REIS

Krimiloo kannul Londonisse!
Puhkus Londonis, käies
erootilise krimiromaani
«407 karaati» tegelaste jälgedes, on põnev ja
kirev – see ei jää sugugi
alla «Da Vinci koodi»
Pariisi keerdkäikudele.
lustage näiteks British Museumist.
Just seal, keset vanu aardeid ja ajalugu, leidis aset Vene suursaadiku
kauni tütre Ksenja ja supervarga Ruslani
(hüüdnimega Artist), kes oli Londonisse
saadetud röövima haruldast, 407karaadist juveeli, saatuslik kohtumine. Kui paljudel on rääkida oma elu suurim armastuslugu, mis oleks alguse saanud näiteks
Eesti Ajaloo Muuseumi tolmuses koridoris? Amor küll ei vali kohta, kus oma nool
lendu lasta, kuid suursugune muuseum
tundub selleks ikkagi päris hea paik.
Pärast muuseumipäeva jalutage armunud peategelaste jälgedes Hyde Parkis ja Ruslani peatuspaigas Mayfairi linnaosas. Raamatu juhtnööride järgi leiab
ka Vene suursaadiku residentsi Hyde
Parki lähedal lihtsasti üles. See asub
tänaval, mida ääristavad residentsid ja
saatkonnad ning kus kurja näoga ja tumedate silmadega mehed valvuriputkades annavad selgelt mõista, et ühtegi
vale liigutust teha ei maksa.
Järgmisel päeval jalutage haruldase
kalliskivi koduks olnud korteri akende
all South Bankil Belvedere road’il — see
jääb märksa sõbralikumasse piirkonda
kuulsa vaateratta The London Eye lähedale. Maja nimega The Whitehouse Appartments on tõepoolest olemas ning
koduks linna heal järjel elanikele.
Ehkki seejärel oleks tore sisse astuda
restorani Divo, kus Vene allailma tegelased kalliskiviröövi keerulisi skeeme välja haudumas käisid (12 Waterloo Place),
pole see kahjuks enam võimalik —
uksed on kinni ja silt teatab, et otsitakse
uut üürnikku. Ei tea, kas tõesti sai raamatusse kirjutatud klientuuri ebaedu
«äris» saatuslikuks ka nende lemmikkohale päris maailmas …
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Restoran Tom Aikens
Et raamatule pealkirja andnud vääriskivi omaniku Isadora ja Artisti kombel Londoni
ühte nooblimasse restorani Tom Aikens õhtustama minna, peab laua peab kindlasti
broneerima – vahel peab seda ootama kauem kui kuu –, aga elamused on tagatud.

ELAMUS

«Ooperifantoom»

Muusikaajaloo ühte lummavamat muusikali mängitakse Her Majesty’s Theatre’is
West Endis. Ehkki raamatu tegelastel jätkus loožis istudes silmi vaid teineteisele, tasub teil teha
teistmoodi ja siiski ka laval toimuvat jälgida. Aga pärast etenduse lõppu (millest te erinevalt
peategelastest ehk midagi ikka mäletate) jalutage nagu Ksenja ja Ruslan Piccadilly Circusesse,
istuge Erose kuju trepiastmetel ja nautige suurlinna.

RAAMAT

«407 karaati»

Noore krimikirjaniku Egert Anslani «407 karaati» on erootiliste sugemetega
psühholoogiline kriminaalromaan, mis viib lugeja Londonisse, kus segunevad selle metropoli
kõrgseltskond ja Vene allilm. Lugeja satub rahvusvahelise kuritegevuse maailma, kus räpased
teod on peidetud säravate maskide taha, kus kõigi põhimõtetel on murdumispunkt ja usaldust
saavad endale lubada vaid surnud.

Kuidas kohale saada?
Londonisse lendavad Tallinnast Estonian Air ja EasyJet. Ryanair alustab sel liinil detsembri
keskpaigast.

Linke
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www.egertanslan.com
www.tomaikens.co.uk
www.britishmuseum.org
www.londontheatredirect.com

Hea kohv on must. Täiuslik kohv on lilla.
Keskmise või tumeda röstiga – Löfbergs Lila kohv on alati valmistatud 100% parimatest Arabica ubadest. Hoolikalt
valitud erinevate maitseomadustega komponendid garanteerivad kohvi, mis maitseb ühtmoodi hästi aastaringselt.
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