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Kevadest suvesse, 
pilk ikka omal horisondil!

Nagu ikka, avardab uus Horisont horisonte ja kõnetab teadmis-
himulisi. Horisondile omaselt pöörame pilgu nii tulevikku kui ka
minevikku ja seisame silmitsi ürgse loodusega. Meie, eestlaste,
orbiidile lähetatud oma satelliit on aastajagu tööd teinud. Kuidas
see kõik on läinud, on ka järgnevatel lehekülgedel kokku võetud.
Kaasa arvatud dramaatiline hetk, kui kosmosepraht oleks võinud
meie kuubikut tõsiselt vigastada. Tõravere teadlased on Nõukogude

Liidu ametivendadega teinud viljakat kosmosekoostööd, ESTCube on
aga meie päris oma asi!
Mis asi on kosmoseõigus? Õigusteadlane Katrin Nyman-Metcalf räägib

sellest meie toimetajale Toomas Tiivlile antud intervjuus, ja see pole 
sugugi ainus mõttearendus tolles juriidikat käsitlevas kõneluses. Klassika-

line õigus ja õiglus vajavad tänapäeval üha rohkem tähelepanu ka selles valdkon-
nas, milles tegutseme meie oma ajakirjaga.

Elu algus on müsteerium, ütleb mõnigi. Elu algus on seemneraku sisenemine
munarakku, ütleb meedik. Kõik see pole aga alati nii lihtne. Vaadake meie ajakirja
sisukorda, leidke õige lehekülg ja lugege. Elu müsteeriumist!   

Müstikat on lihtne paljundada, kas või näiteks lennukite tehtud valgeid triipe taevas
vaadeldes. Nendest kõnelevad ilmateadlased. Kõneletakse ka aina lisanduvatest planee-
tidest teiste tähtede ümber. Nendest müstikavabalt rääkides mõtestame me iseennast.

Teisel pool ekvaatorit on praegu talv. Seal elavad Kalahari suurkiskjad, mõõku kand-
vad antiloobid ja lärmakad sulelised, kellel on ruum ka meie värskes Horisondis.
Lugegu hea lugeja siis neist Botswana põlisasukatest, mõeldes samas, et meil on kohe
käes suvi, mis pakub muidki rõõme peale muruniitmise! ●
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ESIKAANEL: Eesti kollaaž ESTCube’i tehtud
fotodest. FOTO: ESTCube-1 MEESKOND
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