
LUGEMINE. ESIMENE ÜLESANNE A  

Küsimused 1–12. Lugege tekstilõike (A–D) ja väiteid (1–12). Otsustage, millise lõigu kohta 
iga väide käib. Iga lõigu jaoks on 2-4 väidet. Märkige väite järele vastava lõigu täht (A, B, C 

või D).  
 

Indrek Hargla „Apteeker Melchior ja timuka tütar” 
A  

Tallinna apteeker Melchior Wakenstede võis juba ligi 
pool aastat end täie õigusega nimetada raeapteekriks. 

Ta oli märtsikuus ilmunud raekotta ja näidanud ette 
oma raha ja oma tunniskirjad ja lepingu eelnõu, mille 

ta oli oma ammu surnud isa juhiste ja Lübeckist 
tellitud koopia järele kirja pannud. Ja seda asja igast 
küljest vaaginud ja kaalunud, oli raad nõustunud 

Melchiori ettepanekuga, et linn ostab temalt 
Rataskaevu maja ära, maksab talle selle eest priske 

summa hõbedat ja üürib siis Melchiorile tagasi, kandes 
edaspidi ise igasugused kulud, mis on 
apteegipidamisega seotud, laseb klaasida uued aknad, 

maksab prügi äravedamise eest, laseb uue ukse ehitada 
ja ära parandada läbilaskva katuse. Melchior aga 

maksab iga kuu üüri ja peab apteeki nii, nagu raetohter 
ja linnaeeskirjad nõuavad. Ta saadab raehärradele igal 
aastal küpsiseid, klaretti ja konfekte, nagu nüüd kirja 

on pandud, ja ravib tõbiseid tohtri tähe järgi ja teeb 
üldse kõike nii, nagu apteekrilt oodatakse ja nagu 

Lübeckis kombeks on. 

B  

See tähendas seda, et Melchior võib osta umbes kümne 
aasta pärast endale päriseks suurema maja – nagu tema 

rehkendused näitasid –, mille ta saab pärandada oma 
lastele koos apteekriametiga, kui keegi neist selle 

vääriline on. Ja võib-olla tema poeg suudab linna nõusse 
rääkida, et raad ostaks apteegi tarbeks selle maja 
Raekoja platsi nurgas, Pühavaimu, vaekoja ja kaagi 

juures, mille juba Melchiori isa oli välja valinud kui 
kõige parema paiga raeapteegile. Aga seni oli Melchior 

alla kirjutanud lepingule ühes raehärrade ja 
raekirjutajaga ja see leping tunnistas, et nüüd on apteek 
rae omand ja Melchior on samahästi kui rae ametimees. 

Ta oli teoks teinud oma isa unistuse või vähemalt selle 
esimese poole. 

Eks oli raehärrade otsuses oma osa kindlasti ka sellel, et 
Melchioril oli linna ees teeneid. Ainult tema abiga oli nii 
mõnigi kord kinni püütud mõrtsukas, kes oli tapnud 

linnakodaniku või linna kõrge külalise. 

C  

Melchiori abiga oli avastatud süngeid saladusi – tõsi, 
nii mõnigi oleks tahtnud, et need igaveseks varjatuks 

oleksid jäänud. Ent seda ei saanud keegi eitada, et tänu 
Melchiori abile oli linnaõhk puhtam ja kurjust oli siin 

vähem. Nii nagu tema segatud ravimid aitasid 
leevendada linnaelanike ihuhädasid, nii aitas ka tema 
nõu välja juurida õelust ja elu rahulikumaks ja 

julgemaks muuta. 
Melchior oli endalt mitmeid kordi küsinud, miks ta 

seda teeb. Mis paneb teda enda elu ohtu seadma ja 
mõnikord ka oma perekonna oma, et tabada 
mõrtsukas? Lihtne vastus olekski ju see, et linnaõhk 

oleks puhtam ja tema lastel oleks siin parem elada. Ta 
armastas Tallinna ja uskus, et Tallinn armastab ka 

teda. Oh, selles oli ta kindel, see linn oskab armastada, 
see linn on elav, tal on oma mõte, omad unistused ja 
omad hirmud. Praegu on see linn veel noor, kuid ta 

kasvab ja saab targemaks, ning Melchior on võtnud 
oma kohuseks linna selles aidata. 

D  

Ent midagi oli veel. 
Midagi pidi veel olema, selles oli ta kindel. 

Tema isa, nime poolest samuti Melchior, nagu 
Wakenstede suguvõsas ammusest ajast kombeks, oli 

teda õpetanud mõrtsukat vihkama. Ja alles hiljuti oli ta 
raekirjutaja Blomendahlilt kuulnud, et sel ajal kui 
Melchior oli oma selliaastatel Riias, oli tema isa rae ees 

süüdistanud ühte kaupmeest teise salakavalas surnuks 
kägistamises ja suutnud seda ka tõendada, nii et see 

kaupmees sunniti palverännakule minema Bari linna 
püha Nikolausi reliikvia juurde ja suurt valuraha 
maksma, ent teel Tallinnast Pärnusse oli keegi ta 

pussitanud. Isa polnud Melchiorile sellest kunagi 
rääkinud ja nüüd küsis Melchior endalt, et kui paljud 

Wakensteded, kes on apteekriametit pidanud, et kui 
paljud veel neist on mõrtsukaid jahtinud ja miks. Ja veel 
– oma surivoodil oli isa tal käskinud meeles pidada ühte 

pühakut ja teda karta. Miks ja keda, seda polnud isa 
suutnud enam öelda. 

http://www.epl.ee/news/online/romaanikatkend-indrek-hargla-apteeker-melchior-ja-timuka-tutar.d?id=56064030 

 
 



Millise lõiguga väide sobib? 

 A     

 B 

 C 

 D 

 

1. Apteeker loodab, et kunagi on apteek raekoja lähedal.  

2. Tänu apteekrile oli linnas vähem haigusi ja  kuritegusid.   

3. Raehärrad kaalusid apteekri maja ostmist.  

4. Iga kord kurjategijat mõrva eest vangi ei pandud.  

5. Apteekri töö vastas kindlatele juhtnööridele.  

6. Apteekri tegevus oli vahel eluohtlik.   

7. Enne Tallinnas ametisse pääsemist viibis apteeker kodust kaugel.  

8. Isal oli Melchiori ees saladusi.  

9. Apteeker oli aidanud vangistada kurjategijaid.  

10. Apteeker ei teadnud täpselt, miks ta kuritegevusega võitleb.  

11. Apteeker arvas, et tahe kurjategijaid jälitada on päritud esivanematelt.  

12. Apteeker pidi raadi maiustustega kostitama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VASTUSED 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 A 

6 C 

7 D 

8 D 

9 B 

10 C 

11 D 

12 A 

 


