasemel Lääne 
haridusest, on olnud omalt osalt sillaehi-
tajaks Eesti ja läänemaailma vahel – pre-
sident on tõlgendanud Eestit maailmale 

ning olnud üks olulisemaid Lääne väär-
tuste hoidjaid Eestis. Samas aitab tema 
vaatepunkt näha selgemalt Eesti ühis-
konnale omaseid ilminguid, mis on siin 
sündinuile liiga lähedal, et neid märgata, 
kriitiliselt kahtluse alla seada või heas 
mõttes vääriliselt hinnata.

Filmi „Siin me oleme” võtetel. FOTO ERAKOGUST

„Ära visata kästu hulgast leidsin ka 
selle Sulev Nõmmiku käsikirja. Luge-
sin ta läbi mitu korda, tegin endale koo-
pia ja leidsin: kurat võtaks, sellest peab 
raamat saama!” otsustas Raimo Aas.

Käsikirjad tõepoolest ei põle, nagu 
märkis Woland „Meistris ja Margari-
tas” – mis ilmuma on määratud, see ka 
ilmub. Varem ... või siis veidi hiljem.

Elulugu ja mälestused 
dialoogis
Möödunud aastal ilmunud Gerda Kor-
demetsa ja Anne Tuulingu kirjutatud 
elulooraamat „Sulev Nõmmik: „Kui 
näeme, siis teretame!”” ja nüüd ilmu-
vad Sulev Nõmmiku enda üleskirjutu-
sed on teineteisele heaks täienduseks. 
Risti ja rästi käivad mälestused ka Sulev 
Nõmmiku ja tema sõbrast Vello Viisi-
maast kirjutatud raamatus „Vello Viisi-
maa. Lauldes vihmas”. Juhtub isegi nii, 
et mõnda episoodi mäletab Nõmmik 
teisiti kui teised. Autorid ja toimetajad 
pidasid omavahel nõu ja leidsid: jäägu 
nii nagu on. Kelle mälestused sa siis 
õigemateks ülendad, kelle omad valeks 
tunnistad?!

Sulev Nõmmik lahendab selle dilem-
ma oma kirjutatud raamatus aga väga 
elegantselt:
„Mõni tähenärijast teatrimees, kes neid 
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venelased ja sakslased, vaid et seal oli 
palju-palju muidki rahvaid ja riike. Ja 
kui need tulevad mängu, tulevad män-
gu ka erinevad motivatsioonid.

Ent Snyder paneb n-ö selles plaanis 
i-le punkti. Tema lähenemine ei ole rii-
kidepõhine, vaid lähtub alast, kus pandi 
Euroopas Teise maailmasõja jooksul ja 
enne seda (Ukraina näljahäda) toime 
genotsiid ja kuritegusid inimsuse vas-
tu. Ja seda nii natsi-Saksamaa kui ka 
Nõukogude Liidu poolt. Teine maail-
masõda ei ole tegelikult Snyderile läh-
tepunkt, totalitaarse ideoloogia nimel 
läbiviidavad kuriteod said alguse palju 
varem, 1933. aastast.

Holokaust kui üks episood
Selles osas läheb Snyder muidugi pü-
hamast pühama – holokausti – kallale, 
sest näidata kaht režiimi, Hitleri ja Stali-
ni oma, kõrvuti, on paljudele ikka veel 
blasfeemiaks. Nii pidi Snyder vastama 
intervjuus šveitsi ajakirjale L’Hebdo 
eelmise aasta suvel, et ta ei soovinud 
skandaali, vaid üritas 14 miljoni inime-
se hukkumises aastail 1933–1945 näi-
data, et holokaust oli lihtsalt üks epi-
sood selles tragöödias.

Eestile on selline lähenemine muidu-
gi rõõmustav, kuid siiski ei silita Snyder 
ka Baltimaade päid. Leedu ja Läti saa-
vad – paljuski põhjendatult – sarjata 
koostöö eest natsidega, kuid ka Eesti 
kohta nendib autor, et „Omakaitses tee-
nivad eestlased tapsid sakslaste käsul 
kõik 963 juuti, keda õnnestus leida”. 
Toimetus on selle väite viitega ümber 
lükanud (huvitav, missugune näeks 
Snyderi teos välja paarikümnes keeles 
kokku toimetatuna koos viidetega), 
kuid nentigem, et siin on USA professo-
rile olnud „abimeheks” Anton Weiss-
Wendti „Murder Without Hatred”. Se-
da raamatut on Eestis päris palju kriti-
seeritud ja mitte ainult eestlaste poolt 
(vt näiteks Olaf Mertelsmann „Mõrv il-
ma vihata. Eestlased ja holokaust”, 
Sirp, 23.10.2009).

Snyder piirdub siiski kirjeldusega 
ilma, et ta hakkaks eestlastele silte 

kleepima. Siiski on Venemaale raama-
tus rohkem ebameeldivusi ja just asja-
olu tõttu, et Snyder astub sammu tavali-
sest kaugemale. Mida tähendab tavali-
ne? Ajal, mil Venemaa jätkuvalt keeldub 
tunnistamast Nõukogude okupatsiooni 
Baltimaades ja Molotovi-Ribbentropi 
pakti kuritegelikkust, on see lääne aja-
loolastele kindel tõde (vt näiteks alla-
kirjutanu intervjuu Briti ajaloolase, raa-
matu „Sõjatorm” autori Andrew 
Robertsiga, Postimees, 20.07.2011).

Teise maailmasõja 
russifi tseerimise vastu
Nimelt näitab Snyder veenvalt, kuidas 
Teise maailmasõja mälestus on sisuli-
selt russifi tseeritud. Kui Venemaa liid-
rid räägivad, et selles sõjas langes ühek-
sa miljonit sõdurit ja neliteist kuni seit-
seteist miljonit tsiviilelanikku, siis nende 
seas polnud ju ainult venelased. „Üks-
kõik, milline oleks Nõukogude Liidu 
ohvrite õige arv, on venelastest ohvrite 
arv palju madalam,” kirjutab Snyder.

Ta nendib, et just need maad, mille 
Nõukogude Liit 1939. aastal okupeeris: 
Poola idaosa, Balti riigid, Rumeenia kir-
deosa, on olulised, sest seal surnud ini-
meste suhtarv on kohutavalt kõrge ja 

Saatuslikud 
valikud
Kümme otsust, mis 
muutsid maailma
Ian Kershaw
tõlkinud Ehte Puhang
668 lk 
kõva köide
Enne 1940. aasta maikuud oli käimas 
kaks erinevat sõda maailma kahes eri 
otsas. Üks neist möllas Hiinas alates 
1937. aastast, kui jaapanlased Hiina-
le kallale tungisid. Teine oli sõda 
Euroopas, mis oli alanud 1939. aas-
tal. Selles raamatus võetakse vaatlu-
se alla otsused, mis tegid neist 
kahest piirkondlikust sõjast ühe tõeli-
selt globaalse ja laastava hävingu –  
konfl ikti, mille keskmeks olid 
genotsiid ja seninägematud barbaar-
sused. Saatuslikud otsused, mida 
langetati Saksamaal, Suurbritannias, 
Nõukogude Liidus, USA-s, Jaapanis ja 
Itaalias, toitsid üksteist ja olid oma-
vahel tihedalt läbi põimunud. 

Plekksepp, 
rätsep, sõdur, 
nuhk
John le Carré
tõlkinud Rein Saluri
392 lk, kõva köide
John le Carré menuromaani kauaoo-
datud kordustrükk. Raamatu tegevus 
toimub külma sõja ajal. Briti salaluu-
reni jõuab informatsioon, mille koha-
selt tegutseb Briti luures kaval ja või-
mekas Vene spioon. Agent George 
Smiley on seda juba varemgi kahtlus-
tanud, kuid teda pole usutud. 
Nüüd antakse talle ülesanne asja 
uurida. Smiley valib endale abilised 
ning lahti läheb mäng, kus valeotsu-
sed tähendavad agentide ja vaevaga 
üles ehitatud agentuuride hävingut. 
Ja mitte ainult seda – kaalul on kogu 
Briti luureteenistuse maine ja usal-
dusväärsus. 

Smaragdplaneet
David Beerling
tõlkinud Lauri Laanisto
sari „Roheline raamat”
358 lk
kõva köide
„Smaragdplaneedis” toob Sheffi eldi 
ülikooli paleoklimatoloogia professor 
David Beerling meie tähelepanu kesk-
punkti taimed, näidates kuivõrd olu-
list rolli on need viimase 470 miljoni 
aasta vältel keskkonna globaalsete 
muutuste läbiviimisel mänginud. 
Minevikus Maa kivimikihtides ja 
atmosfääris aset leidnud arvukad ja 
pöördelised muutused aitavad meil 
paremini mõista praegu maailma 
kliimaga toimuvat, nende muutuste 
põhjusi ja ulatust. Lisaks sellele 
pakub Beerling mitmeid põnevaid 
sissevaateid teadusajalukku.

101 Eesti 
spordilugu
Tiit Karuks
224 lk 
kõva köide + CD
Georg  Lurichist ja 
Kristjan Palusalust Erki Noole ja 
Kristina Šmigunini. Esimesest raadio 
spordireportaažist kuni Lilleküla staa-
dioni ehitamiseni. Ajaloolisest või-
dust Soome jäähokikoondise üle 
1937. aastal kuni Eesti jalgpallikoon-
dise võitudeni Venemaa ja Uruguy 
üle. Tiit Karuks on isikupärases stiilis 
võtnud kokku Eesti spordiajaloo sära-
vad hetked ja märgilise tähendusega 
sündmused. Raamatuga on kaasas 
CD-plaat intervjuude ja suurvõistluste 
reportaažidega. 

Ilmunud

Erkki Bahovski
ajaloolane

USA ajaloolane Timothy Snyder 
on korjanud juba hulgaliselt au-
hindu oma nüüd eesti keeles il-

munud raamatu  „Veremaad. Euroopa 
Hitleri ja Stalini vahel” eest. Näiteks 
valisid 2010. aastal „Veremaad” üheks 
aasta parimaks raamatuks ka ajakirjad 
The Economist ja The New Republic 
ning ajaleht The Guardian. Teos on 
praeguseks tõlgitud paarikümnesse 
keelde.

See kõik kõneleb iseenda eest. Siiski 
tooksin Eesti kontekstis välja veel ühe 
auhinna: ajakiri Foreign Affairs nime-
tas „Veremaad” üheks parimaks 2010. 
aasta raamatuks rahvusvaheliste suhe-
te alal. Mitte ajaloo alal. Nimekas ar-
vustaja Andrew Moravcsik kirjutab, et 
Snyder toob välja sarnasuse Hitleri ja 
Stalini vahel: totalitaarse ideoloogia ni-
mel ohverdati miljoneid inimelusid.

Välispoliitiline mõju
Siia ongi koer maetud. Kui oleks minu 
teha, annaks ma samasuguse auhinna 
ka Sofi  Oksasele „Puhastuse” eest. Ees-
tis on vaieldud, kas „Puhastus” on ilu-
kirjanduslikult just tugevaim teos, ent 
need kahtlused kaovad selle raamatu 
välispoliitilise mõju ees. Arvestades 
kõike, kui palju energiat kulutab Vene-
maa nii avaliku meedia kui ka igasugus-
te lobistide kaudu näitamaks, et Balti-
maades valitseb natsismi õhutamine.

Sarnaselt Oksasega ilukirjanduses ei 
avasta Snyder ajalooliselt just suurt mi-
dagi. Kuid oluline on lähteküsimuse va-
lik. Snyderi „Veremaad” demonstreerib 
ehedaimal kujul, kui oluline on ajaloola-
sele ja ka rahvusvaheliste suhete asja-
tundjale õige küsimus. Lääne ajaloolas-
te tavaarusaam Teisest maailmasõjast 
seisneb riikidepõhises lähenemises, 
millele lisandub holokaust.

Tõsi, juba enne Snyderit hakkasid se-
da „klassikalist” pilti uuristama tõde-
mused, et idarindel ei võidelnud ainult 

Koledustest 
humanisti 
pilguga

Valede jahil
Kuidas ära tunda 
pettust äris, poliitikas 
ja suhetes
Paul Ekman 
tõlkinud Kalle Klein
373 lk
kõva köide

Veremaad: 
Euroopa Hitleri 
ja Stalini vahel
Timothy Snyder
tõlkinud Rein Turu
536 lk
kõva köide

Timothy Snyder 2011. aasta oktoobris Kiievis.   FOTO: AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE KIIEVI SAATKONNA KOGUST 

„Kust sa tead, et ma valetasin?”
„Valed, kulla poiss, tulevad kohe välja, 
sest neid on kaht sorti. Osal valedest on 
lühikesed jalad, teistel aga pikk nina. 
Sinu vale näiteks on pika ninaga.” 

Pinocchio, 1892

„Inimesed valetaksid vähem, kui 
nad usuksid, et sellised selged 
vale tundemärgid on olemas, 

kuid neid ei ole. Pettusel endal puudu-
vad selged tunnusmärgid – pole olemas 
ühtegi žesti, näoilmet või lihasetuksa-
tust, mis tähendaks konkreetselt, et 
inimene valetab. On olemas üksnes 
märgid halvast ettevalmistusest ning 
emotsioonidest, mis antud inimese käi-
tumisstiiliga ei sobi. 

Keel, hääl, ilme – mis reedab valetaja?

paljud ei surnud mitte sakslaste, vaid 
sovettide käe läbi. 

Siit taas õppetund poliitikuile, kes kõ-
nelevad vajadusest kuulutada Saksa 
mundris võidelnud vabadusvõitlejaiks – 
see teeb ainult olukorra hullemaks. Just 
Snyderi ja Oksase raamatud teevad lää-
nes ära töö, mida ei suudaks mingid sea-
dused või määrused Eestis. 

Mõistagi on see kõik Eesti mätta ot-
sast ja seega liiga kitsalt nähtud, sestap 
laskem lõpetada Snyderil endal, kes 
kõneleb tapetute arvust: „Meie kui hu-
manistide ülesanne on muuta nad 
uuesti inimesteks. Kui me seda ei suu-
da, siis pole Hitler ja Stalin kujundanud 
mitte ainult meie maailma, vaid ka 
meie inimlikkust”.

Vale tabamine ei ole lihtne. Üks 
probleem on informatsiooni üleküllus. 
Kõike, mida tuleb arvesse võtta, on 
korraga liiga palju. Tohutu hulk alli-
kaid – sõnad, pausid, hääletoon, väl-
jendid, pealiigutused, žestid, hoiak, 
hingamine, punastamine või kahvatu-
mine, higistamine ja nii edasi. Ning 
kõik need allikad võivad kanda endas 
informatsiooni üheaegselt või kattuva-
tel ajahetkedel, võisteldes omavahel 
valedeküti tähelepanu pärast. Õnneks 
ei pea valedekütt kõike nähtut ja kuul-
dut võrdse hoolega üksikasjalikult 
vaagima. Üsna kummalisel moel pöö-
rab enamik inimesi suuremat tähele-
panu kõige vähem usaldusväärsetele 
allikatele – sõnadele ja näoilmetele – 

ning laseb end seetõttu kergesti eksi-
teele viia.”

Mis reedab valed?
Miks ja kuidas inimesed valetavad? 
Miks see mõnedel õnnestub ja mõne-
del mitte? Milliseid pettusele viitavaid 
märke võib usaldada ja milliseid mitte? 

Käesolevas raamatus vaadeldakse 
kaasahaaravalt, kuidas inimese keha-
keel, hääl ja näoilme võivad reeta vale-
sid, kuid ka meisterlikult eksitada isegi 
professionaalseid valekütte – kohtunik-
ke, politseinikke, uurijaid ja luureagen-
te. Autori andmed pärinevad teadus-
uuringutest, toodud näited aga poliiti-
kast, kirjandusest ja igapäevaelust.

Raamatu autor Paul Ekman on tee-

rajaja emotsiooniuuringute ja mittever-
baalse suhtlemise valdkonnas ning ta 
on tegelenud selle alaga viimased 20 
aastat. Tema uuringute põhjal on vän-
datud ülipopulaarne telesari Lie to Me, 
mida näidati 2010. aastal ka TV3-s. 



nestus läbi lipsata?
Eestis ja Moskvas läks „kodumaaree-

turite” aadressil lahti tavapärane 
nõiajaht ja porigaloopimine, millele põ-
genikud ei reageerinud, et koju jäänud 
lähedaste elu mitte raskemaks muuta. 
Ja muusikutepaaril oli muidki muresid 
– oli tarvis majanduslikult iseseisvuda, 
leida töö, rajada kodu. Noil aastatel ei 
uskunud keegi, et Nõukogude Liit 
võiks laguneda, seega tuli lisaks kõige-
le muule õppida elama teadmisega, et 
võib-olla ei näe nad enam kunagi lähe-
dasi inimesi.

Miski ei tulnud kergelt kätte, ent 
praegu on nii Kristil kui ka Raivol Sak-
samaal kodu ja ka meelepärane tege-
vus.

Raivo Tammik tegutseb mitmel pool 
Saksamaal muusikuna. Kristi Tammi-
kust sai aga ajakirjanik, ta oli Vaba 
Euroopa raadio eesti toimetuse sünni 
juures ja töötas seal 20 aastat, mõnda 
aega ka koos Eesti praeguse presiden-
di Toomas Hendrik Ilvesega. Kellel 
1970.–80. aastatel õnnestus läbi eetrira-
gina Vaba Euroopa raadio kinni püüda, 
see mäletab kindlasti Kristi Tammiku 
muusika- ja kirjandussaateid.

Ja nagu Kristi Tammik oma raamatus 
mitmel korral rõhutab – on suurim 
õnn, et ka sünnimaa ja siinsed sõbrad 
on tema jaoks viimased paarkümmend 
aastat taas olemas.

Marika Mikli

Noorte laulu- ja tantsupeol 2011. 
aastal esitas neidudekoor Erki 
Pehki seatud „Öölaulu”. Laulu 

lõi 1970. aastate algul Jaak Joala jaoks 
Raivo Tammik. Sõnade autor on Kristi 
Tammik, kelle mälestusteraamatu kir-
jastus Varrak äsja välja andis.

„„Öölaul”, kaunid noored neiud, sil-
masära – tuttav muusika, sõnad, mis 
olid kunagi jooksnud paberile hämaras, 
sootuks teiste tunnete ajel...” kirjutab 
Kristi Tammik oma raamatus „Piiril-
kõndija tee. Nõukogude Eestist vabas-
se Euroopasse”. Nüüd, peaaegu 40 aas-
tat hiljem, kuulates laulu suure koori 
esituses, valdab autorit võimas emot-
sioon, tänutunne, et nii palju on ande-
kaid ja sooja südamega inimesi sel väi-
kesel maal, kust ta on kaua eemal 
olnud ja kuhu alati tagasi igatsenud.

Kuldsed kuuekümnendad
Raivo ja Kristi Tammik olid 1960.–70. 
aastatel Eestis tuntud ja edukad – Raivo 
lõi laule ja musitseeris, Kristi kirjutas 
laulusõnu ja laulis ka ise. Raivo käis vä-
lisreisidel, Tallinna külastasid tuntud 
muusikud laiast maailmast. 1967. aasta 
džässifestivalil esines siin Charles Lloy-
di kvartett – toona suhteliselt vähetun-
tud, praeguseks aga juba väga kuulsad 
muusikud. 1974. aastal külastas Eestit 
Oscar Petersoni trio.

Ka olmelises plaanis polnud just na-
gu midagi väga hullu – veel ei olnud toi-
dupuudust, kõikjal maksid tutvused, ja 
kellel neid oli, oli õnnega koos. Tänu 
tutvustele pääses Raivo näiteks ka Vene 
sõjaväest.

Aastate tagant vaadates päris ilus elu.
Kõigest hoolimata süvenes Raivos ja 

Kristis soov „nõukogude paradiisist” 
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lahkuda. Raivol oli kümme aastat õn-
nestunud parteisse astumisest kõrvale 
põigelda, ent surve üha tugevnes. Pä-
rast üht lauluvõistlust andis Raivo tut-
tav, KGB-s töötanud džässisõber, talle 
teada, et tema vastu fabritseeritakse 
süüdistust kontsertidel musta raha tee-
nimises. Samale ajale langes Oscar 
Petersoni Tallinnas-käik ja kohtumis-
test tema ja ta sõpradega said Kristi ja 
Raivo julgust, et nende plaan võib õn-
nestuda.

„Ärahüppajad”
Kristi ema oli Teise maailmasõja lõpul 
Eestist Saksamaale põgenenud, jättes 
tütre oma ema kasvatada. Ta käis ise 
küll 1968. aastal Eestis, ent tema tütre 
jaoks oli toona välismaale pääsemine 
välistatud.

Kristi ja Raivo olid esitanud juba ka-
heksa avaldust, et saada Saksamaa-vii-
sa ning külastada Kristi ema. Seitsmel 
korral said nad eitava vastuse. 1975. 
aasta aprillis, kui Kristi ja Raivo ootasid 
vastust kaheksandale viisataotlusele, 
asus neile appi juba mainitud tuttav 
KGB-st, kes Moskvast saabunud järje-
kordse eitava vastuse lükkas lauasaht-
lisse ning korraldas Raivole lennu 
Leningradi. Seal pandi Kristi ja Raivo 
passidesse viisad, mis võimaldas neil 
sõita kolmeks nädalaks Saksamaale, 
kust nad tagasi enam ei tulnudki. Džäs-
sisõbrast kagebiit aga kaotas sellise 
inimsõbraliku teo tagajärjel õige pea 
oma töökoha.

Kristi ja Raivo „ärahüppamise”-plaa-
nist teadsid vaid üksikud truud sõbrad. 
Risk ebaõnnestuda oli vägagi suur. Tol 
ajal oli Nõukogude Liidust Läände pää-
semine niivõrd haruldane, et kui Kristi 
ja Raivo olid tõepoolest Saksamaale 
jõudnud, tekitas see väliseestlastes ko-
guni kahtlusi – kuidas neil ikkagi õn-

Kristi Tammik: „Tõnis, Malle, mina, Raivo. Pildi parempoolne osa on esimene foto meist, mis pärast meie põgenemist väliseesti ajakir-
janduses ilmus.”            FOTO RAAMATUST

ilmunudilmunud
Varikirjas
David Mitchell
tõlkinud Aet Varik 
sari „Moodne aeg”
496 lk, kõva köide
Nagu eesti lugejale ju-
ba tuttav „Pilveatlas”, koosneb ka 
David Mitchelli „Varikirjas” mitmest 
erinevast loost, mis kõik on kummali-
sel kombel omavahel seotud. Igal lool 
on uus jutustaja, teiste hulgas Jaapa-
ni viimsepäevasekti liige, Kultuurire-
volutsiooni üle elanud vana hiinlan-
na, Hongkongi investeeringufondi ju-
rist, tipptasemel kvantfüüsik Iirimaalt 
ja koguni kehatu mõistus, kes suudab 
liikuda vaid inimperemehi vahetades. 
Tulemuseks on kirev ja panoraamne 
pilt inimese ja inimkonna tänasest 
päevast ning tulevikku tumestavatest 
varjudest.

Oxfordi romaan
Javier Marias
tõlkinud Kai Aareleid
sari „Moodne aeg”
216 lk, kõva köide
Javier Marías, kellelt on 
eesti keeles varem il-
munud romaan „Nii valge süda”, on 
üks tuntumaid tänapäeva Hispaania 
autoreid. „Oxfordi romaanis” maalib 
ta vaimuka ja samas kõhedust tekita-
va pildi 1980. aastate Oxfordi elust 
ning selle muutumatu linna „hinge-
dest”. Loo minategelase, hispaanla-
sest külalisõppejõu värvikate tegelas-
te galeriisse mahuvad nii ülikooli 
õppejõud oma veidruste, ihade ja 
saladustega kui ka hulk teisi oma-
päraseid tegelasi: ajarändurist ukse-
hoidja, vanaraamatukaupmehed, hul-
kurid, salapärane unustatud kirjanik. 

Kõik seitse 
lainet
Daniel Glattauer
tõlkinud Piret Pääsuke
sari „Moodne aeg”
196 lk 
kõva köide
Te tunnete Emmi Rothnerit ja Leo Lei-
ket? Siis olete te lugenud romaani 
„Hea põhjatuule vastu”, seda tavatut 
armastuslugu kahest inimesest, kes 
teineteist nägemata meili teel lootu-
setult armuvad. Te ei tea, kellest jutt? 
Pole probleemi: hakake lugema ja te 
saate teada, kui ehtsad ja elusad või-
vad olla kahe inimese suhted, olgugi 
et oma mõtete ja tunnete väljendami-
seks kasutatakse vaid elektroonilisi 
vahendeid. Daniel Glattaueri sooja ja 
intelligentse huumorimeelega kirja 
pandud romaan „Hea põhjatuule 
vastu” (e.k Varrakult 2011) sai kiirelt 
bestselleriks, käesolev raamat on 
selle loo järg.

Teekond. 
I raamat
Justin Cronin
tõlkinud Tiina Aug
568 lk 
kõva köide
USA valitsuse militaar-uuringute pro-
jekt läheb nurja ning ohtliku viirusega 
nakatatud katsealused pääsevad va-
badusse. Nende hirmuäratavate oma-
duste tõttu muutub maailm ühe ööga. 
Tsivilisatsioon variseb kokku ning va-
pustatud ellujäänud peavad õppima 
elama uutes tingimustes. Inimesed 
sulgevad end kindlustesse, mida val-
vatakse hoolega, sest väljas luusib 
surm või midagi veel hullemat. Kuid 
mööda laastatud maad rändab ka 
kuueaastane orb Amy Harper Bella-
fonte, kõige noorem katsealune, kelle 
teadvuses sosistavad oma lugu otsi-
des kõik ohvrid. 

Piirilkõndija tee
Nõukogude Eestist 
vabasse Euroopasse
Kristi Tammik
192 lk
kõva köide

Printsi poole teel. 
Minu unistus 
Monacost
Aune Past
184 lk
kõva köide
Aune Past naerutab iseennast ja 
lugejat lugudega, mis juhtusid, kui 
nõukogude võimu aegse raudse 
eesriide kadumisel  ka meie inimesed 
välismaale pääsesid. Nii tundus 
olevat vajalik hotelli parkimispoisile 
käekotiga äsada, kuna too istus 
külastaja autosse. Olgu küll, et autot 
parklasse viia, aga kodumaine 
kogemus ütles, et võõras auto 
roolis üritab seda ära varastada. 
Peale muheda naeru on raamatus 
armastust ja igatsust. Unistus prinsti 
järele lõpeb armsa avastusega, et elu 
ja unistused on olnud üpris sarnased, 
vahel lausa äravahetamiseni sarna-
sed. Oluline on, et jaksad märgata 
neid, kellega argipäeva jagad.

Kiusatus
Douglas Kennedy
tõlkinud Lauri Saaber
320 lk
kõva köide
Nagu kõik Hollywoodi 
stsenaristiks pürgijad, nii tahab 
ka David Armitage saada rikkaks ja 
kuulsaks. Ühel heal päeval lähebki 
tal korda televisioonile müüa oma 
stsenaarium – ja üleöö ongi ta 
menusarja loojana tõusnud 
Hollywoodi uueks lemmikuks. 
Davidi tee tippu võtab aga kummalise 
pöörde, kui tema ellu trügib 
miljardärist fi lmifanaatik, kes pakub 
välja väga iseäraliku tehingu. David 
neelab sööda alla ja avastab, et on 
pahaaimamatult sõlminud faustliku 
lepingu, mis viib ta peagi kokku 
Hollywoodi džungli inetuma 
poolega...
 
Paastuga 
terveks 
Natalia Trofi mova 
248 lk
kõva köide
Dr Trofi mova, kel on 
üle 30-aastane kogemus ravipaastu 
ja dieetravikuuride alal, innustab lu-
gejaid asuma looduslähedasema elu-
viisi teele ning paastuma. Sel moel 
suudab igaüks elada täisväärtusliku-
mat elu, hoida oma tervisemuresid 
kontrolli all ja püsida tõbedest priina 
ka ilma arstirohtudeta. Paastumise 
kui ravimeetodi kohta saab nende 
kaante vahelt uut infot nii see, kes on 
pidanud paastu pelgalt kaalulangeta-
mise viisiks, kui ka kogenud paastu-
ja. Teoreetilised alapeatükid vaheldu-
vad praktilistega. Autor jagab näpu-
näiteid, kuidas iga inimene ise saab 
oma heaolu nimel midagi ära teha. 

Koduõue 
abihooned 
tõlkinud 
Georgi Samuel
448 lk
pehme köide
Uue kuuri, varjualuse, lehtla või ga-
raaži rajamine oma kätega on isetegi-
jale suur väljakutse, kuid see pingu-
tus tasub vaeva. Selle raamatu lehe-
külgedel on joonised ja detailsed 
juhendid enam kui 25 erineva aia-
ehitise rajamiseks. Millist funktsiooni 
ka ei peaks täitma uus ehitis – kas 
olema ette nähtud koduloomade pi-
damiseks, puhkealaks, aiatööriistade 
panipaigaks või taimede kasvatami-
seks – võtke ette see raamat ja te 
leiate lahendusi. 
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Tähesadu. 
Kirke ja 
Jürgeni aabits 
Jürgen Rooste, 
Kirke Kangro
54 lk, kõva köide
„Tähesadu. Kirke ja Jürgeni aabits” on 
üks kummaline väike sissejuhatus täh-
tede ja sõnade ja keele maailma. Tõsi, 
need värsid on korraga mõeldud ka vei-
di suurematele, aga põhiline lust on 
siin peidus ikkagi pisikese lugeja 
jaoks. Siin seiklevad Doris ja tuhakarva 
tuhkur ja printsessid ja piraadid, iga-
üks täpselt oma tähe all. Pildid puhu-
vad sõnadele tuult purje ja vastupidi.
„Apelsine armastan ja ananasse
ahvipärdikuid ja angoora kasse.
Aga kõige rohkem armastust,
ausalt, ootan agaralt ta algatust!”

Pilk inimkeha 
sisemusse 
Jan Stradling
tõlkinud 
Andreas Ardus
90 lk, kõva köide
Raamat annab suurepärase ülevaate 
inimese organismist ning selle toimimi-
sest. Vaatluse alla võetakse inimese 
elundid, luud, lihased, veresooned ja 
rakud. Võimalikult selgelt on seletatud 
ka keerulisemad nähtused, näiteks ra-
ku ehitus, kudede taastumine või aju 
töö. Raamatu trumbiks on äärmiselt 
tõetruud joonistused, skeemid ja ük-
sikasjalikud suurendused. Kilepildid 
annavad võimaluse uurida näiteks ini-
mese südant nii eest- kui ka tagant-

Tiina Tomingas

Talv. Maapind on külmunud ja 
lume all ning ellujäämine muu-
tub kõikidele loomadele tõeli-

seks väljakutseks. Mida teevad loomad 
ja linnud väljas külma käes? Kuidas nad 
toituvad ja kust leiavad varjupaiga? 

Kõigepealt tutvustatakse meile neid 
liike, kes talvel siit hoopis ära pagevad. 
Linnud, kes toituvad peamiselt putuka-
test, ei leia külmal ajal endale enam 
söögipoolist ning on seetõttu sunnitud 
soojematele aladele kolima. Juba hilis-
suvel söövad rändlinnud endale ümber 
paksu rasvapolstri ning veel enne, kui 
lehed puudelt langevad, on nad pesit-
susalalt lahkunud. Päeval rändajad 
orienteeruvad päikese ja maastiku jär-
gi, öösel rändajad aga tähtede järgi. Ka 
Maa magnetväli aitab rändajatel õiget 
teed leida.

Kuidas aga käituvad loomad, kes jää-
vad külmal ajal paigale? Osa neist on ka 
talvel aktiivsed, teised aga jäävad talve-
unne või taliuinakusse. Talveuni on 
justkui säästurežiimil elamine. Juba sü-
gisel poevad loomad puuõõnsustesse, 
koobastesse, pesadesse ja teistesse 
kohtadesse, mis pakuvad külma eest 
kaitset. Pesas sulevad nad silmad ning 
langevad unesarnasesse seisundisse. 
Nende kehatemperatuur langeb 9−1 
kraadile, hingamine ja südametöö aeg-
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Loomad talvel
Anita van Saan
tõlkinud 
Urmas Kaldmaa
96 lk, pehme köide

Loomad talvel

Nugiseks. 
Ühe Rüütliristi 
kavaleri elutee 
kroonika
Heino Prunsvelt
355 lk
kõva köide

Harald Nugiseksi pikk elutee

Nooruke allohvitser Harald Nu-
giseks viis 1944. aasta 1. märt-
sil oma võitlusrühma Narva 

rindel Vaasa talu juures vaenlase kaevi-
kusse. Nagu hiljem selgus, võitles see 
kahekümne kahest eesti poisist koos-
nenud võitlusgrupp pea kahesaja vaen-
lase vastu, kes olid loonud tugeva silla-
pea siinpool Narva jõge. Edukas lahing 
tõi Saksa väejuhatuse poolt kaasa kõr-
ge sõjalise tunnustuse – Raudristi Rüüt-
liristi. 

Teos annab kroonika napis vormis 
ülevaate Harald Nugiseksi 90 aasta pik-
kusest eluteest. Rohkete, varem avalda-
mata dokumentide, kaartide, fotodega 
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poolt, kuid näha ka südame, silmamu-
na või naha läbilõiget. Põnevust paku-
vad suurendatud pildid, mis näitavad, 
millised näevad meie kehaosad välja, 
kui neid mikroskoobi all vaadata. 

Teeme koos. 
Nutikad 
näomaalingud
Iris Müntel
132 lk, pehme köide
Raamatu autor, kes töö-
tab grimeerijana teatris ja fi lminduses, 
on valinud 50 erinevat näomaalingut, 
mille tegemist ta üksikasjalikult kirjel-
dab. Kaunitarid ja koletised, mererööv-
lid ja fi lmikangelased, armsad loomad 
ning stiilipidude kangelannad. Lisaks 
ka mõned käemaalingud ja portree 
maalimine otse näole. Raamatust leiad 
maalinguid, mis on tuntud üle maailma 
ja ka selliseid, mis on ainulaadsed ja 
eestimaised.

Teeme koos. 
Paeluvad paelad
Kadri Tomasson
60lk, pehme köide
Raamatu esimeses osas 
on valik lihtsamate pae-
lapunumistehnikate kirjeldusi koos sel-
gitavate piltide ja õpetustega. Paelu 
saab teha kas ainult käte vahel või siis 
vahenditega, mida on lihtne kodus lei-
duvast meisterdada. Patsipaelad, käe-
võrud ja kaelakeed, kingapaelad, kau-
nistused rõivastele – nende punumine 
on põnev ja kõigile jõukohane. Raama-
tu teine osa õpetab paelu kasutama.

lustuvad. Energia saamiseks põletab 
keha rasva, mida loom on enne talve 
algust kogunud.

Talveund magavad kahepaiksed, roo-
majad ja nahkhiired. Imetajad teevad 
taliuinakut: ka nemad poevad talvekor-
terisse puhkama, kuid nende kehatem-
peratuur ei lange kuigi palju ning ka 
hingamissagedus ei vähene. Samuti 
võib imetaja iga hetk oma uinaku kat-
kestada, kui soovib midagi süüa. 

Raamatu põhiosa keskendub siiski 
talvel aktiivsetele loomadele. Nii saame 
teada, kuidas tegutsevad sel ajal hirv, 
metskits, metssiga, rebane, kobras, 
kodukakk, hiireviu, rähn, jäälind ja tei-
sed. Liikide juures on pildid ka looma-
de jälgedest ja muudest märkidest, näi-
teks räppetombust või väljaheitest, mil-

le järgi looma ära tunda. Iga liigi kohta 
saab ka üldisemat teavet: milline on 
looma toitumistava, mis on tema väli-
muses iseloomulikku, kuidas ta pesit-
seb ja palju muud. 

Raamat annab küllaldase sissejuha-
tuse, kuidas erinevad loomaliigid tal-
ve veedavad, ning kuidas nende talvi-
seid tegutsemisjälgi märgata 
ja ära tunda. 

Kärbil on talvel valge kasukas, mis märtsis muutub punakaspruuniks.          FOTO RAAMATUST

Ainus ellujäänu
Marcus Luttrell, 
Patrick Robinson
tõlkinud Heikki Talving 
288 lk, kõva köide 
Haarav dokumentaal-
jutustus USA mereväe 
eriüksuse SEAL salga erakordsest 
võitlusest piiramisrõngas Afganistani 
mägedes. „Osalenu kirjeldus operat-
sioonist „Redwing” („Vainurästas”) 
ja eriüksuse SEAL 10. meeskonna 
(Team’i) langenud kangelastest.
Ühel selgel juunilõpu ööl 2005. aas-
tal suundusid USA mereväe eriüksuse 
SEAL neli võitlejat Afganistanis oma 
baasist Pakistani piiri äärde. Vähem 
kui ööpäev hiljem oli elus vaid üks 
neist eriüksuslastest – Marcus 
Luttrell. RPG-granaadi lõhkemisel 
teadvuse kaotanud, plahvatuse jõul 
üle kaljueendi järsakusse paisatud 
Luttrell jäi ellu ning jätkas nelja mee-
leheitliku päeva jooksul võitlust teda 
tapma saadetud al-Qaeda mässulis-
tega ning leidis ootamatu pelgupaiga 
puštu hõimu juures, kes riskeeris te-
da jälitajate eest kaitstes kõigega.

Metsalise 
märgi all
Punane paradiis: 
ühe epohhi 
kroonika
Edgar V. Saks
160 lk, kõva köide
Mitmete ajalooromaanide autori 
Edgar V. Saksa jutustus esimesel nõu-
kogude aastal (1940/41) Eestis toi-
munust ja inimestest, kes läksid kaa-
sa uue korraga ning nende saatusest.

ilmumas
Röövitud aastad
Johannes Madisson
136 lk, kõva köide
„Röövitud aastad” on 
lugu ühest Pärnumaa 
tavalisest perepeast ja 
ausast töömehest Jo-
hannes Madissonist, kes 10. veebua-
ril 1945 arreteeriti ja kuni 18. juulini 
1954 poliitvangina Molotovi oblastis 
Tšerdõni vangilaagris viibis. Ametlik 
süüdistus oli „kulaklik päritolu, ko-
danliku kliki liige, kodumaa reetur ja 
et on Pärnu-Jaagupi alevit sõja-
riistade abil enda käes hoidnud, kuni 
Nõukogude väed selle vabastasid”. 
Pealegi olevat ta olnud kohalike sala-
agentide andmetel nõukogude korra 
suhtes vaenulik. 

Võitlused Peipsil 
ja Emajõel 
1234–1944
Hanno Ojalo, Peedu 
Sammalsoo, Mati Õun
112 lk, kõva köide
Siinse raamatu lahingutandrid – 
Peipsi ja Pihkva järv ning Emajõgi – 
tekkisid pärast mandrijää sulamist li-
gi 5000-6000 aastat tagasi. On tõe-
näoline, et Ürg-Peipsi ja Ürg-Pihkva 
järvel ning Suurel Emajõel peeti ma-
ha ka esimesed kähmlused parimate 
kalastuskohtade pärast. Lugejal on 
võimalus teha kaasa ajarännak 1234. 
aastal Emajõe jääl toimunud lahin-
gust kuni 1944. aasta sügisel siin 
peetud Teise maailmasõja heitlusteni, 
et tutvuda suuremate lahingute ja väik-
semate kokkupõrgetega, mis neil aladel 
eestlaste, venelaste, sakslaste ja roots-
laste vahel on peetud. 

illustreeritud elulugu keskendub de-
tailsemalt sõja-aastate sündmustele. Li-
satud on arvukalt artikleid, mis ilmusid 
temast sõjaaegses ajakirjanduses. Aga 
lugeda saab ka eesti keelde tõlgitud 
NKVD kohtutoimikut aastast 1947. Aja-
loolised faktid, artiklid ja dokumendid 
on esitatud autentsel moel, ilma suure-
mate kommentaarideta. Teos peaks 
pakkuma huvi ning andma mõtlemisai-
net igale ajaloo ja sõjaajaloo huvilisele.

Raamatu autor Heino Prunsvelt 
(1960) on siiani tuntud kui mitmete 
ajalooraamatute kujundaja, see on te-
ma esimene n-ö oma raamat. Autor on 
aastast 2000 Saksa Ordenikogujate 

1. detsembril 1944. 
aastal andsid 20. 
Eesti Diviisi võitlejad 
Neuhammeris
vandetõotuse, 
mille tekstis olid eest-
lastele esmatähtsad 
sõnad võitlusest
bolševismi vastu. 
Esireas Rüütliristi-
kavaler Waffen-
Scharführer Harald 
Nugiseks.
KAADER NÄDALARINGVAATEST

Seltsi liige ja on avaldanud mitmeid 
faleristika-teemalisi artikleid nii seltsi 
väljaandes Orden und Ehrenzeichen, 
aga teinud kaastööd ka teiste-
le väljaannetele. 



Ma leian su, Sky
Joss Stirling
292 lk
pehme köide
Sky’l on salajane mine-
vik. Matnud tõe oma 
traumaatilise lapsepõlve kohta süga-
vale sisimasse, on ta müsteerium ise-
gi endale. Uues koolis alustades sil-
mab ta esimesena Zedi. Poiss kõmbib 
koridorides kui jumalasarnane olend 
surelike seas. Sky on rabatud, kui 
poiss tema vastu huvi tunneb, aga 
Zedi ja Sky jaoks on nende suhtes 
rohkem kaalul, kui tüdruk esialgu 
aru saab.

Kaks ablast 
itaallast
Antonio Carluccio ja 
Gennaro Contaldo
208 lk, kõva köide
Selles paeluvas raa-
matus on peale imeilusate fotode ja 
meeldivate mälestuste ka üle saja 
keelt alla viiva retsepti ning kokkuvõt-
teks võib öelda, et nende kaante va-
hele on koondunud lihtsalt hädavaja-
lik lugemine kõigile, kes on siiralt hu-
vitatud itaalia toidust. Kui oled Jamie 
Oliveriga piisavalt tutvust teinud, siis 
võta ette see raamat, sest Gennaro 
Contaldot võib täie õigusega nimeta-
da Jamie kulinaarseks mentoriks.  

Pikk nädalalõp p
Joyce Maynard
224 lk, kõva köide
Lämbed augustipäe-
vad... Henry on kogu su-
ve oodanud, et ometi 
kord juhtuks midagi erilist, kuid seni 
asjatult. Ent üsna suve lõpul juhtub 
siiski midagi erakordset. Poes palub 
Henry ja tema ema Adele’i abi verine 
mees. Frank on sünget saladust var-
jav põgenik. Adele on haavatud hing, 
kelle unistused õnnelikust pereelust 
ja tantsimisest hääbusid aastaid ta-
gasi. Henry on tõrjutud nohik, kes 
õpib nende kuue suvepäeva jooksul 
nii mõndagi – armukadedust ja ree-
turlikkust, aga ka seda, et tõelist 
armastust tasub oodata ja et armasta-
tud inimese õnne tuleb enda omast 
tähtsamaks pidada.

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

Moskva raha ja loomulikult Moskva an-
dis ka viimase jah-sõna. Venekeelsed 
lood laulis sisse Georg Ots ja need kõla-
sid sama võimsalt ja vabadusihkavalt 
kui eestikeelsed laulud. Kui tol ajal laul-
di vabadusest eesti keeles, siis võis esi-
tajat alati süüdistada ülimas pahes – ko-
danlikus natsionalismis. Kui laulda ve-
ne keeles vabadusest, siis võis alati kar-
juda „Elagu maailmarevolutsioon” ja 
„Kuuba vabaks”. 

Kes nautis protsessi, 
kes tulemust
Mulle on tagantjärele öeldud, et võib 
olla otsis autor liig palju intriige ja võtte-
platsi armulugusid. Mõni näitleja ar-
mus meikarisse ja näitlejanna kaska-
dööri ning Hans von Risbieteri kehasta-
jale Raivo Trassile meeldis tõesti pigem 
Agnes või Ingrida ning kerge fl irt ole-
vat Kromanovi meelehärmiks olnud 
hoopis nunn Ursula (Eve Kivi) ja Gabri-
eli (Goloborodko) vahel.  

Ingrida Andrina ütles mulle, et kõik 
oli hästi. Tema pidi mängima tärkavat 
armastust, mitte särisevat suhet ja sel-
lega sai ta suurepäraselt hakkama.

Kindlasti ei moodusta need väiksed 
armunoolte sähvimised raamatu põhi-
liini. Kuid väike armulugu toob ikka 
suvepäeva kerge rõõmuvärina. Keegi 
naudib protsessi, keegi tulemust.

Mina autorina nautisin kirjutamist. 
Rongiga Moskvasse sõita ja külmal tal-
vepäeval Mossoveti teatri ust otsida oli 
seiklus omaette. Muuseas, Aleksandr 
Goloborodko jagab teatrigarderoobi Os-
tap Benderi kehastaja Sergei Jurskiga.

Kui ma Gabrielile helistasin – selline 
oli Aleksandri hüüdnimi aastaid –, ütles 
ta kohe: tule külla, teeme pitsikese. Pit-
si me garderoobis ei teinud. Ma kinki-
sin talle küll pudeli likööri „Gabriel”, 
aga mitte avamiseks. 

aga järeleandmatult kirjeldab Tomlin-
son ka muude fi guuriprobleemide tek-
kepõhjusi, näitab, kuidas neid leeven-
dada ja lõpuks annab soovitusi, kuidas 
saavutatud fi guuri ka edaspidi hoida. 
„Rühi ikka vapralt edasi,” soovitab ta 
soojalt, ja eks sellist julgustust ju vaja 
ongi, kui oma harjumustega 
võitlusse asuda.

Aja oma 
keha vormi: 
tuld rasvpad-
janditele!
Max Tomlinson
tõlkinud Ülle Jälle
160 lk, pehme köide
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rammi kuni võiduka lõpuni. Need ast-
med on: tervislik toiduvalik, õiged loo-
duslikud toidulisandid ja tõhusad harju-
tused.

Teksti illustreerivad joonised, mis de-
monstreerivad vajalikke harjutusi. 
Lisaks pakub autor lugejale ka näidis-
menüüsid ja nimekirju kasulikest ning 
vähem kasulikest toiduainetest ning 
looduslikest toidulisanditest. 

Vahepeal antakse nõu ka organismi 
puhastuskuuri läbiviimiseks. Neljandat 
puhastuskuuri päeva kirjeldab autor 
nii: „Peaksid ärkama värskena, aga 
püüa täna puhata. See on pöördeline 
hetk. Ära anna alla, ehkki sa ihkad mi-
dagi head süüa, vihkad puhastuskuuri 
ja tahaksid nutta.” Ja lohutab: edasi lä-
heb kergemaks. Samamoodi, ausalt, 

Terviseguru nutikas nõuanderaamat 
moon testosteriini tootmine kehas, 
meeste rinnad muutuvad suuremaks 
ning kõhule koguneb rasva, mis üle 
püksivärvli kipub. Naistel tekivad puu-
sadele „sangad” seoses hormoon östro-
geeni hulga vähenemisega. No ja eks 
ole muidki muresid. 

Seega, kinnitab Max Tomlinson, on 
oluline mitte alustuseks kõhulihasehar-
jutusi teha, vaid stressi vähendamise, 
õigete toitude valiku ja vajalike toiduli-
sandite abil korrastada kõigepealt oma 
hormoonide tasakaalu. Hormonaalset 
talitlust mõjutavad lisaks vanusele – 
üllatus-üllatus – mõistagi stress ning ka 
keskkonnasaaste. Ja kellel meist stres-
si poleks.

Tomlinson juhatab lugeja samm-sam-
mult läbi oma kolmeastmelise prog-

Võrratud koogid
Lia Virkus, Pille Enden
216 lk, kõva köide
Andunud küpsetajad 
teavad, et ega küll kül-
lale liiga tee. Kes on ju-
ba Lia ja Pille eelmiste koogiraamatu-
te retsepte tüdimuseni proovinud, 
leiab vaheldust uuest üllitisest. Auto-
rid on kogunud sinna sada uut võrra-
tut koogiretsepti. Ikka mõeldes oma 
lugejatele, kelle hulgas on algajaid ja 
ka vilunud kokkajaid. 

Gabriel ja Delwig. Aleksandr Goloborodko ja Jüri Uppin näitavad, mida oskavad.  
                  FOTO RAAMATUST

Paavo Kangur

Eesti fi lmil täitub tänavu sada aas-
tat. Läinud kevadel esilinastus 
mängufi lm „Kormoranid”, sel 

jaanuaril „Umbkotid”.  Mõlemad fi lmid 
räägivad heaoluaegade luusermees-
test. Ükskõik, mis otsast sa neid ka ei 
vaata, nad on ja käituvad kui täielikud 
jobud. 

Kõige vaadatuma 
Eesti fi lmi sünd
1960.-70. aastate Tallinnfi lm tootis fi l-
me kangelastest. Kõige enim vaatajaid 
võitis mängufi lm „Viimne reliikvia”. 
See on vormilt lihtne seiklusfi lm, sisult 
palju keerulisem lugu ja kogu oma 
ambitsioonikat eesmärki ei jõudnud 
režissöör Grigori Kromanov realiseeri-
da.  Kromanov võis Gabrielis näha ise-
ennast – kõhklevat intelligenti, kelle 
otsuseid saadab keerukas psühholoo-
giline siseheitlus.

Filmi toimetaja Lennart Meri taotlus 
oli teha klassikaline „mõõga ja mantli” 
lugu.

Filmi stsenarist Arvo Valton nägi 
Gabrielis pigem kaasaegset Kalevipoe-
ga või Lembitut, vabadusvõitluse süm-
bolit ja üritas sinna sisse põimida varja-
tut sinimustvalget mantrat 700 aasta-
sest orjaööst.

Lennart Meri aga nägi kohe, et Gab-
rieli ja Agneses legend koos nunni piit-
sutava abtissiga selleks missiooniks su-
gugi ei sobi.

Stsenaariumi aluseks oli Eduard 
Bornhöhe ajalooline jutustus, mis läh-
tus Püha Agnese (neitsite ja kihlatute 
kaitsepühak) legendist, pannes selle 
Liivi sõja olustikku ja saates Agnest 
päästma peaingel Gabrieli isiklikult. 

Filmi loojad, olgu siis kogemata või 
teadlikult, kuid kindlasti läbi ränkade 
vaidluste, liikusid just selle alglegendi 
ekraniseerimise suunas.   

Tulemuseks oli kõige vaadatum ja 
kõige enam eksporditud Eesti fi lm.

„Umbkotid” või „Kormoranid” lähtu-
vad Ervin Abeli ja 60-70ndate teise me-
nuki  „Mehed ei nuta” traditsioonist, 
kus silmapaistvalt nõrgad mehed ehk 
täisluuserid askeldavad ekraanil ja see-

konfl ikt: kas vabaduse nimel võib põle-
tada ja tappa? Vaba mehe kujundit kan-
nab nii Gabriel kui ka Ivo Schenken-
berg,” arutleb fi lmi laulusõnade autor, 
just 70. sünnipäeva tähistanud Paul-
Eerik Rummo. „Kahe mehe vahel on 
tüdruk, aga ka erinev maailmanäge-
mus. Nad on mõlemad vabad mehed, 
kes ajavad oma teada vabaduse asja. 
Kelle käsutusse sa annad oma relva? 
Millise idee nimel lähed lahingusse?” 
Selline teemapüstitus tundub Rummo-
le huvitavam kui kallutatud ajaloopildi 
rekonstrueerimine.”

Mind kui raamatu autorit huvitas fi lmi 
edu saladus ja see mütoloogiline kolmas 
mõõde, mis anti fi lmile lauludega. Kui-
das oli võimalik teha sellist fi lmi 60. aas-
tatel, sügaval Nõukogude ajal, nii ideeli-
ses asutuses nagu Tallinnfi lm, mis olla 
kubisenud nuhkidest, kgb-istidest? 

Nii saab lugeja nautida Tallinnfi lmi 
kolleegiumi säravaid mõttevälgatusi, 
seda, kuidas toimetaja Meri üritas vaik-
selt oma ideed läbi suruda. Kõik prot-
sessid koosnevad väiksematest protse-
duuridest ja suur pilt selgub alles lõpli-
kul läbivaatusel. Filmi uputati palju 

Viimne reliikvia. 
Pilk legendi taha
Paavo Kangur
192 lk
kõva köide

Viimne reliikvia: edu 
saladus ja kolmas mõõde

Mariliis Ojaveer

Kevad ja rannahooaeg astuvad 
pikkade sammudega lähemale. 
Pilk peeglisse ei pruugi aga olla 

just rõõmustav – eks külma talvega ki-
pub kilosid ikka kogunema. Kuidas 
kaalust maha võtta nii, et see ka püsima 
jääks? Sirvisin inglise toitumisterapeu-
di ja loodusraviarsti Max Tomlinsoni 
äsja eesti keelde tõlgitud nõuanderaa-
matut ja üllatusin positiivselt. 

Tomlinson läheneb kaaluprobleemile 
mitmekülgselt, mis on ehk raamatu 
suurim trump. Ta õpetab lugejat kõige-
pealt, kuidas teha oma keha ülevaatus 
ja kaardistada kõige probleemsemad 
kohad. Vanusega väheneb meestel hor-

gi stiil ulatub Charlie Chaplini aegades-
se, kes kujutas ekraanil „vaprat kaota-
jat”. „Viimne reliikvia” tehti maailma 
parimate seiklusfi lmide reeglite järgi 
kohati isegi stseene kopeerides.

Ideest fi lmini, 
fi lmist raamatuni
Raamat „Viimne reliikvia. Pilk legendi 
taha” teeb, mida pealkiri lubab. Raama-
tu ajalise telje moodustavad riigiarhiivi 
materjalid, mis peituvad Filmistuudio 
„Tallinfi lm” toimikus number 28. ja kata-
vad ajavahemiku 2. septembrist 1965 
kuni 18. veebruarini 1970. Dokumentee-
ritud on neli aastat vaidlusi ja kui 1969. 
aasta kevadel kaamera käima pandi, siis 
aega vaielda ja kõhelda enam ei olnud. 
Samuti on raamatu jaoks usutletud elus-
olevaid kaasaegseid ja oma panuse lugu-
de näol andsid nii Agnes (lätlanna Ingri-
da Andrina), Gabriel (ukrainlane Alek-
sandr Goloborodko), Ivo (Peeter Jako-
bi), nunn Ursula (Eve Kivi) ja laulusõna-
de autor Paul-Eerik Rummo.

Filmi ideed pakuti mitmele Tallinnfi l-
mi režissöörile. „Grišale (Kromanov) 
võis sobida fi lmi läbiv sügav moraalne 

ilmumas
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line tahe ravimifi rmadele vastu näppe 
lüüa ja neid seadusega ettenähtud 
reeglitest kinni pidama sundida. 
„Meie kõrgeim eesmärk on äriedu,” 
nagu kuulutas üks Pfi zeri turundus-
juht Barcelona kongressil, millest mul 
õnnestus ravimitööstuse konsultandi 
rollis osa võtta. Eetilised kaalutlused 
jäävad sealjuures sageli kaota-
jaks pooleks”.” 

on saanud soovitamine. Rohkem kui 
ilma näota suurfi rma poolt pealesuru-
tavat, usaldavad inimesed sõbralt saa-
dud soovitust. Enamik ettevõtteid 
usub, et see, kas kliendid neid soovita-
vad või mitte, pole nende endi teha. 
Kuid soov oma sõpradele tooteid ja 
teenuseid soovitada on sügavale ajju 
kodeeritud tung. John Jantsch pakub 
praktilisi meetodeid, kuidas seda tungi 
enda huvides nutikalt tööle panna. 

Tark parv
Kuidas parvede ja koloo-
niate mõistmine parandab 
meie suhtlemist, otsusta-
mist ja saavutusi
tõlkinud Triin Olvet
240 lk, kõva köide
Mis on ühist termiidi tagajala kõdista-
misel ja suurte rahvamasside ohjami-
sel? Aga äsja esimese kommertslennu 
teinud Boeing 787 Dreamlineril ja 
sipelgate feromoonidel? „Tark parv” 
võrdleb putukate, kalade ja lindude ko-
looniaid, sülemeid ja parvi ärimaailma 
organisatsioonidega ja näitab, kui 
palju on meil otsuste langetamisel ja 
koostöö tegemisel loomariigist õppida. 
Tark parv tegutseb nelja põhimõtte alu-
sel: iseorganiseerumine, teadmiste 
mitmekesisus, kaudne koostöö ja 
adaptiivne matkimine. Autor selgitab, 
kuidas kõik nimetatud põhimõtted an-
navad ärivaldkonna kasutusse võim-
sad vahendid, mille abil harutada lahti 
keerulisi probleeme ning illustreerib 
oma väiteid praktiliste ja eluliste näi-
detega erinevatest majandusharudest 
energeetikast kuni fi lmitööstuseni. 

Vabariigis, hümni saatust ajaloo suur-
tormides, hoidmist au sees paguluses 
ja taastamist laulva revolutsiooni päevil 
1988. aastal. Juttu on ka Eesti NSV 
ametlikust ja mitteametlikust hümnist. 
Viimased peatükid käsitlevad hümni te-
maatikat 1991. aastast tänapäevani.

Eesti hümni muutmine on igikestev 
teema. 1930. aastatel korraldati suur 
konkurss leidmaks uut hümni. Taasta-
tud Eesti riigis on teema samuti iga 
viie-kuue aasta järel esile tõusnud, suur 
osa argumentidest kordub. Huvitavaid 
olukordi esineb Soome ja Eesti hümni 
segiajamise tõttu. Näiteks suvel 1992 
mängiti Barcelonas olümpiavõitja Erika 
Salumäele hoopis Soome hümni. Kahe 
naabermaa hümnid on küll sarnased, 
ent siiski pisut erinevad.

Värske raamat „Eesti hümn” on mõel-
dud kõigile Eesti kodanikele ja riikliku 
sümboolika huvilistele. Sealt leiab Ees-
ti hümni sõnad ja noodid ning CD, kus 
Eesti Kaitseväe Orkester dirigent Pee-
ter Saani juhtimisel esitab hümni erine-
vaid variante.

Veidrikud 
ja võpatused
Ott Kilusk
160 lk
kõva köide
Olin nüüd väga üksi ja vä-
ga kõrgel. Külma liikuma-
tusse õhku tõusis alasti 
naise kujuline hingeaur. Tihe nagu kada-
kasuits. Tänavavalgustite paistel sillerda-
vad lumehelbed langesid õhetavale näo-
le ja ma lasin sel tundel liikumatult ene-
sest läbi voolata. Tundel, mida ma 
tundsin kunagi, kui paadisillast lahti la-
sin ja tajusin, et vesi mind kannab, ja mi-
da ma tundsin kord aastaid hiljem, kui 
Võru kultuurimaja taga peksa sain ning 
pärast verisel lumel pikutasin ja taevast 
vahtisin. See oli nii, nagu väljunuks ma 
kehast...
Raamat annab sissevaate 1980. aastate 
Eesti külaellu ääremaal. Kool on seal üks 
eriskummaline asutus, kus mitmed õpe-
tajad nõnda värvikad isiksused, et nende 
areenile ilmumine ongi võimalik vaid tol-
les üksildases paigas. Külaelanikud pa-
rajad veidrikud ning rebased enamasti 
marutaudis. Ja aeg-ajalt juhtub asju, mis 
panevad võpatama.

Artur Alliksaare 
elust
Margit Mõistlik
208 lk
kõva köide
Artur Alliksaar oli Suur 
Poeet, kellesarnaseid 
sünnib väikerahva seas 
harva. Sünnib üldse harva. Need, kes 
ei julgenud omal ajal tema geniaalsust 
tunnistada, ei julge enam ammu selles 

Küllo Arjakas

Pealkirja all „Eesti hümn” on 
seni ilmunud viis trükist. Kas 
on vaja kuuendat? Ehk siiski 

on, sest kaks neist on vaid väiketrü-
kised, üks ühe- ja teine neljalehe-
küljeline. Esimene ilmus 1930. aas-
tatel, teine kauges Kanadas. Seal 
anti 1969. aastal välja ka kaheksa-
leheküljeline juubelihõnguline pi-
dulikult kujundatud raamatuke 
„Eesti hümn”.

1983. aastal ilmus Lundis Artur 
Taska sulest 182-leheküljeline „Ees-
ti hümn”. 1996 avaldati Eestis selle 
kordustrükk. 1983. aasta raamat on 
Eestis rariteet, kordustrükk kaup-
lustest ammu otsas.

Värskelt ilmunud raamat erineb 
eelnevaist. Kõigepealt antakse üle-
vaade maailma maade hümnidest. 
Hümnide maailm on üllatavalt ki-
rev. Poliitilistel põhjustel muude-
takse hümne õige sageli. Leidub 
isegi kurioosseid juhtumeid. Näi-
teks 1960. aastate lõpul Nigeeriast 
lahku löönud Biafra võttis oma 
hümniks Sibeliuse „Finlandia”! Tä-
napäeva Kreeka hümn koosneb ko-
guni 158 neljarealisest salmist, mil-
lest ametlikus kasutuses kaks või 
harvem neli esimest salmi. Maail-
ma lühimas, Jaapani hümnis on aga 
viies reas 32 silpi. 

Kuues „Eesti hümni” 
raamat erineb eelnevaist

Ilmunud
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mentide läbisurumiseni. Teine, täien-
datud trükk sisaldab uusi sensatsioone 
mõjukate arstide korruptiivsest koos-
tööst suurte farmaatsiaettevõtetega, 
rahvusvahelise fi rma juhtiva ravimi-
mänedžeri pihtimust kahtlastest äri-
meetoditest ning ka uut eessõna, milles 
Weiss kirjeldab arstide ja ravimikont-
sernide raevukaid reaktsioone pärast 
teose esmatrüki ilmumist. 

Autor sai ka paar kohtuähvardust, 
kuid keegi ei asunud siiski tema kirju-
tatut ümber lükkama. Kogenud ajakir-
janikuna oli ta muidugi oma tagalat 
kindlustanud ja säilitanud kõik asi-
tõendid. Mõnda neist, näiteks e-kirju 
kasutas ta ka raamatus oma jutu tse-
menteerimiseks. Hans Weiss: „Euroo-
pas puudub nii poliitiline kui ka juriidi-
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Austria ajakirjanik Hans Weiss 
läbib kuuekuuse ravimiesitleja-
te koolituse ja ehitab üles ravi-

mitööstuse konsultandi usaldustärata-
va identiteedi, osaleb ravimitööstuse 
suletud sümpoosionidel, pääseb ligi sa-
lajastele turundusdokumentidele ja 
skandaalse sisuga uurimustele ning 
muutub kliinikujuhtidele tagaotsitud 
vestluspartneriks. Autor nimetab nime-
pidi prominentseid Saksamaa ja Austria 
arste, kes seisavad ravimikontsernide 
palgalehel, ja kirjeldab, kuidas nad lase-
vad end ahvatleda ebaeetilistesse kliini-
listesse uuringutesse, riskides oma 
patsientide tervisega. 

Autor toob konkreetseid näiteid kont-
sernide pettustest alates teadusuurin-
gutest ja koolitustest kuni uute medika-

Triiv madalikule 
Mida internet meie 
ajuga teeb
Nicholas Carr 
tõlkinud Tiina Randus 
272 lk, kõva köide
„Kas Google muudab meid rumala-
maks?” küsib autor provotseerivalt 
ning vastab sellele: jah, muudab 
küll. 2011. aasta Pulitzeri kirjan-
duspreemia fi nalistide sekka jõud-
nud raamatus kirjeldab Carr inim-
mõtlemise arengut alates tähesti-
kust kuni arvuti leiutamiseni. Läbi 
lugemisoskuse pika ajaloo on inim-
kond jõudnud internetiajastusse, 
kus süvenemise ja mõtisklemise 
asemel on oluliseks muutunud in-
foneelamise ja -töötlemise kiirus ja 
maht. Oma väidete kinnituseks 
toob Carr näiteid teadusuuringutest 
ja värvikatest tõsielusündmustest. 
„Skunk küberaiapeol”, „ludiit” ja 
„paranoik” on vaid mõned väljen-
did, millega e-mulli lõhki torkavat 
autorit on õnnistatud. 

Soovitusmootor
Kuidas panna äri 
end ise turundama
John Jantsch
tõlkinud Kadri Jaanits
246 lk, pehme köide
Väikeettevõtluse guru ja turundus-
treener John Jantsch jagab teiega 
oma kõige väärtuslikumat õppetun-
di: kuidas panna kliendid enda ase-
mel teie ettevõtet turundama. 
Klantsreklaami aeg on möödas, et-
tevõtluse liikumapanevaks jõuks 
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Eesti hümn
Küllo Arjakas
160 lk
kõva köide
+ CD

Ravimiäri hämarad telgitagused
Raamat kirjeldab ka korruptsiooniliiki, mida tuntakse nime all „ravimi mõju uuringud patsientidel”.                        FOTO ÄRIPÄEVA FOTOPANGAST

Pisut pikemalt tuleb juttu meie lõuna-
naabrite hümnidest. Näiteks Leedus on 
hümn põhiseaduses fi kseeritud.

Eeskätt jälgitakse siiski Eesti hümni 
teket ja omaksvõtmist ning sellega seo-
tud küsimusi 1920.–1930. aastate Eesti 

kahelda. Ta on valitud Eesti 20. sajandi 
100 suurkuju ja möödunud sajandi 50 
Eesti kõige silmapaistvama luuletaja 
hulka. Raamat annab põhjaliku ülevaa-
te luuletaja elust ja traagilisest saatu-
sest, esitades ka fakte, mis polnud va-
rem teada. Raamatus on värsse ja foto-
sid.

Aavo Pikkuus, 
kurat rattasadulas
Gunnar Press
224 lk
kõva köide
Rahutuuril oli Aavo Pik-
kuusi võit valus. Liidrit 
tõrjuti ja tõugati, kolm kukkumist viisid 
puusalt liha. Kaaslased naelutasid 
hotellitoas Pikkuusi voodi kohale vee-
randmeetrise naela ja riputasid jala 
tugevasti lindiga õhku, sest haavatud 
puus ei tohtinud voodit puudutada. 
Siiski sai magada üksnes valuvaigistite 
ja unerohu toel. Oli hommikuid, kui vä-
gevaimadki konkurendid ei uskunud, et 
Pikkuus võiks veel stradijoonele tulla. 
Aga eestlasest rattur tuli kui ilmutus. 
Selg sirge, pea püsti, lonkamine varja-
tud, valugrimass ähvardava võitlejapilgu 
taha peidetud. Puusale oli kinnitatud sa-
lajane rõngasside, mis ei lasknud püks-
tel haavu hööveldada. 
Aavo Pikkuus võitis rattasadulas kõik 
tiitlid, kullad ja pärjad, millest amatöör-
rattur sai unistada. Ent sama palju kui 
suurest triumfi st on raamatus juttu 
Pikkuusi olelusvõitlusest lapsepõlve 
poistekambas, halastamatus jalgratta-
maailmas, hirmu põlgavas rallisõidus, 
äris ja treeneritöös. Ning võitlusest 
raske haigusega.

Fredrik Pacius.                   FOTO RAAMATUST

Korrumpeerunud 
meditsiin 
Hans Weiss
tõlkinud 
Anu Wintschalek
256 lk, pehme köide


