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TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

LUGUSID
KARVASTEST JA
SULELISTEST

Teie kodus kasvavad seitsmene Elli ja viiene Uku. Kas ja kui palju oma lastele 
raamatuid ette loed? Mida nad eelistavad – vanemaid või uuemaid jutte?
Aasta 365 õhtust olen umbes 160-l tööl. Kui vaba ja kodus olen, ongi minu kord 
lastega tegeleda ja neid õhtul magama panna. Need õhtud on ikka harvad, kui 
me midagi ei loe. Lastele meeldivad mõned mu enda lapsepõlvelemmikud, nagu 
„Bullerby lapsed” ja „Sipsik”. Suur lemmik on ka Lotte. Tänapäeval on ju sageli 
lisamaterjaliks ka � lmid või multikad ja kuna tegelaste hääled on lastel hästi meeles, 
lõbustan vahel ennast ja neid eri tegelaste häälte jäljendamisega. Vanusevahe 
mõjutab laste eelistusi muidugi ka – Ukule meeldivad praegu ikka kõige rohkem 
need raamatud, kus tegelasteks autod. Elli armastab väga Kristiina Kassi ja Kadri 
Hindrikuse raamatuid. 
    Mõned lastekirjanikud on tõesti nii viljakad ja fantaasiarikkad, et aina imesta, kust 
need lood kõik tulevad. Natuke saan aru ka, sest vahel tahavad lapsed raamatuluge-
mise asemel ise väljamõeldud järjejutte kuulata. Siis tulebki neid käigu pealt leiutada. 
Vahetan nimed ära ja arendan edasi millegi pealt, mis on äsja lastega teemaks olnud. 
Suurem laps võib ühel hetkel küsida: „Kas see lugu on tegelikult meist?” Paar korda 
on isegi mõte läbi käinud, et neid lugusid võiks hakata kirja panema.

Kellele ja miks võiksid soovitada raamatut „Meie laste loomajutud”?
Soovitan igas vanuses inimestele, sest siin on lisaks tänaste laste lemmikutele midagi 
nii vanemate kui vanavanemate lapsepõlvest. Seetõttu peaks eri põlvkondadel vahva 
olema neid jutte just koos lugeda. Vanemates juttudes esineb sageli asju, mis ei olegi 
tänapäeval enam enesestmõistetavad ja mille kohta lapsed küsivad. Siis on enda jaoks 
üsna arendav, kui pead välja mõtlema, kuidas seda nende taustsüsteemis arusaadavalt 
selgitada. Ise saad targemaks ja nemad ka. See on koos lastega lugemise lisaväärtus.
     Selles raamatus on igal juhul nii eelmiste põlvkondade jaoks äratundmisrõõmu 
kui ka uut ja värsket. Mulle meeldib alati see, kui vana jutt on saanud uued, moodsad 
ja fantaasiaküllased illustratsioonid. Asjad muutuvad ajas. Kui tahame, et lapsed huvi 
tunneksid, tuleb neid veidi värskemas kastmes serveerida.

Palusime meie detsembrikuu 
klubiraamatut sirvida 
näitlejal, eesti rahva 
lemmikmeelelahutajal 
ja kahe lapse isal TÕNIS 
NIINEMETSAL. 

See kummaline aasta hakkab läbi 
saama. Ootame, et järgmine tuleks 
parem, õnnelikum, tegelikult ka 
tavalisem. Loodame südamest, et 
see, mis sellest keerulisest ajast 
kunagi tagantjärele meenub, on 
ehk siiski positiivne: tavalisest 
rohkem oli aega mõelda, lugeda, 
loodust nautida ja perega koos olla. 

Nagu näete, on aasta viimaseks 
klubiraamatuks põlvkondi 
ühendav ja ühist lugemist soosiv 
„Meie laste loomajutud”. Tõeliselt 
tore on koos selle raamatuga 
läbi aja rännata! Kord leiab oma 
lapsepõlve lemmiku vanaema, siis 
ema ja siis suuremad ja väiksemad 
lapsed. Põnev on jälgida, kuidas 
autorite mõtted ja hoiakud on 
ajas muutunud. Igal juhul on siin 
asju, mille üle tasuks lastega koos 
arutleda, ja tegelasi nunnudest 
loomalastest lausa inimlikult 
salakavalate elukateni välja. 
Vahvat kooslugemist!

Rõõmustavaid ja väärt  raamatuid 
on veel fi lmi-, teatri- ja foto-
huvilistele. On ilukirjandust, 
aimekirjandust, ajalugu… Aga 
vaadake ise järele. 

Mõnusaid koduseid pühi, 
jõuluvalgust südameisse, 

palju häid raamatuid!
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Viimane äraütlemise päev 
22. detsember

LUGUSID
KARVASTEST JA
SULELISTEST

Sel sügisel toimuvad kevadel ära jäänud Grow-up comedy 
„� e Kid” asendusetendused, kus täidad lavaruumi üksinda. 
Ilmselt on see etendus inspireeritud ka Su enda praegusest 
eluetapist. Millest see räägib?
Tõepoolest. Olen öelnud, et 85 etendust võiks piiriks olla ja täna 
on 78-s. Tükk räägib lapsevanema heitlustest ja sellest, kuidas 
oma laps siin maailmas ellu jätta. Laval toimuv on kõikide laste-
vanemate lugu. Hea, kui vanem saab naerda, tundes ära mõned 
iseenda käitumismustrid. Räägin sellest, et võin kohati olla ka 
saamatu lapsevanem ja julgustan, et see on okei. Sageli tullakse 
ütlema, et lugu on täpselt nagu meie kodust maha kirjutatud, ja 
see on tegelikult väga suur tunnustus.

Kas nalja võib teha kõige üle?
Teemade mõttes jah, võib küll, tabusid ei ole. Minu jaoks on pii-
riks lihtsalt viisakus ja austus inimeste vastu, kes on mulle oma 
aja pühendanud ja mind vaatavad. Aga ma ei ole kunagi vaenu-
lik, üleolev ega ropp. Võib ju olla, et piir iroonia ja ärapanemise 
vahel jookseb igaühe jaoks natuke eri koha pealt… aga iroonia 
mulle meeldib, tõesti.

Kas publik vajab praegusel ajal meelelahutust kuidagi roh-
kem kui tavaliselt?
Minu meelest vajab küll. Sisukas meelelahutus on vaimsele ter-
visele väga hea, palju parem kui üksindus. See kehtib nii noorte 
kui vanemate kohta. Teatripublik on vastutustundlik ja intelli-
gentne, loodame vaid, et maailm taas ei sulgu.

Sel sügisel toimuvad kevadel ära jäänud Grow-up comedy 
„� e Kid” asendusetendused, kus täidad lavaruumi üksinda. 
Ilmselt on see etendus inspireeritud ka Su enda praegusest 

Tõepoolest. Olen öelnud, et 85 etendust võiks piiriks olla ja täna 
on 78-s. Tükk räägib lapsevanema heitlustest ja sellest, kuidas 
oma laps siin maailmas ellu jätta. Laval toimuv on kõikide laste-
vanemate lugu. Hea, kui vanem saab naerda, tundes ära mõned 
iseenda käitumismustrid. Räägin sellest, et võin kohati olla ka 
saamatu lapsevanem ja julgustan, et see on okei. Sageli tullakse 
ütlema, et lugu on täpselt nagu meie kodust maha kirjutatud, ja 

Teemade mõttes jah, võib küll, tabusid ei ole. Minu jaoks on pii-
riks lihtsalt viisakus ja austus inimeste vastu, kes on mulle oma 
aja pühendanud ja mind vaatavad. Aga ma ei ole kunagi vaenu-
lik, üleolev ega ropp. Võib ju olla, et piir iroonia ja ärapanemise 
vahel jookseb igaühe jaoks natuke eri koha pealt… aga iroonia 

Teenindus-
punktides

15.21

MEIE LASTE 
LOOMAJUTUD
Koostanud Jaanika Palm

Inimene on ikka olnud osa loodusest ja elanud teiste 
loomadega kõrvuti. Pole siis imestada, et juba iidsetest 
aegadest alates on armastatud ka lastele karvastest ja 
sulelistest pajatada. Nõnda ei leidu maailmas lastekirjan-
dust, kus loomadel märkimisväärset rolli mängida poleks. 
 Selles raamatus laotame sinu ette eesti lastekirjan-
duse värvika loomailma alates rahvaluulest kuni tänase 
päevani. Ajalistesse alaosadesse jagatuna annavad need 
lood ehk aimu ka meie loomajutužanri arengusuundadest 
eri perioodidel. Raamatuloomad kutsuvad kaasa elama, 
aitavad õppida üht-teist tarvilikku loomade eluolu kohta 
ning arendavad noorte lugejate empaatiavõimet kõige 
elava suhtes.

Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide
205 × 215 mm
KOOD 50225

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

24.90

Rõõmsaid ja mõtlemapanevaid hetki 
loomajuturaamatu seltsis!
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1981-1990
Koduhunt ja metsakoer. Kalju Saaber
Maias lehm. Vladislav Koržets
Maailma suurim raamat. Aino Tigane
Ahvipoeg, kes ei tahtnud areneda. Tiia Toomet 
Tigude elust. Tiia Toomet
Kui ma hädavares oleksin. Henno Käo
Tipi ja Täpi uued sõbrad. Uno Leies 
Kaks ootajat. Ira Lember

1991-2000
Suured sugulased. Helvi Jürisson
Uhku-Siil. Heljo Mänd
Kas kass sõi või või ei? Henno Käo
Vares Villemi reis maailma lõppu. Henno Käo 
Koprapoeg, kes ei viitsinud puud närida. Jaan Rannap
Lehma unistus. Piret Raud
Hiir, kass ja kõrvits. Eno Raud
Varss ja vasikas. Holger Pukk

2001-2010
Talveunest tulles. Paul-Eerik Rummo 
Kruubi-Ruudi ja patsavann. Kerttu Soans
Sitikas Peeter. Andrus Kivirähk
Mammutilaps ja tuul. Aino Pervik
Mammutilaps ja sõnad. Aino Pervik
Kuidas Tutsik Maikellukeste perre tuli. Aidi Vallik
Miks rähn puutüvesid toksib. Jaanus Vaiksoo
Uusaasta paugutamine. Kristiina Kass
Väikese Hundi lood. Juhani Püttsepp

2011-2020
Rändav kassiemme. Aino Pervik
Leid, mis jääb suvemälestuseks. Jaan Rannap
Ahne jänes. Indrek Koff 
Georg ja täi. Priit Põhjala
Väikese hiire unistus. Andrus Kivirähk
Kassiilma uudised. Epp Petrone
Kassipahandus. Epp Petrone
Maiasmokast Mutionu. Markus Saksatamm
Mutionu sööb liiga palju kommi. Markus Saksatamm
Notsu, kes ei osanud röhkida. Piret Raud

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

See raamat sisaldab valiku eesti loomajutte läbi aegade. Võime 
näha loomi omakeskis ja loomulikus olustikus tegutsemas, või 
hoopis lapse ja tema lemmiklooma suhete tõsielulisi kirjeldusi. 
Mõni kirjanik loob loomadele nende eneste kujutlusmaailma, mis 
on küll väga sarnane meie oludega, kuid kuhu inimestel asja pole. 
Võib ka juhtuda, et loomamaailm seguneb inimeste omaga vägagi 
fantaasiarikkal moel. 

Raamatust leiad jutud

Kuni 1920
Kuidas sääsed hobuse maha panid 
Säga ja kiisk. Eesti rahvamuistend 
Kass ja hiir. Eesti muinasjutt 
Rebane varastab taadi kalad. Ernst Peterson Särgava
Ega me ometi sellepärast vihased ole. Juhan Liiv 
Paha siga, mitu viga. Oskar Luts
Ööbik ja lilled. Anton Hansen Tammsaare 

1921-1940
Vares ja leivakooruke. Julius Oro
Vasikat õpetamas. Jüri Parijõgi
Jänku ja Siili-onu ehitavad maja. Karl Ristikivi
Lepatriinu seitse täppi. Inger Urm (Valentine Tigane)
Kana oma perega. Anton Suurkask

1941-1960
Lugu Armist ja rotist. Marta Sillaots 
Hunt ja põder. August Jakobson
Jänes, kes tahtis vastu vaielda. Leida Tigane
Jüri asendab koera. Leida Tigane
Nõiutud Tuks. Juhan Jaik
Vares Vaak. Eno Raud
Mõisahobune ja taluhobune. August Jakobson

1961-1970
Lugu Hiirest, Hiire sabast, Kassist ja teistest. Juhan Saar
Mure-Mikk ja kangemees. Elar Kuus 
Hirmus naaber. Elar Kuus
Targasti tehtud. Venda Sõelsepp
Käopoja tänu. Harri Jõgisalu
Koerte kohus. Harri Jõgisalu
Kitsetall otsib hädaohtu. Heljo Mänd
Jänese hüppamine. Eno Raud
Siili turtsumine. Eno Raud 

1971-1980
Karu maja. Eno Raud
Toonekure toiduvaheldus. Eno Raud
Sajajalgse saunaskäik. Kalju Saaber
Saabasteta kass. Kalju Kangur 
Tallekese tahtmine. Holger Pukk
Kärbse päev. Asta Kass

Raamatu koostaja JAANIKA PALM on Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse 
uurija. Ta on kirjutanud lasteraamatute arvustusi  ja ülevaateid,  avaldanud koostöös 
teiste lastekirjanduse uurijatega  teoreetilist kirjandust („Lastekirjanduse sõnastik”, 
„Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012”, „Eesti lastekirjanduse kuldvara”) ning 
koostanud lastele raamatuid, sealhulgas populaarse „Meie laste unejutud”.
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KLUBIRAAMAT

Juba 10. detsembril loosime 
välja 100 euro suurused 

jõulupreemiad 10 klubiliikmele, 
kes on 2020. aasta jooksul 

ostnud vähemalt kolm 
klubiraamatut. 

Kampaaniareeglid leiad 
https://varrak.ee/category/

raamatuklubi-uudised/
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Sügise algus 
22.21
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KLUBIRAAMAT!
Vastupanuvõitluse päev
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Kaduneljapäev
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Kõik klubiliikmed, kes ostavad või tellivad 

sellest ajakirjast enne 22. detsembrit, saavad

KINGITUSEKS KALLE PALTSI 

KAUNITE FOTODEGA KALENDRI.

Tuhala kirik
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VEEBRUAR February

Uusaasta Vabadussõjas võidelnute 
mälestuspäev 

Kolme kuningapäev

Holokausti ohvrite 
mälestuspäev

KLUBIRAAMAT!

JAANUAR
 January

2020

Tõnisepäev

Kaduneljapäev
Kanutipäev

Taliharjapäev
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8 07.00 

9 23.01 
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Telli kiirelt,  
siis saad paki 

enne pühi 
kätte!

Juba 10. detsembril loosime 
välja 100 euro suurused 

jõulupreemiad 10 klubiliikmele, 

SUUR EESTI 

RAAMATUKLUBI 

LOOSIB VÄLJA 

10 LUGEJA 

JÕULU-

PREEMIAT!

JÄNES, KES TAHTIS VASTU VAIELDA

Leida Tigane

Kaks jänest jooksid üle heinamaa. Vihma hakkas sadama. Kust 
leiaks vihmavarju?

„Poeme selle väikese kuuse alla,” pani esimene ette. „See on 
tihe ja peab vihma hästi kinni.”

„Oksad on liiga madalal,” vaidles teine vastu. „Torgivad ja aja-
vad selja peal karvad sassi.”

Nad jooksid edasi. Vihma sadas kõvemini.
„Lähme sinna takjalehe alla,” ütles esimene jänes jälle natu-

kese aja pärast.
„Saba jääb välja ja kõrvad jäävad välja,” ei olnud teine ka 

sellega nõus.
Jälle jooksid nad. Jõudsid suure kivi juurde.
„Kui selle kivi külje alla katsuks?” küsis esimene jänes.
„Kivi on külm,” põlastas teine.
Sadu ei jäänud järele, vaid muutus ikka tihedamaks ja tülika-

maks. Jänestel olid karvad juba päris märjad ja külm tikkus ligi. 
Siis nägid nad suurt looreha keset heinamaad.

„Lippame sinna,” ütles nüüd juba teine jänes. Samas nad 
olidki looreha all. Istusid ja tõmbasid end ikka rohkem ja rohkem 
kössi.

„Hõredavõitu on,” kaebas esimene jänes.
„Vari on vari,” sähvas teine vastu. „Sa nägid ju küll, otsisime 

siit ja sealt, aga midagi paremat ei leidnud.”

1 5

„Mine siis peale!” vastas hiir. „Vaata ka järele, kas 
rasvanõu alles on!”
Kui kass koju tuli, küsis hiir: „Mis lapsele nimeks anti?”

„Natukenahas!” vastas kass.
„Imelik nimi, seda ma enne ei ole kuulnudki veel,” piiksus hiir.

Teisel pühapäeval ütles kass jälle: „Mind kutsuti vaderiks, pean minema.”
„Mine peale,” vastas hiir.
Kass tuli tagasi, hiir küsis: „Mis nimi lapsele pandi?”
„Poolära!” vastas kass.
Kolmandal pühal läks kass jälle vaderiks ja lapsele pandud nimi Vähe-

veel. Neljandal pühal pandud lapsele nimi Põhipaljas.
„Ahaa, sõber, nüüd ma tean, mis need nimed tähendavad!” ütles hiir. 

„Võtsid esiti natukese, siis poole ära, kuni vähe veel järele jäi ja põhi paljaks 
sai. Rasvanõukese oled tühjaks teinud, vana sõber! Vana libekeel, vana 
varas!”

„Kuidas sa, rumal loom, tohid mind teotada!” karjus kass, rabas hiire 
kinni ja murdis ära.

Ei otsi hiir enam millalgi kassi sõprust.
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101 EESTI FILMI
Tristan Priimägi

Filmikriitik Tristan Priimägi on valinud nende kaante vahele 101 Eesti fi lmi, 
mis annavad meie rohkem kui saja-aastasest fi lmiloost värvika läbilõike. 
Raamat aitab lugejal tõlgendada neid fi lme ajalises kontekstis, toob võrdlusi 
üleilmsete tähtteoste ja suundumustega, tunnustab arengut, uudseid mõtteid ja 
fi lmitehnilisi võtteid, puistab fakte ja põnevaid kaadritaguseid lugusid, selgitab 
seoseid ja viskab vihjeid, intrigeerib edasi mõtlema ja vanu fi lme uue pilguga 
uuesti vaatama. Raamatu fi lmiregistrist võib leida peaaegu 500 pealkirja ja 
isikunimede registrist ligi 800 nime. 

Kirjastus Varrak
240 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 50218

VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

101 EESTI FILMI
Tristan Priimägi

Filmikriitik Tristan Priimägi on valinud nende kaante vahele 101 Eesti fi lmi, 
mis annavad meie rohkem kui saja-aastasest fi lmiloost värvika läbilõike. 
Raamat aitab lugejal tõlgendada neid fi lme ajalises kontekstis, toob võrdlusi 
üleilmsete tähtteoste ja suundumustega, tunnustab arengut, uudseid mõtteid ja 
fi lmitehnilisi võtteid, puistab fakte ja põnevaid kaadritaguseid lugusid, selgitab 
seoseid ja viskab vihjeid, intrigeerib edasi mõtlema ja vanu fi lme uue pilguga 
uuesti vaatama. Raamatu fi lmiregistrist võib leida peaaegu 500 pealkirja ja 
isikunimede registrist ligi 800 nime. 

Kirjastus Varrak
240 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 50218

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

Julgustagu see raamat inimesi nägema käputäiest kõige 
kuulsamatest fi lmidest kaugemale ja vaatama Eesti fi lmikunsti 
laiemalt. Kellel tõesti ei tule „Kevade” ja „Viimse reliikvia” 
kõrval meelde ühtki dokumentaalfi lmi, saab siit vähemalt 
spikerdada. Armastagem oma fi lme ja fi lmitegijaid, sest keegi 
teine seda meie eest ei tee.

Tristan Priimägi

21

„Päikese lapsed” oli Theodor Lutsu kolmas ja viimane 

Eesti pinnal lavastatud mängufilm: „Noorte kotkaste” 

(lk 14) ja „Päikese laste” vahele mahtus veel  „Vahva sõdur 

Joosep Toots” (1930), mis pole kahjuks säilinud. Pärast 

seda siirdus ta Soome, kus töötas edaspidi põhiliselt 

hinnatud operaatorina. Selle sammu võimaldas kind-

lasti teha ka „Päikese lapsed”, mida ei tohiks alahinnata 

Eesti-Soome viljaka filmikoostöö alustalana; naabrite 

koostöö kestab edukalt tänapäevani – Soome on nii 

mängu- ja dokumentaalfilmide kui ka animatsiooni 

vallas Eesti regulaarne tootmispartner. Georg Malmsténi 

esitatud filmi nimilaulu aga lauldakse Soome pulmas 

pruutpaarile siiani. 

„Päikese lapsed” on ehk ainus säilinud visuaal-

dokument 1930. aastatest selle kohta, kuidas eestlased 

tol ajal armastust avaldasid. Siin on häbelikku kohma-

kust, mis tekitab tänapäeval ilmselt heldimust. Me kõik 

oleme kunagi noored olnud, nii ka Eesti filmikunst. 

„Päikese lapsed” jäi ainukeseks Eesti helimängu-

filmiks tervelt 15 aastaks, kuni aastani 1947. 

Helja (El  Lepp-Strobel) ja Arno (Ants Eskola) „esimeses eestikeelses kõne-laulu-helisuur lmis”, nagu 
teatas 1932. aasta  lmiplakat. 

PÄIKESE LAPSED
1932

47 minutit, mustvalge
Mängufi lm, melodraama
Režissöör Theodor Luts
Stsenaristid Theodor Luts, 

Aksella Luts
Operaator Theodor Luts
Helilooja Georg Malmstén
Produtsendid Theodor 

Luts, Erkki Karu
Theodor Lutsu 

Filmiproduktsioon, 
Suomi-Filmi

Eesti-Soome

Maalikunstnik Arno ja tantsijanna Helja veedavad teineteise 
embuses romantilist suve. Armunute elus on kõik korras, kuni 
sekkub vamp. Arno satub rannas peale paadiga merehätta jäänud
Margotile ja päästab tüdruku. Pärast vesteldes tekivad pahelisel 
Margotil Arno suhtes omad plaanid ning ta meelitab noormehe 
tänutäheks Pärnusse aega veetma. Võrgutaja loori varjus 
ähmastub ülejäänud maailm ja Arno peab endas leidma jõudu 
õigete valikute tegemiseks. 

Theodor Lutsul oli algusest peale plaanis teha kerges toonis 
ja žanris tantsu- ja laulunumbritega fi lm. Meespeaosa anti 
mängida tolle aja absoluutsele teatritipule, armastatud Ants 
Eskolale, siivast Heljat kehastab Estonia teatri tantsurühma 
juht ja tunnustatud tantsija Elfi  Lepp-Strobel. Margoti 
osatäitja lugu meenutab ehk aga pigem mõnd kollast 
teleseebiprojekti meie kaasajast.

Loe edasi lk 20

HUKKUNUD ALPINISTI HOTELL
1979

79 minutit, värviline
Mängufi lm, ulmefi lm
Režissöör Grigori 

Kromanov
Stsenaristid Arkadi 

Strugatski, Boriss 
Strugatski

Operaator Jüri Sillart
Helilooja Sven Grünberg
Põhineb Arkadi ja Boriss 

Strugatski romaanil
„Hukkunud Alpinisti 

hotell” (1970)
Tallinnfi lm

Politseiinspektor Glebsky (Uldis Pūcītis) ilmub anonüümkõne peale 
üksildasse Hukkunud Alpinisti hotelli, aga tegemist tundub olevat 
eksitusega. Õhtu jooksul tutvub ta hotelli kummaliste külalistega. 
Öösel vallandub laviin ja lõikab hotelli muust maailmast ning äkki 
avastab Glebsky numbritoast surnukeha, taskust anonüümkirja 
ja peast täieliku segaduse, kui mõistab, et osa hotelli asukatest on 
tulnukad teiselt planeedilt, kelle saatus on Glebsky kätes. Inspektoril 
seisab ees keeruline dilemma, kas lasta võõramaalastel minna või 
pidada nad seaduserikkujatena kinni ja määrata kindlale hukule.

Eesti fi lmiloos on vähe teoseid, mida võiks selgelt ulme-
valdkonda liigitada, ja see siin on üks neist.„Hukkunud 
Alpinisti hotellis” sünnib erakordsete loomeinimeste 
koostöö tulemusena midagi enamat kui liidetavate summa. 
Operaator Jüri Sillarti kaamera mitte ei oota sündmusi, vaid 
otsib neid pidevalt.

Loe edasi lk 106

107

mendiks sildistanud)? Ka Kromanovi ei usaldatud pärast 

avameelset „Meie Arturit” (lk 48). Kromanov oli „võõ-

rastele oma, omadele võõras”, nagu ütleb Maria Klens-

kaja tema kohta Jüri Sillarti dokfilmis  „Griša” (1996). 

Stru gatski tulnukate püüd õppida tundma inimeste 

maailma ja seda paremaks muuta lõpeb nende heausk-

likkuse tõttu katastroofiga. Kas tundis Kromanov end 

tulnukates ära ja nägi end samasugusena?

Kromanovi viis jõuda katkendliku ja probleemse 

lavastajakarjääri käigus ulme juurde meenutab pal-

juski ta suure ametivenna Andrei Tarkovski kannatusi 

Venemaal, kes võttis lõpuks ette  „Solarise” ja  „Stalkeri” 

seetõttu, et ulme oli NSV Liidus au sees ja seda peeti 

vähem ohtlikuks valdkonnaks kui mõnd teist filmi-

žanri. Algselt kavatseski „Hukkunud Alpinisti hotelli” 

filmida Tarkovski, kes aga seejärel otsustas „Stalkeri” 

kasuks. Nii „Stalkeri” kui ka „Hukkunud Alpinisti hotelli” 

lõpus näeme tegelast pöördumas monoloogiga otse 

kaamerasse, otsides vaatajalt otsekui kinnitust oma 

tegude ja valikute õigsusele. Mõlemad filmid räägivad 

ulmevõtmes tegelikult moraalsetest valikutest. Glebsky 

kaitseb seadust, aga muutub inimlikku, eetilist aspekti 

seaduse ees alla surudes tühiseks ametnikuks, täide-

saatvaks inimrobotiks. 

„Hukkunud Alpinisti hotell” keeldub aegumast, 

omandades põlvkondade vahetumisel ikka ja jälle uusi 

tähendusi ja tõlgendusi. Filmist on saanud subkultuurse 

boheemlaskonna kultustekst, mida taastöödeldakse 

lugematutes artiklites, ettekannetes ja muusikapalades. 

2012. aastal toimus Tartus koguni filmile pühendatud 

konverents „Tagasi „Hukkunud Alpinisti hotelli””, 2020. 

aastal ilmus aga filmist graafiline romaan.80

Püüdes sulanduda hommikusöögiseltskonda, võtab Luarvik Luarvik (Sulev Luik) laualt midagi söödavat ja hammustab 
seda nagu teisedki. See juhtub olema sidrun.

Helja (Elfi  Lepp-Strobel) ja Arno (Ants Eskola) 
„esimeses eestikeelses kõne-laulu-helisuur-
fi lmis”, nagu teatas 1932. aasta fi lmiplakat.

Püüdes sulanduda hommikusöögiseltskonda, 
võtab Luarvik Luarvik (Sulev Luik) laualt midagi 
söödavat ja hammustab seda nagu teisedki. See 
juhtub olema sidrun.



12/2020    7

      

KUIDAS PILDISTADA INIMEST
Kaupo Kikkas
Raamat sobib kõigile, kellele inimeste pildistamine huvi pakub, 
olenemata tasemest või tehnikast, mida selleks kasutada. On 
peatükke, mille sügavam mõõde võib kohale jõuda alles pärast 
pikemat harjutamist, ja on lihtsaid peatükke, mis kordavad üle selliseid 
baasteadmisi nagu kompositsioon ja värviteooria.
 Iga lehepaar pakub ühe peatüki, mis koosneb fotost, teooriast 
ning pildi kirjeldusest ja selle tehnilistest andmetest. Igale teemale 
lähenetakse läbi kolme prisma: mis, miks ja kuidas. Lisaks on 
raamat jagatud olulisemate teemade järgi osadeks, näiteks valgus, 
kompositsioon, töö modelliga jms.

Kirjastus Varrak
184 lk, kõva köide
170 × 225 mm
KOOD 50478

KLUBI SOOVITAB
      

TAVAHIND

25.90

KLUBIHIND

20.90

85 mm f/2,8 1/1250 s ISO 50038

VORMI KORDUS

Eespool käsitletud võtted või elemendid kok-
kuliidetuna võimaldavad meil kompositsioo-
nis luua ka suuremaid vorme, mis koosnevad 
tavaliselt kõigepealt joontest. Selleks et 
vorme märgata, tuleb veidi silma treenida ja 
ette kujutada, kuidas eraldiseisvad detailid 
saaksid koonduda pildil tervikuks. Vormid 
muutuvad tavaliselt vaatajale tuntavaks, kui 
neist saab küllaldaselt tugev kompositsiooni-
line element.

Akordionist Krisztián Palágyi. Meie sessioon 
toimus ühes vanas vabrikus Saksamaal. Olin 
seegi kord varem kohal, käisin lähiümbruse 
läbi ning leidsin sealt ühe skulptuuri, mille 
vorm sobis ideaalselt lõõtsa kujuga. 

Loe edasi lk 39

85 mm f/2,8 1/1250 s ISO 500

OBJEKTIIV: FOOKUSKAUGUS

Objektiivil on rida tehnilisi näitajaid, kõige olulisemad neist 
fookuskaugus ja maksimaalse ava suurus, mida nimetatakse ka 
valgusjõuks. Valgusjõust räägib järgmine peatükk, praegu pea-
tume fookuskaugusel. Objektiivi fookuskauguse ehk vaatenurga 
valik võimaldab ennekõike muidugi otsustada, kui laia vaadet 
me pildil soovime näha. Üks asi aga, mida teatakse vähem, on 
asjaolu, et fookuskaugus määrab ära ka pildi perspektiivi, mis 
tähendab, et ühe või teise fookuskaugusega objektiiv kujutab 
pildil olevaid objekte ja kaugust nende vahel erinevalt.

Kunstnik Jüri Arrak. Jüri Arraku portree on vihje tema enda 
maalistiilile. Paigutasin kunstniku tema maali ette, nii et 
portree saab üheks selja taga oleva teosega. Selleks et jooned ja 
perspektiiv täpselt klappima saada, on vaja valida õige võtte-
nurk ning fookuskaugus.

Loe edasi lk 145

85 mm f/2,2 1/160 s ISO 400

KAUPO KIKKAS (snd 1983) on tunnustatud fotograaf ja kunstnik. Kõige 
enam on ta silma paistnud muusikute portreedega, mis on ilmunud 
paljudes suurtes meediaväljaannetes üle kogu maailma. Kikkas on 
õppinud klassikalist muusikat ja see taust on saatnud teda kogu elu 
ning tihedalt põimunud ka kunstiloomingusse.
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PANSO 100
Nii palju kui andsid koerale …
Mina, mu õpetaja ja teised tegelased. 1
Koostanud Merle Karusoo

Kirjastus Varrak
384 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 50409

PANSO 100
Nii palju kui andsid koerale …
Mina, mu õpetaja ja teised tegelased. 2
Koostanud Merle Karusoo 

Kirjastus Varrak
384 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 50416

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

Panso (1920–1977) on kirjutanud ja Pansost on kirjutatud. Ja 
temast kirjutatakse kindlasti veel: mälestusi, artikleid, ehk 
jõutakse monograafi anigi, millega tegelemist takistas omal 
ajal see, et tema pärand oli uurijatele suletud. 

Käesolev raamat on dokumentaalne selles mõttes, et 
kasutatud on kunagi kirjapandut nii Merle Karusoolt kui 
tema õpetajalt Voldemar Pansolt; ja subjektiivne, sest valik 
ja kärped on alati subjektiivsed. Kasutatud on muuhulgas 
Karusoo (VII lennu) erialapäevikuid 1972–1976, Panso 
kartoteegikaarte aastatest 1972–1977, lavakunstikateedri 
protokolle, Lea Tormise kommentaare, intervjuusid Mari-
Liis Külaga aastast 2019.

Kui esimeses raamatus on põhiline Karusoo tekst kooliajast 
ja kommentaarid neli aastat hiljem, siis mida aeg edasi, seda 
enam vähenevad õpilase märkmed ja hakkavad kehtima 
õpetaja omad.

Mina, mu õpetaja ja teised tegelased. 2
Koostanud Merle Karusoo 

Kirjastus Varrak
384 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 50416

„Nii palju kui andsid koerale, saad temalt ka tagasi. 
Nii ütlevad koerapidajad. Vaimuinimesena julgen väita: 
nii palju kui andsid rahvale, saad temalt ka tagasi. 
Režissöörina ütlen: nii palju, kui andsid näitlejale, ei saa 
sa iialgi tagasi. Samuti ka õpetajana. Režissööri ja õpetaja 
missioon sarnaneb ema omaga.”
   Voldemar Panso, 23. jaanuar 1977

VII lennu diplomilavastus 
„Kosjasõit”, 1975 

Sulev Luik, Peeter Volkonski, 
Kalju Orro, taamal Urmas 

Kibuspuu.
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ICKABOG
J.K. Rowling

„Ickabog” on raamat, mille J.K. Rowling kirjutas oma lastele juba üle kümne aasta 
tagasi. Ta ei avaldanud seda tookord, vaid hakkas kirjutama raamatut täiskasva-
nutele. 2020. aasta COVID-19 karantiini ajal otsustas ta avaldada raamatu osade 
kaupa pisut muudetud kujul tasuta internetis. J.K. Rowling organiseeris ka laste 
joonistusvõistluse ning parimad illustratsioonid ilmuvad paberraamatus. Joonistus-
võistlus on korraldatud ka Eestis.
 Raamatu tegevus toimub Kornukoopia kuningriigis, mida valitseb kuningas 
Fred Vapper. Kornukoopia ehk Küllusesarv on riik, mille lõunaosas elavad kõik 
hästi ja õnnelikult, põhjaosas, Soomaal, aga liigub legendide ja kuulduste kohaselt 
ringi koletis Ickabog, kes viib 
aeg-ajalt minema lambaid ja 
isegi liiga kaugele soosse läinud 
inimesi. Edeva ja iseka kuninga 
hoolimatuse tõttu vallandub 
sündmuste jada, mis toob 
kogu kuningriigile suurt häda 
ja õnnetust. Lõpuks on lapsed 
need, kes vapralt ja meelekindlalt 
kurjusele vastu astuvad ning 
näitavad, et karta ei tule mitte 
müütilist koletist, vaid mõne 
inimese hinges pesitsevat 
saamahimu ja tigedust. 

LASTELE
ICKABOG
J.K. Rowling

„Ickabog” on raamat, mille J.K. Rowling kirjutas oma lastele juba üle kümne aasta 
tagasi. Ta ei avaldanud seda tookord, vaid hakkas kirjutama raamatut täiskasva-
nutele. 2020. aasta COVID-19 karantiini ajal otsustas ta avaldada raamatu osade 
kaupa pisut muudetud kujul tasuta internetis. J.K. Rowling organiseeris ka laste 
joonistusvõistluse ning parimad illustratsioonid ilmuvad paberraamatus. Joonistus-
võistlus on korraldatud ka Eestis.
 Raamatu tegevus toimub Kornukoopia kuningriigis, mida valitseb kuningas 
Fred Vapper. Kornukoopia ehk Küllusesarv on riik, mille lõunaosas elavad kõik 
hästi ja õnnelikult, põhjaosas, Soomaal, aga liigub legendide ja kuulduste kohaselt 
ringi koletis Ickabog, kes viib 
aeg-ajalt minema lambaid ja 
isegi liiga kaugele soosse läinud 
inimesi. Edeva ja iseka kuninga 
hoolimatuse tõttu vallandub 
sündmuste jada, mis toob 
kogu kuningriigile suurt häda 
ja õnnetust. Lõpuks on lapsed 
need, kes vapralt ja meelekindlalt 

TAVAHIND

20.90

KLUBIHIND

16.90

TEISTMOODI MÖÖBLIPOOD 
Aramilda esimesed jõulud
Eva Roos
Ühel lumisel jõuluõhtul avastab Aramilda Tengelpung midagi 
kohutavat – ta näib olevat ainus inimene, kes pole kunagi midagi 
jõuludest kuulnud!
 Sellest hetkest alates on Aramilda peas ainult üks mõte ja mõttes 
vaid üks soov – saada jõulude kohta KÕIK teada ja pidada KÕIGE 
jõulumad jõulud üldse! Sama ihkab ka Teistmoodi Mööblipood. See 
aga tähendab, et ees on ootamas kõige kummalisemad jõulud üldse! 
 Teistmoodi Mööblipoest lekib jõule ning ringi liiguvad veidrad 
olendid. Kui julged, siis loe, sest Teistmoodi Mööblipood ja Aramilda 
võivad ka Sinu jõule alatiseks muuta! 

Kirjastus Varrak
360 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 50393

MEIL MAAL
Otsi pildid, leia sõnad

Kirjastus Varrak
18 lk, pappraamat
175 × 205 mm
KOOD 49908

Otsi, leia, avasta! Sellesse 
raamatusse on peidetud palju 
tuttavaid loomi ja esemeid. Kas 
leiad need piltidelt üles ja oskad 
neid ka nimetada? 18+ kuud.

TAVAHIND

12.00

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND

12.00

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND

20.90

KLUBIHIND

16.90

MINU MAAILM
Otsi pildid, leia sõnad

Kirjastus Varrak
18 lk, pappraamat
175 × 205 mm
KOOD 49915

TEISTMOODI MÖÖBLIPOOD 

Ühel lumisel jõuluõhtul avastab Aramilda Tengelpung midagi 
kohutavat – ta näib olevat ainus inimene, kes pole kunagi midagi 

 Sellest hetkest alates on Aramilda peas ainult üks mõte ja mõttes 
vaid üks soov – saada jõulude kohta KÕIK teada ja pidada KÕIGE 
jõulumad jõulud üldse! Sama ihkab ka Teistmoodi Mööblipood. See 
aga tähendab, et ees on ootamas kõige kummalisemad jõulud üldse! 
 Teistmoodi Mööblipoest lekib jõule ning ringi liiguvad veidrad 
olendid. Kui julged, siis loe, sest Teistmoodi Mööblipood ja Aramilda 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer ja 
Kaisa Kaer
288 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 50249

Raamat ilmub 10. detsembril

Raamat ilmub 8. detsembril

Selle raamatu lehekülgedel 
on üle 60 asja, mida võid 
maal näha. Kas leiad need 
piltidelt üles ja kas oskad 
neid ka nimetada? 18+ 
kuud.
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TAPPEV KÜLM 
Louise Penny
Tuledes särav ja lumelt 
peegelduv jõuluootus toob 
Kolme Kuuse külla Kanadas 
seekord rohkesti kutsumata 
külalisi, nende seas vikatimehe 
ja mitme eriala kriminaliste. Kui 
selgub, et terves kogukonnas 
ei leidu eriti kedagi, kes poleks 
hiljuti küla õuduste majja 
kolinud daami vihanud, tuleb 
Armand Gamache’il kindlaks 
teha, kes külatäie vihkajate seast 
on päriselt mõrvar.

SURM NIILUSEL 
Agatha Christie 
1937. aastal ilmunud romaanis 
pöördub Hercule Poirot’ poole 
rikas noor abielunaine Linnet 
Doyle. Poirot kavatseb parajasti 
asuda lõbusõidule Niilusel ning 
sama plaan on ka Linnetil ja 
tema vastsel abikaasal. Linnet 
on abiellunud oma sõbranna 
peigmehega ning muidugi pole 
nüüd enam sõprusest juttugi. 
Selgub, et ka sõbranna on 
aurikule pileti ostnud, ning 
Poirot süda aimab halba...

AGENDI MÄNG 
John le Carré
Briti salaluureteenistuse 
kauaaegne töötaja Nat peab 
võtma üle allakäinud alambüroo 
juhtimise. Sealsete äraaetud 
ametnike argipäeva elavdab 
vaid noor praktikant Florence, 
kes on võtnud sihikule ukraina 
oligarhi. Vanameister John le 
Carré põnev, terava huumoriga 
vürtsitatud romaan annab 
kohati õudusvärinaid tekitava 
selgusega pildi Brexiti-aegsetest 
pingetest ja meie ajast üldiselt.

MORT
Terry Pratchett 
Ühel päeval tunneb Surm, et 
ta on Kurbus. Ta jätab oma 
kohustused õpipoiss Morti 
hooleks ning püüab ise end 
kuidagi lõbustada. Mort on 
aga surelik ja seepärast ei jäta 
printsess Keli ilusad silmad 
teda külmaks. Ta päästab Keli 
surmast ning tekitab sellega 
loomulikult Kettamaailma 
asjades kohutava segaduse, 
sest Universum on printsessi 
surma juba teadmiseks 
võtnud. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Juhan Habicht
344 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 50157

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
272 lk, pehme köide, 130 × 210 mm
KOOD 48819

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maia Planhof
328 lk, pehme köide, kordustrükk
130 × 200 mm
KOOD 50362

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
272 lk, kõva köide, kordustrükk
143 × 200 mm
KOOD 50348

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.00

PÄRLIÕDE 
„Seitsme õe” sarja neljas raamat
Lucinda Riley
CeCe D’Aplièse’il on kogu elu 
olnud tunne, et ta ei kuulu 
kusagile. Pärast seda, kui sureb 
tema isa, salapärane mil-
jardär Pa Salt, otsustab ta välja 
selgitada, missugune oli tema 
minevik. Ainsate vihjetena on 
tal kaasas üks mustvalge foto ja 
rohkem kui sada aastat tagasi 
Austraalias elanud naise nimi. 
Vahepeatusel Tais kohtab ta 
üksildast meest, kes varjab üht 
saladust.

CORNWALLI SUVI 
Liz Fenwick
Viiekümne viie aastane 
kirjandusloolane Hebe, kes 
peab toime tulema varajase 
Alzheimeri tõvega, jätab maha 
oma noore armukese ja varjub 
Cornwalli, kus ostab ajaloolise 
maja, mis kuulus kunagi 
Thomas Gryllsile, kellest Hebe 
juba mitmendat aastat salamisi 
raamatut kirjutab. Õetütar 
Lucy saadetakse Hebe hullu 
majaostumõtet ära hoidma, ent 
asjalood kujunevad teisiti.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
624 lk, kõva köide, kordustrükk
145 × 203 mm
KOOD 50324

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
400 lk, kõva köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 50294

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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ILUKIRJANDUS

Üks meie 
aja suurtest 
kirjanikest

The New York Times 
Book Review

TAGAMAA
Martin Algus
Novellikogu koosneb kümnest 
loost, mis räägivad peateedest 
ja keskustest kõrvale 
jäävast tagamaast. See on 
üks omamoodi rännak läbi 
saja-aastase perioodi alates 
Eesti iseseisvumisest kuni 
tänapäevani, mille iga lugu 
toimub meile pöördelisel või 
olulisel ajahetkel, aga seda kõike 
tagamaa varjulistes nurkades, 
kuhu suured ajaloosündmused 
ulatuvad vaid kauge kajana.

ÕITSENGU ÄÄREL*
Vahur Afanasjev 
Suvi 2028. Seni ohutuks 
peetud asteroid ähvardab 
vähem kui aasta pärast 
hävitada inimtsivilisatsiooni. 
Üleüldises viimsepäevaootuses 
ei ole vaid üksikud nõus alla 
andma. „Serafima ja Bogdani” 
autori uues romaanis juhivad 
võidujooksu ajaga planeedi 
rikkaim lätlanna, ekstsentriline 
Lõuna-Aafrika miljardär ja rida 
teisi tegelasi, üks värvikam kui 
teine. 

HALDJATE VERI 
Andrzej Sapkowski
Üle saja aasta on inimesed, 
päkapikud, härjapõlvlased, 
kääbikud ja haldjad sõbralikult 
teineteise kõrval elanud, ent 
ajad on muutunud: õhus on 
tunda rahutust ja erinevad 
rahvad on taas sõjajalal. 
Fantaasiakirjanduse klassik 
Sapkowski on loonud omaette 
ajaloo ja kombestikuga 
maailma, mis on niisama 
suurejooneline ja haarav kui 
Tolkieni või G. R. R. Martini 
loodud.

IGAÜKS ON IMELIK*
Mart Juur 
„Tegemist on täiesti 
erakordse ja enneolematu 
kirjandusteosega - mitte 
kunagi varem kogu inimkonna 
ajaloo vältel pole üheski 
raamatus ilmunud luuletust 
minust ja minu koerast.” 

       Andrus Kivirähk

„Minul pole juukseid ja mõnel 
pole jalga, ära oma puudujääke 
sinagi nüüd varja. Keegi pole 
täiuslik, igaüks on imelik.”  

   Mart Juur

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 50188

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Margus Alver
304 lk, pehme köide, kordustrükk
145 × 200 mm
KOOD 41742

Kirjastus Vemsa
536 lk, kõva köide, 148 × 215 mm
KOOD 743827

Kirjastus Rahva Raamat
192 lk, kõva köide, 130 × 190 mm
KOOD 693788

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

VALGUSE AASTAD
Elizabeth Jane Howard 
Elizabeth Jane Howard (1923–2014) on inglise kirjanik, kes peamiselt mälestuste põhjal 
oma suguvõsast kirjutas viieosalise Cazalet’ perekonna kroonika, mis tõi talle plahva-
tusliku kuulsuse kogu ingliskeelses maailmas. Raamatuid müüdi miljonites eksemplari-
des, BBC tegi loo alusel menuka teleseriaali, autorist sai elav klassik.
 Sarja esimese romaani „Valguse aastad” sündmustik hakkab hargnema Londonis 
aastal 1937 ning kandub kohe seejärel ka Sussexi krahvkonda, suguvõsa maakodusse. 
Kolme venna – Hugh’, Edwardi ja Ruperti – lapsepõlvekodu Home Place on koht, kus 
nad koos oma naiste, laste ja külalistega veedavad pealtnäha muretuid jõulu- ja suve-
vaheaegu. Õnnelikule pealispinnale vaatamata võib juba raamatu esimestest lehekül-
gedest peale hoomata pereliikmete muresid, hirme ja ebakindlust.
 Cazalet’ perekonna kroonika on põhjalik käsitlus Inglise keskklassi elust enne ja 
pärast Teist maailmasõda. Autor pakub lugejale võimalust mõnda aega oma tegelaste 
seltsis elada, saada osa nende arutlustest – ka teemadel, millest veel suhteliselt hiljuti 
palju ei räägitud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ann Alari 
544 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 48796

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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AJALUGU 

BALTIMAADE AJALUGU
Norbert Angermann, Karsten Brüggemann 

Eestit, Lätit ja Leedut mainitakse meelsasti üheskoos, tegelikult aga on kolm Bal-
timaad oma olemuselt täiesti erinevad. Mis neid ühendab, on asjaolu, et ikka ja 
jälle on nad sattunud olema tugevamate jõudude mängukanniks ja alles Nõuko-
gude Liidu lagunedes said hakata vabalt arenema.
 Tänapäeva Baltimaade alasid iseloomustab juba ammusest ajast tihe seo-
tus naabermaadega. Hansa Liidu ajal olid tihedad kontaktid Saksamaaga, kuid 
ka Venemaal ja Skandinaavia riikidel olid Läänemere ääres omad huvid. Poola 
omakorda moodustas aastasadu Leeduga ühise riigi. Need erinevad mõjud ei 
olnud Baltimaade jaoks alati sugugi positiivsed: ikka ja jälle langes see piirkond 
okupatsioonide või vallutuste ohvriks või sattus sõdade tallermaaks. Piirkonna 
geopoliitiline aktuaalsus ei ole kadunud ka tänapäeval.
 Autorid saadavad lugejat läbi piirkonna vaheldusrikka ajaloo, käsitledes sünd-
musi alates keskaegsest linnaõigusest, partisanivõitlusest ja poliitilistest laulu-
pidudest kuni e-residentsuseni, millega Eesti Euroopa Liidus furoori on tekitanud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tea Vassiljeva ja Katrin Kaugver
344 lk, kõva köide, 145 × 210 mm 
KOOD 48901

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

AJALUGU 

BALTIMAADE AJALUGU
Norbert Angermann, Karsten Brüggemann 

Eestit, Lätit ja Leedut mainitakse meelsasti üheskoos, tegelikult aga on kolm Bal-
timaad oma olemuselt täiesti erinevad. Mis neid ühendab, on asjaolu, et ikka ja 
jälle on nad sattunud olema tugevamate jõudude mängukanniks ja alles Nõuko-
gude Liidu lagunedes said hakata vabalt arenema.
 Tänapäeva Baltimaade alasid iseloomustab juba ammusest ajast tihe seo-
tus naabermaadega. Hansa Liidu ajal olid tihedad kontaktid Saksamaaga, kuid 
ka Venemaal ja Skandinaavia riikidel olid Läänemere ääres omad huvid. Poola 
omakorda moodustas aastasadu Leeduga ühise riigi. Need erinevad mõjud ei 
olnud Baltimaade jaoks alati sugugi positiivsed: ikka ja jälle langes see piirkond 
okupatsioonide või vallutuste ohvriks või sattus sõdade tallermaaks. Piirkonna 
geopoliitiline aktuaalsus ei ole kadunud ka tänapäeval.
 Autorid saadavad lugejat läbi piirkonna vaheldusrikka ajaloo, käsitledes sünd-
musi alates keskaegsest linnaõigusest, partisanivõitlusest ja poliitilistest laulu-
pidudest kuni e-residentsuseni, millega Eesti Euroopa Liidus furoori on tekitanud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tea Vassiljeva ja Katrin Kaugver
344 lk, kõva köide, 145 × 210 mm 344 lk, kõva köide, 145 × 210 mm 
KOOD 48901

MUST VIIKING 
Bergsveinn Birgisson 

Islandlase Bergsveinn Birgissoni teos, aimekirjanduse ja ilukirjanduse oma-
pärane sulam, räägib 9. sajandil elanud Geirmundr Hjörssonist, hüüdnimega 
Mustnahk, kes oli üks Islandi asustajaid. Geirmundr Mustnahka mainitakse 
„Asustamisraamatus” kui mõjukat meest, kellel oli palju maad, vara ja 
käsualuseid. Miks siis ei kirjutatud temast saagat nagu teistest tähtsatest 
meestest? „Must viiking” on katse seda puudujääki seletada ja korvata. 
Ürikutest ja uurimustest kokku korjatud infokildude põhjal maalib autor 
pildi Geirmundri isikust ja elukäigust, kasutades lünkade täitmiseks nn 
teadmiste põhist fantaasiat. Geirmundri isiku kaudu avaneb ka senituntust 
erinev pilt Islandi asustamisest.
 Rännakud Geirmundr Mustnaha jälgedes viivad neljale maale: Norrasse, 
Siberisse, Iirimaale ja Islandile. Geirmundri loosse on põimitud üksikasja-
likku teavet tolleaegse kaubavahetuse, meresõidu, mereloomade küttimise, 
orjapidamise ja muu kohta, mida on oluline teada, et mõista, kuidas Geir-
mundr saavutas rikkuse ja mõjuvõimu uuel kodumaal. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ene Mäe
400 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 50423

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

22.90

STALINI KURITEGUDE SALAJANE AJALUGU*
Aleksandr Orlov
1952. aastal avaldati Ameerika ajakirjas Life artikliseeria, millest hiljem koostati raamat 
„Stalini kuritegude salajane ajalugu“. Selle raamatu teavet kasutasid vene ajaloolased 
ja kirjanikud laialdaselt juba enne selle ilmumist NSV Liidus. Endise NKVD ametniku 
Aleksandr Orlovi kirjutatud raamatus on mälestusi ja poliitilist analüüsi 1930. aastate 
sündmustest – Stalini julmustest Suure terrori ajal.
 Aleksandr Orlov (sünnijärgne nimi Leiba Lazarevitš Feldbin, 1895–1973) oli NSV Liidu 
julgeolekutöötaja, kel õnnestus 1938. aastal koos perega Ameerikasse põgeneda. 

Kirjastus Helios
352 lk, kõva köide, 142 × 210 mm
KOOD 691722

TAVAHIND

25.90

KLUBIHIND

20.90

19.00

Islandlase Bergsveinn Birgissoni teos, aimekirjanduse ja ilukirjanduse oma-
pärane sulam, räägib 9. sajandil elanud Geirmundr Hjörssonist, hüüdnimega 
Mustnahk, kes oli üks Islandi asustajaid. Geirmundr Mustnahka mainitakse 
„Asustamisraamatus” kui mõjukat meest, kellel oli palju maad, vara ja 
käsualuseid. Miks siis ei kirjutatud temast saagat nagu teistest tähtsatest 
meestest? „Must viiking” on katse seda puudujääki seletada ja korvata. 
Ürikutest ja uurimustest kokku korjatud infokildude põhjal maalib autor 
pildi Geirmundri isikust ja elukäigust, kasutades lünkade täitmiseks nn 
teadmiste põhist fantaasiat. Geirmundri isiku kaudu avaneb ka senituntust 

 Rännakud Geirmundr Mustnaha jälgedes viivad neljale maale: Norrasse, 
Siberisse, Iirimaale ja Islandile. Geirmundri loosse on põimitud üksikasja-
likku teavet tolleaegse kaubavahetuse, meresõidu, mereloomade küttimise, 
orjapidamise ja muu kohta, mida on oluline teada, et mõista, kuidas Geir-

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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TÜDRUKUTE RAAMAT. Murdeea teejuht
Ellen Støkken Dahl, Nina Brochmann 

Mis on päevad? Mis on kupsik? Kas ma peaksin kasutama rinnahoidjat? Mis toimub?
Keha muutub, hormoonid võtavad võimust ja ajus toimuvad suured ümberkorraldused. 
Täiskasvanutele on see aeg tuttav, aga värske teismelise jaoks on kõik justkui pea peale 
pööratud ja tekitab segadust.
 „Tüdrukute raamatus” räägivad norra arstid Nina Brochmann ja Ellen Støkken 
Dahl sulle kõigest, mida murdeea kohta peaksid teadma. Nad jagavad erialateadmisi 
ja isiklikke kogemusi, tõestisündinud lugusid ja nippe ning annavad head nõu. Juttu 
tuleb kehalistest muutustest, tunnetest, soolisest identiteedist, seksist selle erinevates 
ilmingutes ja ka ohtudest, millest peaksid teadlik olema. Räägitakse eakaaslaste survest, 
stressist, kiusamisest, ennasthävitavast käitumisest, depressioonist ja väärkohtlemisest. 
Raamatu lõpust leiad ülevaate ka saadaolevatest abiteenustest, sest mitte keegi ei tohiks 
jääda oma murega üksi. 
 Hoiad käes käsiraamatut, mis on kirjutatud lihtsalt, ausalt ja kaasahaaravalt, et 
see oleks jõukohane lugemine kõigile vanuses 10–20 aastat. Ühtlasi on see hariv ja 
ülevaatlik abivahend lapsevanematele, õpetajatele ja teistele, kes selles vanuses lastega 
kokku puutuvad.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Daniel
264 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 50164

MITMESUGUST

LIBLIKALEND*
Age Oks, Doris Kareva   
Tants on läbi aegade 
olnud inimese muutlike 
hingeseisundite üks 
ilmekamaid väljendusi. Age 
Oks, maailmaklassi baleriin, 
avab selles raamatus oma kirka 
ja küllusliku loojateekonna 
tagamaid. Lisaks jumalikule 
andele nõuab kunstniku saatus 
jäägitut pühendumist  Raamatus 
saavad kokku Age Oksa tantsu-
kunst, Doris Kareva tekst ja Stina 
Kase fotod.

KODU KESET AEDA*
Aleksei Turovski   
Armastatud bioloogi Aleksei 
Turovski jaoks on kodu ja aed 
lahutamatult seotud, kusjuures 
aed ei tähenda siinkohal 
tingimata elamut ümbritsevat 
roheala. Raamatusse on 
kokku koondatud artiklid, mis 
on aastate jooksul ilmunud 
ajakirjas Kodu & Aed. 2020. 
aasta suvel vaatas Aleksei 
kirjutatu üle, täiendas seni 
kirjutatut ning lisas enda 
joonistatud illustratsioonid.

ALENDER*
Koostajad Yoko Alender, 
Neeme Raud 
UA hääle kõla tunneme hästi. 
Ent kuidas on tegelikult tema 
loominguga ja kes ta üldse 
inimesena oli? UA kirjutas 504 
luuletust ja 303 laulu. Seda 
alates 15. eluaastast. Elu aastaid 
sai lõpuks 40, täpselt nagu 
tema eeskujul John Lennonil. UA 
loominguks on ka RUJA päevik, 
kohati tunnitäpsusega üles-
tähendatud Ruja story 1971-
1988. Samuti fotoalbumid ja 
isiklikud märkmikud. 

EESTI NAISE 
KOKARAAMAT*
Lia Virkus
Eesti Naise köögitoimetaja 
Lia Virkus on heas mõttes 
toiduhull. Ilmunud on sadu 
Lia retsepte, aga ta ikka 
üllatab! Nõgesest krõbeleib? 
Peedist carpaccio? Rabar-
beriga tiramisu? Äge! Selles 
paksus toidupiiblis on 250 Lia 
lemmikretsepti – soolased ja 
magusad, soojad ja külmad 
toidud, midagi igaks päevaks ja 
pühaks. Väärikas kink ajakirja 
Eesti Naine 95. sünnipäevaks!

Kirjastus Pilgrim
212 lk, kõva köide, 190 × 260 mm
KOOD 099368

Kirjastus Pilgrim
512 lk, kõva köide, 240 × 339 mm
KOOD 099313

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
192 lk, kõva köide, 140 × 195 mm
KOOD 696611

Kirjastus Hea Lugu
432 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 673278

TAVAHIND

58.90

KLUBIHIND

46.90

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND

20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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MITMESUGUST

RISTSÕNASTIK 2021. 
ARSTITEADUS
Katrin Alandi
Eesti parima ristsõnateatme-
teose põhjalikult täiendatud 
15. trükk.
• UUED TEEMAD: inimese ana-
toomia, arstid, ohtlikud viirused; 
aasta linnud, loomad ja puud
ning eksootilised ja haruldased 
loomad; raudteetransport.
• TÄIENDATUD TEEMAD: muu-
sikud, poliitikud, sportlased, 
rallisõitjad jt.

HOMMIKUJUTUD 
VARASELE 
ÄRKAJALE
Märt Treier
Vikerraadio hommikuprog-
rammi „Vikerhommik” saate-
juht Märt Treier jagab selles 
raamatus oma humoorikaid 
tähelepanekuid igapäevaelust 
ja inimestest.
 „Märt Treier ja Vikerraadio 
– need sõnad loovad mõnusa 
hommikutunde. See on vaimu-
kas jutt ja hea muusika, mida 
vürtsitab oivaline iroonia. 
Parim osa sellest on saanud 
nüüd ka raamatuks.“
     Valdur Mikita, kirjanik

TERAV PLIIATS 
12 /2020
Ristsõnaajakiri, milles on 
keskmisest rohkem kirjandust 
puudutavat ainest, aga loo-
mulikult ei puudu siit ka muud 
tublit eesti lahendajat huvitavad 
teemad: loodus, reis, kultuur, 
toit jms. Lahendajate vahel 
loositakse välja raamatuid ja 
peaauhind 100 eurot.

JÄINE IGATSUS
Armastus Antarktika 
moodi
Maris ja Tiit Pruuli   
Mereretke Antarktika 200 
hinge ja eestvedaja Tiidu 
ning purjelaeva Admiral 
Bellingshausen pootsmani 
Marise raamatus jutustab Tiit 
Antarktika karmidest avas-
tusretkedest ja polaaruuri-
jatest ajaloos. Marise päevik 
kirjeldab ekspeditsiooni 
igapäevaelu merel. Need on 
köitvad ja ausad jutustused 
väikese meeskonna suurest 
retkest väikesel laeval, mida 
kroonis kohtumine unusta-
matu Antarktikaga.

Kirjastus Hea Lugu
672 lk, kõva köide, 120 × 160 mm
KOOD 601570

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780052

Kirjastus Hea Lugu
160 lk, pehme köide, 125 × 190 mm
KOOD 601655

Kirjastus GoGroup
468 lk, kõva köide, 190 × 250 mm
KOOD 956007

TAVAHIND

1.90

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

8.90

KLUBIHIND

7.50

TAVAHIND

20.90

KLUBIHIND

16.90

Veereta täringut, vasta põnevatele ja harivatele küsimus-
tele ning kogu huvitavaid teadmisi Eestimaa kohta. Sobib 
mängimiseks igaühele alates 5. eluaastast. Mängukomplekti 
kuuluvad mängulaud, 8 nuppu, täring, 5 × 55 küsimuste 
kaarti 550 küsimusega tippmälumänguritelt (teemad: 
loodus, maateadus, kultuur, varia, „Põhiseadus 100“), 110 
rukkilille ja suitsupääsukese sümboolikaga mängumärki, 
mängu juhend. Küsimuste autorid: Tiit Naarits, Matis Song, 
Ants Siim.

EESTI MÄNG. AJALUGU
Tarmo Tuule

Kirjastus Nuti Grupp
60 × 90 mm
KOOD 789872

Mälumängul põhinevad kaardimän-
gud. Kummaski pakis on 55 kaarti, 
millel 108 põnevat küsimust ja mängu 
õpetus. Kasutatav ka koos lauamän-
guga „Eesti mäng”! Laste kaardid on 
mõeldud eelkõige 7-12-aastastele.

TAVAHIND

9.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND

34.90

KLUBIHIND

29.90

EESTI MÄNG. LASTELE
Tarmo Tuule  

Krjastus Nuti Grupp
60 × 90 mm
KOOD 789889

* Selle lehekülje raamatuid ja mänge saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

Kirjastus Nuti Grupp
320 × 235 × 43 mm
KOOD 789896

EESTI 
MÄNG

TAVAHIND

9.90

KLUBIHIND

8.90



TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

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

M
A

K
STU

D
 

V
A

STU
S

EESTI

V
A

R
R

A
K

 A
S

PÄ
R

N
U

 M
N

T
 6

7A

10
134

 T
A

LLIN
N

Luba nr. 10
6

6

T
A

SU
B

PO
ST

IK
U

LU

SA
A

JA

SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Annika Metsla 
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 EESTISUUR EESTISUUR EESTI
RAAMATUKLUBIRAAMATUKLUBIRAAMATUKLUBI

detsember 2020

Koostanud Jaanika Palm

MEIE LASTE 
LOOMAJUTUD

DETSEMBRI KLUBIRAAMAT

TÕNIS 

NIINEMETS 

soovitab:

Vahva raamat 

eri põlvkondadele 

koos lugemiseks

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
E-R 10.00-18.00

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
E–R  9.00–19.00
L 9.00–17.00
P 10.00–15.00

 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-R 09.00-17.00
- 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. Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana (1 boonus-
 punkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). 
Boonuspunktide kasutamise soovist tuleb teada anda kohe tellimust 
tehes.

6. 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. 

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

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

9. 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
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Raamatukauplus Krisostomus 

Brigitta Äri, Viljandi Centrum  ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. detsember
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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SIIDIUSS
Robert Galbraith 

Robert Galbraith on 
J.K. Rowlingu pseu-
donüüm ja „Siidiuss” 
on tema teine selle 
nime all avaldatud 
kriminaalromaan, 
mille peategelaseks 
detektiiv Cormoran 
Strike. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
496 lk, kõva köide
203 × 145 mm

KOOD 34003 

SALAKAEBAJA
John Grisham

Minevikus 
advokatuurist välja 
visatud jurist on uue 
identiteediga tagasi 
ametis ning väidab, 
et teab Ameerika 
ajaloo suurimast 
korruptsiooni-
juhtumist.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Olavi Teppan
328 lk, pehme köide
145 × 200 mm

KOOD 42145

LABORITÜDRUK
Hope Jahren

Tippteadlasest autor 
kirjutab ühtviisi 
paeluvalt nii inimestest 
kui taimedest ning 
tulemuseks on raamat, 
mille lugemisest saab 
tõelise elamuse.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ehte Puhang
288 lk, pehme köide
143 × 210 mm

KOOD 48864
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Kirjastus Varrak
56 lk, kõva köide

162 × 235 mm
KOOD 42633

ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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JÕULUST JAANI
Milvi Panga 
„Jõulust jaani” on väike luuleraamat noorele lugejale. 
Luuletuste temaatika hõlmab kõiki nelja aastaaega. 
Milvi Panga (snd 1945) on sündinud Võrumaal ja 
tema esimesed lasteluuletused tuli Tähekese jaoks 
võro keelest tõlkida. Ta on pälvinud Karl Eduard Söödi 
lasteluule auhinna. Hulk tema luuletusi, mida on 
avaldatud nii lasteajakirjades kui ka luulekogumikes, on 
viisistatud ja ilmunud ka laulikutes ning helikandjatel.


