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„„ Esimesel hetkel ehmatas
ssee ee pipikk etenduspaus
muidugimuidugi ära, aga väga tahaks
lootaloota, e, et olukord ikkagi ei ole 
niinii k katastrofaalne.“
Ülle Lichtfeldt
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Külmetuse abi 
APTEEGIST

NISITA 
Ninakuivus võib tekkida nii nohust kui ka konditsioneeritud 
või köetud siseruumidest. Ninas kuivuse tõttu moodustunud 
koorikud ja korbad pole ainult tüütud, vaid võivad olla ka väga 
valulikud. Nisita ninasalv niisutab nina limaskesti ning aitab 
leevendada ebameeldivat nohu. Sobib ka imikutele.

CARMOLISE 
TILGAD
Valmista soe tee ja 
tilguta teetassi 5–10 
tilka Carmolise tilkasid. 
Ära teed sega. Hinga 
sisse teeaurusid. Kui 
Carmolise lõhn hakkab 
vaikselt lahtuma, siis 
lisa paar tilka juurde ja 
jätka inhalatsiooni. 
Lõpuks sega ürditilgad 
tee sees lusikaga ära 
ning joo teesegu 
soojana.

ADDITIVA
KUUMAD JOOGID
Meeldiva maitsega kosutavad kuumad joogipulbrid 
C- ja D-vitamiini ning tsingiga. Ei sisalda palavikualan-
dajaid! Sobivad ka lastele ja rasedatele! Kasutamine: 
lahustada üks portsjonpakk 150 ml-s kuumas vees 
(soovitavalt kuni 60 °C) ja juua.

Luuderohulehtede kuivekstrakt

Ainukesed taimset toimeainet sisaldavad veeslahustuvad 
tabletid röga lahtistamiseks köha korral. Võib lahustada 

tassitäies kuumas või külmas vees. Suhkruvabad, ei 
sisalda värvaineid, sobib ka diabeetikutele. 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 
tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise 
korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või 

apteekriga. Müügiloa hoidja Eesti esindus: Sirowa Tallinn AS 

PROSPAN 

ISLA
Isla taimsed imemistabletid sisalduvad islandi käokõrvast 
pärit aineid, mis katavad palsamina ärritunud kurgu 
limaskesta, andes kaitse edasiste kahjustuste eest ja 
soodustades kiiret paranemist.

ADDITIVA
C-VITAMIIN
Kiire toimega vees
lahustuv C-vitamiin
aitab vabaneda
külmetusnähtudest,
väsimusest ja
kurnatusest nii
igapäevaselt kui ka
külmetuse perioodil.
Üks punase apelsini
maitsega tablett
sisaldab 1000 mg
C-vitamiini.

JUULI LILL PAGEB VÕRU-
MAA METSADE VAHELE: 
„On järelemõtlemise aeg.“
Rahvusooperi Estonia metsosopran 

Juuli Lill (42, pildil) helistas teatrite eri-

olukorrast teada saades oma Võrumaal 

asuva maakodu naabritele ja palus ahju 

tule teha.

„Ostsin poest toidukraami, vinotee-

gist veini ja sõitsin Hortesesse, kust 

hankisin kõiksugu seemneid, istutuskas-

te, mulda ja lillesibulaid. Edasi pakin 

autosse tütre, koera, mehe ja kas-

si. Siis kiman Tartusse, kust tu-

leb auto peale poeg ja teine 

kass. Kõigil on loomulikult to-

hutud kotid ja mina tahan ka 

süntesaatori koos hulga 

nootidega kaasa võtta,“ rää-

gib Juuli Lill, kuidas eriolu-

korra tõttu teatri ajutine sulgemine tema elukorral-

dust muutis. 

„Vett toome jõest, sooja saame ahjust ja süüa 

teeme pliidil. Ennast peseme saunas ja tualett asub 

majast mõnekümne meetri kaugusel. Televiisorit 

meil pole. Levi pole seal samuti, aga mullu suvel 

saime kuidagi tänu tehnika arengule internetiühen-

duse. Nii saavad tütar oma põhikooli- ja poeg üli-

kooliasjad korda aetud. Minu mees kirjutab magist-

ritööd ja saab oma asjad ka loodetavasti kodus 

tehtud. Korra nädalas peab ta siiski Tallinna sõitma 

ja tööl käima,“ ütleb Lill, et kogu pere saab Võrumaa 

metsade vahelt kaugtööd teha. Ta plaanib kindlasti 

ka harjutada ja uut materjali õppima hakata, mis on 

väga aeganõudev osa tema tööst. Aega nõuavad maal 

ka argitoimetused.

„Tavalised tegemised nõuavad maal palju rohkem aega, sest 

kui süüa tahad, tuleb kõigepealt puud tuua, tuli teha ja lõpuks 

nõudepesu jaoks jõest vesi tuua, see üles soojendada. Niisiis lä-

heb selle peale juba pool päeva,“ kirjeldab Lill. Viirusepaos olemi-

seks on ta endale muidki tegevusi valmis mõelnud: „Kavatsen 

oma ostetud seemned taimebeebikooli panna. Neid poputada ja 

passida, kuidas nad kasvavad. Kindlasti tahan ka veini juua ja 

head sööki süüa. Võtsin kaasa kõik maailma maitseained. Pärast 

lõunasööki on meil maal kombeks minna pikutama. Siis loen 

kindlasti raamatut! Õhtul saun, jälle raamat, lauamängud ja tuttu! 

On järelemõtlemise aeg. Kui tervis korras, siis tasub seda aega 

nautida ja tervist hoida!“ KATRIN HELEND-AAVIKU

Rahvusooper Estonia

ma komöödia „Panga-
rööv“, kuid eriolukor-
ra tõttu lükkus see pi-
dulik õhtu maikuu al-
gusse. „Meie teeme 
niimoodi, et aprilli kes-
kel, kui pidanuks ole-
ma etendus, teeme kolm 
taastusproovi, et hoida asja 
soojas,“ ütleb „Pangaröövi“ la-
vastaja Ain Mäeots (pildil) ra-
hulikult. „Teatrimajad on küll 

uksed lukku pannud, aga 
sees käivad proovid uu-
te tükkidega.“ 

Lisaks ootab Mäe-
otsa laual ka filmi-
stsenaarium ning su-

velavastus „Vana klaver 
ehk Suusabaasis on tant-

supidu“. „Pikema perspektiivi 
töö käib,“ tõdeb Ain, kes eelkõi-
ge siiski hingetõmbepausi peab. 
„Aga pausi aegu on ju olemas 

lapsed, lugemata raamatud ja 
Netfl ixi vaatamata fi lmid.“ Ain 
muheleb, et pärast neljapäeva-
õhtust läbimängu kihutas ta en-
ne südaööd Prismasse kiiroste 
tegema ja sai rabatud: „Sattu-
sin ostufestivalile, rahvast voo-
ris muudkui sisse ja parkla oli 
täis. Mu selja taga seisis vanem 
paar, kes mu ära tundsid, ja siis 
sihtis härra mulle lause kuklas-
se: „Ega ei tea jah, nüüdsel ajal 

vist kunsti ja kultuuri vaja ei 
ole?!“ Järgnes vaikus. Mina te-
gin näo, et olen telefonis, sest 
olin läbimängust nii läbi, et ei 
suutnud lihtsalt keskustelu alus-
tada. Selle peale sõnas härra 
valjul ja hästi ilmekal häälel: 
„Ei tea, kuidas nende teatrieten-
dustega saab?!“ Siis ma kontak-
teerusin ja ütlesin, et nii nagu 
valitsuse määrus ütleb, on nüüd 
1. maini vsjoo. Kõik!“

mmeessseel hheettkekel el ehmatashmatas
etteenduspausnduspaus
raära, agaaga vägaväga tahatahakkss
oluolukkordord ikkkkkagiagi ei ei ooleee 
trofaalntrofaalnee.“
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Priit Simson / 
Ekspress MeediaStanislav Moškov

LUULE KOMISSAROV: „Istun kodus ja ootanotan k käsäskke,e, k kuuiidasdas edasedasii!“!“


