Bionurk. Ahvenast.

Karl-Erik võtab sõna:

„Ahven on tuntud heamaitselise lihaga, töönduslikult küllalt suurtes
kogustes püütava n.ö masskalana.”

Kannujook on minu arust eesti kõige
parem kannujook. Eriti mustikamaitseline.

Olen

proovinud

ka

maasika ja jõhvika oma, kuid need
jätavad mind suhteliselt ükskõikseks.
Keskkonnateadlik tarbija viib tühja
Kannujoogi pakendi papi ja vanapaberi

kogumispunkti.

Vähemalt

mina küll olen alati viinud.
Veel soovitan Põltsamaa Kannujooki
tarbida koos Tuplaga (šokolaad).
Kannujooki ostes toetad ka eesti
majandust.

(„Eesti NSV kalad”1984:318)

Hoides käes seda, üsnagi kalamaigulise nimega üllitist, küsib
küllap nii mõnigi teist – miks just ahven?
Aga sellepärast, et just Ahvenasse on koondunud käesoleva
ajakirja parimad omadused – ettearvamatus, hooajalisus ning
soe suhtumine lähedastesse.
Ahven on rohkem kui kala, terve omaette maailm, millesse nii
mõnigi on ennast ekslema unustanud.
Suviti järve äärde minnes ning rohekast veest tema
sõbralikke, uudishimulisi silmi nähes, oleks nagu vana
sõbraga kohtunud.
Aga kus on Ahven talvel? Talviti magab Ahven sügaval
järvepõhjas rahulikku und ühes oma pinginaabri Vähiga.
Käesolev Afen küll talvest ei hooli, vaid ilmub vapralt ka
talvepimeduses – teise semestri alguses.

Kohtumiseni, sõbrad!
Teie seltsilised,
Mina Soomes, pärast Põltsamaa
Kannujoogi joomist.

kalad
Veel on afen kalambuur sõnast NEFA, mis tähendab vist midagi söödavat. See
pole aga oluline.

Tunne nefisti !

AGNES ALJAS
„Tunne nefisti!” on kolumn, kus
tutvustame üht silmapaistvatest Nefa
liikmetest. Sedapuhku käis Afen külas
ERMi teadussekretäril ning sotsiaalteaduskonna doktorandil Agnes Aljasel
(32) ja uuris, kuidas ta oma eriala valis
ning Nefaga liitus.
1995. aastal pika seeliku lehvides ajalugu
õppima asunud Agnes soovis lapsena
arstiks saada. Kirurgist isa amet paistis
paeluv, kuid füüsika ja keemia hirmutasid.
Nii otsustas Agnes ikkagi ajaloo kasuks.
Keskajahuvi
viis
Gustav
Adolfi
gümnaasiumis prantsuse keele selgeks
saanud neiu teisel kursusel Provence’i
õppima. Vahetusüliõpilasena tugevnes
ammune soov meditsiiniga tegeleda: “Ma
elasin seal ühe pere juures, kus kaks
põlvkonda olidki arstid olnud. Ja ma olin
ise ka mingil moel terve elu tahtnud arstiks
saada.”

Kuid Prantsusmaalt tagasi tulnud Agnese
valik langes etnoloogia kasuks. Seni
peamiselt üldajalooga tegelenud, leidis ta
etnoloogia
ülikoolis
erinevaid
huvipakkuvaid kursusi kuulates. “Sattusin
kuulama
Anu
Kannikese
tarbimisantropoloogia loengut ja siis hakkas
etnoloogia mind väga huvitama. Olin ju
olnud aasta välismaal, hästi palju elu
jälginud ja võõras keskkonnas asjade üle
järgi mõelnud.”
Nefaga liitus Agnes siis, kui oli juba mõnda
aega etnoloogiat õppinud. Nefa oli sel
hetkel jäänud folkloristidekeskseks ja nii
astusidki kõik Agnese kursuse etnoloogid
Nefasse, et olukorda tasakaalustada. See ei
tähenda, et folkloristide ja etnoloogide
vahel oleks selget vahet olnud, pigem
erinesid pisiasjad: “Üks vahe on see, et
etnoloogid ei pidanud viisi ja folkloristid
Nefas pidasid. Nemad laulsid rohkem, meie
vähem.”
Tartu Nefas oli tollal aktiivne periood, mil
suheldi Rootsi ja Soome ülikoolide
Nefadega, korraldati erinevaid seltskonnaüritusi, käidi Karjalas matkamas. Nefa
suvekooli Kiidil meenutab Agnes seetõttu,
et just siis tajus ta protsessi, mis käib
teadustöö tegemise juurde – ürituse
korraldamisest
trükise
ilmumiseni.
Suvekoole ja seminare pooldab Agnes eriti
nüüd, muuseumis töötades, kuna puutub töö
tõttu kokku huvitava allikmaterjaliga, mida
sooviks tudengitega jagada.
Agnes veetis osa oma bakalaureuseõppest
ka Jyväskyläs. Sealgi oli ta Nefa liige.
Magistriõppes Turu ülikooliski olid suhted
Nefaga soojad ning Turu Nefa tudengid
käisid pärast Agnesel isegi ERMis külas.
Oma välisõpingute üheks suureks plussiks
peabki Agnes tekkinud suhtevõrgustikke.
Teine oluline muutus on aga üldine
maailmavaateline areng, kriitiline meel ja
avatud suhtumine oma tegemistes. Agnes
meenutab: “Jyväskyläs jagasin ma korterit
ühe mõnusa 120-kilose mustanahalise
Indiana tütarlapsega. See oli väga huvitav.
Tema ameeriklasena arvas, et venelased on
hästi
head
ja
suured
sõbrad
ameeriklastega. Siis kõik eestlasest

Tunne nefisti !
tuttavad, kes mul seal külas käisid, püüdsid
tema vaadet kõigutada. Pidasime pikki
vestlusi. Siiamaani on vahepeal temaga
kontakte olnud. Välismaal õppides kohtad
nii palju inimesi, kelle maailmapilt ja
taustsüsteem on hoopis teistsugused.
Ülikoolis on ühe eriala inimesed tegelikult
üsna sarnase maailmavaatega. Välismaal
õppimine on kindlasti tugevalt minu
silmaringi avardanud.”
Lisaks välismaal õppimisele on Agnese
jaoks väärtuslik kogemus olnud ka Saami
Muuseumis SIIDA töötamine. Pool aastat
muuseumitööd oli Agnese jaoks justkui
välitöö, andes arusaamist nii saamide
mõttemaailmast kui maaelust: “Soomlased
ja saamid omavahel ikka natukene kisuvad,
mina kui eesti tütarlaps olin vahetalitaja,
kui muuseumis mingeid probleeme oli.
Saamid kutsusid mind igale poole kaasa,
näiteks metsa põhjapõtru karjatama. Ma
sain häid tuttavaid ja hästi palju
kokkupuuteid looduse ja loomadega, mida
mul ei olnud kunagi elus olnud. Sain ka
mõista, mida tegelikult tähendab oma
identiteedist lugupidavale saamile käia üle
nädalavahetuse New Yorgis või Berliinis
põlisrahvaste
konverentsidel
või
kongressidel ning siis tulla koju tagasi ja
minna kolmeks nädalaks metsa põtru
ajama.” SIIDAs saadud kogemused
mõjutavad ka praegust tööd: Saami
muuseum ja ERM sõlmisid hiljuti
koostööleppe, ERMis on olnud näitus
saami kaasaegsest käsitööst.
Agnes leiab, et tal on palju õnne olnud,
kuna on saanud terve elu teha oma erialaga
seotud tööd: “Töö võtab lihtsalt nii suure
osa inimese päevast, et teha tööd, mis ei
meeldi, oleks väga keeruline. Mul on selles
suhtes õnne olnud, et mulle meeldinud
eriala on ka praegu minu töö.” Vaba aega
on Agnesel vähe, oma õhtuid veedab ta
mõne doktoritöö valdkonnaga seotud
artikleid kirjutades. Aga kui ei ole
kohustust midagi teha, siis sõidab Agnes
meeleldi ära, läheb näiteks kuskile metsa,
kus on vaikne ning saab rahulikult lugeda
või saab tuttavatega kokku ja joob veini.

Oma lähituleviku suhtes on Agnese plaanid
kindlad, nagu noortel teadlastel ikka. Teda
ootavad sellel aastal ees kaks suurt artiklit
ning konverentsid Sofias ja Soulis. Ka
puhkuse ajal tuleb ilmselt artikleid
kirjutada. Pikemas perspektiivis plaanid nii
kindlad pole: “Alati on vaja muutust ja
vaheldust. Olen töötanud ERMis viis aastat,
aga mul on praegu siin neljas ametikoht.
Tänu sellele, et ma olen liikunud vähemalt
asutuse sees, olen pakkunud igale
ametikohale midagi uut.”
Kui kümne aasta pärast samas asutuses
töötamises pole Agnes kindel, siis oma
töövaldkond meeldib talle nii väga, et ei
soovi seda muuta. Veelkord pikemalt
Eestist ära minemise peale ei mõtle ta
samuti: “Tudengina see oli väga lihtne:
tegid avalduse, pakkisid koti ja läksid. Aga
nüüd see enam nii lihtne ei ole. Ma olen nii
palju ära käinud, et praegu pole küll veel
tunnet tulnud, et tahaks Tartust ära
minna.”
Ometi on Agnesele südamelähedaseks
jäänud Lapimaa ja Lõuna-Prantsusmaa, kus
ta on mõnda aega elanud. Agnes tajub
mõlema piirkonna kultuuriruumi, oskab
keelt ja leiab, et mõlemas paigas on kliima
palju parem kui Eestis. Ta muigab, et ehk

Varia
peakski vanaduses paremasse kliimasse
kolima.
Uurigu Agnes siis Kihelkonna valla argielu,
Saku õlletehase töötajaid või kultuuri
mõistet
meedias,
ühekülgne
ega
stampidesse takerduv ei ole tema tegevus
kunagi ning kindlasti üllatab ta meid veel
tulevikuski.

5 soovitust edaspidiseks:
1. Lugemissoovitus
Soovituslik kirjandus.
2.Vaatamissoovitus
Taevasse, kaugusse ja eriti virmalisi.
3. Nuusutamissoovitus
Rohkelt vabaaineid, romaani keeli ning
värskeid trükikojast tulnud raamatuid.
4. Kompamissoovitus
Kombata tasub käiki võimalusi, mis
lubavad rännata.
5. Lemmikkala
Ahven.

Välismaailmast

Ilm

Claude Lévi-Strauss armastas väga

Ettevaatust!

muinasjutte. Vahel aeles ta kogu päeva

Alanud

voodis ning muudkui luges.

periood. Ebatavaliselt raske gravitatsioon

Ükskord tuli talle külla Michel Foucault.

tõmbab enda külge kõikvõimalikke objekte -

„Näita mulle ka muinasjutte!”

tammetõrusid, pirne, vett, lehti jne. Ohtlik

„Ei näita,” vastas Lévi-Strauss.

periood

„Näita ikka,” nururs Foucault edasi.

külgetõmbejõu

Strauss ei vastanud.

soovitatakse

Fouacault tõusis kikivarvule ning püüdis

mitte väljuda.

üle tema õle piiluda. Lévi-Strauss aga

Järgneb

tõmbas õlad kühmu.

maapinnast eraldub igasugust soga, peamiselt

Nüüd Foucault solvus ja läks ära. Enne

lilli, loomi, vett jms.

lahkumist sidus ta veel Lévi-Strausi

Alles suvi toob oodatud stabiilsuse.

on

sügisene

kestab

lume

raskgravitatsiooni-

saabumiseni,

summutab.

mis

Vahepeal

inimestel võimalusel kodust

kevadine

kerggravitatsioon,

mil

saapapaelad sõlme.
Mõne aja pärast Foucault suri. Lévi-Strauss
on aga siiamaani elus.
*
Ükskord kirjutas Claude Lévi-Strauss
välitööpäevikut.
„Armas kogumispäevik...” alustas ta.
Tõmbas siis aga „armas” maha ning
kirjutas asemele „kallis”.
Lévi-Strauss naeratas vaikselt.

Sel aastal otsustasid lehed kogu sügise ühte
suurde lehte koondada.

Sport
SPORTI NII SUVEST KUI
TALVEST:

Oma debüüdi minigolfis tegi teiste seas
ka TÜ teadur Risto Järv

Kujundujumise hindamine: Tartu-6;
Joensuu-3; Turkku-8,5

Kolmikvõistluse voor „Kes sööb kiiremini ära soomlaste koogi” päädis viigiga.

Eesti-Soome koondiste sõpruskohtumine.

Ergutuskoor.

Sportlased jõudehetkel.

Kolmikhüpe.

Tundlik eluloodraama heidab valgust
eesti kultuuriajaloo suurkujule
Teodor Teaduri nimi ja elutöö ei vaja
kindlasti lugejatele tutvustamist, on ju
Teadur esimene eesti rahvusvaheliselt
tunnustatud teadur. Kui Teaduri noorpõlvesaavutuste
tutvustamine
kuulub
lahutamatu osana igasse õppekavva, siis
tema elu viimase perioodi kohta on
ühiskondlikku diskussiooni vähe. See on
mõistetav, kuna Teodori perekonna
tundeid säästetakse. Seni vanaisa elukutse
vastu huvi tundnud Karla Teaduri salapärane erialamuutus sotsioloogia kasuks
on aga perekonna jälle avalikkuse huviorbiiti tõstnud. On paratamatu, et kuulujuttudena ringlevate versioonide hulk
ületab igasuguse mõistliku piiri. Seepärast
võib ainult tervitada Kirves&Halg stuudio
uut linateost “NEFA Jõulufilm”. Uus
stuudio on jõuliselt astunud eesti
filmimaastikule. Nefaator-filmi märgi all
on valminud suurepärane ülevaade Teodor
Teaduri elu isiklikumast poolest.
Filmi üks suurimaid probleeme on selle
rariteetsus. Esilinastuse järel pole toimunud
ühtegi avalikku ettekannet, plaate filmiga pole
avalikku ringlusesse lastud. Samas väärib
plaat ostmist juba kujunduse pärast – pildil on
kujutatud kaadrit Ahwest, Jowanhast ja
Pikhnehst, meie rahvusliku enesetunnetuse
aluskujudest. Seetõttu polnudki üllatav, et ka
film algas paljukasutatud arhiivikaadritega
neist kolmest vägevast hiiust ja tarmukast
taplejast.
Teodor Teaduri loole pakuvad hiiud vägeva
interteksti, kuid selle tugev rõhutamine jätab
lugeja ilma intellektuaalsest lõbust ühitada
poolmütoloogiliste tegelaste ja legendaarse
teadlase elukäigud. Vaataja rõõmuks ei toetu
film siiski vaid ühele intertekstile, vaid laseb
suhestuda maailma filmiparemikuga. Nii
sammub Teadur filmi alguses sõprade
seltskonnas nagu sõrmusekandjast kääbik
Frodo. Oma elu viimasel perioodil peab ta aga
kogumismissiooni läbi viima üksinda. Kas ta
sellest katsumusest pääses, on siiamaani
teadusringkondi huvitav teema. Film jätab
otsad lahtiseks, lastes vaatajal vaid aimata
Teodori lõplikku saatust.
Kui veel tuua välja noort filmistuudiot
mõjutanud teoseid, peab nentima, et helgetes

Kultuur
toonides köök, kuhu vana naise käest infot
otsima on mindud, meenutab väga Oraakli
kööki „Matrixis”. Neogi käis ju Oraaklilt nõu
pinnimas. Ehk peaks stuudio siiski kaaluma
välismaiste intertekstide vahetamist Eesti
filmiparemiku diskreetse tsiteerimise vastu?
Kirves&Halg stuudio on teinud hoolikat
koostööd teadur Teodor Teaduri töökaaslaste
ja perekonnaga, kasutanud nendega tehtud
intervjuude materjale ning Teodori märkmeid.
Muide, filmis võib arhivaaliarmastaja näha
originaalkaadreid
Teodor
Teaduri
välitööpäevikutest! Rollilahendused on hästi
läbitöötatud, eriti võiks välja tuua Teodori
rolli psühholoogilise pinge välja toonud Pikne
Kama, kuid muidugi ka tema saatjatena
tegutsenud Totse (Ave Taavet ja Joanna
Ellmann), kes ei jäänud õrna, juhile järgneva
ja alluva naisloomuse kujutamisel sugugi
kahvatuks. Karla Teaduri kui siiamaani elava
noormehe
tumeda
karakteri
mängis
kiiduväärselt välja Karl-Erik Kirschbaum.
Eriliselt tõstaksin aga esile filmis kaht
diametraalselt erinevat rolli täitnud Ehti Järve,
kes mõjus usutavana nii fanaatilise
informandi kui kratina.
Filmi laad laseb seda vaadata nii seiklusliku
folkloorikogumispõnevikuna, psühholoogilise
trillerina kui teadlase arenguloole keskenduva
biograafiana. Cinéma vérité laadi meenutavad
kaamerajõnksud tekitavad mulje, et tegu on
dokumentaaliga,
tummfilmilikud
vahekommentaarid Teodori päevikust – olgugi
dokumentaalsed – meenutavad aga vaatajale,
et tegu on mängufilmiga. Tegemist on
äärmiselt postmodernistliku linateosega, mille
tsitaadilisus, intertekstuaalsus ja tõlgendusmudeli vaataja kätte andmine lõhuvad Teodor
Teadurist rääkimise viise.
-Afena filmikriitik K.K.

Informant on omale leidnud huvitunud kuulajad...
(kaader filmist)

Suguvõsa pärimus
vanaema rääkis alati, et
kui tuleb õige aeg
näen tulevikku ja minevikku
lendan aegade vahel ja aegadest ette
vahetan mandreid ja meresid
pilkude lõõmavas võbeluses.
vaarema oli näinud terve oma elu
ette ja taha, taha ja ette
ja päästis oma poja
lennates ühel ööl velikije luki juurde
teda sõjas aitama.
andis nõu, kuidas pääseda
surmast ja see oli aidandki
vanaema räägib alati
nii loomulikult
tühipaljas astraalränd
muud ei midagi.
ja käed on ravimiseks,
pilk hüpnotiseerimiseks.
vaaronu olevat terve klassitäie lapsi
nii magama pannud
kuna oli pohmell ega
viitsinud tundi anda.
ja ühtki halba mõtet ei tohi mõelda
sest kõik see, mida soovida
läheb täide.
vahel hämaruses hakkab midagi
muutuma ning tants ja trall on alanud.
ei. närvi ei tohi minna.
muidu hakkab nõusid lendama
katki minema ja purunema
nõelteravateks tükkideks.
põrand on klaasikilde täis
kui vaid oskaks kontrollida
kontrollida
mõtted sõlmes puntras
lõngakerad
väänavad end ümber
kohtlaste, kes
luusivad pargis.
vanaema ütles ikka,
et kui unes tuleb surnu
juttu rääkima,
peab tegema ristimärgi siis läheb ta tagasi sinna,
kust tuli.
täna on kummaline hommik
keegi suri ära
ja koputas aknale.
ma kuulsin.

- J.E.

Rännak

Dishain.

Veidi värvi
sügiskaamosesse
toovad
lustakalt
trepile asetatud
kiivrid ning
kirjud
pudelikorgid.
Puna-valge
kilelint kutsub
lõbusatele
seltskonnamängudele.
Päikest!

Lossi õdus kohvik on juba aastaid olnud kohtumis- ja
suhtlemispaigaks tudengitele. Turvalise ja sooja puu-elemendi
kasutamine harmoneerub moodsamate klaas- ja plastpindadega.
Kohviku uus teenindaja Liisbet Laast külastajate puuduse üle ei
kurda.

TÜ raamatukogu uue sise-kujunduse märksõnadeks on
feng ja shui. Valge, üleliigsetest raamatutest puhastatud
ruum kombinatsioonis mustade palakatega loob suurepärase mulje puhtusest ja korrastatusest. Soodustab
külastajates rahuliku meeleolu teket ning loob
harmoonilise keskkonna enesevaatluseks. Unustage
raamatud, kõik vastused on teis enestes.

Korisatjaid aitab organiseerida ilmekas seinale paigutatav graafik,
iga moodsa majapidamise lahutamatu osa. Saadaval ka ümmarguste
ruutudega. Kiiretele ostjatele kaasa ajamasin, mis viib teid 60
minutiga ühe tunni võrra tulevikku. Jääbki vaid üks küsimus –
kelleaeg?
Tartu Ülikooli väisanud Mary Poppinsite delegatsioon pidi
enne asutuseruumidesse sisenemist vihmavarjud ukse taha
jätma. Vihmavarjude selle hooaja märksõnaks paistab olevat
kirjumirjususus.

Nelinurkse põhiplaaniga auditoorium ootab pisikeste jalgade
vudinat. Uks on juba avatud, ootel. Mitte ainult klassiruumi ei vii
see uks, vaid meie kõigi südametesse.

Reportaaž

Jaa jaa...6:2...Schön!
23. augustist 10. septembrini toimus Soomes
naiste jalgpalli EMi finaalturniir. Täiesti
pooljuhuslikult kutsuti mind finaali vaatama.
Miks ka mitte, mõtlesin. Kuna ma (naiste)
jalgpallist suurt midagi ei tea ja eriline fänn
ka ei ole, tahtsin lihtsalt näha melu, mis
turniiriga kaasneb.
Finaalis kohtusid valitsev maailma- ja
Euroopa meister Saksamaa ning Inglismaa,
kellel sarnaseid saavutusi ette näidata ei ole.
Võiks arvata, et Euroopa meistrivõistlused
on piisavalt tähtis sündmus, mille "kohalolu"
on võimalik ka linna peal märgata. Helsingis
ma aga mingit melu turniiri toimumise
ümber küll ei märganud. Välja arvatud
mõned plakatid ja reklaamid ning see, et
kesklinna piirkonnas olid kõik tudengile
taskukohased majutuskohad broneeritud.

päästa. Mängu lõplikuks tulemuseks kujunes
6:2 ning Saksamaa on nüüdseks juba
seitsmekordne Euroopa meister jalgpallis.
Saksamaa koondis on naiste EMi võitnud
juba viis korda järjest, alates 1995. aastast.
Kurb on vaadata, kuidas üks võistkond on
teistest mitme pea jagu üle. Teadjamad
kommenteerisid, et selline ülekaal tapab
tõenäoliselt igasuguse huvi naiste jalgpalli
vastu. Ühe võistkonna lammutamist ning
ettearvatava tulemusega mängu ei viitsi
keegi lihtsalt vaadata. Huvi vähenemist
illustreerib ka fakt, et neli aastat tagasi oli
naiste Euroopa meistrivõistluste finaalis üle
20 000 pealtvaataja, sel aastal oli arv alla 16
000. Kuigi Helsingi olümpiastaadion oleks
mahutanud rohkem kui kaks korda nii palju
pealtvaatajaid.
Sakslased ise aga arvasid oma järjekordse
võidu kohta, et turniire on ju tore võita! Ja
eks see kindlasti nii ka on, ei hakka vastu
vaidlema.
Kuigi mängu tulemus oli ettearvatav,
avastasin ma Helsingis seda, et saksa keeles
on sportmängudele kaasa elada palju parem
kui mõnes muus keeles. Minu taga istuvad
saksa koondise fännid ergutasid omasid väga
häälekalt:
JAA
JAA!
SCHÖÖÖN...
GENAU....OOOOOH...JAAA!!
-Helsingist, Afena staarreporter J.J.

Rahulolevad Saksa koondise fännid on oma
hubastest majutuskohtadest väljakule jõudnud.

Mängu esimene poolaeg oli täitsa põnev.
Kuigi 22. minutiks olid sakslased juba kahe
väravaga juhtima läinud, ei kadunud
mängust pinge, sest paar minutit hiljem lõi
Inglismaa seisuks 1:2. Lootus jäi, et
suudetakse veel miskit ära teha ning
korralikult vastu hakata. Teise poolaja algus
oli samuti natukene huvitav, kuid kui
Saksamaa lõi oma 4. värava, oli näha, et
inglaste rong on läinud. Viienda väravaga
kadus ka juba Inglise koondise lootus mängu

Mäng lõppes traagilise õnnetusega, kus üks tiimikaaslastest karikaga vastu pead sai.

Kuulutused. Horoskoop

KUULUTUSED

HOROSKOOP

TUTVUS

Jäär – Kuu ühe Veenusega põhjustab tooli

Folklorist soovib tutvuda kaugelt üle kuldse

nihke 30-kraadi võrra Põltsamaa suunas.

keskea oleva vanadaamiga, et koos veeta

Armuelu homme.

muinasjutuline õhtu. Kontakt: Tartu, Ülikooli

Sõnn - Täna peaksite olema valmis selleks, et

16-217

saate

***

abivahenditeta.

Sotsioloog otsib etnoloogi, et diktofonid ühte

viperused või takistused diktofoniga.

kappi panna. Kvalitatiivsed meetodid ei ole

Kaksikud – kirjuta HOMME projekt, sest SEE

takistuseks! Jätta oma ankeet Tiigi 78

läheb LÄBI!!! Raha voolab OJADENA.

valvuritädi kätte.

Vähk – aeg vahetada meetodeid, viitamis-

PAKUN/OTSIN TÖÖD

süsteemi ja alsupesu. Rohkem loomingulisust!

Kolimis- ja veoteenuseid pakub AS Kratt ja

Lõvi – sa ei peta õppejõudu - ta teab, kus

KO. Huvilistel tulla Viie Tee risti, N 23-01

Zavood asub.

***

Neitsi – otsi üles utlib ja ESTER. Kes on

Vanemas eas näkk otsib akvaariumihooldajat

Kirmus?!

T-N kella 18:00-22:00. Sobib üliõpilastele.

Kaalud – Pirol oodatakse sind, tähed on

OST/MÜÜK

soodsad kõigeks, aga kasulikud mitte millekski.

Müüa kasutatud, heas korras regilaul.

Skorpion – ära osaleva vaatlusega liiale mine.

15.- minut. 55913452, küsida Heljut

Kõik pole nii nagu paistab. Nad tegelikult

TAGAOTSITAVAD

valetavad sulle. Suu sisse.

Salme otsib taga vanavarakogujat, kes ta

Ambur – rünnak on etnoloogi parim relv. Noor

viimased soojad käpikud ja veel töötava voki

inimene on tugevam. Marss on peidus.

ära muuseumi viis. Tundemärgid: ahned

Kaljukits – Jupiter ütleb: su aku ei kesta üle

hakkama

ka

ilma

tehniliste

on

ootamatud

Võimalikud

poole tunni. Pane lisapatareid põue.
Veevalaja – sotsioloog varastab su päeviku.
Kirjuta oma nimi igale lehele!
Kalad – lähed väljale, kuid sisemuses jääd
koju.

silmad, pikad näpud, väledad jalad, ERM 100logoga nokats.

-Astroloom: Pea Hobu

