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Colombias valmistab tosinate kaupa õmblejaid kum
margil õmblusmasinate taga ülikondi Hugo Chavezile 
ja Astuuria printsile. Need näevad välja nagu iga teine 
3000dollariline kostüüm, ent iga rõiva sees on peidus 
Caballero salarelv – elastse kevlari sarnasest materjalist 
paneelid, mis on õhukesed nagu flopidisketid, aga võimeli
sed peatama isegi lähedalt tulistatud kuuli.

See äri sündis 1980ndate Colombias, mil autopommid,  
inimröövid ning jõhker vägivald sundisid tuhandeid ini
mesi kuulikindlaid veste kandma. Tollased vestid olid aga 
kogukad, rasked ja üldse mitte lahedad. Siis aga ilmus 
turule Miguel Caballero, noor tudeng, kes otsustas selles 
bisnises läbi viia revolutsiooni. Ta lisas soomusplaatidele 
rätsepakunsti puudutuse ning legend oligi sündinud. Mees 
ühendas Armani stiili ning kevlari elupäästjaomadused 
– tulemuseks on miljoneid dollareid väärt projekt, mille 
käigus valmivad jakid, kokteilikleidid, lipsud ning isegi 
kuulikindel aluspesu.

Kliendid, keda on tulistatud ning kelle elu on päästnud 

kuulikindel riietus, paneb Caballero kirja Ellujääjate Klu
bisse, mille ridadesse kuulub juba tosinajagu inimesi.

Ma ei kahelnud, et Caballero ja tema 169 töötajat tooda
vad tehases usinalt konveierlindil kümnete kaupa tippkva
liteetseid jakke, aga kuidas saab olla kindel, et need rõiva
tükid ka oma eesmärki täidavad?

„Kas sa tulistaKsid mind?” küsin Caballero käest, kui 
viimane on müügijutu oma kindlust meenutavas Bogotá 
kontoris lõpetanud. Äkitselt haihtub tema enesekindlus. Ta 
paistab murelik. Pinges. „See vist ei olnud hea mõte,” käib 
mul läbi pea ja silme ette kerkivad mu laste ja naise näod. 

”Hästi, aga sa pead enne siia allkirja andma.” Kaunis 
blond assistent lükkab minu poole pealtnäha legaalse 
paberimajanduse. Tõenäoliselt seisab seal, et mis iganes 
edasi juhtub, ei saa selles Caballerot süüdistada. Huh! 
Ma palun end tulistada, nii et allakirjutamine pole üldse 
probleem.

Seni, kuni pabereid täidan, selgitab Caballero, et tege
likult pole tema rõivad Colombias kuigi tuntud. Vastu
pidiselt meedia stereotüüpidele ja „Rambo” filmidele on 
Colombia pealinn Bogotá ohutum kui paljud teised linnad. 
Isegi Ühendriikide linnades, näiteks Washingtonis, on 
kakskolm korda rohkem kuritegevust.

Tänapäeval on Bogotá lausa nii ohutu, et kruiisilaevad  
peatuvad regulaarselt Cartagenas, turism õitseb ning 
USA tudengid veedavad siin kevadvaheaega. Kohalikud 
turismi esindajad on välja mõelnud isegi silmahakkava loo
sungi „On risk, et sa tahadki siia jääda”.

KuuliKindel rätsep. Kuulikindlate riiete müük Bogotás 
ei ole aga kindlasti tulus. „Colombias ei tea mind keegi,” 
tunnistab Caballeros. „Aga, tänu jumalale, Mehhikos küll! 
Neil on inimröövid tõsine probleem.” Tänu maailma pa
rima kuulikindla rätsepa kuulsusele laiendab mees oma 
tegevusvaldkonda maailma kõige kuumematesse paika
desse. Praeguseks tegutseb ta Mehhikos, Guatemalas ning 
LõunaAafrikas. VIPklientide seas leidub näiteks Steven 
Seagal, kelle varustusse kuulu vad kuulikindlad jakid, sviit
rid ning isegi kuule tõrjuv kimono.

Ajal, mil imeilus assistent sätib mu õlgadele pruuni 
nahkjakki, ise botox’iselt naeratades, meenub mulle näitle
ja Brandon Lee, kes lasti filmivõtteil kogemata maha püs
sist, mis oleks pidanud sisaldama vaid paukpadruneid.

Tütar Susani hääl minu peas sosistab: „Issi, las nad 
tulistavad parem fotograafi, tal on vähem lapsi kui sinul.” 

rätsepmeistri turvatud büroo-lasketiir Bogotás.

Miguel Caballero armastab tulistada oma tööta-
jaid. Kõiki neid. Igal aastal. 38-kaliibrise püstoliga 
testib ta töötajate pühendumist kvaliteedile. 
„Kuulikindlates riietes teist võimalust ei anta,” 
sõnab Caballero, šikilt rõivastatud Colombia 
ärimees, kes teeb maailma kõige moekamaid 
kuulikindlaid ülikondi, lipse ning isegi kuuli pea-
tavat aluspesu. 

Tekst: Jonathan Franklin
Fotod: Morten Andersen

Kuid on juba liiga hilja, Caballero palub mul kuuli välja va
lida. Tunne on süngevõitu, kui teada tahate. Umbes sama, 
mis lasta surma mõistetud vangil kruvida korke elektri
toolile. 

Tundub, nagu oleks pool ettevõttest kogunenud konve
rentsiruumi – kohta, kus paljud töötajatest on fantaseeri
nud kolleegi tulistamisest, aga harva selle võimaluse 
saavad. 

Fotograaf küsib naljatledes näha idiooti, kes end tulis
tada palus. Teler lülitatakse pühalikult välja, varjud on 

Kui irooniline – saad ise kuuli valida. loodetavasti valisid õigesti.
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pingul. Kõik tundub pisut hämar. „Mida siin varjata on?” 
mõtlen mina.

Caballero higistab. Seejärel tõstab 38kaliibrise nina 
otse mu ribidesse ning laseb päästiku valla.

„Tšahh!” Tundub, nagu oleks mullikas mind müksanud. 
Ebapiisav, et mind pikali lüüa, ent lasu lööklaine virvendab 
mu rindkeres veel järgmised 48 tundi. Aga see töötas! Jakis 
laiutab jälk auk.

GarantiiGa lasK. „Me oleme igas oma tootes täiesti kind
lad,” ütleb Caballero, kes tunnistab, et oli mind tulistades 
siiski närvis. „Ma ei ole iial kedagi kaks korda tulistanud,” 
tõdeb mees, muiates esimese, kõhtu lennanud kuuli üle. 
Nimelt laskis närvis Caballero mind enne, kui fotograaf 
pildistamiseks valmis oli (samal ajal, 
kui need kaks teineteist süüdistasid, 
rõõmustasin mina valjuhäälselt, kuni 
mõistsin, et minu pihta sihitakse veel 
kord).

Teine lask oli hullem. „Justkui ah
vatlev saatus,” mõtlesin. Assistendid 
olid nii närvis, et mõned neist lahku
sid ruumist. Caballero langetab oma 
pea otsekui palvetades. Või andestust 
paludes. Kumbki neist ei tee midagi, et 
mu enesetunnet paremaks muuta.

Tšahh! Jälle nagu mullika antud 
obadus, kuid sel korral ma naeratan. 
Nüüd on see läbi. 

Kuul, lame nagu pannkook, ja mina 
hakkame kohe tähistama ellujäämist 
külma Margaritaga, mille fotograaf oli 
lubanud välja teha.

Pärast tulistada saamist on isegi 
väike nauding lausa jumalik. 

nii šeffi kehakatet kodus hooldada ei saa.

Ants Põltsam
telesaate „Raport” juht

Kes kannab eestis kuuliveste? 
Lisaks politseinikele kannavad kuuliveste 

või omavad neid paljud inimesed, kes oma 
turvalisuse pärast aeg-ajalt mures on. Järjest 
rohkem on ka näiteks turvamehed hankinud  
endale kuulivestid. Olenevalt suurusest ja 
kaitseklassist saab rahvusvahelistele  stan-
darditele vastava vesti kätte 10 000 krooni  
eest.

Kuna röövimised kuriteoliigina on viima-
sel ajal kasvanud ning see tendents jätkub, 
soovitaksin kõigil, kel vähegi vaja, endale 
kuulivest hankida – südamerahu on ka mi-
dagi väärt ja passiivsete turvavahenditega ei 
ole kunagi võimalik liiale minna.

Kuuliveste saab tellida spetsiaalselt oma 
mõõtude järgi, valida värvi jm. Hinda kõik 
see kokku oluliselt ei mõjuta.

Kas eestis oleks turgu loos tutvustatud 
vestidele?

Kui loos kirjeldatud vestid olemas on, siis 
oleks kindlasti neile turgu. Kõik politseini-
kud, kõik sõjaväelased Iraagis või kogu Iisra-
eli armee sõdurid jookseksid nendes ringi. 

Eestis ehk enim tuntud püstolist Makarov 
(oma ballistilistelt omadustelt võrreldav ar-
tiklis kirjeldatud 38-kaliibrise relvaga) välju-
va kuuli kiirus on umbes 300 m/s. Selleks, et 
kuul kinni pidada, on vaja NIJ standardi  järgi  
II kaitseklassiga vesti. Sellise paneeli paksus 
on umbes 0,5–0,7 cm. Hoolimata sellest, et 
materjal kuuli kinni peab, tekib kehale tugev, 
kuni 2,5 cm sügavune vigastus. Mingit muiet 
pärast lasku küll keegi näole ei mana. Mida 
õhukesem ja liikuvam on materjal, mis kas 
või teoreetiliselt kuuli kinni peab, seda suu-
remad on kahjustused inimese kehal. Kuuli-
kindlatest stringidest ei ole kindlasti mõtet  
rääkida.

Samas on täiesti reaalne võimalus teha 
kuulikindlast materjalist mitmeid elus vaja-
likke esemeid, ilma et nende kasutamine 
oluliselt ebamugavamaks muutuks. Nii on 
valmistatud kuulikindlaid kardinaid, autoist-
mete katteid, lapsevankreid, aga ka näiteks 
kuulikindlaid veste koertele ja hobustele. Vii-
mast on kasutanud Ungari märulipolitsei 
seal viimati toimunud rahutuste puhul, kus 
küll hobuste pihta ei tulistatud, kuid neid 
loobiti teravaks lihvitud müntidega.

Nii et kui mõelda ühe korraliku Armani 
ülikonnariide paksuse peale (alla 0,1 cm), siis 
ütleks, et lugu on lahe, aga tõepõhi puudu, 
kui just ei räägitud õhupüssi laskudest. Kes 
aga soovib eritellimusel kuulikindlaid too-
teid, siis olen lahekesti nõus aitama.Colombia president alvaro uribe saab 

pidulikult kätte oma kuulikindla ülikonna.

märulikunn steven seagali (vasakul) ei võta tema filmides ei kuulid 
ega rahe, aga tavaelus peab end ju kuidagi kindlustama. paremal 
turvariietaja miguel Caballero.

miguel Caballero on mees, kes hoiab oma firmas sõna otses mõttes kõiges sõrme päästikul.
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