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nekujundusi, kui raamatu sisu oli tui-
malt standartne liinitöö,” ütles Mikkin.

Mikkin kiidab žürii tööd ja nendib: 
„Esimeses voorus suutsime sõelale jät-
ta napilt üle 30 kujunduse, ka teises 
voorus oli žürii üsna üksmeelne võitja-
te suhtes. Kõige enam jätkus arutust 
nõrgemas otsas – nii mõnigi 25 hulka 
pääsenu sai pärjatud puhtalt reglemen-
di pärast.”
Piret Niinepuu-Kiik: „Lasteraamatute 
puhul hinnatakse terviklahendust, pi-
dades primaarseks illustratsioonide ta-
set. Huvitava ja pilti toetava kujunduse-
ta ei sünni kaunist raamatut. Ja ka trü-
kitehniliselt ebaõnnestunud raamatud 
parimate hulka ei pääse.”

Niinepuu-Kiige hinnangul on hea las-
teraamat tervik, mis jälgib eakohasust: 
alles veerima hakkava põnni raamat ta-
hab erinevat lähenemist kui ladusalt lu-
geva koolilapse oma. 

„Kauneimate lasteraamatute valikus-
se jäänud raamatud on kõik kaunid, 
esindades erinevaid stiile ja käekirju. 
Väljavalitute ja diplomiga pärjatute hul-
ka jõudis lisaks nimekatele tegijatele ka 
mitu uut illustraatorit nauditavate de-
büütraamatutega. Ometi jäi žürii liikme-
te süda kripeldama väljajäänud kaunite 
ja terviklike raamatute pärast, mis oleks 
samuti väärinud esiletõstmist ja veidi 
lahjema raamatusaagiga aastal ka kind-
lasti kaunimate hulka jõudnud. Valiku 
tegemine on aga alati raske,” 
lausub Piret Niinepuu-Kiik.

Kaidi Urmet 
Eesti Kirjastuste Liit

Veebruarikuu algus oli kirjasta-
mise valdkonnas põnev – selgi-
tati välja eelmise aasta menukai-

mad raamatud ja välja valiti ka eelmise 
aasta raamatute paremik kujunduse 
osas.Kui menuraamatute puhul kujun-
davad pingerea läbimüüginumbrid, siis 
kauneimate raamatute puhul vaagib ja 
hindab raamatuid žürii. Õigemini kaks 
žüriid: üks neist hindab kauneimad 
Eesti raamatuid igast valdkonnast, tei-
ne vaid Eesti lasteraamatuid.

25 kauneima Eesti raamatu žüriisse 
kuuluvad esindajad korraldajatest ja 
valdkonda puudutavatest organisat-
sioonidest. Sel aastal kuulusid žüriisse 
Mart Anderson, Asko Künnap, Dan 
Mikkin, Anne Pikkov (Eesti Kujundus-
graafikute Liit), Mart Jagomägi (Eesti 
Kirjastuste Liit), Kadi Kiipus (Eesti 
Rahvusraamatukogu), Indrek Talgre 
(trükikoda Pakett) ja külalisliige Karl 
Martin Sinijärv (Eesti Kirjanike Liit). 

5 kauneima lasteraamatu žüriisse 
kuuluvad samuti esindajad konkursi 
korraldajate poolelt ja sel aastal olid 
nendeks Sven Kala (Eesti Kirjastuste 
Liit), Sirje Kriisa (Eesti Rahvusraama-
tukogu), Jüri Mildeberg, Piret Niine-
puu-Kiik, Viive Noor, Juss Piho (Eesti 
Kujundusgraafikute Liit), Tiina Rein-
salu,  Enno Ootsing (Eesti Vabagraafi-

2013. aasta pärandisaadik ja  
folklorist Marju Kõivupuu sai  
kirjastuses Varrak käesoleva aasta 
alul kaante vahele raamatu „Igal 
hädal oma arst, igal tõvel ise tohter.  
Sissevaade Eesti rahvameditsiini.”  
Rahvameditsiin on osa rahvakultuu-
rist ja autor vaatlebki seda eelkõige 
kultuuriloolase pilguga. Raamatust 
saame teada meie esivanemate  
suhtumise kohta tervendamisse  
ja tervendajatesse, haigustesse  
ja tervisesse üldse. 
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Tulekul on Tallinna 
raamatumess
4. kuni 6. aprillini toimub Eesti Rah-
vusraamatukogus Tallinna raamatu-
mess, mis ühtlasi võõrustab ka Balti 
raamatumessi. Üritusele on oodatud 
lugemishuvilised ja oma valdkonna 
spetsialistid: kirjastused pakuvad  
uudiskirjandust, toimub raamatu-
esitlusi ja kohtumisi kirjanikega;  
toimuvad seminarid autoriõiguste ja 
tüpograafia teemal, kirjandusfoorum 
rahvuskirjanduse teemal ja üle-eesti-
lise 3. ja 4. klassi lastele mõeldud  
lugemismängu finaal.  Täpsema info 
ja messi programmiga on võimalik 
tutvuda 28. märtsil ilmuvas ajalehes 
Raamat ning veebiaadressil  
www.estbook.com.

„Sünge monoloog” 
eesti keeles
Eesti Keele Sihtasutuselt ilmus Soo-
me poeedi, esseisti, kirjaniku ja kahe 
maailmasõja vahelisel ajal Soome 
vaimuelu silmapaistvaima intellek-
tuaali Olavi Paavolaise (1903–1964) 
teos „Sünge monoloog” (tõlkija  
Piret Saluri). Raamat põhineb Teises 
maailmasõjas Soome armee infor-
matsioonitalituses teeninud  
Paavolaise sõja-aastate üles- 
tähendustel ja märkmetel.

Uued suunad  
Eesti aianduses
Talikülv pole just paljajalu lumehan-
ge külvamine, aga samas on see uus 
ja põnev suund eelkõige põhjamaa-
de aianduses, kus 6-7 kuud aastast 
on aed lume vangis.  Katrin Uverska-
ja on katsetanud aastaid taimi ette  
kasvatada mitte päikeselisel akna-
laual vaid lumehanges. Sel talvel  
on ta jõudnud oma katsetustega  
nii kaugele, et julgeb soovitada seda 
ka teistele rohenäppudele. 

Romaanivõistlusel 
54 käsikirja
Kirjastuse Tänapäev romaanivõistlu-
sele saabus tähtajaks 54 käsikirja.
Tänapäeva romaanivõistlus toimub 
neljandat korda, varasemad võidu-
tööd on olnud Angela Hofbergi  
„Ikkagi”, Avo Kulli „Haigla” ning  
Janka Leisi „Vihmasaatjad”. Žürii 
koosneb kirjastuse toimetajatest 
ning tulemusi on oodata kevadel.

uudised

kute Ühendus) ja Triin Soone (Eesti 
Lastekirjanduse Keskus).

Kuidas hindasid konkurssi  
žürii esimehed?
Dan Mikkin: „Tänavu konkursile esita-
tud 168 raamatut tunnistavad, et e-raa-
matute pealetung pole veel märgatavalt 
paberväljaannete saagikusele mõju-
nud. Hinnatud 2012. aasta valim oli üht-
laselt tugev, iga korraga jääb vigaste 
kujunduste osakaal väiksemaks. Hea 
käsitööoskuse kinnistumine teeb rõõ-
mu, raamatud vastasid enamjaolt hü-
gieenitasemele – kaanekujundused 
olid teemakohased, makett järgitav, pil-
did hea tunnetusega esitatud, trükk 
viisakas ning köited kasutasid ära täna-
päeva materjalide võimalusi.”

Samas oli Mikkini sõnul vähe silma-
torkavaid, uusi kujundussuundi ava-
vaid teoseid. Ta tunnistab, et raamat on 
väga tujukas formaat ning võimalus 
katsetada pisuke – seda enam tuleb esi-
le tõsta töid, kus mäng on raamatu 
väärtust tõstnud, mitte sisu enda alla 
matnud. 

Mikkini hinnangul polnud ka kõik 
raamatud päris veatud – leidus nii  
taandreaga alustatud peatükke,  
kaduvaid veeriseid, leskridasid kui ka 
kompositsioonivigu.

„Eriti keeruline on küljendada kirillit-
sat – kahjuks oli aga esitatud erakord-
selt vähe venekeelseid teoseid. Lisaks 
oli nadi auhinnata suurepäraseid kaa-

Varesele valu... 

kolumn

Väljaandja Eesti Kirjastuste Liit
© EKL 2013

Tunnustus  
Eesti raamatu- 
kujundajale
Rahvusvaheliselt olulist ja ainulaad-
set raamatukujunduse konkurssi 
„Maailma parim raamatudisain” on 
Leipzigis peetud juba 1963. aastast.  
Esmakordselt selle konkursi 50 aas-
tase ajaloo jooksul toob võidu koju 
ka Eesti raamat. 575 esitatud teose 
hulgast valiti pronksmedali väärili-
seks Ivar Saki teos  „Aa kuni Zz.  
Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”.
Konkurss hindab raamatuid, mida on 
erialaprofessionaalid eelnevalt oma 
riikides esile toonud või premeeri-
nud. Eesti on võistlusel osalenud 
Eesti Kirjastuste Liidu vahendusel 
alates 2000. aastast Eesti 25 kaunei-
ma raamatu konkursi laureaatidega.
Teist nii suuremahulist konkurssi  
raamatukujunduses kõrvale panna  
ei ole – hindamiseks oli esitatud  
575 raamatut 32 riigist. Preemiaid 
said kaheksa riigi esindajad, sh  
Eesti. Žürii annab igal aastal välja  
14 auhinda: üks „Kuldne Täht”  
(„Goldene Letter”), üks kuldmedal, 
kaks hõbemedalit, viis pronks- 
medalit ja viis tunnustust. 

Ivar Sakk koostas ja kujundas  
tüpograafia ajalugu kajastava teose 
oma Eesti Kunstiakadeemias teosta-
tud doktoritöö osana. Doktoritööd, 
millega kaasnes lisaks auhinnatud 
teosele ka näitus, põhjalik uurimus ja 
teoreetiline osa, juhendas akadeemik 
professor Mart Kalm.  „Aa kuni Zz.  
Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” trüki-
ti Tallinna Raamatutrükikojas ning 
kaas käsitsi Polymeri trükikoja tina-
laos. Raamat pälvis 2012. aastal  
Eesti Disainiauhindade konkursil 
keskkonnasõbraliku trükise  
eriauhinna.

„Raamatu tegemine on kollektiivne 
töö. Teksti autor, kirjastaja, trükkal, 
fotograaf, müüja, illustraator jt võivad 
disainerit juhendada, kuidas õige  
kujundus peab välja nägema. Selle 
tüpograafiaraamatu puhul olin mina 
ise teksti autor, fotograaf, toimetaja, 
kirjastaja ja kujundaja. Kuigi läbirää-
kimised eri rollide vahel polnud  
kerged, olid nad intellektuaalselt 
nauditavamad kui tavaliselt. Värvili-
sed fotod, läikiv paber, kuldsed kaa-
nekirjad ning edevad fondid jäid  
kõrvale. Tulemuseks on libra povera, 
omamoodi „vaene raamat”. Hea meel 
on, et ka teised minu mõttest on  
aru saanud,” kommenteeris teose  
kujundusprotsessi Sakk.

Žüri esimees Dan Mikkin õnnitlemas Angelika Schneiderit, kes sai 2012. aasta kauneimate raamatute konkursil diplomi nelja  
raamatu kujunduse eest: sari „Südametarkuse klassika”, „Eesti Vabariigi mündid ja rahareformi medalid”, „Kreutzwald Virumaa  
rahvarõivastest” ja „Vaimustuse tiivul. Lapsepõlve- ja noorusmälestused Baltikumist”.                  Foto teet Malsroos

Veel üks pilk  
kõige kaunimatele

Solveig  
Jahnke
Eesti Kunsti- 
akadeemia  
kommunikatsiooni-
juht
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Metsik manner
Euroopa pärast  
Teist maailmasõda
Keith Lowe
tõlkinud Jana Linnart
448 lk, kõva köide

Ilus kaos
Kami Garcia,  
Margaret Stohl
tõlkinud Ehte Puhang
436 lk, kõva köide
Ethan Wate arvas, et hak-
kab juba ära harjuma imelike ja võima-
tute sündmustega selles väikses  
lõunaosariikide linnas Gatlinis, mis oli 
tema kodulinn. Aga pärast seda kui  
Ethan ja Lena koju tagasi jõudsid, 
omandasid sõnad „imelik” ja „võima-
tu” uusi tähendusi. Rohutirtsude par-
ved, rekordeid purustav kuumus ja 
laastavad tormid... „Lummajate kroo-
nika” sarjas on varem ilmunud raama-
tud „Ilusad olendid” ja „Ilus pime-
dus”. 2013. aastal jõudis kinno esime-
ne raamatusarja põhjal valminud film.

Teistmoodi  
printsessilood
Piret Raud
autori illustratsioonid
108 lk, kõva köide
Lood selles raamatus  
pole tavalised printsessilood, vaid on 
hoopistükkis teistmoodi. Ka printses-
sid ise on siin igaüks täitsa isemoodi 
ning sealjuures üsnagi kentsakad.
Siit leiab tagurpidi-printsessi, kes teeb 
kõike valepidi ja haukuva printsessi, 
keda hammustab kirp. Raamatust ei 
puudu ka kurjad lohed ning kenad 
printsid. Leidub rohkelt ilusaid kleite, 
kübaraid ja roosipõõsaid.

Moeloojate  
leksikon
Maailma kõige  
mõjukamad moe-
kunstnikud ja kauba-
märgid A-st Z-ini
Marnie Fogg
tõlkinud Ehte Puhang
eestinduse konsultant Piret Puppart
352 lk, flexiköide
Moeloojate leksikon annab asjatundli-
ku ja arusaadava ülevaate „kõigist,  
kes on keegi” moemaailmas. Põhjalik 
sissejuhatus tutvustab lugejale moe-
valla tähtsamaid saavutusi 20. ja 21. 
sajandil. Paeluva ja informatiivse teks-
tiga kirjeldatakse iga moelooja tausta.
Rohkem kui 800 fotot rõhutavad oluli-
semaid hetki ja iseloomulikke esemeid 
ning jooni konkreetse moelooja või 
kaubamärgi arengus.

Lumi tuiskab,  
mina laulan
Juhan Liiv
koostanud Jüri Talvet
464 lk, kõva köide
Juhan Liivi 100. surma-
aastapäeva künnisel ilmuv „Lumi tuis-
kab, mina laulan” on seni kõige mahu-
kam Liivi luule kogumik. See sisaldab 
ka luuletusi, mis ei ole varem trükis  
ilmunud või on ilmunud vaid Liivi elu-
ajal ajakirjanduses. Mitmeid varem  
ilmunud luuletusi on võrreldud uute 
käsikirjaleidudega ja nende põhjal  
parandatud. Kokku on kogumikus  
ligi nelisada luuletust.

Toidurevolutsioon
Tervene õiget toitu süües
Andreas Eenfeldt
tõlkinud Allar Sooneste
280 lk, pehme köide
Teaduslikud uuringud on 
tõestanud, et rasva vältimine on 
täiesti vale. Meil on olnud asjatu  
rasvahirm. Kui soovite teada, kuidas 
süüa nii, et püsida tervislikus kaalus, 
tutvuge selle alternatiivse teooriaga. 
Dr Eenfeldt viib lugeja põnevale retke-
le rasvahirmu algusaegadest uue  
toidurevolutsioonini, mis võib teie 
tervist põhjalikult parandada, light 
toodetest rikkalike roogadeni.

Tänapäev2
ilmunud

Metsik manner: hirm 
ja ahastus Euroopas

www.tnp.ee

Hjalmar Kõrvits

Selle raamatu pealkiri ei ole mitte 
mingil määral ülekantud tähen-
duses. Keith Lowe teeb valusalt 

selgeks, et Teise maailmasõja järgsetel 
kuudel ja aastatel oli Euroopa niisama 
hirmus vihkamise, tapmise ja meele-
heite sulatuskauss nagu natsi-Saksa-
maa valitsuse all.

„Kahekümne esimese sajandi kaugu-
sest,” kirjutab ta, „kipume vaatama ta-
gasi sõja lõpule kui pidutsemise ajale. 
Oleme näinud pilte madrustest, kes 
suudlevad New Yorgi Times Square’il 
tüdrukuid, ja igast rahvusest naerata-
vaid sõdureid kõndimas üksteise käe-
vangus Pariisi Champs Elysées’l. Kuid 
vaatamata pidustustele, mis sõja lõpus 
aset leidsid, oli Euroopa tegelikult lei-
nas. Kaotustunne oli nii isiklik kui ka 
ühiskondlik. Samamoodi nagu Euroo-
pa linnade asemel olid varemed, oli ka 
perekondade ja kogukondade asemel 
rida haigutavaid tühimikke.”

Lõpp ei olnud veel lõpp
Sõja lõpp ei olnud tegelikult üldsegi 
mitte sõja lõpp, väidab Lowe; mitte üks-
nes sellepärast, et vägivald jätkus veel 
kaua pärast rahu väljakuulutamist, vaid 
ka sellepärast, et liitlaste ja teljeriikide 
vahelise suure konflikti varjus toimus 
ka kümneid kohalikuma tähtsusega 
sõdu, millel olid igas riigis ja piirkonnas 
eri motiivid ja põhjused. 

Mõnel juhul oli tegemist konfliktiga 
ühiskonnaklassi või teiste poliitiliste 
erimeelsuste pärast. Teistel juhtudel oli 
konflikti taga rassi- või rahvusküsimus. 

Natsi-Saksamaa alistamine andis ja an-
nab endiselt kahtlemata põhjust olla tä-
nulik ja isegi rõõmus, kuid selle võidu 
saavutamine laastas pea terve Euroopa 
niivõrd, et Teise maailmasõja põhjusta-
tud hävingut on raske mõistlikes termi-
nites üldse edasi anda. Ning see häving 
ei olnud mitte üksnes füüsiline, vaid ka 
psühholoogiline ja moraalne. 

Ajakirjanik Alan Moorehead tõdes Na-
polis vahetult pärast selle vabastamist, et 
seal ei jäänud nägemata „ühtki tervest 
inimlike pattude räpasest nimekirjast,” 
ning kirjutas: „Olime tunnistajaks ini-
meste moraalsele kokkuvarisemisele.”

Varem jutustamata lugu
Niisama märkimisväärne kui Lowe’ 
jutustatav lugu ise, on tõsiasi, et seda 
pole tervelt seitsmekümne aasta jook-
sul korralikult jutustatud. Miks see nii 
on, jääb mõistatuseks, ehkki Lowe 
kahtlustab, et selle taga on lääne aja-
loolaste ja poliitikute seas valitsenud 
kalduvus vaadata Teise maailmasõja 
järgsele perioodile läbi roosade prilli-
de ja keskendumine Marshalli plaani-
le kui kindlale tõendile Euroopa kii-
rest taassünnist. Lowe, Briti kirjutaja, 
kes on avaldanud kaks romaani ja 
head vastukaja saanud ajalooraamatu 
Hamburgi hävitamisest 1943. aastal, ei 
tee kumbagi ning „Metsik manner” 
tõestab kindlalt, et tal on õigus: „Vahe-
tult sõjale järgnenud periood on üks 
meie hilisajaloo kõige tähtsamaid ae-
gu. Kui Teine maailmasõda hävitas 
vana Euroopa, siis sellele järgnenud 
periood oli kaos, millest tekkis uus 
Euroopa. Just sellel vägivaldsel ja kät-
temaksuhimulisel ajal hakkasid esma-

kordselt kuju võtma paljud meie lootu-
sed, püüdlused, eelarvamused ja vim-
mad. Kõik, kes tahavad tõeliselt mõis-
ta Euroopat sellisena, nagu see on 
nüüd, peavad esmalt aru saama, mis 
toimus siin sellel otsustava tähtsusega 
tekkeperioodil. Pole mõtet vältida ras-
keid või tundlikke teemasid, sest just 
need on ehituskivid, millest on rajatud 
nüüdisaegne Euroopa.”

Kättemaks, etniline  
puhastus ning kodusõjad
Lowe jagab oma uurimistöö kolme laia 
osasse: kättemaks, etniline ja rassiline 
puhastus ning kodusõjad. Kättemaks on 
neist ehk universaalseim, moodustades 
lõime praktiliselt igas aset leidnud sünd-
muses – alates natside ja nende kollabo-
rantide vahistamisest ja lõpetades järg-
miste kümnendite Euroopat kujundanud 
sõjajärgsete lepingute sõnastusega. Rii-
gijuhid alates Rooseveltist ja lõpetades 
Titoga andsid vaba voli oma alamate 
kättemaksuhimulistele fantaasiatele ja 
rakendasid rahva kättemaksujanu enda 
poliitiliste plaanide ette. Kõigi liitlas- 
armeede komandörid pigistasid oma 
meeste liialduste suhtes silma kinni ning 
tsiviilisikud kasutasid kaost selleks, et 
hüvitada diktaatorite ja pisitürannide või-
metuse ja tagakiusamise aastad.

Oluline on rõhutada, et suur osa kät-
temaksust tulenes õigustatud pahamee-
lest ning teenis mitut eesmärki, millest 
kõik polnud sugugi läbini negatiivsed, 
taastades sealhulgas näiteks moraalse 
tasakaalu tunde, isegi kui sellega loovu-
tati osa moraalsest üleolekust. Nii või 
teisiti, kättemaksu nime all toime pan-
dud vägivald oli kohutav ja laialdane. 
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Naised ja lapsed kannatasid paljudel 
juhtudel; kuulsaimad neist olid muidu-
gi sakslastega maganud või nendega 
muul viisil koostööd teinud Prantsuse 
naiste peade paljaks ajamine vihase 
rahvahulga poolt, kuid tuhanded ja tu-
handed naised ja lapsed langesid taga-
kiusamise ohvriks või lausa tapeti liht-
salt sellepärast, et kellelegi meeldis 
mingil põhjusel nii talitada.

Peatutakse ka  
Baltimaade teemal
Autor ei jäta tähelepanuta ka Eesti luge-
jat muidugi kõige enam huvitavat osa, 
Balti riike; metsavendlust ja repressioo-
ne, mis on puudutanud pea kõike pere-
kondi Eestis. Siin, nagu ka muu Euroo-
pa sündmuste kirjeldamisel toetutakse 
korrektselt kohalikele autoriteetsetele 
allikatele ning rikkalik pildimaterjal vä-
ga erinevatest paikadest ja kaardid 
täiendavad teksti märkimisväärselt. 

Raamatut lugedes võib kannatada saa-
da paljude eestlaste uhke soovmõte 
meist kui maailma kõige rohkem kanna-
tanud rahvast ka Teise maailmasõja kon-
tekstis, ent silmaringi märgatava laiene-
mise ja praeguse Euroopa kujunemise 
algushetkede parema mõistmise kõrval 
on see pigem väike kaotus.

Mai 1946: Poolakad põgenemas Wąwolnica külast, mille süütasid Ukraina partisanid.                    Foto raaMatust

Naksitrallid
Eno Raud
illustreerinud  
Edgar Valter
232 lk
kõva köide, värvitrükk

Aino Pervik

Naksitrallide lood said alguse 
ühel ilusal kevadpäeval, kui Eno 
Raud hakkas kaaluma ideid, mi-

da järgmiseks käsile võtta. Tal oli kom-
beks oma arutlusi minuga jagada, ses-
tap on mul see hetk selgelt meeles.

Raamatus pidid seiklema väikesed 
veidrad tegelased, maailm nende üm-
ber aga oleks enam-vähem selline, na-
gu ta päriselt ongi.

Esimene mehike oli mu meelest 
Muhv, just niisugune, nagu ta tuntuks 
on saanud: elab oma autos, saadab ise-
endale kurbi kirju, ja kehakatteks on tal 
muhv. Muhvi auto meenutas mõnes 

mõttes hubaseid kodusid, kus nii mõni-
gi kodutehniline riistapuu vajas erikoht-
lemist, et ta oma ülesannet täidaks. Na-
gu näiteks Muhvi külmkapp.

Teine tegelane oli Sammalhabe. Eno 
oli lapsepõlves kasutanud Sammalha-
beme varjunime ajakirjas „Laste 
Rõõm”. Sammalhabemest pidi tulema 
loodusolend.

Ja veidike jultunud sellike Kingpool 
ilmus siis nende kahe kõrvale.

Päris alguses mehikestel naksitralli-
de nime ei olnud. Kuid leidus seegi sõ-
na: eesti keeles on tuntud väljend „ilus 
nigu naksitrall”.

Suur osa naksitrallide esimestest seik-
lustest sai kirja pandud Kabli rannas.

Oli kuum suvi, meie üürimaja asetses 

vahetult mere ääres kõrgemal liivakal-
dal. Meri oli seal madal, täis liivajoome-
sid. Lapsed olid väikesed, kõige noo-
rem parajasti käima õppinud. Et isale 
töörahu võimaldada, veetsime terved 
päevad all mere ääres ja joomedel päi-
kese käes ja vees. 

„Jälle need naksitrallid” sündis Käs-
mus.

Oli plaan kirjutada veel ka naksitralli-
de seiklustest mere ääres. Algus oli ju-
ba läbi mõeldud: naksitrallid jõudsid lõ-
puks liivaranda, kus ennast mõnusalt 
tundsid. Ajaviiteks hakkasid nad ehita-
ma liivalossi. Loss kerkis ja kerkis, 
kolm mehikest läksid üha enam hoogu, 
nad ehitasid lossi nii suure innuga, et 
äkki leidsid, et on ise oma lossi vangid. 

Nad olid ehitanud lossi enese ümber, 
nad olid ise end sisse müürinud.

Nõnda võib ka inimene oma eluhoia-
kutesse kinni jääda.

Paraku jäi see raamat vaid kavatsu-
seks, sest raske haigus tabas kirjutajat. 
Kuidas naksitrallid liivalossist 
välja pääsesid, jäigi saladuseks. 

Kuidas sündisid Naksitrallid
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suunas mossitama, aga kaua sa ikka to-
rised. Lõppeks õige ka: mida targemaid 
küsimusi võhik esitab, seda eredamalt 
saab särada asjatundja.

Lisaks saab raamatu lugeja teada üht-
teist õpetlikku – näiteks kuidas ratsuta-
da muula seljas läbi kaktusi täis pikitud 
Mehhiko kõrbe, muutumata sealjuures 
hakklihatombuks; midagi müüte kum-
mutavat ja mõtlema panevat – näiteks 
et iga haisurma surnud inimese kohta 
on kuni 30 miljonit inimsurma surnud 
haid, kokku kuni 150 miljonit aastas 
ning nii mõndagi bioloogilist – näiteks 
et voalaavo on loom, kelle kavandami-
seks läheb tarvis elavat kujutlusvõimet, 
täiesti vabu käsi ja pudelit viina.

Ah jaa, et miks nad siis lõpuks Hii-
nasse ei läinud? Sellest peate juba raa-
matust lugema, kuna lehe-
ruum sai siinkohal paraku ot

pärased, kibe ei ole ja läilaks ka ei lähe.
Teosest kõneldes ei saa paratamatult 

üle ega ümber algupärasest „Viimasest 
võimalusest näha”, mille paarikümne 
aasta eest kirjutas praeguseks juba 
mõnd aega manalateed mõõtev Doug-
las Adams. 

Vapustav reis
Tema andunud austajatele pidi see raa-
mat toona olema ilmselt šokk, kuna seni 
hüsteeriliselt naljakat ja nutikat ulmet 
kirjutanud mees (viiest osast koosnev 
triloogia „Pöidlaküüdi reisijuht galakti-
kas”, nooruses tegi kaastööd ka Monty 
Pythonile) oli otsekui ära tehtud ning 
kirjutas sedapuhku hoopis mõtlikult ja 
lõbusalt sellest, kuidas ta oma bioloo-
gist sõbra Mark Carwardine’iga mööda 
maailma ringi sõitis ja väljasuremisohus 
loomi otsis. Sellest reisist Adams enam 
ei toibunudki, temast sai usin loodus- ja 
keskkonnakaitseaktivist.

20 aastat pärast esimest reisi võttis 
Carwardine ette uue retke samadel ra-
dadel, et uurida, mis on vahepeal juhtu-
nud ning kuidas omal ajal otsitud ja lei-
tud loomadel läheb. Kuna Adams ei 
saanud eksistentsiaalsetel põhjustel 
osaleda, veenis Carwardine endaga 

Raivo Hool 
tõlkija

Neile, kel on kiire ja kes ei viitsi 
kõiki neid umbes viit tuhandet 
tähemärki lugeda: „Viimane 

võimalus näha” on ühtaegu lustakas ja 
mõtlik lugu sellest, kuidas bioloog 
Mark Carwardine ning näitleja ja koo-
mik Stephen Fry sõidavad mööda maa-
ilma ringi, otsivad väljasuremisohus 
loomi ning vaatavad, kuidas neil läheb. 

Mõnd looma nad enam ei leiagi, sest 
neid ei leia enam mitte keegi, kuid teisi 
loomi on ju ka, inimestest rääkimata, 
ning nalja peab samuti saama. Carwar-
dine ja Fry käivad Amasoonias, Kon-
gos, Madagaskaril, Kagu-Aasias ja 
Mehhikos, satuvad sekeldustesse ja 
korra murravad ka luid, kuid Hiinasse 
nad lõppude lõpuks ometigi ei sõida.

Kõigepealt raamat  
ja alles siis film 
Paljud on kindlasti kas või ETV-st näi-
nud ka Carwardine’i ja Fry reiside käi-
gus vändatud BBC samanimelist tele-
sarja ning mõni võib ehk arvata, et mis 
sellest raamatust enam, kui kõik hea ja 
parem tuleb värviliselt koju kätte ja se-
da võib virvendavalt ekraanilt imetleda. 
Igaühele muidugi oma, aga tõlkimise 
käigus selgus, et need kaks meediumi 
täiendavad teineteist suurepäraselt. 

Õigupoolest võikski raamatut lugeda 
käsikäes telesarja vaatamisega, ikka 
peatüki kaupa ning millises järjekorras 
kellelegi rohkem meeldib, ehkki pigem 
siiski kõigepealt raamat ja alles siis 
film. Telekapilt küll liigub, aga raama-
tus on siiski kõike palju rohkem, pildid 
on veelgi värvilisemad ning sealjuures 
leidub nii mõndagi, mis filmist vaatajate 
säästmiseks välja lõigati.

Vaatajaid-lugejaid säästab ka raamatu 
stiil. Tõsi on, et õigupoolest on teose  
aines ju sageli üsna kurb, kohati traagi-
linegi. Et lugeja seda raamatut esimese 
peatüki keskel masendunult nurka ei 
viskaks ja džinnipudeli järele ei haa-
raks, on hea sulega ja sugugi mitte suu 
peale kukkunud Carwardine reisiselts-
konna odüsseiat kirjeldanud nii  
humoorikalt, et komöödia maskeerib 
tragöödiat. Teadagi: ravimi kibedat 
maitset tuleb varjata millegi magusaga. 
Selle raamatu raviomadused on suure-

Kirke Volmer 
13, Titanicu fänn 

Gill Pauli raamat on väga põnev ja 
erakordselt nauditav ajalooline 
raamat. Seda oli kohe raske 

käest ära panna! Mulle meeldis just 
see, et raamatus on kindlad faktid päris 
inimestest, nende lood ja elud, mitte 
oletustele tuginevad faktid. 

Igal paaril kolmeteistkümnest on 
oma lugu, kuidas nad kohtusid ja kui-
das neist paar sai. Ja ka see, kuidas nad 
reisile otsustasid minna, kuigi nii mõn-
dagi neist oli hoiatatud seda mitte tege-
ma. Mõne naise armastus oli nii suur, 
et ta keeldus meheta paati minemast ja 

jäigi laevale kindlalt surma ootama.
Ma teadsin Titanicust eelnevalt juba 

päris palju, pärast filmi vaatamist hak-
kas see teema mind huvitama. Seda 
raamatut võiksin Titanicu fänni unis-
tuste väljaandeks nimetada, olin ammu 
midagi sellist oodanud. Raamatus on 
palju fotosid nii laevast endast (kajutid, 
saalid, piletid jne) kui ka nendest abi-
elupaaridest ja nende elust. Selliseid va-
nu fotosid on tohutult huvitav uurida – 
kõik on ju nii testmoodi! Sellised pildid 
justkui viivad sind ajas tagasi.

Selle laevaga seoses tekib minus nii 
palju tundeid ja küsimusi, ehkki Titanic 
on nüüdseks juba üle saja aasta vee all 
olnud. Nii tahaks meeskonnaliikmetelt 
küsida: miks nad märkasid jäämäge nii 

hilja? Miks nad ei kuulanud hoiatusi ja 
sõitsid ikka täiskiirusel edasi? Miks vä-
hendati päästepaatide arvu miinimum-
piirini? Jne.

Minu jaoks on nii ebaõiglane, et esi-
mese klassi reisijatel oli eesõigus ainult 
sellepärast, et nad olid rikkamad. Kol-
manda klassi reisijad jäeti ju lukustatud 
väravate taha. Nad ei saanud isegi ürita-
da end päästa ja ellu jääda! Jääb mulje, 
et kui pole raha, pead kas reisist loobu-
ma või arvestama surmaga, mida väike 
rahakott võib tähendada. See on kurb.

Raamatut aga soovitan lugeda kõigil, 
igaüks leiab sellest midagi. See on mõt-
lemapanev, kuidas võimas Atlandi oo-
kean neelas 15. aprillil 1912 unistuste 
laeva. Inimene jääb loodusele alla, kui 

Pildil on Mark Carwardine koos kolme ja poole aastase mitu tonni kaaluva lõuna laimokk-ninasarvikuga, kes oli arvatavasti Aafrika 
taltsaim ninasarvik.           Foto raaMatust

Titanicu tõestisündinud armastuslood

kaasa tulema Adamsi hea sõbra Step-
hen Fry, kes pole samuti tuntud erilise 
puukallistaja ja loodusesõbrana. Aeg 
näitab, kas Fryle mõjusid need retked 
sama vapustavalt kui omal ajal Adamsi-
le, kuid tema eessõna sellele raamatule 
paistab kinnitavat, et ta ei naasnud ko-
dumaale, tühi pilk silmis.

Erinevate vaatenurkade pinge
Kui nüüd loomad välja arvata, siis ongi 
üks selle raamatu põhiatraktsioone 
see, kuidas tuultes ja vihmades karas-
tunud bioloog ning telestuudio rambi-
valgusega harjunud ning kamina ees 
viskit timmida eelistav näitleja omava-
hel hakkama saavad ning kuidas nende 
vaatevinklite erinevus tegevust edasi 
viib. Ka esimese raamatu puhul oli 
Douglas Adams kaasas selleks, et esi-
tada loomade kohta Carwardine’ile võ-
hiklikke küsimusi, mille peale siis bio-
loog pritsis tulevaste lugejate tarvis 
tarku vastuseid. 

Et tehnika on edasi arenenud ning 
Stephen Fry on paadunud interneti-
sõltlane, tegi ta mõnikord sohki ning 
luges enne küsimusteni jõudmist Wiki-
pediast vastavad artiklid läbi. Korra pa-
ni see väsinud mehed isegi teineteise 

Kurb lugu, mis paneb 
naerma, mitte jooma

Viimane  
võimalus näha
Mark Carwardine, 
Stephen Fry
tõlkinud Raivo Hool
320 lk, kõva köide 

Titanicu  
armastuslood 
Gill Paul
tõlkinud Helen Haav
192 lk, kõva köide

Väikelapse  
sotsiaalsus
Liisa Keltikangas- 
Järvinen
tõlkinud Mare Leino
168 lk
pehme köide
Lasteaias käimine iseenesest lapse 
sotsiaalseid oskusi ei arenda ja liiga 
varajane sattumine ülearu suurde 
seltskonda võib sotsiaalsete oskuste 
arengut hoopis pärssida. Millised 
rühma kogemused võiksid aga lapse-
le soodsalt mõjuda? Kas mudilased 
peavad tõesti suutma ise enda eest 
seista, end kaitsta ning konfliktegi  
lahendada? Millised on alla kolme 
aastaste sotsiaalsed oskused?
Raamat on kirjutatud väikelaste vane-
matele, pedagoogidele, kasvatajate-
le, üliõpilastele. Päevahoiu kvaliteet 
on otseselt seotud uue põlvkonna 
sotsiaalsuse kujunemisega. 

Malaisia ja  
Singapur
Silmaringi reisijuht 
368 lk, pehme köide
Malaisia oivaliste maas-
tike ja ebaharilike loo-
madega rahvuspargid 
tõmbavad ligi loodushuvilisi, saared 
meelitavad sukeldujaid, keda köida-
vad sügavike saladused. Siinsetes 
suurlinnades, iseäranis Singapuris ja 
Kuala Lumpuris, näeb ajaloomälesti-
si, saab osa kultuurisündmustest, 
võib osta käsitööesemeid ning nauti-
da malai, hiina ja india kokakunsti. 
Raamatus tutvustatakse Kagu-Aasia 
huvipakkuvamate sihtkohtade ere-
daid külgi.

Pendliraamat 
Sig Lonegren 
tõlkinud  
Anna-Liisa Tiisma 
128 lk, raamat ja 
pendel karbis 
Raamatus selgitatakse, kuidas pend-
liga töötada. Tähtkuju kaartide kohal 
pendlit kiigutades on hea mediteeri-
da enese ja oma elu üle, vaagida 
oma soove, vajadusi ja võimalusi.  
Nii saab intuitsiooni abiks võttes lan-
getada õigemaid otsuseid või lihtsalt 
eneses selgust saada. Pole vaja  
hakata kohe veesooni ja naftamaard-
laid otsima või tulevasi sündmusi  
ennustama, ehkki raamat pakub ka 
selleks juhiseid.

Dinosaurused
Jen Green
tõlkinud Karel Viotti
22 lk
kõva köide
Hiigelsuur 3-D pla-
kat, kuus animeeritud pilti ja uue-
mad teaduslikud faktid teevad raa-
matust vastupandamatu abimehe 
iga tõelise dinosauruseuurija jaoks. 
Põnevad illustratsioonid võimalda-
vad eelajaloolisi loomi üksikasjali-
kult vaadelda. Juttu tuleb nii hiiglas-
likest taimtoidulistest saurustest kui 
ka kõige tigedamatest lihasööjatest.

Inimese keha
Miranda Smith
tõlkinud  
Hanna Ingerpuu
22 lk
kõva köide
Suure kolmemõõtmelise plakati, 
kuue liikuva pildi ja uusimate uuri-
mustulemustega raamat on lõbus ja 
interaktiivne teejuht hämmastava 
inimkeha tundmaõppimisel. Värvili-
sed illustratsioonid tutvustavad  
detailselt kõiki elundkondi peast  
varvasteni.

ilmunud

ei arvesta temaga. Mis oleks Titanicust 
saanud, kui ta poleks uppunud? Ise 
olen mõelnud, et äkki hotell või muu-
seum kusagil sadamas? Aga meil on 
võimalik ainult unistada ja lugeda mä-
lestusi nendelt, kes olid selle laevaga 
ise kokku puutunud.
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Salamõrtsuka  
teekond.  
I osa
Robin Hobb
tõlkinud Juhan Habicht  
ja Kaaren Kaer
560 lk, kõva köide
Fitz on kõigi teada surnud ja maha-
maetud. Ennast kuningaks kuulutanud 
prints Regal on Hirvelossi paljaks riisu-
nud ja sisemaale tõmbunud, jättes 
ranniku rüüstajate meelevalda. Burric-
hil ja Chade’il olid aga oma plaanid, 
kuidas Fitz päästa ja tema abil Kuue 
Hertsogkonna lagunemist takistada. 
Nüüd on Fitz uuesti toibunud, kuid 
leiab, et ta on jäänud üksi ning peab 
ise otsustama, mida edasi teha. Ta 
saab taidudes korraks ühenduse  
Verityga ning teab, et peab oma õiget  
kuningat otsima minema ning aitama 
tal kutsuda legendaarsed elderlingid 
Kuut Hertsogkonda hädas päästma. 
Abiks on Fitzil esialgu üksnes Öösilm.

Maagilised loitsud
Silja
tõlkinud Helena Niidla
144 lk 
Kõva köide
Keldi wicca ülempreestrinna Silja on 
sellesse raamatusse kirja pannud  
loitsud, mis tema enda praktikas on 
edukalt mõjunud: tema näpunäidete 
abil suudab iga huviline nõiakunstis 
edusamme teha, et oma ellu rohkem 
armastust, raha ja õnne tuua. Raama-
tus on loitse kõigi eluvaldkondade 
kohta, sealhulgas armastus, raha, 
õnn, töö ja suhted. Autor õpetab,  
kuidas loitse enda jaoks sobivaks 
muuta ja ise loitse luua, samuti tut-
vustab maagilisi rituaale ja tavasid, 
mis aitavad nõiakunstiga süvitsi  
tegeleda.

Õnnemäng
Felix Francis
tõlkinud  
Toomas Taul
352 lk
pehme köide
Nick Foxton võitis kunagi Grand Natio-
nali, kuid tema karjäär lõppes ränga 
õnnetuse tõttu. Tagasi võidusõiduraja-
le jõuab ta juba pealtvaatajana –  
aastaid hiljem, kuid taas tähelepanu 
äratades. Kui Nicki finantsnõustaja va-
hetult enne võiduajamist maha lastak-
se, ei oska ta politseid millegagi aida-
ta, sest ei suuda mõista, miks peaks 
keegi tahtma tema sõpra tappa. Leid-
nud aga Herbi taskust ähvarduskirja, 
saab ta aru, et ei teadnud sõbra elust 
nii palju, kui ta arvas. Ja kui veel sel-
gub, et Herb on teinud ta oma testa-
mendis enda pärijaks, läheb kogu lugu 
üsna kurjakuulutavaks ning Nick peab  
hoolitsema selle eest, et temast ei 
saaks järgmist ohvrit.

Varjude tuisk
Aleksei Pehhov
tõlkinud  
Veronika Einberg
496 lk
kõva köide
Majesteetlikud Zagraba laaned peida-
vad kuldlehiste võrade all kadunud 
rasside hüljatud linnu, sõjakate orki-
de külasid, legendaarset Labürinti ja 
Kondilosside hauakoopaid. Maa-alus-
te katakombide sünged sügavikud 
hoiavad kiivalt pimeduse ajastu sala-
dusi. Hirmus mõeldagi, mis ootab ees 
uljaspead, kel jätkub rumalust häirida 
selle paiga rahu. Meistervaras Garret 
on küll õppinud varjudega tantsima, 
kuid kas tal õnnestub Vikerkaare sarv 
Hrad Speinist kätte saada ja Zagra-
bast eluga välja tulla?
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ilmunud
Maja salapärase  
järve ääres
Kristin Hannah
tõlkinud Tiia Krass
sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
320 lk, kõva köide
Emata kasvanud Annie Colwater usub, 
et ainus võimalus elus edasi jõuda on 
olla ideaalne naine ja ema. Perekonna 
nimel on ta matnud omaenese loo-
meimpulsid, emotsionaalsed vajadu-
sed ja unistused. Kui tema tütar  
Natalie Euroopasse õppima sõidab ja 
abikaasa teatab, et armastab teist, noo-
remat naist, kaob Annie’l täielikult pind 
jalge alt. Sügavalt vapustatud, otsib ta 
pelgupaika isakodus, väikeses linnake-
ses, kus ta üles kasvas. Seal kohtab ta 
hiljuti lesestunud koolipõlve armsamat 
Nick Delacroix’d. Just siis, kui Annie 
mõistab, et tal on tekkinud uus võima-
lus õnneks, purustab ootamatu  
elupööre kõik ta lootused. 

Kõrvalepõige
Holger Kaints
368 lk
kõva köide
Selle romaani minatege-
lane avastab ühel ilusal 
suvepäeval keset Tallinna linna äkki,  
et ta on muutunud nähtamatuks. Tolle 
ebahariliku olukorraga kaasneb palju 
ebamugavusi, sest tavapärasel moel 
„nähtavate inimeste maailmaga” tal 
enam kontakteeruda võimalik ei ole. 
Samas avaneb seni igas mõttes  
küllaltki keskmist elu elanud, nelja-
kümnele lähenevale mehele, kes oma 
olukorra tõttu on nüüd sunnitud elu 
kõrvaltvaatajaks, ja kellel äkki on aega 
vaadelda, mõtiskleda ja varemolnut 
meenutada, ümbritsevast maailmast 
hoopis teistsugune pilt. 

Praktiline  
nõiakunst
Reeli Reinaus
344 lk
pehme köide
Reeli Reinausi uus romaan 
kõneleb vaimsetest eneseotsingutest, 
sõprusest, armastusest ja reetmisest. 
Tegevus toimub nii olevikus ja minevi-
kus kui ka paralleelmaailmades, nii 
Eestis, Ameerika Ühendriikides kui 
Mehhikos. Peategelaste – neiu ja kahe 
USA kõrgkoolis õppiva noormehe – 
elud põimuvad ootamatult, mõjutades 
üksteist rohkem ja sügavamalt kui  
nad esialgu arvata oskavad. 
Reeli Reinaus (s 1977) on kirjutanud 
peamiselt laste- ja noorteraamatuid 
ning avaldanud kaks luulekogu. Olles 
õppinud nii teoloogiat kui ka folkloris-
tikat, käsitleb ta oma teostes sageli 
eesti rahvaluule ja -usundiga seotud 
nähtusi.

Täielik skandaal.  
I osa
Penny Vincenzi
tõlkinud Tiina Viil
sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
376 lk, kõva köide
Kaheksakümnendate aastate üks suu-
remaid skandaale oli seotud Lloydsi 
pangaga. Algas see aeglaselt, kuid 
hakkas peagi kasvama nagu lumepall. 
Järsku avastasid tuhanded inimesed, 
et nende nii turvaline elu on lõhutud, 
lootused purunenud. 
Penny Vincenzi vaatleb gruppi inimesi, 
kes on pangaskandaalis kannatada 
saanud ning teeb seda ülimalt paelu-
valt. Ta kirjeldab haaravalt, milleks on 
inimesed valmis niisuguses olukorras 
ning millised iseloomujooned see  
kelleski välja toob. 

Püramiid
Henning Mankell
tõlkinud Kadri Papp
352 lk 
pehme köide 

Lumememm
Jo Nesbø
tõlkinud  
Sigrid Tooming
424 lk 
pehme köide

Üks lask
Lee Child
tõlkinud Lauri Saaber
368 lk 
pehme köide

Teekond. 
2. osa 
Justin Cronin
tõlkinud Tiina Aug
416 lk 
kõva köide

Puhas kättemaks
Jens Lapidus
tõlkinud Heidi Saar
504 lk 
pehme köide

Jaan Martinson 
Õhtuleht

Nagu väärikad mõisnikud veine, 
nii korjavad kirjastused krimi-
keldrisse väärt autoreid, kelle 

toodang on hõrk nauding õhtuses ka-
minakumas nii praegu kui ka aastate 
pärast. 

On raamatuid, mille asetad pärast lä-
bilugemist riiulisse kahtlusega, kas se-
da kunagi enam kätte võtad. Ja on raa-
matuid, mille teist (ja kolmandat) korda 
lugemiseks broneerid aja juba ette, näi-
teks pensionipäeviks.

Siinkohal noppeid kirjastuse Varrak 
krimiriiulilt. Viis autorit, kelle teoste 
väärtus ajas ei muutu, mistap oleks ül-
las tegu neid kodusesse raamatukokku 
soetada järgmistele põlvkondadele nau-
timiseks.

Jens Lapidus:  
jõhker ja värske
Rootslane Lapidus kerkis Stockholmi 
noir-triloogiaga – „Puhas kättemaks” on 
teine raamat – komeedina kõrgustesse. 
Rootsimaa pealinna hämar tegelikkus 
on neis raamatuis jõuliselt, täpselt, de-
tailirohkelt, hirmutavalt ja julmalt usuta-
valt päevavalgele rebitud.

Katte kergitamine näilisuselt, et meil, 
heaoluühiskonna asukatel, on kõik kor-
ras, avab kolme tegelase kaudu põrguli-
ku pildi.

Araablane Mahmud üritab pärast lü-
hivisiiti trellide taha elada puhtalt ja au-
salt, paraku on side Jugoslaavia maffia-
ga liiga tugev.

Politseinik Thomas tahab Stockholmi 
solgist puhtaks rookida, unustamata see-
juures mõõdukalt endagi taskuid täita. 
Üldiselt on ta ideeline tüüp, kuid õnnetu-
seks komistab ta kahtlase kuritöö otsa, 
mis on seotud Rootsimaa sajandi mõrva, 
peaminister Olaf Palme tapmisega.

Kaheksa aastat palgasõdurina leiba 
teeninud Niklas naaseb koju ning proo-
vib oma segilöödud psüühikaga ja kar-
mide lapsepõlvemälestustega siiski elus 
mingit kohta leida.

Kolm kaotsiläinud hinge sadade oma-
suguste hulgas…

Jo Nesbø: külm ja põhjamaine
Politseiuurija Harry Hole trööstitut, 
kuid idealistlikku eksistentsi kirjeldava 
sarja raamatud on võitnud arvukalt 
kõikvõimalikke auhindu ja lähevad aina 
paremaks.

Jo Nesbø loob ainuüksi ilmastiku kau-
du – tegevus toimub kas talvel või jahe-
vihmasel suvel – raamatule tooni. Sa-
mas, ega alkohoolikust ja elumuredes-
se uppuv üksik kauboi Hole talukski 
kirgast päikesevalgust.

Sarja viies eesti keelde tõlgitud raa-
mat „Lumememm” algab hingekriipi-
valt: laps leiab ühtäkki aeda tekkinud, 
muidu nii laheda lumemehe kaelast ain-
sa asja, mis emast alles jääb – tema salli.

Nagu selgub, pole lumememm ja ka-
dunud naisterahvas üksikjuhus, vaid vii-
mastel aastatel Norras üsnagi sümpto-
maatiline. Hole, kes püsib kestvate jõu-
pingutuste abil kaine, saab ülesande 
memmede saladus paljastada ning part-
neriks kauni noore politseineiu. 

Nesbø suudab suurepärase sujuvuse-
ga lugu edasi kanda ning lisada aina uu-
si detaile ja detailikesi, mis paistavad es-

mapilgul puslesse sobivat, aga ühel het-
kel saabub mõistmine – nii lugejal kui 
Holel –, et asi ei klapi. See, mis peaks 
olema õige, on vale. 

Justin Cronin: tulevikukuulutaja
USA armee salajane supersõdurite loo-
mise projekt läheb nurja ning ohtliku 
viirusega nakatatud katsealused pääse-
vad vabadusse. Nende hirmuäratavate 
vampiirilaadsete olendite tõttu muutub 
maailm ühe ööga. Tsivilisatsioon vari-
seb kokku. Kuid mööda laastatud maad 
rändab ka kuueaastane Amy Harper 
Bellafonte, noorim katsealune, kelle 
saatuseks on päästa maailm…

Triloogia esimese raamatu teises 
osas jätkuvad Amy ja tema sõprade 
seiklused tulevikumaailmas, ees pikk 
teekond läbi laastatud maa, kus varitse-
vad vaid ohud. On möllu, on põnevust ja 
ka lootust, et inimkond ei hävi lõplikult.

Lee Child: üksik uitaja
Mitu aastat tagasi, kui USA erusõjaväe-
lane, üksik uitaja Jack Reacher, kes aina 
probleemide keskmesse satub ja siis 
neid skandinaavialiku rahu saatel la-
hendab, esimest korda Eestimaale il-
mus, pälvis raamat tema tegemistest 
Õhtulehe aasta krimka auhinna. Nüüd 
on uitaja pärast pisukest pausi viiendat 
korda – raamatus „Üks lask” – taas siin-
mail käimas. Undröövivalt.

Reacher. Mees, kes elab kõikjal ja 
mitte kusagil. Tal pole ei kodu ega kot-
ti, taskus vaid vajaminev raharull ja 
hambahari. Ta tuleb, millal tahab, ja lä-
heb, millal tahab.

Seekord tahab ta tulla väikelinna, kus 
endine sõjaväelane on korraldanud ve-
rise väljanäituse: tulistanud päise päeva 
ajal surnuks viis juhuslikku jalakäijat. 
Nagu selgub, on mõrvar varemgi mida-
gi samalaadset korraldanud, kuid siis 
mätsis USA armee juhtkond verepulma 
kinni.

Paraku on juhtunus kõik mulaaž. 
Reacheril on silma seda märgata ning 
sammhaaval hakkab ta tõe poole sam-
muma. Killuke siit, killuke sealt. Takis-
tustele vaatamata, sest tõe leidmine po-
le paljudele meelepärane.

Henning Mankell:  
soe ja omane 
Nii kahju kui see ka on, hakkavad Ystadi 
kriminaalpolitsei komissari Kurt Wal-
landeri lood otsa saama. „Püramiid” on 
eelviimane, kuid sellega tasub Henning 
Mankell lugejate ees võla – ta liigub aja-

loos tagasi ning kirjeldab seda, mis juh-
tus enne alguspunkti, enne 8. jaanuari 
1990, kui Wallanderi äratab öine telefo-
nihelin ja alguse saab Wallanderi sarja 
esimene raamat „Näota mõrvarid”.

Tagasivaade koosneb viiest lühiloost, 
kus noorest ja rohelisest Wallanderist, 
kes laseb algatuseks kurjategijal end 
äärepealt teise ilma saata, kujuneb kirg-
lik, kogenud, tark ja isepäine Wallander.

Viis järku Wallanderi elus. Tähtsad 
kõik. Kuriteod leiavad lahenduse ja kaa-
gid saavad surma või pannakse trellide 
taha. Ent samavõrd selgitavad lood Wal-
landeri mõttemaailma arengut ja isikli-
kus elus toimunut – armumine, abiellu-
mine, tütre sünd, lahkukasvamine, lah-
kuminek, üksindus…

Pikk päevatee kaob 
krimkaga öösse…

Foto: © Ying Feng Johansson, DreaMstiMe.coM



Eesti orhideed 
Tarmo Pikner
262 lk, kõva köide
Käesolev raamat on 
sündinud autori suurest 
huvist looduslike orhi-
deede vastu. Raamat on mõeldud 
eeskätt loodusearmastajale, kuid an-
nab ka botaanikuile võimaluse mälu 
värskendada nii orhideede liigisisest 
kui ka liikidevahelist mitmekesisust 
väljendavate orhideefotode kaudu. 
Taimede kirjeldamisel on autor piir-
dunud tunnustega, mis on nähtavad 
palja silmaga või läbi fotoobjektiivi. 

Hämmastav kass
Fakte ja vahepalu
Tammy Gagne
tõlkinud Helje Heinoja
192 lk, kõva köide
See praktilisi näpunäi-
teid, lustakaid fakte ja toredaid  
lugusid täis raamat on suurepärane 
täiendus iga kassifänni raamaturiiu-
lis. Muu hulgas saate teada, kui hästi 
kassid tegelikult pimedas näevad ja 
kuidas on lood kasside üheksa eluga, 
aga ka seda, mille Isaac Newton  
leiutas oma kasside jaoks. 

Unenägude  
seletaja
Gustavus  
Hindman Miller
tõlkinud Marju Algvere
424 lk, kõva köide
Inimesi on läbi aegade erutanud  
unenäod. Kuidas neisse suhtuda? 
Unenäod on meie hinge peegel:  
ükskõik keda või mida me unes koh-
tame, kohtame neis alati iseennast. 
Gustavus Hindman Milleri „Unenägu-
de seletajast” (esmatrükk 1901) on 
olnud huvitatud mitmed põlvkonnad 
ja seda on läbi aastakümnete avalda-
tud kokku üle 40 korra. See on huvi-
tav ja ka lõbus kirjavara juba ajastu 
hõngu pärast. Raamatus on kokku 
üle 10 000 unesümboli tõlgenduse 
ning teemad on esitatud tähestikuli-
ses järjekorras. 

Vahvad  
heegelruudud
Margaret Hubert
tõlkinud Ülle Suvi
176 lk,
kõva köide
Ruudumotiivide heegeldamine on  
tore ja loominguline tegevus ja tavali-
selt üks esimesi asju, mille heegelda-
mine selgeks õpitakse. Selles raama-
tus on 75 ruudumustrit koos juhendi-
te ja skeemidega, töövõtted ja ideed 
motiividest esemete kavandamiseks 
ning lisaks näidiseks 25 kavandit.

Talikülv
Katrin Uverskaja
200 lk, kõva köide
Talikülv on erakordselt 
lihtne taimede ettekasva-
tamise meetod, mis või-
maldab kevade järele õhkavatel rohe-
näppudel alustada aiandushooaega 
juba talvel. See ei nõua suuri investee-
ringuid, päikesepaisteliste aknalauda-
de või kasvuhoone olemasolu ega ka 
spetsiaalsete valguslaudade muretse-
mist ja põhineb suures osas materjali-
de taaskasutusel. Talikülvi seemikud 
on vastupidavad ja külmakartmatud.

Laste, loovuse ja 
tuleviku feng shui 
Siret ja Janno Seeder
184 lk, pehme köide
Missuguse tee sa valid, 
et äratada oma loovus ja 
luua oma tulevik? Kas valid võitluse 
või rõõmu tee? Kas oled teinud nime-
kirja selle kohta, mis toob su ellu rõõ-
mu? Raamatus käsitletakse laste, loo-
vuse ja tuleviku tsooni tasakaalutust, 
harmoneerimise viise ja aktiveerimist. 
Tegemist on sarja „Feng shui ja  
bagua” seitsmenda raamatuga.

Viltimise rõõm
Kaunid aksessuaarid 
riietusele ja kodule
Gillian Harris
tõlkinud Mari Vihuri
146 lk, kõva köide
Viltimine on viimastel aastatel kõvasti 
populaarsust kogunud. Värviline heie 
on muutunud kauplustes kättesaada-
vaks ning see laotab käsitöösõbra ette 
mitmekülgsema värvipaleti kui kunagi 
varem. Raamatu autor kasutab villa 
nagu vesivärve, maalides läbikuma-
vaid värvikihte ja sujuvalt üleminevaid 
kattekihte. Siin  õpetatakse viltimis-
võtted alates lihtsast nõelviltimisest 
kuni vildipitsi ja nunoviltimiseni ning 
samuti kolmemõõtmeliste viltesemete 
valmistamist. Raamatu ideedekogu on 
mõeldud nii täiesti algajatele kui ka 
kogenud viltijatele.

Kootud sallid  
kogu maailmast 
tõlkinud Ülle Suvi
144 lk, kõva köide
Selles raamatus on 23 eri 
stiilis ja tehnikas mustrit, 
mille autorid on mitmed suurte koge-
mustega ja uudishimulikud disaine-
rid. Mustrid on pärit Norrast, Rootsist, 
Islandilt, Šotimaalt ja Eestist. Raamat 
sisaldab keeruliste pitsrätikute, kahe-
kordses värvikoes ja palmikutega sal-
lide mustreid, lisatud on koeskeemide 
näidised ja fotod. 

haigus, meie lapse põlvekene terveks! 
Ja sõprade-kolleegidega kohvilaua taga 
vesteldes kuuleb sageli, et üks või teine 
tuttav on käinud end selle või teise nägi-
ja või teadja juures korda tegemas. 

Rahvameditsiini võib pidada sama va-
naks kui inimkonda. Osana rahvakul-
tuurist sisaldab rahvameditsiin rikkali-
kult rahvapärimuslikke uskumusi ja 
teadmisi tervise ja haiguste ning haigus-
te vältimise, ravivõtete ja -vahendite 
kohta. Vanad arusaamad haiguste ravist 
ja tekkepõhjustusest on segunenud ae-
gade jooksul uuematega, kuid ka aka-
deemiline meditsiinitraditsioon ja -kir-
jandus on kujundanud ja suunanud rah-
va meditsiinilist mõtlemist.

Rahvameditsiin etnoloogi  
ja kultuuriloolase pilguga
Selles raamatus vaatlen eesti rahvame-
ditsiini etnoloogi ja kultuuriloolase pil-
guga: mida peetakse silmas, kui räägi-
takse-kirjutatakse rahva-, etno- või päri-
musmeditsiinist; missugused on läbi 
aegade olnud inimeste arusaamised 
erinevate haiguste põhjustest ning mil-
liseid ravivõtteid ja -viise on ühest või 
teisest tõvest jagusaamiseks pruugitud 
või pruugitakse tänini ning kuidas on 

Marju Kõivupuu 
raamatu autor, folklorist ja pärandisaadik 

Rahvasuus on käibel ütlus, et iga 
eestlane peab ennast asjatund-
jaks meditsiini ja poliitika alal 

ning võtab sel teemal meelsasti sõna. 
On tõsi, et pea igas perekonnas leidub 
keegi, kes oskab lihtsamate tervisehä-
dade puhul nõu ja abi anda, tunneb 
hästi looduses kasvavaid ravimtaimi, 
kogub või kasvatab neid ise ja kasutab 
taimravi erinevate haiguste raviks või 
lihtsalt organismi puhastamiseks- 
turgutamiseks.

Rahvameditsiin on  
sama vana kui inimkond
Tõenäoliselt on enamik meist külmetu-
mise korral joonud tassikese kuuma 
hõrgulõhnalist, koduniidult pärit taime-
dest teed meega, hinganud sisse kartu-
liauru, söönud küüslauku või käinud 
saunas kase- või kadakavihaga tervist 
toomas. Mänguhoos kukkunud pisipõn-
nile on kõige operatiivsem kiirabi ikka 
ema või vanaema, kes haigele kohale 
peale puhub ja teinekord ravisõnugi lau-
suda mõistab – varesele valu, harakale 
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erinevatel aegadel suhtutud erinevate 
haiguste põdejatesse, sest hoolimata 
inimeste eluea pikenemisest, saavutus-
test geeneetika vallas, kunstlikust vil-
jastamisest, looteuuringutest ja palju-
dest teistest arstiteaduse silmapaistva-
test saavutustest ei ole rahvameditsiin 
tänapäeval jäänud sugugi tagaplaanile, 
vaid tal on üsnagi arvestatav koht meie 
igapäevaelus. 

Kuigi see raamat ei liigitu nn ene-
seabiõpikuks, kust leida tarka nõu ühe 
või teise haiguse ravimiseks, täidab ta 
loodetavasti oma peamise eesmärgi –  
olla lugejatele huvitavaks ja ehk mõtle-
mapanevakski teejuhiks rahvapärase  
meditsiinilise mõtte maailma ning seda 
mõjutanud-kujundanud ajaloolis-kultuu-
riliste tegurite juurde. 

Varesele valu,  
harakale haigus...

ilmunud

Mälestused
Ilmar Raamot
768 lk, kõva köide

On raske leida mõnd ajaloolõuen-
dit, millele oleks maalitud roh-
kem olulist ja isiklikult Eesti 

ajaloos kogetut kui Ilmar Raamoti 
(1900–1991) mälestusteraamatud, mis 
on nüüd esimest korda avaldatud ka 
Eestis. Paguluses tulid need välja ka-
hes jaos. 

Ilmar Raamot oli minu vanemate hea 
tuttav, meie pered elasid teineteisest 
vaid paari kilomeetri kaugusel. Kuigi 
veerand sajandit Raamotist noorem, oli 
mu isa samuti Reaalkooli vilistlane ning 
ju sellest nende sõprus sündiski. Olin 

tavaline laps ja vanainimeste jutud mind 
ei köitnud. Mistõttu jäin paljust ilma, 
Vabadussõja kirjeldustest ja muustki. 
Aga hiljem, kui olin Raamoti mälestuste 
esimese köite vaimustusega läbi luge-
nud, oli mul võimalus teda külastada ja 
temaga juttu ajada. Ta kirjutas sel ajal 
mälestuste teist osa, oli 87-aastaselt era-
kordselt erk ja heatujuline ning ilmsesti 
parima mäluga inimene, keda olen ko-
hanud. Enamik tema räägitust leidis ko-
ha neli aastat hiljem ilmunud raamatus.

Esimese osa põnevaimad leheküljed 
kirjeldavad detailselt Reaalkooli õpilase 
teekonda soomusrongil nr. 2. Jutustus 
on nii kaasahaarav, et olen teinud mit-
mele kaitseministrile ettepaneku aval-
dada see eraldi vihuna ning jagada kait-

seväe ajateenijaile. Hurraapatriotismi 
asemel annavad need meenutused üs-
nagi täpse pildi sellest, kuidas üks seits-
meteistaastane poiss tunneb end keset 
talve keset reaalset lahinguvälja. 

Me kipume unustama või mitte tead-
vustama asjaolu, et Vabadussõja algu-
ses koosnes vabatahtlik Eesti kaitsevä-
gi peamiselt kaht liiki inimestest: tsaari-
armeest lahkunud eesti soost ohvitseri-
dest ja koolipoistest.

Raamoti mälestuste teine osa on 
märksa raskem lugemine neile, kellele 
praegune iseseisvusperiood on vaid sõ-
jaeelse „idülli” hall ja hale vari. Aga ka 
neile, kellele meie aeg näib „vaikiva 
ajastu” korduslavastusena.

Mina loen neid meenutusi omamoodi 
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Rahvaarst Karl Lõbu, 78-aastane. Tehumardi talu peremees. Ämmaemand-rahvaarst Marie Raud, 70 aastat vana. Kärla.
FotoD raaMatust

õppekirjandusena. Lääne demokraatia 
ja õigusriigi veendunud toetajana nime-
tab Raamot Pätsi riigipöörde järgset 
ajastut „juhitavaks demokraatiaks”. Ko-
gu nn vaikiva ajastu kirjeldamiseks po-
le siin ruumi ja pealegi ei pea igaüks 
Raamoti kirjelduste ja tõlgendustega 
nõustuma. 

Ilmar Raamot nii inimese kui ka mä-
lestuste autorina ongi mulle sümpaatne 
eelkõige põhjusel, et ta nõudis põhi-
mõttekindlalt Eesti põhiseadusliku kor-
ra kaitsmist ega peljanud olla selle eest 
taga kiusatud. Koolipoisina oli ta oma 
ideaalide nimel läinud Vabadussõtta 
ning neile põhimõtteile jäi ta truuks 
surmani.

Igal hädal oma arst,  
igal tõvel ise tohter
Sissevaade Eesti  
rahvameditsiini
Marju Kõivupuu
236 lk, kõva köide

Toomas Hendrik Ilvese  
eessõnast raamatule

Leida ja Ilmar Raja talu 
vundamendi kividel  
sügisel 1930. 
Foto raaMatust 

Põhimõttekindlus ja ausus Eesti ajaloos
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Rohke pildimaterjaliga varustatud 
raamat ilmub märtsi keskel.
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Marika Kuldkepp 
Eesti Rahvusraamatukogu

Trükist on ilmunud kaks köidet 
neljaköitelisest eesti retrospek-
tiivsest rahvusbibliograafiast 

„Eestikeelne raamat 1918–1940”. Kui 
kaks viimast köidet oktoobris ilmuvad, 
siis on trükituna olemas andmed kogu 
eestikeelse kirjavara kohta aastaist 
1525–1940. Aile Möldre sissejuhatav 
artikkel annab ülevaate selle perioodi 
trükiseadustest, kirjastamisest ja raa-
matutoodangust. 

Iseseisvunud Eestis hakkas raamatu-
turg hoogsalt arenema. Esmakordselt 
algas emakeelsete kõrgkoolide õpikute 
kirjastamine, entsüklopeediate, teatmi-
ke, erialaajakirjade avaldamine. Tege-
vust alustasid kirjastused Odamees 
(1918), Varrak (1919) jt. 1924. aastal te-
gutses Eestis 53 kirjastust. Kasvasid ti-
raažid ja nimetuste arv. 

Tagasilöögi andsid majanduskriisid, 
inimeste elujärje halvenemine väljen-
dus ka raamatuostu vähenemises, osa 
kirjastusi sattus raskustesse. Trükiar-
vu kärbiti, trükikulud kasvasid, kaane-
hind kallines. 1934. aasta alguseks oli 
majanduskriisi kõrgpunkt ületatud, 
raamatuturg elavnes. 1939. aastal tegut-
ses juba 75 kirjastust, teiste seas kolm 
suuremat – Loodus, Noor-Eesti Kirjas-
tus ja Eesti Kirjanduse Selts. 

Kirjastus-osaühing Loodus (1920–
1940) asutati kooliraamatute kirjasta-

Esimese Vabariigi 28 120  
raamatut

ilmunud

Eesti hümn
Küllo Arjakas
144 lk, kõva köide
Raamatus antakse üle-
vaade maailma maade 
hümnidest, kus leidub 
isegi üht-teist kurioosset. Jälgitakse 
Eesti hümni teket ja hümni küsimust 
1920. aastate Eesti Vabariigis, selle 
saatust ajaloo suurtormides ning Eesti 
hümni taastamist laulva revolutsiooni 
päevil 1988. aastal. Viimased peatü-
kid annavad ülevaate hümni temaati-
kast juba taastatud Eesti Vabariigis. 
Raamatus on „Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm” noot ja sõnad ning CD-plaat 
salvestusega. Raamat on illustreeritud 
rohke pildimaterjaliga. 

Rongis
Peter von Bagh
112 lk
pehme köide
See väike raamat annab 
ülevaate kuulsaimatest 
rongifilmidest kinokunsti ajaloos.  
Autorit tsiteerides: „Rongi ja filmiga 
kaasneb puhas nauding. Sama kehtib 
sõnade puhul: kui kirjutama hakata, 
on tunne, nagu läheks kinno või as-
tuks rongi. Rongis toimuv filmilõik on 
tihti midagi enamat kui tegelikkuse 
jäljendus. See on sündmus meie  
nägemise loogikas, unistamisvõimes, 
inimlikus uudishimus. Nii rong kui ka 
film muundavad iga hetk meie meelte 
taju. Aja ja ruumi tunne muudab  
vormi. Tõsiasjad ja fantaasia  
segunevad.”

Kodune leivategu 
leivaküpsetus- 
masinaga
Angela Laig,  
Jane Maastik
176 lk, kõva köide
Kodus küpsetatud leivad-saiad on 
saanud osaks meie igapäevaelust. 
Leivaküpsetusmasinaga on uskuma-
tult lihtne ja lõbus valmistada küpseti-
si maitsvate lisanditega – pähklite, 
seemnete, kuivatatud puuviljade, 
juustu, seente, sibula, peekoni, šoko-
laadi või muude meelepäraste koos-
tisosadega. Sellest raamatust leiate 
nii aastatega tuttavaks ja omaseks 
saanud leiva- ja saiaretsepte kui ka 
uusi ja põnevaid kooslusi. Raamat si-
saldab nõuandeid gluteenivabade 
küpsetiste valmistamiseks ning lisaks 
näpunäiteid ja soovitusi, kuidas ise 
retseptides muudatusi teha, et tule-
mus veelgi nauditavamaks muuta.

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

Eesti lipp
Küllo Arjakas
192 lk, kõva köide

Katkend raamatust

Lipp on mõjusamaid ja tähtsamaid 
avalikke sümboleid, ülendades 
inimesi kodumaal ja muutes oma-

seks rännumehed võõrsil. Lipp tõstab 
meid rahvusvahelises elus võrdsena 
teiste sekka. Lipu ümber peab olema 
ruumi, et seda nähtaks kaugele.

Eesti võib olla uhke, et meie esimene 
trikoloor, 1884. aastal Otepääl pühitse-
tud lipp on siiani alles. Lausa uskuma-
tu, et augustis 1940, üsna pea pärast 
Eesti okupeerimist, suudeti ajalooline 
sinimustvalge päästa ja peita. See lebas 
maa sees üle poole sajandi, kusjuures 
saladuse teadjaid nii kodu- kui ka välis-
maal oli väga vähe. Lipp kaevati välja 
26. detsembril 1991. Saatuse irooniana 
varises just eelmisel õhtul lõplikult kok-
ku NSV Liit.

Põhiosa raamatust käsitleb Eesti lipu 
lugu alates 1880. aastatest kuni praegu-
seni. Põhjalikult jälgitakse sinimustval-
ge kujunemist ning levikut, muutumist 
rahvus- ja riigilipuks. Üksikasjalikult 
kirjeldatakse trikoloori kui Eesti mur-
ranguaegade võitluslippu, mitmesugu-
seid lipukonflikte.

Samm-sammult jälgitakse rahvusvär-
vide avalikku taasilmumist 1980. aasta-
tel. Uhke ratsamees sõitis 1987. aasta 
24. veebruari keskpäeval sinimustvalge 
lehvides läbi Tallinna vanalinna. See oli 
rahvuslipu esimene avalik demonstree-
rimine pikkade aastakümnete järel. 

Murrang rahvusvärvide kasutamises 
toimus mälestusväärsel 1988. aastal.

Raamatus on vaatluse all seadusand-
lus, liputraditsioon 1930. aastatel ning 
praegused lipupäevad, lipu juubelid, 
Eesti Lipu Seltsi tegevus jm. Tuuakse 
välja ühisjooni ja erinevusi Läti ja Leedu 
lipuga. Põgusalt on juttu ka teiste riiki-
de ning rahvusvaheliste organisatsioo-
nide lippude kujunemisest.

Menu
www.menu.ee

Eesti Rahvus- 
raamatukogu 95
Kalender-märkmik 
2013
184 lk  
kõva spiraalköide
2013. aastal täitub Eesti Rahvusraamatu-
kogul 95 aastat. Rahvusraamatukogu  
on sama vana kui Eesti riik, uus raamatu-
koguhoone Tõnismäel aga saab 11. sep-
tembril 2013 täpselt 20 aastaseks. Rah-
vusraamatukogu ajalugu on paljuski oma 
maja saamise lugu. Unistus päris oma 
majast pärineb juba 1918. aastast, kui 
raamatukogu loodi, ent spetsiaalselt raa-
matukogule projekteeritud hoone ehitati 
alles aastatel 1985–1993. Tollane peadi-
rektor Ivi Eenmaa võitles maja kerkimise 
nimel jõuliselt. Mõeldi suurelt, ja suur 
maja ka sai, vaatamata takistustele, mis 
ikka esile kerkisid ja ühiselt võideti. Näi-
teks, kui ehituseks taas raha ei saadud, 
tuli rahvas vabatahtlikult kaablikraavi 
kaevama. Raamatukogu oli vaja! Rahvus-
raamatukogu juubeliaastale pühendatud 
albumiformaadis 215x185 cm kalender-
märkmiku vahelehtedel on hoone ehitust 
kajastavad fotod ja tekstid, lisaks info 
juubeliaastal toimuvate ürituste kohta. 
Kalendaariumis avaneb nädal kahel le-
hel, eraldi on lisalehed märkmete jaoks. 

Parlamentarism.  
Sissejuhatus
Stefan Marschall
tõlkinud Katrin Kaugver
359 lk, pehme köide
saadaval ka e-raamatuna
Riigikogu Kantselei ja Rahvusraamatuko-
gu koostööna ilmus eesti keeles H. Heine 
nimelise Düsseldorfi Ülikooli politoloo-
giaprofessori Stefan Marschalli „Parla-

mentarism. Sissejuhatus”. Raamat 
on sissejuhatus parlamentarismi tee-
masse, seal leiavad käsitlust parla-
mentarismi ajalugu ja teooria, parla-
mentide organisatsioon ja tööviisid 
ning funktsioonid. Vaadeldakse par-
lamentarismi kriitikat ning visanda-
takse neoparlamentaarse ajajärgu 
väljavaade. Raamat on kergesti loe-
tav ja mõeldud kõigile, kes tunnevad 
huvi demokraatia toimimismehhanis-
mide vastu. Kindlasti sobib kasuta-
miseks ka kõrgkoolides, sest iga pea-
tüki lõpus on kokkuvõte ja kordamis-
küsimused loetu kohta. Autor on 
eesti lugejale lisanud eessõna, kus ta 
toob välja pärast raamatu esmatrükki 
(2005) toimunud olulised muutused 
Euroopa Parlamendi pädevuses  
Lissaboni lepingu jõustumise järel.

Eesti  
köitemärgised 
1840–1940
koostanud  
Indrek Oper
104 lk, pehme köide
Rahvusraamatukogu varamu sarjas 
ilmunud Eesti köitemärgiseid tutvus-
tav väljaanne valiti konkursi 25 kau-
neimat Eesti raamatut 2012 võidu-
raamatute hulka. Esile tõsteti nii köi-
telahendust kui ka kujundusvõtteid. 
Väljaanne tutvustab märgiseid, mille-
ga perioodil 1840–1940 tähistasid 
oma töid köitemeistrid. Köitemärgi-
seks võib olla tüpograafiline kleebis, 
templijäljend või monogramm orna-
mendijäljendis. Neid leidub raamatu-
te esi- ja tagakaanel, köite seljal,  
eeslehtedel. Märgis annab kindla 
tõendi köite tegija kohta. 

Kaks köidet  
on ilmunud,  
kaks ilmuvad  
oktoobris.
Foto teet Malsroos

Eestikeelne raamat  
1918–1940. I–IV osa. 
üldjuht Anne Ainz
peatoimetaja Leili Tenno
kõva köide 
ettetellimine 31. augustini 2013

ilmunudTähtis ja mõjus sümbol 

Puksiir Assistent oli ilmselt esimene laev, millele heisati Helsingi sadamas  
6. aprillil 1918 Eesti trikoloor. Eestis oli sel ajal Saksa okupatsioon.

Foto eesti MereMuuseuMi arhiivist

te 1918–1940 ilmunud eestikeelsest kir-
javarast, täites lüngad omaaegsetes trü-
kistes „Eesti raamatute üldnimestik”. 

Trükiväljaandel on nime-, pealkirja-, 
koha- ja organisatsiooniregister. Usal-
dusväärne nimeregister viib kokku kir-
jetes esinevad isikunimed, nimevarian-
did ja pseudonüümid. Nimestikus on 
28 120 raamatu ja jätkväljaande kirjet. 

Väljaanne on jätk retrospektiivse rah-
vusbibliograafia köidetele „Eestikeelne 
raamat 1525–1850”, „Eestikeelne raa-
mat 1851–1900” ja „Eestikeelne raamat 
1901–1917”.

miseks. Osaühing Noor-Eesti Kirjastus 
(1913–1940) andis välja eesti autorite 
teoseid ja mängis rolli ka raamatuku-
junduse taseme tõstmisel, kaasates pa-
rimaid kunstnikke. Eesti Kirjanduse 
Selts (1907–1940) paistis silma eesti 
kirjandusklassika ja maailmakirjandu-
se tõlgete avaldajana. Raamatut aitas 
populariseerida raamatuaasta tähista-
mine 1935. aastal, mil muude ettevõt-
miste kõrval koostati väärtraamatute 
soovitusnimestikke. 

1930. aastate lõpuks oli Eesti raama-
tutoodang tõusnud modernse Euroopa 
riigi tasemele – kultuuri jätkusuutlik-
kust tagav põhilugemisvara oli loodud. 

Järgnenud Saksa ja Nõukogude oku-
patsiooni ajal toimunud tsensuuri tõttu 
hävis ja hävitati teadlikult eesti raama-
tut, mistõttu rahvusbibliograafia koos-
tamine 1918–1940 aastate kohta oli eriti 
keeruline. 

Bibliograafia annab põhjaliku ülevaa-



Seljakotiga  
looduses
Matkaselli taskuraamat
Tõnu Jürgenson
320 lk, pehme köide
Matkakoolitaja Tõnu Jür-
genson õpetab raamatus oma koge-
muse varal, kuidas valida matkava-
rustust, milline riietus kaitseb pare-
mini külma, tuule ja vihma vastu, 
kuidas eri aastaaegadel looduses öö-
bida, tuld teha, toitu valmistada, joo-
givett saada, metsaelanikega sõprust 
sobitada ja palju muudki. Eraldi on 
tutvustatud RMK metsaonne ja mida 
nende ümbruses vaadata tasub. Tegu 
pole kuiva käsiraamatuga, vaid mõ-
nusa õhtuse lugemisega, kus tarkus-
te vahele on pikitud nii mõnigi nalja-
kas või ka kurb tõsilugu matkaselli 
elust. Autor ise naudib väga loodust 
ja looduses viibimist iga ilmaga. 

Parimad  
kodused pirukad
Pille Enden, Lia Virkus, 
Tiina Lebane
232 lk, kõva köide
Suured ja väikesed, 
pehmed ja krõbedad – 100 erinevat 
hõrku küpsetist, valmistatud vormis, 
ahjuplaadil või pannil ning kõik 
maitsva täidisega. Köögis tegutseja 
leiab siit põhiliste pirukatainaste – 
pärmi-, leht- ja muretaina – piltidega 
varustatud valmistamisõpetused 
koos nippidega, mis aitavad kaasa 
õnnestunud küpsetiste valmista- 
misele.

Gluteenivabad 
toidud
Maire Vesingi
152 lk, kõva köide
Paljud inimesed soo-
vivad piirata nisujahu 
tarvitamist toidus või on haiguse  
tõttu sunnitud täiesti gluteenivabale 
dieedile. Kuidas aga valmistada glu-
teenita jahust selliseid lapsepõlves 
armsaks saanud küpsetisi nagu ka-
neelirullid, lihapirukad, sõõrikud või 
piparkoogid? Millega asendada nisu-
jahu omletis ja pannkookides? Mis 
võiks olla gluteenivabalt toituja hom-
miku- ja lõunaeine ning mida võiks ta 
serveerida peolaual? Peale enam kui 
70 retsepti on raamatus soovitusi, mil 
viisil uudseid gluteenivabu jahusid 
kasutada, neist tainast kokku segada 
ja kergitada. Toitudel on välja arvesta-
tud ka energia- ja toitainesisaldus.

Hinnalised  
hetked lastega
Abiks hõivatud  
vanemale
Harley A. Rotbart
tõlkinud  
Mattias Jõesaar
214 lk, kõvad köide
Töötav lapsevanem püüab igasse öö-
päeva mahutada 25 tundi ja õhtul jät-
kub energiat vaid selleks, et vedada 
end voodisse. Laste lapsepõlv tun-
dub mööduvat valguse kiirusel – vaid 
silmapilk ja viiekuusest on saanud 
viieaastane. Millal nad kasvasid? Kus 
meie sel ajal olime? Ameerika laste-
arst Harley Rotbart õpetab selles raa-
matus olema lapsevanem, kellest  
jäävad lastele kirkad ja õnnelikud  
mälestused kogu eluks. Lihtsaid  
hetki hinnaliseks muutes on võimalik 
täiuslikult osaleda oma laste elus 
ning olla vaba kahetsus- ja süütun-
dest, kui lapsed on suureks kasva-
nud. Nutikad soovitused selle kohta, 
kuidas korraldada oma aega, tuua 
pereellu põnevust ja olla üldse üks 
vahva lapsevanem.

kord, kui see tõeliselt juhtub, ütleb iga 
mõistlik mees endale: „Ma olen sõltu-
vuses.” Aga isegi see ei peata mõistlik-
ku meest uuesti seda kraami sisse võt-
mast.” 

Keith tegi läbi mitu võõrutuskuuri. 
Tänaseks on ta heroiinist puhas olnud 
35 aastat. 

Kõrvaltvaatajale tundub isegi usku-
matu, kuidas nii pööraselt rokenrollita-
des võib ellu jääda ja ligi 70aastaselt 
suurtel lavadel särada. Isegi nii, et aja-
kirjanikud kirjutasid 2012. aasta lõpu 
kontsertide kohta „maailma suurim 
bänd”. Keith Richards on elus, sest ta 
teeb väga head muusikat ning on väga 
aus inimene. 

Lõpetuseks julgen anda soovituse, 
kuidas selle raamatu lugemisest saada 
nii-öelda täislaks: pange klapid pähe ja 
kuulake rollinguid! Alustage mitte väga 
levinud loost „She’s a rainbow”. Üks isa 
laskis oma viieaastasele tütrele seda lu-
gu. Laps ütles: „Daddy, I like the mu-
sic.” Nii väikesed lapsed ei eksi kunagi.

7
ilmunudilmunud

See oli nagu narkots. Tegelikult oli see 
palju tugevam narkots kui heroiin. He-
roiinist sain ma lõpuks lahti, aga muusi-
kast mitte kunagi.” 

Olgu öeldud, et Keith Richards on ab-
soluutse kuulmisega, talle piisab ühest 
korrast kuulamisest, et lugu täpselt jä-
rele mängida. 

Keith Richardsi elu kõige raskem 
aeg nii füüsiliselt kui emotsionaalselt 
oli kindlasti kümme heroiinisõltlase 
aastat. Ja seda pole minu meelest kerge 
taluda ka lugejal. Ent see on väga õpet-
lik ja hoiatav. Narkootikumide tõttu on 
Keithi kõrvalt kadunud palju sõpru. Ta 
ise oli kõmulehtede rubriigi „Järgmise-
na sureb…” esinumber kümme aastat.

Kohutavad võõrutusnähud
„Ma ei kujuta ette, millised on võõru-
tusnähud teiste jaoks. See on kuradi 
kohutav. /---/ Kogu su keha pöördub 
kolmeks päevaks justkui enda vastu 
ning hülgab iseenda. Sa tead, et kolme 
päeva pärast on see läbi. Aga need kolm 
päeva on su elu kõige pikemad päevad 
ning sa mõtled, miks sa seda endale 
teed, kui sa võiksid elada lihtsalt täiesti 
tavalist kuradi rikka rokkstaari elu. Aga 
ometi oled sa seal, oksendamas ja seinu 
mööda üles ronimas. Miks seda endale 
teha? Ma ei tea. Ma ei tea siiani. Kogu 
su nahk kiheleb, sisikond loksub, sa ei 
suuda oma jäsemeid paigal hoida, sa 
oksendad ja situd samal ajal, su silma-
dest ja ninast tuleb sitta välja. Esimene 
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Elu
Keith Richards 
tõlkinud Lisett Luik
576 lk
kõva köide

Inge Pitsner

50 aastat on rollingute kontser-
did alanud just nende sõna-
dega. Ka Eesti inimestel on 

olnud õnn seda kuulda 1998. aastal. 
Minul kahjuks mitte ja ma olen kade 
nende inimeste peale, kes kuulsid. 

Daamid ja härrad, Keith Richards!
Nii julgen esitleda The Rolling Stone-

si kitarristi Keith Richardsi raamatut 
„Elu”. See on maailma ühe parima ki-
tarristi elu lugu. Kartmatu, ausa ja väga 
südamliku mehe lugu. 

Kuidas peksa  
saamata koju jõuda
Keih Richards on sõjaaja laps. Ta sün-
dis 18. detsembril 1943 õhuhäire ajal. 
Õhuhäiresireeni hääl ajab tal siiamaani 
karvad püsti. Sõjafilme ja dokumentaa-
le vaadates kuuleb ta seda tihti, ja see 
mõjub iga kord.

Üheksa-aastaselt sai Keith tunda, 
mida tähendab olla peksupoiss. „Ma 
tean, mis tunne on olla argpüks. Hooli-
mata sellest, kui kerge oleks olnud ära 
joosta, võtsin ma peksu vaikselt vastu. 
Emale ütlesin, et kukkusin jälle rattalt 
maha.”

Suhted Mick Jaggeriga
Selles raamatus on mitu kohta, mis sil-
ma märjaks teevad. Need on seotud 
sõpruse ja vendlusega. Siis mõtled, kas 
sul endal on selliseid tundeid sõbra vas-
tu, nagu on Keithil Mick Jaggeri vastu.

Nad tundsid teineteist põgusalt juba 
lapseeas, ent tihedalt hakkasid suhtle-
ma teismelistena. Ja loomulikult oli 
muusika see, mis neid jäägitult liitis. 
„Me ei pidanud rääkima oma eesmär-
gist, see oli niigi selge. Põhimõtteliselt 
tahtsime me plaate teha.”

Pea 20 aastat hingasid Särakaksikud 
Keith ja Mick üsna ühes rütmis. Keithi 
sõnul hakkas Mick muutuma taluma-
tuks 1980. aastate alguses. „Ma ei oska 
väga täpselt leida kohta ja aega, kus ja 
millal see kõik juhtus. Ta sulges ringi ja 
jättis mind väljapoole. /---/ Ma tundsin 
ennast tõeliselt reedetuna. Mick teab, 
mida ma tundsin, kuigi ta ei pruukinud 
mõista, kui sügavale need tunded ulatu-
vad. Aga ma kirjutan minevikust. See 
kõik juhtus kaua aega tagasi. Ma võin 
neid asju öelda ja need tulevad otse sü-
damest. Aga samal ajal ei tohi keegi mi-
nu kuuldes Micki kohta midagi öelda. 
Ma lõikan neil kõri läbi.”

Oli aeg, kui Keith ja Mick suhtlesid 
vaid sopalehtede vahendusel ning Rol-
ling Stones ei kohtunud neli aastat. Ent 
siis tugevamatena alustasid nad oma 
megatuure ning rollingutest sai kõige 
rohkem teeniv tuuribänd. 

„Me oleme bänd, me tunneme üks-
teist, me peame selle asja ära lahenda-
ma ning meievahelise suhte uuesti üles 
leidma. Sest on nii, et kui asi läheb tõsi-
seks, siis Rolling Stones on meist kõi-
gist suurem.”

Heroiinist tugevam
Rolling Stones ja muusika laiemalt on 
suurem ka heroiinist. „Ma kasvasin 
üles väga head muusikat kuulates, taus-
taks natuke Mozartit ja Bachi, kes tollal 
olid minu jaoks natuke liiga keerulised. 
Ma olin põhimõtteliselt muusikaline 
svamm. Mu kõrvad haarasid iga nooti. 

The Rolling Stones!

www.kirjastus.ee

Misjonäripoos
Justin Petrone
296 lk, pehme köide
„Misjonäripoos” on  
tõsieluliste lühilugude 
kogumik, mis kajastab 
Eesti elu läbi kohaneva välismaalase 
silmade. Jutukesed räägivad mobiili-
dest ja ahiküttest, jobudest ja joodi-
kutest, Eesti verest ja välismaa mees-
test, hapukurkidest ja tuumatalvest, 
verivorsti- ja süldinaljadest, kuulsu-
sest ja püksilukust, nõuka-nostal-
giast ja kalapäevast, lõbutüdrukutest 
ja pornosõltlastest, rasedusest ja de-
mentsusest, kolimisest ja remondist, 
rõivastest ja hõimudest, saladustest 
ja saunasüütusest, narkosõjast ja 
lendavast diivanist, Facebook’ist ja 
vuajerismist. 

Ameerika agent
Vince Flynn
tõlkinud Ursula Erik
380 lk, kõva köide
Liblika tiivalöök Brasii-
lias võivat vallandada 
katastroofi teisel pool maakera. Pan 
Am lennu 103 katastroofiga sünnitas 
terrorismivõrgustik iseendale sur-
maohu – andeka ja aruka, tabamatu 
kui liblika vihmametsades... Šotimaal 
Lockerbie kohal lennukis plahvatama 
pandud pomm on võtnud superagent 
Mitch Rappilt elu armastuse. Mitch 
Rapp mõtleb. Palju. Ja kui tegutseb, 
siis ei eksi. Teda imetlevad ja vihka-
vad nii tipp-poliitikud kui ka tema 
tähtsaim õpetaja – ta on terroristide 
õudus, talumatult täpne. Superagent 
saadetakse Beirutisse. Sündmuste 
keeris haarab nii Mitch Rappi kui ka 
lugeja, kes saab pilku heita eriagenti-
de karmi maailma, pankurite tegevus-
se, nii siin- kui sealpool hea ja halva 
piiri, terrorivõrgustike tegelikule tugi-
süsteemile ja võimuvõitlusest laasta-
tud Beirutisse. Kui elu ja armastust 
enam ei ole, jääb surm.

Viin su endaga, 
Phoenix
Joss Stirling
tõlkinud Laura Lilleväli
240 lk, pehme köide
Phoenix kuulub Kom-
muuni – ebatavaliste võimetega va-
raste gruppi. Tema sihtmärk on Yves 
Benedict, Londonit külastav Ameerika 
üliõpilane. Kuid selgub, et Yves on mi-
dagi palju enamat kui kõigest siht-
märk. Ta on Phoenixiga kokku määra-
tud. Tema hingesugulane. Kommuuni-
le kuulub Phoenixi minevik ja grupp 
tahab endale ka tema tulevikku.  
Kas Phoenixil õnnestub päästa poiss, 
keda ta armastab..., ja iseend?

Lugu Keegi  
Eikellegitütre  
isast
Kätlin Kaldmaa
illustreerinud  
Marge Nelk
108 lk, kõva köide
Keegi Eikellegitütar elab emaga kahe-
kesi. Öeldakse, et tal pole isa. Kuidas 
nii, peab ju olema! Ühel ilusal päeval 
otsustab väike Keegi Eikellegitütar 
oma isa otsima minna. Teekond saab 
pikk ja käänuline, üle lugematute mä-
gede ja jõesügavuste, kalasildade ja 
taevalaotuse, abiks vaid väike võlu-
paun, hea õnn ja targad saatjad. 
Tuleb välja, et Keegi Eikellegitütre isa 
Eikeegi on keegi, kellest teatakse igal 
pool kõnelda põnevaid ja väga sala-
päraseid lugusid. Kätlin Kaldmaa on 
lisaks mitmele luulekogule kirjutanud 
ja avaldanud ka lasteraamatu „Neli 
last ja Murka” (2010).

Kõrvaltvaatajale võib Keith Richardsi puhul uskumatuna tunduda, kuidas nii pööraselt 
rokenrollitades võib ellu jääda ja ligi 70aastaselt laval särada.            Foto Deborah FeingolD

Ladies & gentlemen,  
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juski Švejkiga. Ainsa erinevusena, et 
Võsaste poolt kirja pandud lood põhine-
vad arhiivimaterjalidel ja kohtutoimiku-
tel. Samuti pole Soodla ja tema kõigi 
kamraadide lood õnneliku lõpuga.

Igal juhul on üks auk raamaturiiulis 
väärikalt täidetud ja ma olen saanud vä-
ga põhjaliku vastuse küsimusele, millele 
ma veel kolm aastat tagasi ei osanud 
vastata – kes oli Johannes Soodla! Ja 
kahtlematult nõustun ma autori lõppsõ-
nast läbikumava joonega, et vaatamata 
Soodla eripalgelisusele ja tema otsekui 
sinusoidi mööda väga suurte tõusude ja 
langustega kulgenud elule, tuleb eelkõi-
ge asetada rõhk sõnale ajalugu. Seda 
kõige neutraalsemas mõttes.

Johannes  
Soodla  
VR II/2 II/3 
Relva-SSi kindral
Rauno Võsaste 
400 lk, kõva köide 

Rasmus Kagge

Rauno Võsaste ahjusoojast raama-
tust selgub, et Johannes Soodla 
on vähetuntud ja avastamata suur-

kuju Eesti ajaloos. Täna tundub lausa 
kummaline, et eestikeelses Vikipeedias 
on täna ainult 22 nappi rida mehe kohta, 
kes oli koguni kahe Vabadusristi kava-
ler ning ainus eestlane, kes Relva-SS vä-
gedes kandis kindralipaguneid. 

Ja ärge haarake nüüd sõnasabast või 
ärge saage minust valesti aru, aga luge-
des Võsaste raamatut, jääb mulle kui 
võhikule mulje, et teatud mõttes oli 
Soodla isegi kangem mees kui Riipalu, 
Maitla, Nugiseks või Rebane. Need, 
kelle teadmine ja tundmine rüütliristi 
kavaleridena, meie oma kangelastena, 
on saanud järjest enam auasjaks iga 
poisikese jaoks.

Seda enam uskumatult kõlab fakt, et 
Jõgevalt pärit hobiajaloolane Rauno Võ-
saste on esimene mees üldse, kes on 
võtnud Johannes Soodla eluloo apteek-
ritäpsusega osadeks ja pannud selle 
kriminaalpolitseinikule omase põhjalik-
kusega kaante vahele. Julgen väita, et 
raamatu „Johannes Soodla VR II/2, 
II/3 Relva SS-i kindral” näol on tege-
mist väga arvestatava uurimistoimiku-
ga, kus tuuakse esmakordselt päevaval-
gele väga kange kullaprooviga materja-
le, infokilde ja vastuolusid, mille kohta 
ei ole võimalik täna veel avalikest allika-
test leida ainsatki silpi. 

Omaette väärtus on kindlasti fotodel, 
dokumentidel ja teistel illustreerivatel 
materjalidel, mis näevad paljuski ilma-
valgust esmakordselt, ning millest osad 

Lugu unustatud sangarist

suutis autor üles leida ja Eestisse toi-
metada kohati väga tragikoomilisi teid 
pidi tolmustest Ameerika arhiividest. 

Ja see, mida need materjalid lugejale 
avavad, on muljetavaldav. See pole mit-
te lihtsalt rännak kahe Vabadusristi ka-
valeri kangelaslikul eluteel, vaid toob 
välja kogu Soodla elutee alustades tsaa-
riarmeest kuni ta tegevuseni koolidi-
rektorina Teise maailmasõja järgses 
Itaalias, mis meenutab ehedat ameeri-
ka mäge oma tõusude ja mõõnadega. 

Ehk see ongi kõige tähelepanuväär-
sem, et endise jälitustöötajana on Võ-
saste suutnud raamatu kaante vahele 
saada neutraalse jälgijana, kes toob 
emotsioonideta esile ka kõige piinliku-
mad ja pikantsemad detailid suurmehe 
elust. Näiteks selle, kuidas Vabadussõ-
ja suurkuju seisis ise 1920. aastate ha-
kul kohtu ees seoses salakaubaveoga 
või kuidas Soodla hangeldas Eesti rii-
gilt tänutäheks saadud tasuta maaga. 

Põhjaliku uurimuse sisse on naudita-
valt peidetud veel teisigi Soodla eraelu-
lisi ja kohati lausa koomilisi episoode, 
kus mõned tegelased meenutavad pal-
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20 Eesti tähtsamat 
lahingut
Mart Laar
208 lk, kõva köide
Suuremad ja kaotuste-
rohkemad Eestis ning lähiümbruses 
toimunud sõjalised kokkupõrked Üme-
ra jõest kuni Tehumardini. Raamat on 
varustatud uute lahinguskeemidega 
ning paljude seniavaldamata fotodega.

Minni ja krähmud.  
Lugusid  
meisterdamiseks
Kristi Terep,  
Mariliis Tähepõld
80 lk, kõva köide
„Minni ja krähmud. Lugusid meisterda-
miseks” on lühike ülevaade OÜ Haldja-
pere loovustundidest, mis juba kuus 
aastat Tartu pisikestele põnnidele ja 
nende vanematele rõõmu pakuvad. 
Raamatus jutustab lugusid väike Min-
ni. Kui neid lugusid lugeda või kuulata 
suure tähelepanelikkusega, on igast 
loost võimalik avastada ainest ja  
juhiseid nii meisterdamiseks kui  
ka joonistamiseks. 

Pokuaabitsa 
tööraamat
2. osa  
Talv
Kaie Kubri 
Thea Simmerman
Edgar Valteri illustratsioonid
91 lk, A4 albumformaat
Lastele juba tuttavad Eesti oma Pokud 
aitavad kooliminekuks valmistuvatel 
mudilastel õppida tähti, numbreid ja 
palju muudki. Tööraamat julgustab 
õpetajaid rakendama aktiivõppemee-
todeid Eesti pedagoogika suurkuju  
Johannes Käisi metoodika alusel. Töö-
raamat on A4 albumformaadis, sõbra-
like poolkõvade kaantega ning tulvil 
Edgar Valteri originaalillustratsioone. 
Tööraamatu 2. osas saab Pokumaal 
sügisest talv. Ka pokude tegevused 
muutuvad aastaajale vastavalt. Koos 
pokudega õpitakse tundma viimaseid 
tähti, tehakse tutvust numbrite kirjuta-
mise ja arvutamisega kümne piires. 
Üheskoos uuritakse muutusi looduses 
ja metsloomade elus. Peatükid moo-
dustavad teemalt ühtse terviku ning 
on üles ehitatud üldõpetuslikest põhi-
mõtetest lähtuvalt. Tööraamat annab 
võimaluse viibida looduses, toetab 
lapse loomulikku huvi hankida teadmi-
si ja saada kogemusi ümbritsevast 
maailmast ning õppida olema kesk-
konnasõbralik. Tööraamatu abil saab 
kujundada oskust tulla toime suhtlu-
ses kaasvestlejana ja kuulajana;  
äratada huvi teadmiste omandamise 
vastu; julgustada last ennast väljenda-

Eesti ajaloolistel  
linnaplaanidel
Eesti linnade plaanid 
1584−2011
koostanud Tõnu Raid
304 lk, kõva köide
Eesti linnaplaanide raamatus on  
antud avalikku kasutusse kõigi Eesti 
ajalooliste linnade plaanid (v.a Tallinn 
ja Tartu), mis on paremini säilinud,  
dekoratiivsemad ja enim infot  
sisaldavad. 

Õigusenõudjad
Eesti rahva  
võitlusromaan
Edgar V. Saks
240 lk, pehme köide
Romaan jutustab Virumaa 
Vohnja mõisa möldrist Jaanist, kes  
süüdistas oma mõisnikku Heinrich von 
Baeri ülemäärases maksude nõudmi-
ses ja vägivallas. Õigust saamata  
pöördus ta kaebusega keisrinna Anna 
poole. Jutustus viib lugeja 18. sajandi 
Eesti külaellu ning näitab, millised oli 
tol lootusetul ajajärgul talupoja võima-
lused oma õiguste eest seista.

ma; toetada ning suunata last tema 
igapäevategevustes. Võimalusi sõna-
vara ning jutustamisoskust arendada 
annavad teemad esimesest lumest, 
loomade elust talvel, haiguste enneta-
misest ja ravimtaimedest ning muust. 
Jätkub teadliku lugemisoskuse kujun-
damine, taju, mälu ja mõtlemise  
arendamine  erinevate harjutuste  
abil. Loovust ja fantaasiat ergutavad  
muinasjutud ja lood minevikust.  
Tööraamatust leiab soovitusi teemat 
toetava käelise tegevuse jaoks. Mater-
jali on nii algajatele lugejatele kui  
ka edasijõudnutele. Esitatud on ka 
raskemaid tekste, mida võib ette  
lugeda täiskasvanu. 

Ärakäija saaga
inBoil
63 lk  
suure tasku formaat
See raamat on kirjutatud 
vanade põhjamaa saaga-
de eeskujul, kuid ei pre-
tendeeri täielikule au-
tentsusele – tegelikult, ega ta saagi ju, 
autori sünniaasta EI OLE 1066.  
Sellest hoolimata on see üks keeruline 
raamat mõistujutt, õpetus, armastus, 
viha, hoiatus – kõike seda võib saa-
gast leida. Tundub, et kohati on see 
isegi nagu peegel, või kõverpeegel. 
„Ärakäija saaga” on ennekõike  
nendele, kes on kordki „ära käinud”, 
mõistetagu seda nii nagu igaühe või-
metele kohane! Ma nimetaksin seda 
raamatut puuks, mille otsa ronimine 
on põnev, aga nõuab ettevaatust.  
Ons see teile selge? inBoil

Elmatar
www.elmatar.ee

Christopher Kraim

Neelasin „Kättemaksukontori” 
raamatuversioonide esimese 
osa käsikirja ühe hingetõmbe-

ga alla – ja ma ei saa aru! Miks ütleb 
Elmatar, et lapsed ei tohi rahvasuus 
„Kätekaks” mugandatud teleseriaali 
raamatustatud lugusid lugeda? 

Rüblikute seas äärmiselt popp
Teleris ja interneti järelvaatamiste põh-
jatus varasalves võivad mudilased na-
gunii oma mentaalsetesse kõhukestes-
se kühveldada, mida iganes. Kuivõrd 
„Kätekas” on – ilmselt just Marioni ja 
Häidi tuttavlike tibi-tüpaažide tõttu –
rüblikute seas äärmiselt popp, võib 
nüüd vallandunud raamatusari olla just 
see suur A, mis eestikeelsed lapsuke-
sed lugemise juurde laseb tulla. Tore, 
et jõuludeks ilmus ka sellesinase ülime-
nuka seriaali fänniraamat. 

Ent lugema õpetab ikkagi tegelik lu-
gu. Et seks ja vägivald või? Vägivalla 
puhul teab multikate ja videomängude 
põlvkond suurepäraselt, et see on 
mäng. Illusioon. Ketšup ja staarmeika-
rite grimmiviraažid, mis meile läbi lõi-
gatud kõride ja mulgustatud inimkeha-
de ulme muljetavad. Ehkki Kati Saara 
Vatmann on tuntud ühe meisterlikuma 
eestikeelse sõnamaalingute loojana, 
pole tema kirjeldatud laibad ega nende 
valmishakkimise protsess sugugi trau-
meerivam kui telekas näidatav. 

„Kätekas” kaksteist pluss
Mis siis ikka, ostke see patuste ingli-

te värk endale koju, jätke elutuppa ripa-
kile ja öelge, et on keelatud – ja nad loe-
vad! Nii lapsed kui lugemisvõõrdunud 
isad. Nagu kulda! Stsenarist Mihkel Ul-
man ongi paeluvaid sündmusi luues 
tõestanud, et suudab sajal erineval 
moel selles žanris kulda kaevandada.

Esimeses loos algavad sündmused, 
mis seriaali 100.osas lõpliku lahendu-
se leidsid. Psühhopaat, kelle ema nad 
isaga tema sünnipäeval maha jättis, 
hakkab emaga sarnanevaid naisi tap-
ma. Võluv ja andekas, karismaatiline ja 
liigutav geenius, keda kehastas Tam-
bet Tuisk, kui mäletate. Kui mitte, saa-
te TV3 kodukalt üle vaadata. Tambet, 
kes sai pärast seda rolli ridamisi veet-
levaid pahalasi kehastada, tõi petetud-
jätetud naiste kontorile õnne. 

Mahajäetud  
keskealised emandad
Selge, et ükski naine ei peaks tahtma 
varieeruva sisuga tööpäevi sel kombel 
veeta, nagu esimese loo Marion – möla-
kast pomo laua all – ent olgem ausad, 
lihtsake-ullike blondiin pole sellise sek-
retutka-töö pärast põrmugi õnnetu. 
Hoopis sellest ametikohusest ilma jää-
des avastab neiuke, et kui tema suu on 
tühi, siis tal polegi üldse mitte midagi 
ega kedagi – vaja kätte maksta. Nagu 
Friidalgi, kellesuguseid mahajäetud 
keskealisi emandaid on maailm täis.

Mage nali – vahetan 40aastase kahe 
20se vastu – aga seda tehaksegi iga 

päev. Ja Ulman kui veendunud naisõi-
guslane, ehitab sellele paratamatusele 
terve amatsoonidemaailma üles. Vat-
mani poolt lisanduvad tegelaste-tagu-
sed lood, äratab nad ellu, saavad mine-
vikuslepi ja kogemuste-saba. 

Tänavuse über-günokraatia tulemu-
seks on ilmselt tagajärg, et lisaks laste-
le-keelatud raamatutele-filmidele kuu-
lutatakse välja ka meestele keelatud. 
Tädid ruulivad, kuni pendel kiigub tei-
se äärmusse ja mehed pääsevad taas 
pildile. Avandi ja Sepp – „Käteka” hale-
naljakad stiili-mendid – said Tujurikku-
ja eest juba kultuuriveduriteks ja Avan-
di pälvis ka Lutsu naljapreemia – nüüd 
peab koitma tõsiste meeste päev. 

Ulman ja Vatmann võiksid tõesti üm-
bermaailmameredelt naasnud Matvere 
põllepaeltesse püüda ja „Ohtlikust len-
nust” sedasinast kontorit tasakaalusta-
ma tuua, mis muidu pikapeale naiste-
nõuandlaks kätte ära võib minna.

Inglid ja  
närukaelad
Kättemaksukontor  
1. osa
Mihkel Ulman
Kati Saara Vatman
184 lk, taskuformaat
saadaval ka e-raamatuna

ilmumas
Rukkilillesinised 
koolimütsid  
aegade keeristes
koostanud Arvo Jaama
480 lk, kõva köide
Raamat Anna Tõrvand-Tell-
manni Inglise Erakolledži endiste õpi-
laste elusaatustest. Järg raamatule 
„Rukkilillesinised koolimütsid Tallinna 
tänavail” (Varrak, 2006).

Soomepoiss  
meenutab. II raamat. 
koostanud Harri Kask
95 lk, pehme köide
Järg raamatule „Soome-
poiss meenutab. Tartu piirkonna  
soomepoiste jutustusi”, mis koondab 
taas mitme Soome armees teeninud 
eestlase põnevaid jutte sõjaperioo-
dist ning ka hilisemast saatusest. 

Johannes Soodla 
(vasakult teine) 
SS-Reichsführer 
Heinrich Himm-
leri külaskäigu 
ajal Heidelaag-
risse sügisel 
1943.


