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Poftsamaa raamatukogu saしongi6htu

Raamat ,,Kiviaja puudu‑

tus′′ r統gibki Uus‑Ginea

k山aしiseks oしiしoodusajak巾anik」a
‑fotograaf Hendrik Reしve. Oma

P61iselanikest, kes elavad
Siiani kiviaja tasemel ja

tsivilisatsioonlga kokku

rannakuteしon ta k凸しastanud k6iki

mandreid, aaState」OOksuしon

Puutunud ei olegl.
Enamiku kodus veede‑

tema suしest iしmunud uしe k日mne

tud ajast veedab Hendrik
Relve maal ehk Kose‑Ris‑

「annu「aamatu, Lisaks ponevateしe

ti kandis.

しoodusしugudeしe esitしes ta n皿d

Kuna reisidest

Saab nii palju jutustatud,

kuuしajateしe ka oma uut raamatut

Minu

jaab mu串et ma olen kogu
aeg kusagil teel,

eしu uhkemadし0Omad.一̀

muigab

′′Inimene plaanib′ ko‑

RAiMO METSAMART
Raimo@PVS.ee

Raamatu saateks on Hend‑
rik Relve kirjutanud: ,,Kui
Vaatan Peeglisse, ei taha
hasti ara tunda taati, kes
sealt vastu vaatab. Para‑
teised mind sellisena nae‑

Vad. Niisiis paistab, et Olen
j6udnud k也psesse ikka.

See on vanus, kus haka‑
tegema. Aga kuidas? P餌is

kindlasti ei taha ma kirju‑
tada autobiograafiat・ Kuid

mmgeid kilde ja hetki, mis
lugejale huvI Pakuksid ja
iseenda stidant soojendak‑

Sid, V6iks ju kirja pama.
M6ni minuealine on seda‑

ta tuntud utluse pisut也m‑

Relve tun‑

ber・ Ehkki l為hiplaan nagl

neb loodus‑

ette n為iteks Suriname k屯‑

1nlmeSena′

lastamist, Siis sellest asJa ei

et inimeste

saa. See‑eeSt On alles Ioo‑

maailmast

tus seigelda aastavahetu‑

on olulisem
l○○dus, SeS‑

tap JOuaVad
tema reisimul‑

Hendrik Reしve meeしeoしukadjutustused viivad kuuしajad

POneVateSSe Paikadesse.

jed ka paljude

inimesteni. Nii
on Vikerraa‑
dios v6ima工ik

helgemad hetked′′ v6i n轟‑

m工宣le On

Kui ma oleksin Keenias

Suurem

Plmedas krokodil]idest

mis,′′

kinnitab Hendrik,

SeSt anakonda otsijad sum‑

kubisevasse j6kke ja量gu

PaVad lihtsalt soos ja kom‑

PeSema lainud′ V6inuks

PaVad latiga ning seej餌el

s6nab

ma juba ule 25 aasta屯he

lihtsalt tirivad mao justkui

Kui v為hegi 6nne on, el Jaa

VOO量iku lageda量e. ,,Madu

ka n‑6 soojalaks saamata,

Hend‑

jalaga o11a,′′ toob ta tihe

ri k,

ereda naite.

on tavaliselt §okis ‑ See On

kes on

Eestimaalasele, kes juh

oma nahal tund‑

tub ha宣・Va n鵠ema r誌tikut

nud重1ii 46 k也量ma‑ kui ka
SOOjakraadi・ Lpomi, nii

ja nastikut (mis ikkagi hir‑
mu tekitavad), V6ib selline

O OtaVad

Ohtlikke kui ohutuid, kel‑

S6napaar nagu ,,閤1ikon‑

Lisaks Ioodusele on Hend‑
rik Relvel veel teine suur

P6hjamaa mees
eeしistab kargust

Ole p謙kest ja kuuma i宣ma
nautivale eestlase工e ilmselt

musl′′

tesarJa ,,Kuula
randajat′′・

kui kogu aeg on plme,′′ ei

katsu‑

juba 2001. aas‑
tast kuulata saa‑

tegelik reaa工sus.′′

Uued seikしused

lega ta silmast silma koh‑

takt anakondaga′

P6hjamaa kargus on hin‑

tunud on, ei ole i工mse宣t

justkui fraas 6udusfilmist.

kirg ‑ maai量ma p6]israh‑

gelahedasem′ kuu重na talu‑

V6imalik ules lugedagl.

See o宣1 teist重nOOdi kui fil‑

vad ehk loodusrahvad.

Sama tajudes kirjutanud

v6ib‑Olla raamatu ,,Minu

Sel Leravm為gedel・ ,Jねhva
On Ju OHa seal polaar66s′

ヽ 丁 字 ︑ ⁚ ⁚ J ト に

takse elust kokkuv6tteid

roona juhatab,′′ s6nastab

mad naised′′.

ゝ言上⁚・‑一⁚⁚)・二二.

ku pean tunnistama, et

teks ,,Minu elamusliku‑

k6lada

se11ine v為ide meeltm66da.

sest s也datalvel ootab ees

juba reis Kolumbiasse.

