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Kirjanik tapab 
Tallinna parkides 
noori naisi

Hiljuti ilmunud Helen Prinsi 
«Pargimõrvad» on pisukese 
põhjamaise hõnguga kodu-
maine krimka. Tallinna par-
kidest leitakse kolmel jär-
jestikusel aastal kauni nai-
se surnukeha. «Igal aastal sa-
mal kuupäeval. Nagu õhtu-
ne ohvririitus, millega tähis-
tatakse ühe aastaringi möö-
dumist.»

Uurimine on ummikus. 
Korrapärasus mõrvade sage-
duses kaob, mõrvari tegevus-
muster muutub ootamatult 
siis, kui juhtumit asub uuri-
ma kogenud uurija Ottovar 
Lee. Kas pargimõrvar ja uu-
rija on omavahel tuttavad? 
On see kättemaks? Kuid mil-
le eest? Algab närvekõditav 
kassi-hiire mäng.

Iga uue peategelase ilmu-
mine krimikirjandusmaasti-
kule annab ka lugejast detek-
tiivile veidi rohkem mõtte-
tööd. Kes ikka on see uuri-
ja Lee? On ta nagu Caroline 
Grahami terava ütlemisega 
inspektor Barnaby? Või hoo-
pis jäärapäine kohvisõltlane 
nagu Jean-Luc Bannaleci ko-
missar Dupin? Või meenutab 
ta oma olemuselt Henning 
Mankelli mureliku olemise-
ga Kurt Wallanderi?

Seekord ei ole põneva ni-
me taga peituva tegelase pro-
fiili sugugi lihtne koostada. 
Veidi erakliku loomusega ko-
genud ja usaldusväärne polit-
seinik, kes näib tihti mille-
gi peale vihastavat või när-
vi minevat, on siiski hooliva 
olemisega nii kolleegide kui 
ka jutuka majanaabri suhtes, 
elule veidi jalgu jäänud kooli-
vennast rääkimata.

Lee hindab vallalisesei-
sust; lähedus ühegi naise-
ga ei saa ületada seda lähe-
dast ja tingimusteta usaldus-
likku suhet, mis tal oli olnud 
emaga, nii vahetabki ta ala-
ti mugavalt ühe sõbratari tei-
se vastu, kui lugu tõsisemaks 
hakkab minema. Ühel päeval 
aga naaseb tema ellu kunagi-
ne kooliõde, ideaalses vormis 

säravvalge naeratusega ilus 
blondiin, uurija Inge Roosna. 
Ja nagu eluski juhtub, võivad 
kaunid naised muuta mängu-
reegleid ning Lee peab esita-
ma endale küsimuse, millal 
ta küll selliseks pehmoks jõu-
dis muutuda.

Ent nagu ühes korralikus 
krimis ikka, pole kõik kunagi 
nii, nagu esmapilgul näib. Lu-
geja saab veidi aimu Lee po-
litseikooli päevist ja sellest, 
kes mängisid juba siis heade, 
kes pahade liigas, kes oskasid 
osavalt kõigiga headesse suhe-
tesse jääda. Samuti saab hei-
ta põgusa pilgu uurijate iga-
päevasesse tööellu ja kolleegi-
de omavahelistesse suhetes-
se. Ilmselt enim õrritab luge-
jat Pargimõrvari ja tema esi-
algu salapäraseks jääva kaas-
lase tegevus, mis tekitab oma 
jõhkruses ning üleolekus eba-
mugavust.

Uus, seni lugejatele veel 
tundmatu naiskrimikirjanik 
tekitab krimihuvilistes uu-
dishimu, nagu ka tema kan-
gelane. Autoril, politseitööd 
läbi ja lõhki tundval Helen 
Prinsil on kaheksa aastat 
töökogemust politsei- ja pii-
rivalveametis, ta on õppinud 
Sisekaitseakadeemias polit-
seiametnikuks ja omandanud 
Tartu Ülikoolis õigusteaduste 
magistri kraadi.

«Pargimõrvad» leidis ära-
märkimist ja sai žürii liikme-
telt kiitvad hinnanguid kir-
janduskonkursi «Bestseller 
2017» ilukirjanduse žanris. 
Kas lugejate esimene koh-
tumine Ottovar Leega jääb 
viimaseks või on oodata ka 
järgmist romaani, seda teab 
praegu ilmselt ainult autor.

Kui keegi küsiks minult 
kodumaise krimi lugemis-
soovitust, siis veebruaris il-
munud Helen Prinsi politsei-
krimka «Pargimõrvad» jul-
geksin välja pakkuda küll, ai-
nult lisaksin ettevaatlikult, et 
ei soovita parki raamatut lu-
gema minna.
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Uus, seni lugejatele 
veel tundmatu 
naiskrimikirjanik 
tekitab krimi-
huvilistes uudishimu, 
nagu ka tema 
kangelane.

Pärast selle raamatu lugemist tekitab mõte jalutuskäigust par-
gis üksjagu kõhedust. Pildil park Pärnus.   foto: ants liigus

Tiit Palu «Klarissa kirjad» jõudis publiku ette esimest korda Pärnu Suveteatri lavastusena, nüüd saab aga Piret Laurimaa ja Sepo 
Seemani nauditavast mängust osa raadioteatri vahendusel.  foto: lilli tölp

KODUSED TEATRIÕHTUD. Kui pole võimalik vaadata, siis ehk on võimalik 
kuulata ja kaasa elada. Jagame teatrisoovitusi ERRi audioarhiivist.

Kuuldemängude võluilm 

Kuula ja sa näed. 
See Raadioteat-
ri tunnuslause 
on tähendus-
rikas. Kuulde-
mänge kuulates 

saab arvutiekraanist kurnatud 
silmi puhata ja kujutlusvõimel 
lennata lasta. Raadioteater on 
meil 92-aastane, helisalvestised 
alles alates 1940ndatest.

Siin on üks võimalik valik 
nähtamatu teatri külluslikust 
mängukavast, kus jäädvusta-
tud paar tuhat kuuldemängu, 
rääkimata järjejuttudest, «Luu-
leruumidest», Raadio Ööülikoo-
li loengutest jne.

August Jakobson, «Elu tsi-
tadellis» (Andres Särevi Es-
tonia teatri lavastuse põhjal, 
1947). Kõrge müüriga piiratud 
tsitadell on nüüd saanud soo-
tuks uue tähenduse, mistap on 
omaaegset ideoloogiat kandvat 
sõjanäidendit omajagu kum-
mastav kuulata. Samal aastal 
valminud filmis mängis profes-
sor Miilast Hugo Laur, kuulda 
saame ses rollis näitleja Albert 
Üksipi häält, kes oli ise teadla-
setüüp, tuntud botaanik. Sala-
liku võõraspoja Ralfi osas Kaa-
rel Karm.

A. H. Tammsaare, «Ku-
ningal on külm» (raadiosea-
de ja -lavastus Voldemar Pan-
so, 1955). Aegumatu satiir, tege-
vuspaigaks «olematu maa Eu-
roopa taladel». Kuningas – Ar-
no Suurorg, narr Joosep – Jü-
ri Järvet, Angela – Ellen Liiger.

Hugo Raudsepp, «Põru-
nud aru õnnistus» (lavastaja 
Andres Särev, näitejuht raa-
dios Kaarel Toom, 1957). See 
komöödia pole nii üldtuntud 
kui (ka raadios jäädvustatud) 
«Mikumärdi». Aga mis ime-
asju sünnib, kui Isamaa Hää-
le peatoimetaja Suurkukk (Ar-
no Suurorg) kopsab haamriga 
pähe Kodumaa Meele peatoi-
metajale Noorkikkale (Alfred 

Rebane), tasub kuulata. Nuti-
ka majateenija Roosi rollis Lin-
da Rummo.

Wolfgang Hildesheimer, 
«Härra Walseri rongad» (tõlki-
nud Nora Kaplinski; režissöör 
Kaarel Toom, 1968). Üliraadio-
pärane trillerkomöödia eraku-
na oma villasse sulgunud här-
ra Walserist, kelle varandust ih-
kavad ahned sugulased. Mille-
gipärast kraaksub härra Walse-
ri eluaseme ümber rongaparv. 
Meisterlik näitlejate kvartett: 
Jüri Järvet, Silvia Laidla, Aino 
Talvi, Olev Tinn.

Jüri Tuulik, «Kolm päe-
va Kreekas» (režissöör Einar 
Kraut, 1977). Jüri Tuuliku nuk-
kernaljakaid kuuldemänge on 
helivaramus paarkümmend. 
Lugu tundliku hingega mehest, 
kes reisib oma fantaasias, on 
praegu saanud uue samastus-
nüansi. Osades Aarne Üksküla 
ja Siina Üksküla.

Vladimir Lifšits ja Irina Kit-
šanova, «Salapärane loom Hi-
popotamus» (režissöör Heino 
Kulvere, 1978). Südamlik ja nal-
jakas koguperelugu tõelisest 
sõprusest ja seikluslikust rän-
nakust selle äratundmiseni. 
Vaimustavad Jüri Krjukov – 
Jõehobu Juss ja Urmas Kibus-
puu – Lõvipoeg Leo.

Grzegorz Walczak, «Kak-
tus» (tõlkinud Mari Tuulik; re-
žissöör Tanel Lään, 1988). Raa-
diopärane absurdikomöödia 
veidrast rongisõidust, kus olu-
kord muutub hallutsinatiivseks. 
Lahe ansamblimäng: Gunnar 
Kilgas, Ita Ever, Tõnu Aav, Ain 
Lutsepp jt.

Ikka pakub kuulamislusti 
Tamur Tohveri vembukalt la-
vastatud triloogia «Päris-eest-
lased» (1993–98). Sinna kuulu-
vad Lydia Koidula «Saaremaa 
onupoeg», hariduse ja armas-
tuse komöödia, millest sai al-
guse meie 150-aastane teater; 
Oskar Lutsu (karta on, et iga-
vesti!) aktuaalne «Kalevi koju-
tulek», kus Saamuel Pliuhka-
mil on puudu üks toru, Eesti 
noor sõjavägi vajab varustust 
ja valitsus Tallinnas on ajuti-
ne; Jüri Tuuliku «Taevaredel», 
kus üks saarlane leiutab taevas-
se viiva redeli, justkui muinas-
jutus. Ses triloogias lehvib tões-
ti päris eestlaste vaim.

Eno Raua kolmest naksi-
trallist on neli vahvat kuulde-
mängu – kaheosalise «Nak-
sitrallid» ja kaheosalise «Jäl-
le need Naksitrallid» (1997–
1999) – raadiole seadnud Külli-
ki Valdma ja lavastanud Härmo 
Saarm. Milline trio: looduse ta-
sakaalu tunnetav Sammalhabe 
– Aarne Üksküla, iseendale kir-
ju kirjutav melanhoolne Muhv 
– Kalju Orro, koleerik Kingpool 
– Lembit Ulfsak.

Ja kuis siis ilma Kõivuta 
saab. Raadioteatris on lavas-
tatud viis teksti Madis Kõivu 
loomingust, igaüks omanäoli-
ne ja ometi äratuntavalt kõivu-
lik. Näiteks «Ketas» (režissöör 
Ain Prosa, 1999). Dialoog mä-
lust kui läbi aja vihisevast ket-
tast, paradokse nüansipeenelt 
vahendamas Aarne Üksküla ja 
Maria Klenskaja.

Raadioteatris on tehtud tro-
bikond viieosalisi järjekuulde-
mänge, varem kriminulle, hil-
jem žanr avardus. Eesti kir-
jandusklassikale truuks jää-
des on kena kuulata August 
Gailiti «Ekke Moori», mil-
le on kümneosaliseks seriaa-
liks seadnud ja lavastanud Ta-
mur Tohver (2002). Muusika-
line kujundus ansamblilt Väi-
keste Lõõtspillide Ühing, muu-
sika autorid Marko Matvere ja 
Mait Seger. Ekke Moori män-
gib Rain Simmul, ema Neenut 
Ines Aru, Eneken Üüvet Liina 
Olmaru. Teistes osades Katarii-
na Unt, Ita Ever, Peeter Jakobi, 

Külli Teetamm, Marika Vaarik, 
Tiina Tauraite, Gert Raudsep jt.

Mati Unt, «Sügisilmutus», 
vabalt Peet Vallaku novelli 
«Maanaine» motiividel (režis-
söör Ari Kallio (Soome), 2014). 
Mati Unt kirjutas kuuldemängu 
1991. aastal, pühendusega Ari 
Kalliole, kelle lavastamissoovi-
ga saabus tekst paarkümmend 
aastat hiljem meie raadioteat-
risse. Vallaku arhetüüpne «suur 
reheahi» on Unti köitnud, mee-
nutagem Von Krahli teatri la-
vastust «Stiil» (2003). Kuulde-
mängus on sulepead ostma tul-
nud Reeda osas imeliselt var-
jundiküllase häälega Ines Aru, 
teda teenindab lahke kaupmees 
Tõnu Oja.

Indrek Koff, «Eestluse elu-
jõust» (stsenarist, lavastaja ja 
muusikaline kujundaja Taago 
Tubin (2016); esitavad Tartu Üli-
kooli Viljandi kultuuriakadee-
mia 11. lennu tudengid, Kalju 
Komissarov ja Taago Tubin). 
«Hüsteeriliseks traktaadiks» 
nimetatud teos koosneb eest-
laste käibefraasidest ja lend-
lausetest ning pakub igat masti 
äratundmist. Pealkiri viitab Os-
kar Looritsa 1951. aastal Rootsis 
välja antud raamatule «Eestlu-
se elujõud».

Tiit Palu, «Klarissa kirjad». 
Lavastaja Tiit Palu Pärnu Su-
veteatri lavastuse põhjal, 2018. 
Osades Piret Laurimaa ja Se-
po Seeman. Klarissa ja Elmar 
abiellusid Eesti Vabariigis pisut 
enne riigipööret 1940. aastal. 
Sõda lahutas nad aastaküm-
neteks: Elmar viidi Siberi van-
gilaagritesse, Klarissa koos pi-
sipojaga jõudis Kanadasse. Lä-
bi võitluse ja ime said truud sü-
damed viimaks jälle kokku. Sel-
lest armastusloost on säilinud 
kirjad, päevikud, dokumendid, 
mälestuskillud. Lootust ja elu-
usaldust sisendav kuuldemäng.

Raadioteater jagab ja jär-
gib Antoine de Saint-Exupéry 
«Väikese printsi» veendumust: 
«Kõige tähtsam on silmale näh-
tamatu.» Head kuulamist!
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Raadioteater jagab 
ja järgib Antoine 
de Saint-Exupéry 
«Väikese printsi» 
veendumust: «Kõige 
tähtsam on silmale 
nähtamatu.»


