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1930ndate lõpul kolonel A. Traksmaa juhtimisel valminud kaheköiteline 
„Eesti Vabadussõda” on hästi kirjutatud ja põhjalik teos ning sobib lugeda 
tänagi. Ometi ajad muutuvad ja meie ühes nendega, mistõttu otsustati Eesti 
Sõjamuuseumis, et on aeg koostada uus üldkäsitlus. See ongi nüüd kaante 
vahele saanud – 100 aastat pärast Vabadussõda ja 80 aastat pärast Traksmaa 
meeskonna tööd. Uus käsitlus ei pööra vana pea peale, vaid arendab tehtut edasi. 
Vahepealsete aastate jooksul on ilmunud terve hulk Vabadussõda käsitlevaid 
monograa� aid ja artikleid, avanenud on uusi arhiive. Muutunud on ka lugeja. 
Neid asjaolusid püüabki uus „Eesti Vabadussõja ajalugu” arvestada. Oluline 
on seegi, et nüüd oskame ja saame hinnata Vabadussõja kaugemat, läbi terve 
sajandi ulatuvat järelmõju kuni tänase päevani välja. See on asi, mida 1930ndatel 
tegutsenud ajaloolased kuidagi ette teada ei võinud.

Ülesehituselt ja esitluslaadilt on „Eesti Vabadussõja ajalugu” teadlikult 
traditsiooniline. Autorid ega koostaja ei ole üritanud mingeid 
postmodernistlikke ega tõejärgseid eksperimente, vaid on seadnud endale 
eesmärgiks jutustada Vabadussõja haarav lugu võimalikult tõetruult, saja 
aasta tagustesse tõsiasjadesse ja vaimumaailma süvenedes ning kõiki osapooli 
mõistvalt, kuid siiski Eesti-kesksele vaatekohale jäädes. Toimunud sündmused 
on mõistagi asetatud laiemasse konteksti, milleks pole sugugi üksnes Vene 
kodusõda, vaid terve I maailmasõja järgne Euroopa ja miks mitte kogu maailm. 
Tegemist ei ole paatosliku juubeliteosega. Püüeldud on objektiivsuse poole, 
salgamata sõja tumedamaid lehekülgi või proosalist argipäeva, aga ka mitte neid 
episoode ega saavutusi, mille üle võime eestlastena tänagi uhkust tunda. Ausalt, 
kuid armastusega.

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Veebruari klubiraamat „Eesti 
Vabadussõja ajalugu” on 
välja antud koostöös Eesti 
Sõjamuuseumiga. 

Tööd koguteose koostamiseks 
alustati juba aastate eest, et see 
võiks Tartu rahu 100. aastapäeval 
lugejateni jõuda, ning see plaan on 
nüüd õnnelikult teostunud.

Kuigi ladusalt loetav ja arusaadav, 
on teos siiski igati ajaloolist tõde 
silmas pidav ja objektiivne. Lisaks 
sellele peaks „Eesti Vabadussõda” 
kahtlemata olema ka iga eesti kodu 
raamaturiiuli ehteks.  Veebruaris 
pakume võimalust ka koguteose 
teist osa soodsamalt soetada.

Üldse on veebruarikuu üks suur 
soodustuste kuu. Kirjastus Varrak 
on oma sünnipäeva puhul teinud 
erinevaid sooduspakkumisi. 

Väärtustamaks lugemist ja lugejaid 
loosib Suur Eesti Raamatuklubi 
emakeelepäeval välja lugeja palga 
pooleks aastaks! Järgnevatel 
lehekülgedel teeme kokkuvõtte ka 
klubiliikmete tagasidest ja avaldame 
100 euro raamatuostu raha võitja. 

Tagasisidest selgub, et 
kõige rohkem soovitaksegi 
ajalooraamatuid ja eesti autoreid. 
Meie veebruari klubiraamat vastab 
kahtlemata mõlemale soovile.

Head Eesti Vabariigi 
aastapäeva ja ikka palju 

häid raamatuid!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

EESTI
EEST

Raamatu tervikteksti 
koostaja ja kogu 
projekti juht, 
ajaloolane, kirjanik ja 
poliitik LAURI VAHTRE:Fo
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Viimane äraütlemise päev 
22. veebruar

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam 15.21

EESTI
EEST

EESTI VABADUSSÕJA 
AJALUGU I
Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung 
ja Eesti vabastamine

Koostanud ja toimetanud Lauri Vahtre
Teksti kirjutanud Peeter Kaasik, Lauri Vahtre, 
Urmas Salo, Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Hellar 
Lill, Toomas Hiio, Toe Nõmm ja Taavi Minnik
Kaardid koostanud Reigo Rosenthal

Vabadussõda on eestlaste ajaloo seni kõige ülevam 
ning ühtlasi ka kõige maisem ja asjalikum lehekülg, 
sest Eesti riik rajati Vabadussõja käigus ja rahvagi 
liitis lõplikult just see sõda. Vabadussõjaga tekkinud 
ühtekuuluvus osutus nii tugevaks, et aitas eestlastel 
üle elada isegi poole sajandi pikkuse võõrvõimu ja 
andis jõudu taastada oma riik. 
 Nüüdseks, mil meid lahutab Vabadussõjast juba 
terve sajand, on meie teadmised Vabadussõjast 
oluliselt laienenud. Esiteks teame tänapäeval 
Vabadussõja järellugu. Teiseks on vahepealsete 
aastakümnete jooksul kirja pandud hulgaliselt 
mälestusi, avaldatud seni tundmata fakte, leitud uusi 
arhiivimaterjale või pääsetud ligi neile, mis varem olid 
kättesaamatud. Pärast Eesti Vabariigi taastamist on 
Vabadussõjast avaldatud hulk teaduslikke töid, milles 
sisalduvat infot kildhaaval kokku korjata on jõukohane 
vaid spetsialistile. Ning loomulikult on ajas muutunud 
ka lugeja. Nii tekkiski vajadus uue, ajakohastatud, 
laiale lugejaskonnale suunatud ülevaateteose järele. 
 „Eesti Vabadussõja ajalugu” on kaheköiteline. 
Esimeses köites antakse ülevaade Vabadussõja 
eelloost, olukorrast sõja eel, taganemisest ja vastu-
pealetungist ning kevadistest lahingutest, mis olid eriti 
rasked Lõunarindel. Ajaliselt jõuab käsitlus esimese 
köite lõpuks 1919. aasta maikuu keskpaika. Seda osa 
Vabadussõjast võiks tinglikult nimetada sõjaks Eesti 
pärast. 
 Teos on kirjutatud ajaloolist tõde silmas pidades ja 
selle poole püüeldes. Raamatu köited on illustreeritud 
kokku pea 800 foto ja ligi 100 kaardiga.

Kirjastus Varrak
560 lk, kõva köide
170 × 240 mm
KOOD 47997

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

23.90

Eesti Vabadussõja ajalugu 
I ja II osa on veebruaris pakkumisel I ja II osa on veebruaris pakkumisel 
ka soodsa komplektihinnaga! Vt lk 6Vt lk 6

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam 15.21

Vabadussõjast avaldatud hulk teaduslikke töid, milles 
sisalduvat infot kildhaaval kokku korjata on jõukohane 
vaid spetsialistile. Ning loomulikult on ajas muutunud 
ka lugeja. Nii tekkiski vajadus uue, ajakohastatud, 
laiale lugejaskonnale suunatud ülevaateteose järele. 
 „Eesti Vabadussõja ajalugu” on kaheköiteline. 
Esimeses köites antakse ülevaade Vabadussõja 
eelloost, olukorrast sõja eel, taganemisest ja vastu-
pealetungist ning kevadistest lahingutest, mis olid eriti 
rasked Lõunarindel. Ajaliselt jõuab käsitlus esimese 
köite lõpuks 1919. aasta maikuu keskpaika. Seda osa 
Vabadussõjast võiks tinglikult nimetada sõjaks Eesti 
pärast. 
 Teos on kirjutatud ajaloolist tõde silmas pidades ja 
selle poole püüeldes. Raamatu köited on illustreeritud 
kokku pea 800 foto ja ligi 100 kaardiga.

Kirjastus Varrak
560 lk, kõva köide
170 × 240 mm
KOOD 47997
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Eesti riik rajati Vabadussõja käigus ja rahvagi liitis lõplikult just see 
sõda. Vabadussõjaga tekkinud ühtekuuluvus osutus nii tugevaks, 
et aitas eestlastel üle elada isegi poole sajandi pikkuse võõrvõimu 
ja andis meile jõudu taastada oma riik. Ka tänane eesti rahvas 
on Vabadussõja võitjate tänuvõlglane. Seetõttu on oluline, et 
Vabadussõja käiku, selle tõuse ja mõõnu ning sõjaga kaasnenud 
õppetunde jätkuvalt teataks ning tuntaks.

I.  VABADUSSÕJA EELLUGU
Rahvad ja vabadus 
Eestlased ja vabadus 
Eesti 19.–20. sajandi vahetusel 
Eesti maailmasõja eel ja ajal
Veebruarirevolutsioon 
Eesti ühendatakse autonoomseks 

kubermanguks 
Vahetuvate võimude aasta 
Maapäev kuulutab end kõrgeimaks 

võimuks Eestis 
Sündmused mujal 

II.  OLUKORD VABADUSSÕJA EELÕHTUL 
Uute riikide teke Vene impeeriumi 

läänealadel 
Omariiklus saab tegelikkuseks 
Kõik teed viivad sõjani 

III. SÕJA ALGUS, VÄLISABI JA TEGEVUS 
TAGALAS

Punaarmee sissetung 
Otsitakse välisabi 
Vastupanu korraldamine riigisiseselt 

IV. TAGANEMINE TALLINNA JA 
VILJANDI ALLA 

Viru rinne 
Vastupealetung Viru rindel 
Kaitse Narva rindel 
Vastupealetung Lõunarindel 
Lõunarinne 
Eesti Töörahva Kommuun ja eesti 

punaväed 

V.  PÖÖRE SÕJAS
Üldine olukord 
Murdelahingud Viru rindel 
Murdelahingud Lõunarindel 
Sõjategevus Lõunarindel 

veebruaris 
Vastupealetungi tähendus ja 

tulemused 

VI. MUUTUSED JA MUUDATUSED 
EESTI SÕJAVÄES 

Rahvaväe areng ja õiguslik 
positsioon 

Sõjaväe tugevnemine 
Muust rahvusest üksused Eesti 

armees 

VII. SÕJATEGEVUS 1919. AASTA 
KEVADEL 

Punaarmee kavatsused endiselt 
jõus 

Punaarmee vastupealetung 1919. 
aasta veebruari lõpul 

Sõjategevus Lõunarindel 1919. 
aasta varakevadel 

Kriitilised päevad Lõunarindel 
1919. aasta aprillis 

Viru rinne 1919. aasta märtsist 
kuni Põhjakorpuse 
kevadpealetungini 

Punaarmee kaotab initsiatiivi 

VIII. RIIK KORRASTAB ENNAST
Sõjapingutused tagalas, 

meeleolud, sõjamajandus 
Asutava Kogu valimistest 

maaseaduseni 

Isikunimede register 
Kohanimede register 
Kaartidel kasutatud lühendid 
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KLUBIRAAMAT

Kõigi Raamatuklubi liikmete vahel, kes ostavad veebruaris 
klubiraamatu „Eesti Vabadussõja ajalugu I” või komplekti 
„Eesti Vabadussõja ajalugu I ja II”, loosime välja kahetunnise 
privaatekskursiooni Eesti Sõjamuuseumi peahoones ja 
sõjatehnika angaaris giidi juhatusel kokkulepitud ajal. 
Võitja võib kaasa võtta oma seltskonna (kuni 10 inimest).

Loosimine toimub 20. märtsil

TARTU VABASTAMINE 

Kuperjanov aga otsustas nüüd ikkagi Tartu peale liikuda. 
11. jaanuari hilisõhtul lahkus ta oma partisanidega Puurma-
nist ja jõudis 13. jaanuari hommikuks Visusti mõisa, kus sai 
teate Eesti soomusrongide lähenemisest. Lõunaks jõudsid 
soomusrongid Jõgevale ja õhtuks Kaarepere lähedale, kus 
ammused tuttavad Parts ja Kuperjanov rünnakuplaani aru-
tasid. Siit sai ka alguse kuperjanovlaste ja soomusronglaste 
relvavendlus ning vastastikune lugupidamine, mis kestis sõja 
lõpuni. Jõgeva juures raudteele jõudnud umbes 150 partisani 
(2. ja 4. rood) võeti rongidele ja sõideti edasi. 1. rood liikus 
Tartu peale üle Kärevere ning 3. rood tegutses raudtee (Voldi) 
suunas. Tartu taheti vabastada 14. jaanuaril ehk vana kalendri 
järgi 1. jaanuaril ning teha sellega vana kalendrit hästi mäle-
tavale rahvale uusaastakingitus. Tegutseda tuli kiiresti, et ära 
hoida Jänese raudteesilla õhkulaskmist Emajõel.

Tartu võtmeks oli Voldi, looduslik kitsastee, kuhu Tar-
tust olid saadetud Viljandi ja Võru kütipolgu salgad ning 
Tartu vabatahtlike rood, kokku ligi 300 meest. 13. jaanuari 
õhtupimeduses lähenesid soomusrongid jaamale. Puhkenud 
tulevahetuse järel osa punaväelasi põgenes, teine osa võeti 
vangi (35 vangi lasti lipnik Th. Vassermani initsiatiivil maha; 
esitatud on ka teisi arve). Keskööks hõivasid partisanid Voldi 
küla ja soomus rongide dessantosad Voldi mõisa. Punased 
said lüüa, sest rünnak tuli ootamatult ja nende üksused 
tegutsesid isoleeritult. Voldi jaamas võeti soomusrongidele 
ka grupp Jõgevalt Tartu peale liikunud 2. polgu mehi.

Öösel võttis soomusrongide dessant raske võitluse järel 
ära Äksi kirikumõisa, kus seisis punaste patarei. Dessantsalk 
sattus Muda jõe ja soo jääl ägeda tule alla ning hävingust 
päästis nad Voldist pärit noor kapral Mihkel Aren, kes ümb-
rust hästi tundis ja punaseid kergekuulipildujaga selja tagant 
ründas. 

/---/

Viimane äge võitlus Tartu pärast puhkes kella 10 paiku 
Tähtvere mõisa ees väljal, kus läti ja eesti punakütid tegid 
veel katse linna enda käes hoida. Soomusrongi dessant ei 
suutnud ilma rongi tuletoetuseta – rong hilines lõhutud 
raudtee tõttu – kohe edasi tungida. Lätlasi püüti haarata 
Emajõe-poolselt tiivalt. Pärast tunniajalist lahingut, kui 
soomusrongid lähemale jõudsid, hakkasid lätlased taga-
nema. Kella 12 paiku tungisid soomusrongi nr 1 dessant 
ja partisanide 4. rood linna. Järgnesid soomusrongi nr 
3 dessant ja partisanide 3. rood. Punaväe viimased neli 
ešeloni ja 3. raudteekaitse lendsalga improviseeritud soo-
musrong lahkusid. Kell 13.30 jõudis Tartu raudteejaama 
soomusrong nr 1 ja veidi hiljem nr 3. Kapten Parts kandis 
telegraafi  teel kindral Tõnissonile ette, et Tartu on pärast 
palavat taplust ära võetud.
     Dessantüksused ja partisanid puhastasid linna vaen-
lastest. Kapten Luiga oma meestega heiskas raekoja torni 
sinimustvalge lipu.

Kell 17 jõudis linna partisanide 1. rood. Suuremaid 
kokkupõrkeid linnas enam ei olnud.

Punaväelased põgenesid paanikas Võru ja Valga 
poole, mõned andsid end vangi. Sõjasaagiks langes mitu 
suurtükki, kolm vedurit ning üle 200 vaguni, osalt sõja-
varustuse ja laskemoonaga. Tartust väljuvad teed võeti 
kontrolli alla, sest oli karta punaste vastulööki. Laskmise 
vaibudes tulid elanikud vabastajaid tervitama. Krediit-
kassa ruumidest ja politseihoonest päästeti ligi 350 vangi. 
19 inimelu olid kommuuni timukad jõudnud Krediitkassa 
keldris enne lahkumist kustutada. Keldrist leiti Eesti 
õigeusu piiskopi Platoni ja veel mitme vaimuliku surnu-
kehad.

Loe edasi lk 326

Tartlased 1919. aasta jaanuaris soomusronglastega kohtumas

Raudteesilla parandamine Palupera (Pritsu) raudteejaama 
lähedal 24. jaanuaril 1919

www.esm.ee
Viimsi, Mõisa tee 1
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VABADUSSÕDA

EESTI 
VABADUSSÕJA 
AJALUGU II
Kaitsesõda piiride taga ja 
lõpuvõitlused

Teises köites kirjeldatakse Eesti vägede 
võitlusi väljaspool Eesti piire, mille käigus 
jõuti Petrogradi ja Riia alla ning Pihkva 
ja Jēkabpilsi taha. Omaette peatüki 
moodustab sõda Landeswehriga, samuti 
rahuläbirääkimised Tartus. Seda perioodi 
Vabadussõjast võib tinglikult nimetada 
sõjaks rahu nimel. 

Kirjastus Varrak
552 lk, kõva köide
170 × 240 mm
KOOD 48000

II köitest leiad peatükid:

I.  SÕJATEGEVUS KANTAKSE 
EESTIST VÄLJA 

II.  LANDESWEHRI SÕDA 

III.  RINNE JA TAGALA 
1919. AASTA SUVEL JA 
SÜGISEL 

IV.  LOODEARMEE 
SÜGISPEALETUNG 

V.  VABADUSSÕJA 
LÕPUVÕITLUSED VIRU RINDEL 

VI.  SÕJATEGEVUSE LÕPP JA 
RAHULEPINGU SÕLMIMINE

VII.  SÕJALT RAHULE

VIII.  KOKKUVÕTE 

IX.  VABADUSSÕJA PÄRAND 

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

18.90

EESTI VABADUSSÕJA 
AJALUGU
Komplekt I ja II osa

Kuigi võid suurteose kaks osa osta ka eraldi ja eri aegadel, 
teeme veebruaris eripakkumise ka komplektile kahest 
raamatust!

PANE TÄHELE! 
Kui tellid komplekti, saad ühe boonuspunkti ja kogu pakk 
on ilma postikuluta. 

Kui tellid komplekti, tee kindlasti klubiraamatust (1. osa) 
äraütlemine, et seda sulle kuu lõpus automaatselt 
ei saadetaks.

KOMPLEKTI KOOD 334537

EESTI VABADUSSÕJA EESTI VABADUSSÕJA 
AJALUGU
Komplekt I ja II osa

Kuigi võid suurteose kaks osa osta ka eraldi ja eri aegadel, 
teeme veebruaris eripakkumise ka komplektile kahest 
raamatust!

PANE TÄHELE! 
Kui tellid komplekti, saad ühe boonuspunkti ja kogu pakk 
on ilma postikuluta. 

Kui tellid komplekti, tee kindlasti klubiraamatust (1. osa) 
äraütlemine, et seda sulle kuu lõpus automaatselt 
ei saadetaks.

KOMPLEKTI KOOD 334537

raamatust!

PANE TÄHELE! 
Kui tellid komplekti, saad ühe boonuspunkti ja kogu pakk 
on ilma postikuluta. 

Kui tellid komplekti, tee kindlasti klubiraamatust (1. osa) 
äraütlemine, et seda sulle kuu lõpus automaatselt 
ei saadetaks.

KOMPLEKTI KOOD 334537

Sinu võit 
14.90

TAVAHIND

47.80

KLUBIHIND

32.90

Komplekt annab boonuspunkti 
ja vabastab postikulust!
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VALIKRAAMATValikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

Foto: ©
 Annika M

arklund

PÄRLIKASVANDUS 
Liza Marklund 
On varased 1990ndad. Nooruke Kiona elab oma perega Vaikse ookeani 
lõunaosas Manihiki saarel, ühel maailma kõige isoleeritumal atollil. Ta töötab 
perekonna pärlifarmis: sukeldub, kontrollib austreid ja korjab musti pärleid. 
 Ühel päeval sõidab korallrahul karile luksusjaht. Pardal on raskelt 
vigastatud mees. Tema nimi on Erik ja ta on rootslane.
 Nii algab peadpööritav teekond, mis hõlmab viie aasta jooksul neli 
maailmajagu. Küsimus on, kes me oleme ja kuhu me kuulume, kui kalliks 
läheb maksma globaalne majandus ja mida me oleme valmis tegema nende 
nimel, keda armastame.
 „Pärlikasvandus” on lugu armastusest ja rahast, vägivallast ja üksindusest, 
teadmistest ja usust.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadi-Riin Haasma
384 lk, pehme köide
KOOD 48253

TAVAHIND

26.00

KLUBIHIND

19.90

Siis lebas mees seal, keha küljes mitu voolikut ja pea sidemes, jalg kinni mässitud ja lae poole tõstetud, ja ini-
mesi hakkas vähemaks jääma, kogu selles kaoses olid kõhud tühjaks läinud. Nikau ja Papa Tane läksid tagasi 
pärlisaagi juurde, austritega tuli tegelda.

Istusime Mamma Evelyniga kumbki oma toolil voodi ääres, jõime kahe peale klaasi vett ja uurisime meest. Ta 
lebas liikumatult, suu lahti ja silmad kinni, rinnakorv kerkis vaevumärgatavalt õhukese lina all. Põsed ketendasid 
ja punetasid, neid kattis lühike plekiline habemetüügas.

„Mis sa arvad, kes ta on?” pärisin.
„Noorem, kui ta välja näeb,” vastas Mamma Evelyn. „Ehk nelikümmend. Ameeriklane. Eurooplane või kiwi. 

Kuigi kogenud purjetaja ta igatahes pole.”
„Miks sa nii arvad?”
Ta tõusis püsti.
„Läks üksi merele, kuigi oli antud tormihoiatus. Siis ei tohi purjetada.”

/ --- /
„Ma ei saa teie ühiskonnast õieti aru,” ütles ta üks kord, kui ma tulin pärast süvasukeldumistega (ankruköied) 
tööpäeva koju. „Te olete teadlikud ja haritud, teil on meditsiiniõed ja politseinikud ja arstid ja kaptenid ja kiriku-
õpetajad, miks teist siis keegi majandusest midagi ei jaga?”

Vajusin ühele toolile istuma, pea käis natuke ringi (mehe lähedus, ja liiga palju sukeldumisi).
„Meil ei ole traditsiooni,” ütlesin ma.
„Mida sa silmas pead?”
„Meil polnud rahagi, enne kui papa’a tuli,” vastasin.
„Mis valuutat te siis kasutasite?” küsis ta ja kirjutas midagi numbreid täis matemaatikavihikusse.
„Mitte midagi. Me ei mõelnud nii. Me ei ostnud ega müünud.”
Ta lasi pliiatsi käest ja vaatas mulle otsa.
„Meil ei olnud ka vahetuskaubandust,” ütlesin ma. „Keegi ei omanud midagi, või siis kõik omasid kõike ühi-

selt. Kõik said, mida neil vaja oli.”
Ta istus hetke vaikides.
„Aga nüüd on teil raha,” ütles ta. „Kõigil saare pärlifarmeritel on pangakontod. Võite arendada oma ühis-

konda, investeerida turismi, ehitada hotelle või rannakämpinguid …”
Ma raputasin pead.
„Cooki saartel ei saa maad osta ega müüa,” laususin. „Kogu maa kuulub peredele. Ariki otsustab, kus sa maad 

saad, kus sa võid ehitada.”
Loe edasi lk 13

KATKEND RAAMATUST

LIZA MARKLUND 
(snd 1962) on rootsi 

ajakirjanik, au-
hinnatud krimikirja-
nik ja Unicefi  saadik. 

Tema romaane on 
ilmunud 30 keeles.
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KLUBI SOOVITAB

Saate teada, kuidas
*  parandada beebi lihaskoordinatsiooni ja painduvust,
*  luua beebiga lähedane side,
*  õppida tervistava puudutuse võtteid leevendamaks lapsepõlve 

tavalisemaid vaevusi.

BEEBIMASSAAŽ
Järeleproovitud võtted imiku rahustamiseks ja arengu toetamiseks
Peter Walker
Sünnist alates võib õrn puudutus ja pehme massaaž teha paljugi, et 
tervitada beebi saabumist siia ilma ning leevendada sellega seonduvaid 
traumasid. Esimesed kolm eluaastat on ta elu kõige jõulisema arengu aeg. 
Just sel ajal pannakse paika emotsionaalse, füüsilise ja füsioloogilise tervise 
alused.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Voolaid
96 lk, pehme köide, 170 × 248 mm
KOOD 47607

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

13.30

KÄBID JA KÄNNUD 
Vanemad ja lapsed oma identiteedi otsinguil
Andrew  Solomon
Vanasõna ütleb, et käbi ei kuku kännust kaugele ehk teisisõnu, laps on 
oma vanemate moodi. Selle raamatu lapsed on käbid, kes on kukkunud 
kaugele – mõned mitme metsa taha, mõned üldse teise ilma serva. 
Selliste laste vanematel on tihti raske oma järglasi omaks võtta, ent siiski 
õpib tohutu hulk perekondi aktsepteerima ja armastama lapsi, kes on 
teistsugused kui oodatud. 
 Andrew Solomon kirjutab oma monumentaalsel uurimistööl 
põhinevas teoses peredest, kus kasvab kurt laps, kääbuskasvu laps, Downi 
sündroomiga laps, autist või liitpuudega laps. Oma peatükk on pühendatud 
ka skisofreenikutele, imelastele, lastele, kes on eostatud vägistamise teel, 
lastele, kes on pannud toime kuritegusid, ning transsoolistele ja nende 
peredele. Peale selle räägib autor ka iseenda loo. 
 Raamatusse koondatud käänulistest lugudest koorub sügav iva, kuivõrd 
inimesed on oma suuremates või väiksemates eripärades siiski sarnased. 
Teos laiendab oluliselt arusaama inimeseks olemisest. Soovituslik lugemine 
igale vanemale, psühholoogile, õpetajale, kes on vähemalt korra elus endalt 
küsinud, mida ma olen teinud valesti.
 Kliinilise psühholoogia professor Andrew Solomoni (snd 1963) 
monumentaalseid töid on avaldatud 24 keeles.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Reet Hiiemäe ja Kadri Metsma
816 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 47676

Vanasõna ütleb, et käbi ei kuku kännust kaugele ehk teisisõnu, laps on 
oma vanemate moodi. Selle raamatu lapsed on käbid, kes on kukkunud 
kaugele – mõned mitme metsa taha, mõned üldse teise ilma serva. 
Selliste laste vanematel on tihti raske oma järglasi omaks võtta, ent siiski 
õpib tohutu hulk perekondi aktsepteerima ja armastama lapsi, kes on 

põhinevas teoses peredest, kus kasvab kurt laps, kääbuskasvu laps, Downi 
sündroomiga laps, autist või liitpuudega laps. Oma peatükk on pühendatud 
ka skisofreenikutele, imelastele, lastele, kes on eostatud vägistamise teel, 
lastele, kes on pannud toime kuritegusid, ning transsoolistele ja nende 

 Raamatusse koondatud käänulistest lugudest koorub sügav iva, kuivõrd 
inimesed on oma suuremates või väiksemates eripärades siiski sarnased. 
Teos laiendab oluliselt arusaama inimeseks olemisest. Soovituslik lugemine 
igale vanemale, psühholoogile, õpetajale, kes on vähemalt korra elus endalt 

TAVAHIND

44.90

KLUBIHIND

34.90

1 2 3

4 11

M
assaaži tutvustam

ine beebile

Võtke beebi sülle ja laske tal 
naalduda seljaga teie rinna 

vastu. Pange oma käsivarred 
tema omade alt läbi ja hoidke ta 
jalataldu koos, nii et põlved on 
vajunud kahele poole küljele. 

 Asetage üks pihk beebi 
jalgade alla toeks ja teine 

õrnalt ta kõhule. Masseerige 
kõhtu kergete edasi-tagasi 
liigutustega. End taha kallutades 
eemaldage aeglaselt jalgu toetav 
käsi, et julgustada teda neid alla 
laskma ning laske tal lõõgastuda 
ja jalgu sirutada. 

MITTE KUNAGI ÄRGE SUNDIGE teda 
jõuga ühtegi liigutust tegema. Kui 
teie beebile mõni puudutus ei meeldi, 
siis hällitage teda oma kätel ja tulge 
selle juurde tagasi mõni teine kord. 

Nüüd pange käed ta 
õlgadele ja pigistage neid 

õrnalt lahtiste kätega. 

Libistage pehme käega 
õrnalt mööda ta käsivarsi 

alla, et aidata neid lõdvestada ja 
sirgu ajada (vt vasakul). Seejärel 
asetage beebi oma jalgadele 
näoga teie poole, jalad vastu 
teie kõhtu – jalatallad koos, 
põlved lahus – ja kiigutage teda 
õrnalt. 

BEEBI VÕIB SEL AJAL UINUDA, aga 
kui ta muutub rahutuks või hakkab 
nutma, peatuge kohe ja kallistage 
teda. Pidage alati meeles, et te ei tee 
massaaži mitte beebile, vaid koos 
temaga. 

Ü H E N D U S E  L O O M I N E

See raamat aitab teil
*  omandada massaaži põhivõtted;
*  õppida beebit rahustama. 

Sinu võit 
10 eurot!
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Mika Waltari ajaloolise romaaniga „Mikael Karvajalg” jätkab 

kirjastus Varrak Mika Waltari loomingu uustõlgete avaldamist 

eesti keeles. Romaan kujutab soome päritolu noormehe 

Mikael Karvajala elu ja seiklusi varauusaegses Euroopas. 

Peategelase pilgu läbi saab lugeja tuttavaks olulisemate 

poliitiliste, majanduslike ja religioossete sündmustega 

Euroopas 16. sajandil, ajal, mil sarnaselt tänasegi päevaga 

leidsid aset suured muutused. Romaanile on kirjutanud 

saatesõna kirjanik ja ajaloolane Andrei Hvostov.

Mis puutub romaani ajaloolisesse tausta, siis hoolimata Waltari 

kalduvusest panna sarkasmiga n-ö üle võlli, võib kõike mis 

kirjeldatud lugeda peaaegu nagu ajalooõpikut. 

Andrei Hvostov

Juno Ryani elus oli kõik hästi. Tal oli meeldiv töö ja toredad 

sõbratarid, ning pärast seda kui kihlatu Sean oli ta hüljanud, oli ta 

leidnud Bradi. Tundus, et Brad armastab Junot sama palju kui tema 

meestki. Aga üks telerist nähtud uudis purustab Juno maailma 

täielikult: ta saab teada, et kõik on olnud hoopis teisiti, kui talle 

tundus. Et end koguda, sõidab Juno mõneks kuuks Hispaaniasse 

väikese Benifl ori linnakese lähedal asuvasse Villa Naranjasse. Esialgu 

tahab ta vaid üksinda kõigest eemal olla, aga ootamatult leiab ta 

tegevust ja uusi sõpru. Kui hingehaavad hakkavad paranema, tabab 

Junot järjekordne rabav uudis ja näib, et mängus on midagi lausa 

üleloomulikku, kuigi Juno selliseid asju ei usu. 

 Suvi kulgeb omasoodu ja selle aja jooksul toimuvad nii mõnedki 

muutused. Aga kas Juno leiab oma küsimustele vastused? Kas tal on 

mõtet uskuda selgeltnägija Magdat? Millised üllatused ootavad teda 

veel pärast Villa Naranjast lahkumist?

Kunagiste ülikoolikaaslaste seltskond sõidab Londoni 

valgusesärast kaugele riigi ääremaale, Shetlandi kõige põhja-

poolsemale saarele Unstile, et tähistada sõpruskonna ühe liikme 

abiellumist Shetlandi mehega. Kuid paljutõotavalt ja rõõmsalt 

alanud puhkusereis saab ootamatu pöörde, kui üks sõpradest 

kaob, otsekui oleks ta õhku haihtunud. Shetland ei ole London, 

siin on kõik teisiti – kesksuvine igavene poolvalgus, katkematu 

tuul, madal ning muutlik taevas ja hoopis teistmoodi inimesed. 

Ja lisaks neile veel kummitused. Sündmuste käiku sekkub tüdruk, 

kes uppus 1920. aastail Unsti rannal tõusuvette. Või vähemalt nii 

see näib.

 Juhtumit asuvad uurima Jimmy Perez ja Willow Reeves. Neil 

tuleb lahendada õhku haihtunud naise mõistatus ja ühtlasi püüda 

kinni kummitus. On see tõesti võimalik, et õnnetult lahkunud 

lapse hing käib veel nii paljude aastate möödudes elavaid 

kimbutamas? Või peituvad põhjused ja lahendused lähemal?

11-aastane Tigris on peaaegu kogu oma elu isaga kahekesi 

elanud. Isa ja tütar kolivad uude, väiksemasse korterisse ja Tigris 

leiab muude asjade hulgast kummalise kasti, mille peal on tema 

ema nimi. Kas see on võlukast? Tigris poeb sinna sisse ja jääb 

magama ... ning ärkab hoopis teises maailmas! Ta pole kunagi 

varem näinud midagi säärast nagu Tuhande Tähe saar. Seal on 

Ariann oma lauludega, tähekivid ja Leo oma pilvelammastega. Ja 

mis kõige parem – seal kuskil peab olema Tigrise ema! Ent saarel 

on ka Vari ja nüüd on see hakanud kustutama taevast tähti, mis 

saarele elu annavad. Seal on ka eluohtlik Kivistunud mets, kuhu 

Tigrise ema kadus ...

 „Tuhande Tähe saar” on seikluslik ja põnev, aga ka 

liigutav lugu sõprusest ja igatsusest. Emma Karinsdotteri 

südamlik fantaasia tuletab meelde Astrid Lindgreni „Vendade 

Lõvisüdamete” ja „Mio, mu Mio” imelist maailma.

MIKAEL 
KARVAJALG
Mika Waltari

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud 
Piret Saluri
744 lk, kõva köide
145 × 215 mm
KOOD 47775

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

PELGUPAIK
Sheila O’Flanagan

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiina Viil
288 lk, pehme köide
150 × 200 mm
sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 48116

TAVAHIND

26.00

KLUBIHIND

20.80

ÕHKU 
HAIHTUNUD
Ann Cleeves

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Lauri Vahtre
304 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48154

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

TUHANDE 
TÄHE SAAR 
Emma Karinsdotter 

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud 
Kadri Papp
248 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 48314

TAVAHIND

18.50

KLUBIHIND

14.80

UUS ILUKIRJANDUS
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MITMESUGUST

EESTI OLIGARHIA
Oligarhide ja poliitdoonorite 
väljakujunemine taasiseseisvu-
nud Eestis
Paavo Kangur   
Eesti oligarhid kujunesid välja 
1990ndate alguses, kui julge 
hundi rind võis olla rasvane, 
aga võis olla ka haavleid täis. 
Nagu mujal, näeme ka Eestis, 
et oligarh muutub üha enam 
poliitdoonoriks ja paljud oli-
garhid on valinud endale välja 
lemmikerakonnad. Raamat 
vaatleb oligarhide ja poliitdoo-
norite väljakujunemist taasise-
seisvunud Eestis ja populaar-
seid rikastumise valemeid.

KIRSI OTSIB MEEST
Tiia Nightingale   
Raamatu sündmused on pärit 
reaalsest elust ja äratund-
misrõõmu on nii naistel kui 
meestel.
 Kirsi hinge, ajudesse ja 
mujale sisenevad oliivikarva 
Oliver, hüpnootiline dokumen-
talist Välgu-Mihkel, pingi all 
tolmuse vaibarulli sees ohkav 
Jakob ning paljud teised. Kõik 
tahavad olla õnnelikud. Aga 
kuidas? See raamat on mõel-
dud meelelahutuseks täiskas-
vanutele.

ELUTERVE 
POHHUIST
Näpunäiteid stressivabaks eluks
Tom Valsberg 
Eluterve pohhuist on tege-
lane, kes hoolib, aga ei 
muretse. Ta pigem laseb 
varvast, kui kuulab kellegi 
hala või süüdistamist. Ta ei 
tee kärbsest elevanti ega satu 
pisiasjadest paanikasse. Ta on 
õppinud ahastamise asemel 
end hoopis herneks naerma. 
See tegelane elab sinu sees 
ning selle raamatu abil saad 
sa ta üles äratada, et luua 
muretum ja stressivabam elu.

KUIDAS 
ARMASTADA 
NAIST?
Margus Vaher 
Naine on paradoks. Ta soovib 
üheaegselt olla armastatud 
nii tugevalt kui õrnalt, nii 
tingimustega kui tingimusteta. 
Tihti ta ütleb üht, kuigi mõtleb 
teist, mäsleb nagu tormine 
meri, aga ainult selleks, et 
saabuks kapten, kes oskab 
enda laevaga sellistel vetel 
navigeerida. See raamat on 
ühe mehe siiras, otsekohene ja 
humoorikas nägemus naistest.

Kirjastus Rahva Raamat
312 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 693085

Kirjastus Baraka
440 lk, pehme köide, 150 × 187 mm
KOOD 015177

Kirjastus Pilgrim
160 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 621972

Kirjastus Pilgrim
160 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 621880

TAVAHIND

20.95

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

20.95

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

22.95

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND

14.95

KLUBIHIND

11.90

ÕHUS
Pilvetekste 2009�-2019
Krister Kivi 
Krister Kivi ei ole tavaline 
reisikirjanik, kes kirjeldab 
oma lugudes võõraste maade 
looduse imesid ja arhitektide 
imelisi saavutusi. Sedagi on, 
aga vähe. Krister kirjeldab 
teistmoodi asju. Ta vaatab elu 
mujal justkui läbi fi ltri. Ande-
kas inimene nagu ta on, oskab 
ta maalida väheste sõnadega 
suuri pilte. Kristeri lood on kas 
nukrad või naljakad, teinekord 
mõlemat.

LEND MITTE ERITI 
KÕRGELT
Noppeid (spordi)reporteri 
päevikust
Tiit Karuks
Spordi-, muusika- ja kirjan-
dussõber Tiit Karuks hakkas 
päevikut pidama 1970. aastal 
Eesti Raadiosse tööle asudes. 
Need märkmed pole mitte 
tagantjärele tarkus, vaid selli-
sed, nagu need omas ajas kirja 
on pandud. Tiit Karuksi valitud 
päevikukatked näitavad, et 
oluline pole lennu kõrgus, vaid 
ümbritseva märkamine, mõist-
mine ja mõtestamine. Ning 
muidugi lennu nautimine.

Kirjastus Hea Lugu 
424 lk, pehme köide, 130 × 180 mm
KOOD 673872

Kirjastus Hea Lugu
224 lk, pehme köide, 140 × 215 mm
KOOD 673902

TAVAHIND

22.50

KLUBIHIND

18.50

TAVAHIND

21.95

KLUBIHIND

17.90

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse ja kodulehe kaudu, 
need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides
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MITMESUGUST

SUIK JA SILLERDUS
Doris Kareva
Luule,

mis luisatud kuulaja peal,

lõikab tõe terana –

ääri ja veeri, jumalakeeli

ja jumalamuidu,

valusa lusti, ergava kire

ja südameverena –

lõikab läbi kõik kütked, kütked,

millesse takerdub meel.

JOKK ehk 
Juriidiliselt on kõik korrektne
Anneli Urge   
Kui vandeadvokaat Andrese 
suurärimehest kuldklient 
eksklusiivses tenniseklubis 
hinge heidab, tuleb mehel 
teha karme valikuid, mis viivad 
ta halastamatusse võitlusse 
ahne ärihai, korrumpeerunud 
kohtunike, psühhopaatidest 
tippadvokaatide ning teiste 
silmale nähtamatute mõju-
võimsate jõududega. Peagi 
selgub, et niidid viivad otse 
Tallinna linnapea ja Vene oli-
garhide vandenõuni välja. 

INIMESE TEEKOND
Karl Ristikivi 
„Inimese teekond” on Karl 
Ristikivi ainus luulekogu. See 
ilmus 1972. aastal Rootsis 
ning on eesti luule üks ter-
viklikumaid ja armastatumaid 
luuleraamatuid.

Kogus on 39 luuletust, nende 
seas Ristikivi tuntuimad 
„Minagi olin Arkaadia teel” ja 
„Ka sisaliku tee”.

HINGEST AUS
Kuidas elumuutuses ennast 
leida?
Kaidi Laur
Elu on muutuste ahel. Kõik 
meie ümber ja sees muu-
tub, kasvab ja liigub. Vahel 
võib tunduda, et oleme üksi 
suures ja kõledas maailmas. 
Me peaksime oma elu tagasi 
võtma. Tundma rõõmu, rahu, 
näitama keskmist sõrme hir-
mule olla teiste poolt arvus-
tatud ja julgema olla meie 
ise, ebatäiuslikuna täiuslikud. 
See raamat aitab sind sel teel. 
Võib-olla natuke. Võib-olla 
päris palju. 

Kirjastus Verb
128 lk, kõva köide, 135 × 206 mm
KOOD 723867

Kirjastus Hea Lugu
64 lk, kõva köide, 120 × 180 mm
KOOD 673889

Kirjastus Pilgrim
288 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 621965

Kirjastus Hingest Rahul
275 lk, pehme köide, 160 × 200 mm
KOOD 015139

TAVAHIND 
14.95

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
21.95

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
20.95

KLUBIHIND

16.90

KULLATILGAD
Heljo Mänd
Kogumiku Heljo Männi pika 
elu jooksul kirjutatud juttu-
dest koostas tema üheksa-
kümnendaks sünnipäevaks ta 
noorem tütar. Tundliku sulega 
avab kirjanik lapse maailma 
ja hinge ning julgeb näidata 
kõiki tundeid: rõõmu, kur-
bust, ahnust, kavalust, siirust, 
hirmu, igatsust ja suurt-suurt 
armastust. „Iga lapse hing on 
nagu kullapiisk,” kirjutab Heljo 
Mänd.

KATI, CARL  JA 
ISEVÄRKI FARM
Leelo Tungal, Aleksei 
Turovski
Kati, tema isa ja paras vää-
nik Carl sõidavad maale. Isal 
on tore plaan: lapsed peavad 
nutiseadmetest eemal püsima 
ja tal endal on vaja kokku kirju-
tada üks koduloomadest rääkiv 
raamat. Muidugi kohtavad Kati 
ja Carl maal ka palju koduloomi 
ja tänu Leelo Tunglale, Aleksei 
Turovskile ja Heiki Ernitsale 
saame isiklikult tuttavaks kodu-
loomade põneva (hinge)eluga. 

Kirjastus Koolibri
240 lk, kõva köide, 147 × 215 mm
KOOD 043479

Kirjastus Rahva Raamat
160 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 693382

TAVAHIND 
20.95

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.95

KLUBIHIND

16.90

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse ja kodulehe kaudu,  
need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides
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VARRAKU SÜNNIPÄEVA SOODUSPAKKUMINE

EESTI KOOPAD
Andres Tõnisson, Ain Vellak

Ülevaade ligi seitsmekümnest 
koopast, nende tekkeloost ja 
elustikust. Saad teada, kuidas 
koopaid mõõdistatakse ja 
milline on koopauurimise 
ajalugu Eestis. 

224 lk, poolpehme köide
168 × 240 mm

KOOD 34102

EESTI LINDUDE RÄNNE
Tarvo Valker

Ülevaade Eesti rändlindudest 
ning nende teekonnast 
talvitusaladele, samuti parimatest 
vaatluspaikadest. Käsitlust leiab 
ka kliimamuutuse mõju meie 
rändlindudele. 

216 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm

KOOD 37202

EESTI METSAD
Anneli Palo

Selles raamatus on metsa 
vaadeldud kui ajas ja ruumis 
pidevas arengus olevat 
elukooslust. Mets ise muutub 
kogu aeg, seda muudavad nii 
inimesed kui ka loodusjõud. 

224 lk, poolpehme köide
168 × 240 mm

KOOD 39558

EESTI TORNAADOD
Andres Tarand, Ain Kallis

Tornaadod on loodusnähtused, 
mida hästi kätte ei saa ega kotti 
ei pane. Raamat tornaadodest 
on väga kollektiivne looming, 
hõlmates aastaid 1745-2015.

280 lk, poolpehme köide
168 × 240 mm 

KOOD 40073

JOOKS ELU EEST
Kuidas ma end sammhaaval 
parandasin
Rachel Ann Cullen

Motiveerivas teoses, mis sisaldab 
ka päevikukatkendeid, küsib 
depressiooni põdev autor endalt, 
kas ta suudab oma deemonite 
eest ära joosta. 

352 lk, pehme köide, 135 × 216 mm

KOOD 46693

KOOS HOBUSEGA
Tuire Kaimio, Minna Tallberg 

Seni põhjalikem eestikeelne 
rikkalikult illustreeritud 
teatme teos hobustest. Vaat-
luse all on hobuste käitu mine 
ja aistingud, kuidas hobustega 
ümber käia, kuidas neid õpe-
tada jpm.

640 lk, kõva köide, 168 × 220 mm

KOOD 43005

1000 SEIKLUST, MIDA ELU 
JOOKSUL ETTE VÕTTA
Raamatusse kogutud seiklused 
hõlmavad kõiki maailmajagusid 
alates virmaliste imetlemisest 
Soome iglus kuni kullauhtmiseni 
Californias, ja ninja’ks õppimiseni 
Jaapanis.

496 lk, kõva köide, 175 × 235 mm

KOOD 44163

1001 TAIME, MIDA ELU 
JOOKSUL TUNDMA ÕPPIDA
Liz Dobbs

Teoses leidub nii teada-tuntud 
lemmikuid kui ka jutuainet 
pakkuvaid tõelisi eksoote. 
Vaatluse all on suur valik ühe- 
ja kaheaastaseid taimi, sibullilli, 
põõsaid, roose ja ronitaimi. 

960 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 41049

MARU LUGU
Aarne Mägi

Kümneaastane poiss Maru 
saab ühel päeval teada, 
et paljud asjad ei ole siin 
maailmas nii, nagu ta arvanud 
oli. Ta hakkb koos sõpradega 
salapärastele küsimustele 
lahendusi otsima.

132 lk, kõva köide, 168 × 220 mm

KOOD 45511

MEISTER JA MARGARITA
Mihhail Bulgakov

Parandatud kordustrükk Mihhail 
Bulgakovi fi losoofi lisest, 
poeetilisest, satiirilisest ja 
kaunist raamatust, mis kuulub 
kindlasti 20. sajandi suurteoste 
hulka.

468 lk, kõva köide, 150 × 205 mm

KOOD 20297

PLATVORM
Michel Houellebecq

Avalikkuses on ägedat 
vastukaja tekitanud ennekõike 
raamatu „poliitiline eba-
korrektsus” – seksiturismi 
õigustamine ja Läänemaailma 
allakäigu ilustamata 
kirjeldamine.

264 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KOOD 36922

DOKTOR ŽIVAGO
Boriss Pasternak

Suurteoses esitatakse 
panoraamne pilt Venemaa 
arengust alates XX sajandi 
algusest kuni umbes 1950. 
aastateni, mille märksõnadeks 
on vägivald ja viletsus, 
vaimusuurus ja armastus.

552 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 42985
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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Väärtustamaks lugemist ja lugejaid loosib Suur Eesti Raamatuklubi 
emakeelepäeval välja LUGEJA PALGA pooleks aastaks! 

Kuidas meil läheb?
Detsembris kutsusime klubiliikmeid üles saatma oma ettepane-
kuid ja ootusi Raamatuklubile uuel aastal. 
Küsisime tagasisidet, et paremini aru saada, mida oodatakse ja 
kuidas senipakutuga rahul ollakse.
Vastanute vahel lubasime 15. jaanuaril välja loosida 100 eurot 
raamatuostu raha (ettemaksuna Raamatuklubis).
Meil on väga hea meel, et nii paljud võtsid vaevaks väljendada 
oma ootusi! Kui peaksime välja valima soovide TOP 3, siis oleksid 
ülekaalukalt esimesed märksõnad „loodus”, „ajalugu” ja „eesti 
autorid”. 

Veebruarikuu klubiraamat „Eesti Vabadussõja ajalugu” peaks 
seega klubiliikmetele kindlasti meeldima!

Ollakse tänulikud, et klubiajakirjas leidub erinevate kirjastuste 
hitte. Soovitustena lisati, et veelgi rohkem võiks olla eesti auto-
rite ilukirjandust, ka luuleraamatuid.

Meile teeb muu hulgas headmeelt ka see, et klubi korraldatud 
kultuurireisid võetakse nii hästi vastu ja juba oodatakse uue 
aasta reisikalendrit, et oma plaanid paika panna. Kiideti reisijuh-
te ja -programme. Ettepanekuna mainiti, et lisaks välisreisidele 
on endiselt oodatud ka Eesti-sisesed kultuurireisid ja neid võiks 

senisest rohkemgi olla. 

Oleme südamest tänulikud kõigi heade soovide ja tä-
nuavalduste eest, mis meile osaks said. Aitäh, et olete 

meiega! Koos teeme paremat klubi!

Kampaania reeglid

1.  „Lugeja palk” loositakse välja emakeelepäeval, 
14. märtsil 2020 kõigi klubiliikmete vahel, kes on 
2020. aastal ostnud vähemalt ühe klubiraamatu, 
kelle liikmestaatus Suures Eesti Raamatuklubis 
on loosimise hetkel aktiivne ning kellel puuduvad 
võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

2.  „Lugeja palgaks” on 200 eurot, mis makstakse 
välja igakuiselt 10. kuupäeval kuue järjestikuse 
kuu vältel. 

3.  Esimene „Lugeja palk” makstakse võitjale välja 
10. aprillil 2020 ja viimane 10. septembril 2020.

4.  Väljamaksmise eelduseks on, et võitja on igal 
palgapäeval (10. kuupäeval) aktiivne klubiliige 
ja tal puuduvad võlgnevused Suure Eesti 
Raamatuklubi ees.

5.  Juhul, kui klubiliikme liikmestaatus katkeb enne 
10. septembrit, lõppeb kohe ka „Lugeja palga” 
väljamaksmine.

6.  „Lugeja palk” makstakse välja ainult kampaania 
võitja edastatud pangakontole. Muud makseviisid 
ei ole aktsepteeritud.

7.   „Lugeja palga” võitjat informeeritakse võidust 
personaalselt. Võitja loal avalikustatakse 
tema nimi Suure Eesti Raamatuklubi aja-
kirjas ja muudes Suure Eesti Raamatuklubi 
kommunikatsiooni kanalites.

oma ootusi! Kui peaksime välja valima soovide TOP 3, siis oleksid 
ülekaalukalt esimesed märksõnad „loodus”, „ajalugu” ja „eesti 
autorid”. 

Veebruarikuu klubiraamat „Eesti Vabadussõja ajalugu” peaks 
seega klubiliikmetele kindlasti meeldima!

Ollakse tänulikud, et klubiajakirjas leidub erinevate kirjastuste 
hitte. Soovitustena lisati, et veelgi rohkem võiks olla eesti auto-
rite ilukirjandust, ka luuleraamatuid.

Meile teeb muu hulgas headmeelt ka see, et klubi korraldatud 
kultuurireisid võetakse nii hästi vastu ja juba oodatakse uue 
aasta reisikalendrit, et oma plaanid paika panna. Kiideti reisijuh-
te ja -programme. Ettepanekuna mainiti, et lisaks välisreisidele 
on endiselt oodatud ka Eesti-sisesed kultuurireisid ja neid võiks 

senisest rohkemgi olla. 

Oleme südamest tänulikud kõigi heade soovide ja tä-
nuavalduste eest, mis meile osaks said. Aitäh, et olete 

meiega! Koos teeme paremat klubi!

Loosi tahtel sai 
100 euro 
raamatuostu
raha omanikuks 
Raja Aardevälja 
Viljandimaalt.
Palju õnne!
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AUHINNARAAMATUD

INGLID MINU 
SÕRMEOTSTEL
Lorna Byrne

344 lk, kõva köide

KOOD 42923

ILUKÕRRELISED
Martin Haberer

128 lk, poolpehme köide

KOOD 36465

GK – TEADLIKU 
TOITUMISE 
ALUSTALA
Ülle Hõbemägi, 
Eva-Liisa Kaaristo

288 lk, kõva köide

KOOD 43678

MEIE METSADE 
SEENED
Ulla Salo, Pertti Salo

326 lk, pehme köide: 

KOOD 41575

TASAKAALUTRIKK
Joanna Trollope

272 lk, kõva köide

KOOD 42411

LAPSEOOTUS
Fakte ja müüte raseduse ja 
imikuea kohta
Cecilia Chrapkowska, 
Agnes Wold

296 lk, pehme köide

KOOD 44705

AUHINNARAAMATUD

VEREV 
KESKPÄEVA-
TAEVAS
Simon Sebag Montefi ore

352 lk, kõva köide

KOOD 42466

Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, 
võid endale valida tasuta raamatu! 
Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega.

KÕIK, MIDA MA 
EI MÄLETA
Jonas Hassen Khemiri

264 lk, kõva köide

KOOD 40349

UNENÄOD
Rännak meie seesmisse 
tõelusse
Stefan Klein

272 lk, kõva köide

KOOD 426002

VANA AJA 
KOOLILOOD
Tiia Toomet

64 lk, kõva köide

KOOD 44071

FILMI AUDIO-
VISUAALNE KEEL
Jarmo Valkola

488 lk, pehme köide

KOOD 19383
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Võida
kohvi!

Võti, krüpto, klassika, 
kilvaristsõnad ja 
rohkelt “skandinaavlasi”

RISTSÕNASÕNASTIK 2020*
Ristsõna teatmeteose põhjalikult 
täiendatud 14. trükk. Uued 
teemad: Eesti pühakojad, eesti 
rahva kalendri tähtpäevad, 
eesti keele uurijad, Euroopa 
kuninga kojad, ravimtaimed 
ja rahvustaimed, vanaaegsed 
esemed ja tööriistad. Ligikaudu 
30 000 märksõna.

Kirjastus Hea lugu
672 lk, kõva köide
125 × 166 mm

KOOD 673704

SELLE TERVISEKS!*
Tooste mitmeks puhuks
Jaak Urmet

Vahel tekib juhus avada pudel, 
täita klaasid ja võtta sõõmuke. 
Enne seda on aga sobilik selts-
konda rõõmustada mõne hea 
mõtte või sooviga. See sobib nii-
hästi traditsiooniga kui ka ülendab 
inimvaimu. Käesolev raamatuke 
pakub selleks laias valikus ideid. 
Illustreerinud Hugo Hiibus.

Kirjastus Pegasus
90 lk, kõva köide, 123 × 186 mm

KOOD 681679

TERAV PLIIATS 2/2020

Ristsõnaajakiri, milles on 
keskmisest enam kirjandust 
puudutavat ainest, aga 
loomulikult ei puudu siit ka 
muud tublit eesti lahendajat 
huvitavad teemad: loodus, 
reis, kultuur, toit jms. 
Lahendajate vahel loositakse 
välja raamatuid ja peaauhind 
100 eurot.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm

KOOD 780042

AASTA AIAS
Märkmik-kalender 2020

Spiraalköites märkmik-kalender 
on üles ehitatud nädala kaupa, 
ära on toodud Päikese ja Kuu 
tõusud ning loojangud, liikuvad 
ja riiklikud pühad, aastaaegade 
algused, tähtsamad rahvakalendri 
pühad ja Kuu liikumine sodiaagi-
märkides. Märgitud on vilja-, 
juure-, õie- ja lehepäevad.

Kirjastus Varrak
192 lk, pehme spiraalköide
148 × 203 mm

KOOD 47614

TAVAHIND

1.90

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND

9.00

KLUBIHIND
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KLUBIHIND

10.40

TAVAHIND

12.90

KLUBIHIND

9.90

Jaanuari ristsõna õige lahendus oli „Edukat aastat”. Jaanuari ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Villem Jürgens Tallinnast. Õnnitleme!

* Neid raamatuid saad tellida klienditeeninduse ja kodulehe 
kaudu, need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides

TAGASITULEK
Sari Varraku 
ajaviiteromaan
Victoria Hislop

392 lk, kõva köide

KOOD 38216
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TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 10.00–20.00 ja L 11.00–16.00
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

KURESSAARES:
Kauplus Knopka, Saare Selver
Tallinna mnt 67
E–L 9.00–20.00, P 10.00–17.00 

RAPLAS:
Rapla Raamatupood
Tallinna mnt 42
E–R 9.30–18.00 ja L 9.30–15.00

PÄRNUS:
Büroo+ kauplus, Port Artur 2
Lai 11
E–L 10.00–20.00, P 10.00–18.00
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Ardi Hallismaa, 

Eesti kaitsevägi
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

10134 Tallinn
Telefon: 646 0218
E-post: raamatuklubi@serk.ee
www: www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB: EE701010220076013011

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

veebruar 2020

EESTI VABADUSSÕJA 
AJALUGU I
Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja Eesti vabastamine

Tartu rahu 
100. aastapäevaks 
ilmunud suurteos

VEEBRUARI KLUBIRAAMAT

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
E–R 10.00–18.00
Kauplus Charlot, 
Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75
E–P 10.00–21.00

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 
P 9.00–15.00

VÕRUS:
Kauplus Charlot
Jüri tn 35
E–R 9.00–18.00

 1. Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

2. Klubiraamat. Igas kuus on valitud Klubiraamatuks värskelt ilmunud 
tarbe- või ilukirjandusteos, mida Klubiajakirjas põhjalikumalt 
tutvustatakse ja mis on jaehinnast vähemalt 30% soodsam. 
Iga Klubiraamatu ost annab ühe Boonuspunkti ja vabastab paki 
Postikulust, kui tellid selle pakiautomaati.

3. Kui Sa Klubiraamatut jooksval kuul ei soovi, tuleb sellest 
teada anda enne 22. kuupäeva. Oma loobumise saad vormistada 
järgmistes kanalites: 

- Klubi kodulehel https://varrak.ee/raamatuklubi/klubiraamatust-
arautlemine/

- Telefonil 6460218, 
- E-kirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti oma 

nime, klubiliikme numbri või telefoni
- SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme number

(tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot
- Täites ja postitades Klubiajakirja tagakaanel oleva kupongi
  Loobumata jätmist käsitleme tellimusena ja Klubiraamat saadetakse 

välja.

4. Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti 
ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu pakiautomaati. 
Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.

5. Postikulu. Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub Klubiraamat või Valikraamat ja kõik pakid, mille hind 
on vähemalt 30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 tellimuse 
kohta. Kulleriga tellides lisandub postikulu 4.80 eurot igal juhul, 
välja arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 30 eurot. 

6. Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

7. Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

8. Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi, informeerime 
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul, kui 
soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus oleval 
meiliaadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata 

www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid

EESTI VABADUSSÕJA EESTI VABADUSSÕJA 

Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja Eesti vabastamineVabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja Eesti vabastamine

Raamatukauplus Krisostomus 

Ringtee 75

Brigitta Äri, Viljandi Centrum  

E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. veebruar
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VARRAKU SÜNNIPÄEVA 
ERIPAKKUMINE
Ostes „Suure linnuraamatu”, võid valida 
ühe raamatu allolevast valikust KINGITUSEKS!
Sel juhul kirjuta tellimusse komplektikood
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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HULL HOBUNE
Katrin Pauts 

Eesti krimikuningan-
naks tituleeritud Katrin 
Pautsi saarte-põnevike 
sarja kolmas raamat 
viib lugeja Hiiumaale. 
Raamatut iseloomus-
tab müstiline õhustik 
ja kaasahaarav sünd-
mustik. 

Kirjastus Varrak 

232 lk, kõva köide
130 × 200 mm

Komplekti KOOD 334538

SAJA-AASTANE, 
KES HÜPPAS 
AKNAST VÄLJA JA 
KADUS
Jonas Jonasson  

Romaan jutustab 100- 
aastase vanadekodust 
põgenenud Allani 
tagaajamisest läbi 
Rootsi. Kuid see on ka 
reis läbi 20. sajandi 
ajaloo ja piiritult 
muretu Allani eluloo. 

Tõlkinud Kadri Papp

312 lk, kõva köide
145 × 203 mm

Komplekti KOOD 334539

KONN JA SÕBRAD
Max Velthuijs

Raamatus on kuus 
südantsoojendavat lugu 
lastele ja vanematele. 
Üle maailma armasta-
tud tegelaskuju Konna 
30. aastapäeva puhul 
välja antud kogumik 
sisaldab leebe huumo-
riga kirja pandud lugu-
sid elulistel teemadel.

Tõlkinud Kerti Tergem, 
Lii Tõnismann
157 lk, kõva köide
206 × 237 mm

Komplekti KOOD 334540
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SUUR LINNURAAMAT
Yuval Zommer 
Imeliste illustratsioonidega suureformaadiline laste 
loodusraamat tutvustab mitmesuguseid maailma eri paigus 
elutsevaid värvikirevaid ja omapäraseid, aga ka veidraid ja 
lausa uskumatute kommetega sulelisi.

Kirjastus Varrak
64 lk, kõva köide

230 × 304 mm
KOOD 45696

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

11.90

KINGITUSED „SUURE LINNURAAMATU” OSTJALE

1. komplekt: „Suur linnuraamat” + „Hull hobune” KOOD 334538
2. komplekt: „Suur linnuraamat” + „Saja-aastane…” KOOD 334539
3. komplekt: „Suur linnuraamat + „Konn ja sõbrad” KOOD 334540


