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KIHNU VIRVE
soovitab: Raamat
nendele, kes vana aja
asjadest midagi
teada tahavad ja
vahel unenägude
üle mõtlevad.
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Mia nägi unõs…

Iga klubiraamat
SUDAK annab ühe boonuspunkti!

Uusi häid raamatuid on palju.
Nende abil saab kodus mõnusasti
toimetada ja kokata või hoopis
kaugetele reisidele minna, oma
tervist parandada või kodus igav
levatele lastele tegevust pakkuda.

Olgu raamatud teile ikka
toeks.
Rõõmsat kevadeootust!

Kaane idee: Jaan Sudak
9 789985 351093

Jaan Sudak on Kihnu pärimuskultuuri uurimisega
tegelenud üle kümne aasta. 2015. aastal lõpetas ta
Tartu Ülikoolis magistriõpingud folkloristika erialal.
Magistritöö põhjal anti välja raamat „Luupaina jad
Kihnu rahvausundis” (2017). Samal aastal ilmus
autorilt mahukas ülevaade Eesti lipuga seotud lugudest – „Sinimustvalged lood”. Raamatust „Mia nägi
unõs…” leiab rohkelt lugemist unenägude nägemise
ja mõistmise kohta.

Meie aprilli klubiraamat ei ole
kindlasti pelgalt unenägude
seletaja, vaid folkloristi põnev
uurimistöö. Jaan Sudak on oma
raamatut kirjutades võrrelnud
Eesti Rahvaluule Arhiivi materjale
19. sajandi lõpust ja oma 2013.
ja 2014. aastal Kihnus välitöödel
kogutud ainest. Kihnu on koht, kus
saarelisuse ja eraldatuse tõttu on
vanast paljugi säilinud. Näha on,
et ka nooremad mäletavad emalt
ja vanaemalt kuuldut ning une
folkloor elab seal täies jõus edasi.
Lugemise muudavad eriti mahla
kaks tekstinäidised nii arhiivist kui
tänapäeva kihnlastelt. Suure osa
raamatu tuumast moodustavad
märksõnad, mis võimaldavad lõp
pude lõpuks raamatut ka unenä
gude seletajana kasutada.

UNENÄOD
ENNUSTAVAD
Folklorist Jaan Sudak võtab raamatus vaatluse alla
eesti unefolkloori ja unenäoended. Esimene hõlmab kõike, mis on pärimuses seotud une ja unenägudega: õpetused-juhised unenägude tõlgendamiseks, lood unenägude nägemisest ning nende
täideminekust. Teine tähistab kitsamalt märke,
mille kaudu unenägusid tõlgendatakse. Raamatu
tuumaks on unenäoennete põhjal koostatud märksõnastik rikkalike tekstinäidetega Eesti Rahvaluule
Arhiivist ja autori kogutud materjalist Kihnu saarelt.

Enamik meist näeb unenägu
sid. Vahel ka nii selgeid ja tuge
vaid emotsioone tekitavaid, et
paratamatult mõtleme neile ja
juurdleme, mida üks või teine asi
tähendada võiks. Igasugused une
nägude seletajad võivad ju popu
laarsed olla, ent ilmselgelt on meie
oma esivanemate pärimustarkusel
hoopis teine kullaproov.

Kaanel Kaljo Põllu metsotinto Kuu vikerkaar (1983),
sarjast „Kalivägi”, Eesti Kunstimuuseum

TOIMETAJA
VEERG

Unenägudest
rääkisime elutarga
ja elurõõmsa
laululooja
KIHNU VIRVE
ehk Virve-Elfriide
Kösteriga.

Kuidas talvises Kihnus elu kulgeb ka?
No lund on ja külma on ja tuisku ja sula ka. Vahepeal oli tormi ja laev ei käinud. Aga
esinemisi praegusel ajal ju õieti pole. Meie oma pundiga oleme sihukesed „poluvernikud”, aga ma just mõtlesin, et päris proffidest muusikutest on ikka tõesti kahju.
Mulle nii meeldib laule teha ja neid saan ma ju ikka edasi teha. Tekst lihtsalt jookseb
pähe ja siis pean need paberile panema. Ja nii tore on, et inimestele meeldib. Noortele
ka ikka meeldib. Inimesed helistavad ja kirjutavad, see annab jõudu.
Aga seda praegust haigust kutsun mina katkuks. Eks ta olegi praeguse aja katk.
Kihnust oli tsaari ajal ka katk üle käinud. Ehk nii hulluks ikka ei lähe.
Rõõm on elada, kui ikka elada lastakse. Ma olen sihuke, et tahan ikka kõik
südame pealt välja plahvatada, ükskõik kellele, olgu saks või sant. Ma ütlen, mis ma
mõtlen. Ütlen seda ka, et õigust ei ole mitte päris nii palju, kui alguses lootsin. Siis kui
sinimustvalge lipp jälle lehvima hakkas…
Kuidas Teil unenägudega on? Usute, et need on tähenduslikud
Olen näinud palju unesid, mis on väga selgelt meelde jäänud. Mõni ütleb, et näed
seda unes, mida päeval mõtled, aga mul on küll nii, et vahest tuleb see unenägu
kes teab kust ja tähendab kes teab mida… Mäletan, et Kihnus oli üks matus. Selle
lahkunu kohta ikka räägiti, et ta polnud mitte hea inimene, tegi teistele kurja eluajal.
Oli selline nõia moodi. No ma olin tol ajal noor. Eks sai hommikuni tantsitud ja suur
unelaine tuli peale. Istusin seal kirikupingil ja tukastasin korra. Unes nägin, et kirst
oli seal kus ta oli ja kahel pool oli püsti kaks suurt musta hobust, kellel lehma saba
ja sarved. Kiskusid mõlemad hobusenahka teine teisele poole, kuni ühel pääses see
hammaste vahelt lahti ja kukkus kirstule. Ma hakkasin unes naerma ja selle peale
ärkasin. Tegin, nagu oleks kange köha kallal, ei saanud vist keegi kirikulistest aru,
et naersin.
On Teil ka hoiatavaid unenägusid olnud?
Ühekorra pidin ära uppuma 16-aastaselt. Kolm päeva enne seda nägin unes, et olin
Pärnu kesklinnas. Mööda tänavat tuli kihutades kutsariga surnuvanker, kirst oli peal.
Kutsar andis piitsa ja tahtis mind alla ajada. Olid juba nii lähedal, et hobuste hingeõhk oli tunda. Järsku üks mees haaras mul käest kinni ja tõmbas ära. Kutsar vaatas
veel üle õla tagasi sihukese kurja näoga.
Paari päeva pärast oli vaja Tõstamaale minna. Läksime koos ühe poisiga tõuke
kelguga üle jää. Lund oli sadanud. Mul hakkas vilu ja ütlesin, et ei istu kelgul, et
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Folklorist Jaan Sudak võtab raamatus vaatluse alla eesti
unefolkloori ja unenäoended. Esimene hõlmab kõike, mis
on pärimuses seotud une ja unenägudega: õpetused-juhised unenägude tõlgendamiseks, lood unenägude nägemisest ning nende täideminekust. Teine tähistab kitsamalt
märke, mille kaudu unenägusid tõlgendatakse. Raamatu
tuumaks on unenäoennete põhjal koostatud märksõnastik rikkalike tekstinäidetega Eesti Rahvaluule Arhiivist ja
autori kogutud materjalist Kihnu saarelt.
Jaan Sudak on Kihnu pärimuskultuuri uurimisega
tegelenud üle kahekümne aasta. 2015. aastal lõpetas
ta Tartu Ülikoolis magistriõpingud folkloristika erialal.
Magistritöö põhjal anti välja raamat „Luupainajad Kihnu
rahvausundis” (2017). Samal aastal ilmus autorilt mahukas ülevaade Eesti lipuga seotud lugudest – „Sinimustvalged lood”. Raamatust „Mia nägi unõs…” leiab rohkelt
lugemist unenägude nägemise ja mõistmise kohta.
Kirjastus Varrak
296 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 51093

jooksen veel. Siis kohe nägin, kuidas see poiss koos kelguga
läbi jää vajus ja libisesin ka järele. Olime kaldast ehk kilomeetri
kaugusel. Temal olid jäärauad jalas ja ta sai välja. Kui hakkad
uppuma, siis jalad tõusevad ülespoole. Jala külge oli veel tema
kelgul olnud rahakott kinni jäänud. Käed olid nii kanged ja
tõesti vähe puudus, et oleksin jää alla läinud. Mäletan, et ta
ütles: „Katsume veel korra.” Tookord oli õnne ja ta sai mu kätte.
Kelk jäi merre. Saime kaldalt talust abi. Olime paljalt ahju otsas
kuivamas. Ma veel ütlesin talle, et mis sa mind vahid, vahi
parem iseennast. Saime sealt riided laenuks. Tema sai vana
taadi pika puupööraga püksid. Ta natuke lonkas ja see puupöör
muudku käis edasi-tagasi. Ma naersin ja ta pahandas, et mis
sa naerad mu lonkamist. Ütlesin siis, et seda ma küll ei naera
kunagi. Ja siis naersime juba mõlemad.
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Nii et unenäod on ikka endelised?
Ma usun küll, et on, ja vaimud on ka olemas kindlapeale. Selline unenägu oli mul ka korra, et kõndisin tundmatus metsas
ja seal tuli värav vastu, mis viis maa alla. Üks vana mees oli
värava peal vahis. Ütles mulle, et võid minna küll, aga kui vaatad kummalegi poole, nende inimeste poole, kes seal on, siis
jäädki nendega. Läksin ja nägin silmanurgast kahel pool musti
kogusid, aga nende poole ei vaadanud. Käisin seal, keerasin
silmad alla ja tulin sama targalt tagasi. Mees ootas seal ja ütles:
„Sa olid tubli. Võid minna, sinu tund ei ole tulnud.”
Igasuguseid vaimude nägemise lugusid on siin Kihnus ka
olnud, nii et tüdrukud näevad mõlemad sama asja või lausa
kogu seltskond. Nii on ka olnud, et räägid kellelegi oma une
nägu ja tema on täpselt sama und näinud.
Kellele seda raamatut lugeda soovitaksite?
Mu meelest võiksid seda kõik lugeda, kes vana aja asjadest
midagi teada tahavad ja vahel unenägude üle mõtlevad. Ei ole
see elu ainult siin täna ja praegu, midagi on ikka veel. Kenad
pildid on ka sees.
04/2021
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Kihnlaste Neptun laualaadungiga Aarhusi sõitmas. 1929. Foto: G. Köster. Kihnu Muuseum

Kihnlaste Neptun laualaadungiga Aarhusi
sõitmas. 1929. Foto: G. Köster. Kihnu MuuKui agaseum
tüttrik nägeb, et laev tuleb meres kohe otsikohe seie õue kohta ja
jääb sinne seisu, siis on ka pisukast oodata. Vai paistab päiv helejäst tämä
pääle vai kuu. Kui aga neid tütrik nägeb siis kohe ajab hirmu. RKM II 214,
21 (3) < Kuusalu, Pärispea – Õilme Aasmaa (1966)
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Hakkasin kirjutama seda raamatut soovist mõista, millest kõnelevad eestlaste unenäod, uurida meie pärimuslikku unenäomaailma, avada uks ürgsete
uskumuste juurde.
Kaane idee: Jaan Sudak
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Laev

Mia näg

Eestlased on unenägija rahvas. Vanarahvas ütles, et me näeme
unes seda, kus meie hing rändab. Unenäod on hinge rännuteed
ja näitavad, kus hing käib, mida ta teeb, kellega kohtub. Näeme
unenägusid, nagu näeme ilmsi. Seepärast ütlebki kihnlane:
„Mia nägi unõs.”
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Unefolkloor ei ole ebausk. Need ei ole lihtsalt mingid jutud. Unefolklooris
kõneleb eelmiste põlvkondade elutarkus. Unenägude seletamine on oluline
praktika, mis kätkeb paljude põlvkondade elukogemust ning teadmisi. Sel on
oma funktsioon, põhjus ning eesmärk.

Unenäoended on kujunenud kogemuste kaudu. Püsima on jäänud need ended,
kus kogemused kinnitavad ende paikapidavust. Unenägudest loodeti näha
tulevasi sündmusi ning siis, kui mõni sündmus langeski unenäoseletusega
kokku, kasvas veendumus, et uni kuulutas seda ette.

Unenägude tõlgendamine on aja jooksul muutunud ja arenenud, võtnud vastu
ja sulatanud endasse hilisemad kultuurimõjud. Traditsioonilise maailmapildi
muutumise ja külaelu hääbumise tõttu on unenägude rahvapärane seletamine
hakanud ununema. Kihnus on see jõudnud siiski tänasesse päeva. Eemal ja
eraldatud paigana on Kihnus püsinud paljud vanemale rahvakultuurile omased jooned. Nii pakub ka sealne unefolkloor palju avastamisrõõmu, paeludes
oma mitmekihilisuse ja arhailisusega.
Jaan Sudak

LAEV

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID
Unenägudest ja une nägemisest
Värav unenäomaailma
Läänemere pärl
Unenäod ja aeg
Unenäod ja Freud
Kust tulid uned minule?
Kesksed sümbolid
Nii nagu unes, nii ka ilmsi
Sillad maailmade vahel
Igaühel oma arvamus
Unenäoseletajad
Miks jutustatakse unenägudest?
Ära tõmba kurja karja
Üks naiste plära kõik
Noored unenägusid ei usu

Laeva unes nägemine on rõõmus enne. Laev tähendab sündi – kuhu laev ran
dub, sinna tuleb peenikest peret juurde. Seda teatakse nii Kihnus kui kauge
matel Läänemere kallastel. Saartele ei saagi muudmoodi kui üle mere. Noor
hing astuks ilmavalgust nähes justkui laeva pardalt maha. Ka on unes laeva
nägemisest oodatud teekonda või reisi. Laevad on ammusest ajast inimesi
kaugetele maadele kandnud ja maailmameredel on seilanud ka Kihnu mere
mehed. Neist kuulsaim on metskapten Kihnu Jõnn ehk Enn Uuetoa, kes sõitis
lausa Ameerikasse. Samuti on tuntud Kihnu kivilaevad, millega veeti Pärnu,
Riia ja teistegi linnade ehitamiseks rannaäärsetest vetest ehituskive. Ehkki
purjelaevade aeg on juba ammu möödas, seilavad nad unenägudes edasi.
Teekonna iseloomugi on unenägude põhjal püütud ette arvata. Ankur näi
tab õnnelikku ja edukat teekonda. Hea enne on seegi, kui laev heidab pärast
ohtude trotsimist sadamas viimaks ankrusse. Laevahukk seevastu on hoiatav
unenägu. Ilmaendena märgib laev suvel tormi ja talvel tuisku.

Unenäoended
Adru | Auto | Hammas | Hein |
Hobune | Härg | Juuksed | Kala |
Kartul ja leib | Kass | Kirik | Kivid |
Kodu | Koer | Koristamine | Kraav
| Kukk | Laev | Laps | Lehm |
Lendamine ja kukkumine | Lennuk |
Liha | Lilled | Linnud | Madu | Maja
| Marjad | Naer ja nutt | Nuga
Pesemine | Pesupesemine | Pulmad
| Puu | Puuriit | Põld | Püss | Raha
| Rebane | Riided ja jalavarjud |
Roos | Rott | Rätik ja sõba | Sai ja
kook | Siga | Sitt | Surm ja matused
| Surnu | Surnuaed | Sõda | Sõnnik
| Sõrmus | Tuli | Täid | Vesi | Viin
ja õlu

Kus küla all laevad, sinna sünnib vallaslaps. RKM II 285, 6 (18) < Kihnu – Sinaida
Saar (1971)
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Laeva ma peal purjutamas nägema – naestel nurka minemist. Laevu mere peal purjutamas nägema – torma. H III 5, 262 (3; 4) < Kihnu – Mihkel Kurul (1890)

KIHNU NAINE, SÜNDINUD 1940NDATEL: Mina ise ei ole näinud, aga ma olen
kuulnud, et ennevanasti oli nii, et kui keegi külast nägi unes, et laev tuli siia
randa, et siis tuli kellelgi tüdrukul laps. Ma olen kuulnud, et räägitakse seda,
aga ma ise ei ole sellist asja unes näinud. Siis arvestati, et kellelegi külast see
tuleb. Vaadati pärast, et kellele see tuleb. Kui juba laev randa sõitis, et siis
peab midagi tulema.
KIHNU NAINE, SÜNDINUD 1960NDATEL: Laevad näiteks sõidavad randa,
siis on titeuudised. Lihtsalt purjelaevad, valged laevad tulevad sadamasse.
Endal on olnud, lapselastel on olnud, sugulastel, õe lastel on olnud, et see on
ka täide läinud. Kui on ikka laev juba kuskil tulnud, siis tead et … Need on
lihtsalt titeuudised. Kui mamma elas, siis ta ikka ütles, et nägi jälle laevu, mis
tulid sadamasse. Siis ütles, et kaks tulid ees, üks tuli taga ning oligi. Ja oligi!
Kolm titte tulid sel aastal. Mulle tuli ja siis onu lastele.
Loe edasi lk 133
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Riided on unenägudes inimese toimetuleku sümboliks. Riie
tega toimuvatest muutustest või nende kvaliteedist on välja
loetud märke muutuste kohta nii elujärjes kui tervises. Mida
katkisemad ja kulunumad riided, seda halvem on unenäo
tähendus elule ja tervisele. Määrdunud või lagunenud riided
on halb enne, tuues häda, haigust, muret ja vaeva. Uued ja
puhtad riided lubavad aga paremat elujärge ning edu töökohal.
Uued riided on ka pulmaenne. Riiete kaotamist seletatakse aga
töökohast ilmajäämisena. Riiete puudumist, kadumist või ära
kinkimist on peetud isegi surmaendeks. Ka riiete pesemine on
halvatähenduslik unenägu: nii nagu kõik teisedki veega seotud
toimingud on see märk haigeksjäämisest. Kes näeb unes jala
varjusid, seda ootab ees teereis või töökohavahetus.
Kui uusi rõõvid saad; siis uut kohta ja teenistust. E 42135 (4) <
Saarde – Julius August Kangur (1901)
Unes näha katkiseid saapaid tähendab koha kaotust. E 57359 (19) <
Tallinn – M. Sengbusch (1926)

Jaan Sudak on Kihnu pärimuskultuuri uurimisega
tegelenud üle kümne aasta. 2015. aastal lõpetas ta
Tartu Ülikoolis magistriõpingud folkloristika erialal.
Magistritöö põhjal anti välja raamat „Luupaina jad
Kihnu rahvausundis” (2017). Samal aastal ilmus
autorilt mahukas ülevaade Eesti lipuga seotud lugudest – „Sinimustvalged lood”. Raamatust „Mia nägi
unõs…” leiab rohkelt lugemist unenägude nägemise
ja mõistmise kohta.

Folklorist Jaan Sudak võtab raamatus vaatluse alla
eesti unefolkloori ja unenäoended. Esimene hõlmab kõike, mis on pärimuses seotud une ja unenägudega: õpetused-juhised unenägude tõlgendamiseks, lood unenägude nägemisest ning nende
täideminekust. Teine tähistab kitsamalt märke,
mille kaudu unenägusid tõlgendatakse. Raamatu
tuumaks on unenäoennete põhjal koostatud märksõnastik rikkalike tekstinäidetega Eesti Rahvaluule
Arhiivist ja autori kogutud materjalist Kihnu saarelt.

Kaanel Kaljo Põllu metsotinto Kuu vikerkaar (1983),
sarjast „Kalivägi”, Eesti Kunstimuuseum

Kui naisterahvas näge, et timäl poisi rõiva säläh ehk ummi rõivasdõ man ummava, sis saavat pia mehele minek. H II 71,17 (20) <
Vastseliina – Jaan Jakobson (1902)
Kaane idee: Jaan Sudak

Uued jalanõud, reisi, uut töökohta. Jalgade kinnipanek, uut töökohta. RKM II 285, 10 (83; 84) < Kihnu – Sinaida Saar (1971)
KIHNU NAINE, SÜNDINUD 1950NDATEL: Üks konkreetne
juhus oli see, kus kõigepealt ma nägin unes. Tegelikult olid
nad küllaltki varaliselt kindlustatud, perekond. Nainemees ja ma nägin unes neid ühte peoõhtule minemas täiesti
räbalates, noh, vanad riided. Ma vaatasin seljatagant. Ma
mõtlesin, et issand jumal, nii korralikud inimesed ja nii
räbalate riietega. Vanad, mustad, ühesõnaga isegi humani
taarabi omad on paremad, nagu kusagilt prügimäelt saadud.
Ja ma ei rääkinud seda ei kellegile. Läks mingi aeg mööda,
mitte kuigi kaua, mees kaotas oma töö. Ta ühesõnaga koon
dati. Naisel ikka oli vist töökoht, aga mitte nii, et ta oleks
suutnud pere ära toita. Mina seostasin seda sellega.
9 789985 351093
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Jaan Sudak on Kihnu pärimuskultuuri uurimisega
tegelenud üle kümne aasta. 2015. aastal lõpetas ta
Tartu Ülikoolis magistriõpingud folkloristika erialal.
Magistritöö põhjal anti välja raamat „Luupaina jad
Kihnu rahvausundis” (2017). Samal aastal ilmus
autorilt mahukas ülevaade Eesti lipuga seotud lugudest – „Sinimustvalged lood”. Raamatust „Mia nägi
unõs…” leiab rohkelt lugemist unenägude nägemise
ja mõistmise kohta.

Kaane idee: Jaan Sudak

Folklorist Jaan Sudak võtab raamatus vaatluse alla
eesti unefolkloori ja unenäoended. Esimene hõlmab kõike, mis on pärimuses seotud une ja unenägudega: õpetused-juhised unenägude tõlgendamiseks, lood unenägude nägemisest ning nende
täideminekust. Teine tähistab kitsamalt märke,
mille kaudu unenägusid tõlgendatakse. Raamatu
tuumaks on unenäoennete põhjal koostatud märksõnastik rikkalike tekstinäidetega Eesti Rahvaluule
Arhiivist ja autori kogutud materjalist Kihnu saarelt.

Kaanel Kaljo Põllu metsotinto Kuu vikerkaar (1983),
sarjast „Kalivägi”, Eesti Kunstimuuseum

9 789985 351093

Jaan Sudak on Kihnu pärimuskultuuri uurimisega
tegelenud üle kümne aasta. 2015. aastal lõpetas ta
Tartu Ülikoolis magistriõpingud folkloristika erialal.
Magistritöö põhjal anti välja raamat „Luupaina jad
Kihnu rahvausundis” (2017). Samal aastal ilmus
autorilt mahukas ülevaade Eesti lipuga seotud lugudest – „Sinimustvalged lood”. Raamatust „Mia nägi
unõs…” leiab rohkelt lugemist unenägude nägemise
ja mõistmise kohta.

Kihnu rahvariides naised ja lapsed. 1930.
Foto: Harald Krannhals. Eesti Rahva Muuseum

KIHNU NAINE, SÜNDINUD 1930NDATEL: Uied riided tähen
davad, olen mina kua näin, on ametit või seda töökohta. Töö
koha vahetust, kui sa vahetad riidi või saad mõne uie riide.
KIHNU NAINE, SÜNDINUD 1950NDATEL: Jalatsisi näed, siis
tuleb kusagile reis. Kingi näed või kusagil, et siis tuleb reis.
Seda ma ise usun ka. Paar aastat tagasi ma läksin Norrasse ja
mul tuli ka see käik sinna na sedasi. Mitte nii väga ootama
tult, aga korraga sain siit nende Kihnu Poistega minna. Unes
nägin, et mingite jalatsitega jaurasin. Ikka jaurasin jalatsi
tega ja näed, tuligi reis. Jah, mis ta ikka muud siis tähendas.
Öeldakse, et kui jalatsit unes näed, siis ond reis. Ja käisin ära
Norras!
Loe edasi lk 221

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostsid veebruaris
klubiraamatu „101 Eesti telesaadet” loosisime välja
43-tollise teleri Philips.
Loosiõnn naeratas Eve Laidveele Tallinnast.
Palju õnne!

Kõigi vahel, kes ostavad aprillis klubiraamatu
„Mia nägi unõs...” loosime välja tervelt
5 Eesti Vabaõhumuuseumi kinkekaarti/perepääset!
Kinkekaart võimaldab ühekordse sissepääsu perele ja seda saab kasutada aasta jooksul,
sealhulgas meeleolukal jaanipäevaüritusel, kus sel aastal plaanitakse ajahüpet riigi ajaloo
kolme õitsenguaastasse: kiigatakse 1900. aasta põllumajandusnäitusele, saadakse osa 1937.
aasta pidulikust võidupüha tähistamisest ja jõutakse ka 1979. aasta Nõuni kolhoosi jaanikule.

Vaata muuseumi ja ürituste kohta lähemalt: www.evm.ee
NB! Eesti Vabaõhumuuseumi park on avatud ka praegu.
Loosimine toimub 22. mail.
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VALIKRAAMAT

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

TALLINNA TUME
Katrin Pauts
Katrin Pauts on selle raamatu kaante vahele koondanud 12 novelli, mida
ilmestavad kunstnik Lumimari unenäolised illustratsioonid. (Hoiatus neile,
kes kaanepildile vaid põgusa pilgu heitsid: see EI OLE lasteraamat!) Oma
novellides uitab autor ringi Tallinna erinevates linnaosades, vaatleb võõraid
inimesi ja hooneid ning mõtleb neile külge sõgedaid, süngeid ja müstilisi
lugusid. Nendes lugudes keskendutakse just inimese tumedamale küljele,
mis on meis kõigis olemas, kuid mida me enamasti teiste ja sageli ka
iseenda eest varjame. Autor aga paljastab halastamatult – ehkki killukest
huumorit sisse poetades –, milleni võivad viia näiteks meie kuulsusejanu või
kättemaksuiha.
Et autor on varem tuntust kogunud kriminaalromaanidega, siis kohtab
siingi mitmes loos mõningaid krimikirjanduse elemente, mis aitavad luua
pinevat ja kummastavat õhustikku.
„Tallinna tume” on üsna painajalike lugude kogumik, ent sama hästi
võiks see olla sametiselt maheda õlle bränd – raamat pakub nii mõtteainet
inimloomuse üle kui ka mõnusaid õudusjudinaid tekitavaid jutukesi, aga
ennekõike hõrgutavaid palu musta huumori fännidele.
Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 50850

TAVAHIND

18.90

KLUBIHIND

14.90

KATKEND RAAMATUST

S

uuzi ohkab jälle. „Ah, mis selle veiniga koonerdada. Tooge terve pudel mingit kuiva punast, ei, oodake, roosat.
Kuiva, eks, mitte mingit löga! Meil läheb siin veel mitu tundi. Teate, me haume mõrvaplaani.”
Ettekandja naeratab püüdlikult, nagu oleks see tema meelest tore nali: „Oi, arusaadav! Teile siis meeldib
siin meie juures? Nii tore! Pudel roosat veini. Kohe toon!” Õnnetu hing, kes peab tegema tööd, mis talle ei meeldi.
Mul sügeleb keelel soovitus, et leidku endale rikas mees ja saagu
vaevast lahti.
„Aga kuulge. Äkki me tahame päriselt kellegi ära tappa?
Ja teie naerate nagu opakas. Homme ilmub Delfis uudis, et
üks juuksurimutt on maha löödud. Mis te siis teete? Te olete ju
kaasosaline!” kraaksatab Suuzi, kes ei suuda vastu panna.
Ettekandja pingutatud naeratus tardub. Vaeseke on segadu
ses, kas naeratada edasi või tuleks mingi muu ilme ette manada.
Suuzi puhul on vahel raske aru saada, kas ta mõtleb midagi
tõsiselt või mitte.
„Andke andeks. Me ei löö kedagi maha. Mu sõbrannal ongi
sellised idiootlikud naljad,” kiirustan lohutama, sest väikesel
punapeal huul juba väriseb. Aga Suuzi ei jäta. Ta on ettekandjal
randmest haaranud ja sosistab punastesse lokkidesse peide
tud tillukesse roosasse kõrva: „Balti Iluteenused! See ongi see
salong, kus lits töötab. Rongijaama juures. Elate siin lähedal, on
ju? Kas te teate seda salongi?”
Ettekandja raputab pead, pomiseb, et elab hoopis Kadriorus,
ja vudib köögi poole kohe, kui on end Suuzi õelatest küünistest
vabaks rebinud. Suuzi lööb pea selga ja naerab laginal.
„Kuule,” surub ta siis oma küüne mu käeselga. „Sa pead
teada saama, milline see Käärimutt välja näeb. Kahju sind
vaadata. Rääpas ja õnnetu nagu vana vares. Ma panen sulle
juuksuriaja.”
Ära tee, Suuzi! Ma ei ole nii meeleheitel, ausõna,” viiksatan.
Loe edasi lk 44
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KLUBI SOOVITAB
AHJUPANNIROAD
Andra Kalda
See raamat on abiks peredele, kes hoolivad toidust, armastavad süüa
teha ja soovivad häid toitumisharjumusi edasi anda ka oma lastele.
Argipäeviti võiks vähemalt õhtul olla üks selline toidukord, mida
nauditakse koos – lastakse päeva jooksul tekkinud pingetel haihtuda
ning keskendutakse üksteisele.
Raamatust leiad retsepte argiste lõuna- ja õhtusöökide
valmistamiseks. Osa neist on sellised, mis tuleb vaid ahju küpsema pista,
teiste juurde on vaja kokata mõni lisand, milleks see raamat samuti häid
mõtteid pakub. Ja miks mitte valmistada ahjupannil ka midagi magusat!
Et oma aega ja toidukordi paremini planeerida, leiad raamatu lõpust
nädalamenüüd.
Andra Kalda on tuntud mitmete kokaraamatute autorina. Ka peab ta
suvepealinnas Pärnus väikest kohvikut. Paljude selle raamatu retseptide
aluseks ongi road, mida pakutakse kohvikus päevapraadidena.
Kirjastus Varrak
143 lk, kõva köide
168 × 240 mm
KOOD 51130

RAAMATUST LEIAD:
Gruusiapärane kana kintsuliha
Ürdivõiga ahjukana
Kana-fajita avokaadokreemi ja Kreeka jogurtiga
Soe ahjusalat kanalihapallide ja juustuse
kastmega
Tsitrusemarinaadis broilerikoivad kahe kartuliga
Tom Kha nuudlipann krevettidega
Serrano singi sisse mähitud kohafilee
Aasiapärases marinaadis ahjulõhe roheliste
köögiviljade ja kookoskastmega
Portobellod tomati, mozzarella ja prosciuttoga
Küüslaugu-mee marinaadis sealiharullid
šampinjonidega
Saksapärane soe kartulisalat toorvorstidega
Valged paprikad suitsulõhe-kodujuustu
täidisega
Pakikesed tsitrusevõis küpsenud lõhega
Ahjulõhe juustukatte ja kuldkollase
lillkapsaröstiga
Linguinivorm peekoni ja munaga
Ahjupanni fish’n’chips
Hakklihavardad ahjujuurikate ja lihtsa
kurgiraitaga
Krõbe lillkapsas soojendava kikerhernepajaga
Veiselihapallid jõhvikases koorekastmes
Ahjulõhe peedi, feta ja Kreeka pähklitega
Broileri poolkoivad mangosalsakastmes
Takod krehvtise kikerhernetäidise ja
avokaadoga
Kanavardad mojitomarinaadis
Tomati-suvikõrvitsa pirukas mascarponega
Palsami-parmesani kana
Siga ja seened
jt

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

18.90

Ahjulõhe juustukatte ja
kuldkollase lillkapsaröstiga
Lõika lillkapsas
õisikuteks. Pane
kaussi ning sega õli
ja kurkumiga. Poolita
redised ning lisa koos
hernestega lillkapsale.
Maitsesta soola ja
pipraga.
Pane lõhefilee
ahjuplaadile. Masseeri
soola ja pipraga. Sega
sulatatud juust ja
toidukoor kreemiseks
kastmeks. Vala
lõhefileele.
Lõika sibulad
õhukesteks ratasteks
ning lao need
juustukastmega kaetud
fileele.
Vala lillkapsasegu
pannile kala kõrvale.
Küpseta 190 kraadi
juures 25 minutit.
Loe edasi lk 35
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KLUBI SOOVITAB
KUSAGIL MAAILMA LÕPUS
Silvia Pärmann
Rohkete fotodega illustreeritud reisiraamat viib ööd veetma ühe mungaga
kloostri torkivale diivanile Põhja-Makedoonia mägedes; papaiamoosiga
pannkooke sööma Myanmari; tiirule ümber kõrvakujulise järve Hiinas,
matusepeole Sulawesi saarel; maailma peaaegu kõige põhjapoolsema Lenini
kuju juurde Teravmägedel, vahepeal GULAGi laagrina tegutsenud kloostrisse
keset Valget merd ja veel hulka paikadesse, mille kaardilt leidmine on paras
väljakutse. Kohtadesse, kus vanad traditsioonid on veel elus juba kohale
jõudnud moodsa maailma kõrval – küladesse, kus isa on veel kalur, poeg aga
juba lohesurfitreener; ema toob sajandite pikkust traditsiooni hoides paljaste
kätega ookeani põhjast välja mereande, tütar peab ilusalongi või trendikat
kassikohvikut.
Peamiselt vaid koos oma kaameraga, vahel ka sõpradega koos reisiv autor
näeb vaeva sulandumisega nendesse maailmadesse, kukub selles läbi – ent
sellest hoolimata tabab situatsioone, mille puhul võiks arvata, et ta on maja
seintega üheks sulanud, et kohalike elule nii lähedalt pilgu heita saab. Nendes
lugudes on kuhjaga huumorit, veel rohkem aga kirjeldamatut vabaduse tunnet.
SILVIA PÄRMANN on fotograaf ja reisiajakirjanik, keda leiab harva
populaarsetest puhkusesihtkohtadest. Suurlinnade tuled kutsuvad teda samuti,
ent olles ka ise pärit ühest maailma lõpust, tunneb ta end eriti koduselt just
perifeerias.
TAVAHIND

Kirjastus Varrak
175 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 51109

24.90
KLUBIHIND

19.90

SISUKORD

LAOS. Minu hmongi pere ja muud loomad

Bosnia ja Hertsegoviina

Totaalne vaikus oli esimene, mida märkasin. Mööda rada, millel olime viimased seitse tundi läbi Laose
džungli mäkke Hoy Way poole turninud, ei oleks ükski mootorratas üles saanud. Isegi hobusele poleks
see olnud jõukohane. Ehk ainult eeslile, aga neid ei paistnud meie ees laiuvas külas keegi pidavat.
Thong, mu giid, avas ukse majas, mis pidi selleks ööks meie koduks saama. Sealt tuhises välja paar
musta siga, puhevil kalkun kannul. Mingit võimalust ette helistada polnud meil olnud, aga polnud ka
vähimatki põhjust arvata, et rohkem kedagi kodus poleks. Külast lahkumine oli kardetavasti sama
ebamugav kui sinna pääsemine. Tundus, et ka paljud lapsed ei olnud sel nädalal naaberkülla kooli
läinud. Statistikat uskudes käib koolis neist vaid kaheksakümmend viis protsenti. Mis arvuliselt teeb
kokku päris palju, sest lapsi on Laoses üleüldse palju – ligi nelikümmend protsenti Laose elanikest on
alla viieteistaastased ning viis-kuus last perekonnas on külades täiesti tavaline, linnades küll enam
ammugi mitte.
Xiong, meie „hotelli” perenaine, oligi majas, nagu ka ta äi, kes oma muust elamisest kardinaga
eraldatud lavatsilt meie ülevaatamiseks tõusma ei vaevunud.
Kogu seltskond, mida ta vajas, oli seal lavatsil – tema oopiumipiip.
Loe edasi lk 62

Põhja-Makedoonia
Venemaa
Laos
Myanmar
Hiina
Indoneesia
Teravmäed
Colombia
Etioopia
Lõuna-Korea

Loe edasi lk 62
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MITMESUGUST
				

LOHUTU

SALATUNNID

Kazuo Ishiguro

Deverillide kroonika
IV osa

Santa Montefiore

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Viil
Sari „Varraku ajaviite
romaan”
496 lk, kõva köide
145 × 203 mm
TAVAHIND
27.90
KOOD 50898

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aet Varik
592 lk, kõva köide
143 × 200 mm
KOOD 50928

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

22.90

KLUBIHIND

22.90
Uhke ja veidi hirmuäratav Arethusa Clayton on surnud.
Kõiki üllatab tema viimne soov, et ta tuhastataks ja
tuhk puistataks Iirimaale Deverilli lossi juurde. Arethusa
tütar ja poeg on segaduses. Ema oli küll Iirimaalt pärit,
aga ei rääkinud sellest kunagi. Poeg Logan peab tema
soovi lihtsalt tujuks ja arvab, et ema tuleks matta isa
kõrvale. Tütar Faye otsustab sõita üksi Iirimaale, et ema
päritolu kohta rohkem teada saada. Uurida, kes Arethusa
oli, milline oli tema perekond, miks ta pärast lahkumist
sugulastega ühendust ei hoidnud ja kes on salapärane
kolmas pärija, kellele Arethusa on lisaks tütrele ja pojale
jätnud kolmandiku oma varast.
Arethusa päeviku ja sugulaste abil rullub lahti tema
lugu, mille avastamise käigus saab Faye teada palju uut
ka enda kohta. Kõiges selles on muidugi oma osa ka
Faye korduval unenäol.

KEVADOHVER

Anders de la Motte

Nimekas pianist Ryder saabub Kesk-Euroopa linna, kus tema
hotellituba osutub ta poisipõlve magamistoaks Inglismaal,
ning tasapisi hakkab talle meenuma, et portjee tütar ja
tütrepoeg on tema naine ja (kasu)poeg. Terve hulk inimesi
ründab pianisti kõikvõimalike tungivate isiklike palvetega,
külastuse ametlikku ajakava talle aga ei näidatagi ning
banketile viiakse ta hommikumantlis. Linnas valitseb kriis,
sest kultuurielu peamine tugisammas tšellist Christoff pole
kunstieliidi usaldust õigustanud. Tuleb leida uus iidol ning
sellega on mingil salapärasel moel seotud kogu linnarahva
õnn ja hea käekäik.
Romaan on kriitikuid ühtaegu vaimustanud ja nörritanud.
Kindlasti on see omaette maailm, kus välised olud ja
sündmused võivad igapäevaelust päris palju erineda, kuid
seda täpsemalt on kaardistatud mõtete ja tunnete unenäolisi
maastikke.

ARMASTUS
HÄDAOLUKORRAS

Daniela Krien
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
416 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 50959

TAVAHIND

25.90

KLUBIHIND

20.90
1986. aasta volbriööl tapetakse Loode-Skånes ühe lossi lähedal kuueteistkümneaastane tüdruk. Jääb mulje, nagu oleks
tegemist rituaalmõrvaga. Tüdruku kasuvend mõistetakse
kuriteos süüdi, kohe pärast seda kaob tüdruku ülejäänud
perekond jäljetult.
2019. aasta kevadel kolib arst Thea Lind lossi. Juhuslikult
leiab ta iidvana tamme tüvest kummalise eseme ning hakkab
surnud tüdruku lugu lähemalt uurima. Samal ajal avastab ta
sarnasusi tüdruku lapsepõlve ja enda valulise mineviku vahel,
üha kindlamaks muutub tema veendumus, et tõde vana tragöödia kohta pole tegelikult päevavalgele tulnud. Ja et 1986.
aasta kevadel oli ohvreid rohkem kui üks.
„Kevadohver” on Anders de la Motte menuka aasta
aegade sarja viimane ja iseseisev osa. Selle varasemad osad
on esitatud Rootsi Krimiakadeemia parima krimiromaani
nominentideks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Räni
Sari „Moodne aeg”
TAVAHIND
232 lk, kõva köide
23.90
143 × 200 mm
KOOD 50874
KLUBIHIND

18.90

Raamatu naised on üles kasvanud Saksa DV-s. Nüüd, pärast
rahumeelset revolutsiooni, tahavad nad kõike ja saavad palju,
kuid ikka veel torgib neid naiserolli okas: kas naine peab meeldima ja olema vastutulelik?
Paula tutvub oma tulevase mehega. Nad saavad lapse, kuid
laps sureb ja piiritu lein kisub kõik endaga kaasa. Judith, edukas arst, kultuurne naine, otsib kaudseid teid mööda meest,
kellega koos elada. Siis jääb ta rasedaks ja teeb salaja abordi.
Brida on kirjanik ja kurnab end, rabeledes armastuse vahel
oma laste vastu ja seesmise vajaduse vahel kirjutada. Malika
oli teismelisena paljutõotav noor viiuldaja, kuid tema lootus
suurele karjäärile kustub samamoodi kui lootus saada oma
Taas
pere. Ent siis tuleb mängu Jorinde, Malika noorem õde, kellel
saadaval
on kõik see, mida Malikal ei ole. Ta teeb õele ennekuulmatu
pakkumise.

04/2021

9

MITMESUGUST
ELADA HUVITAVAL
AJAL – NEEDUS VÕI
VÕIMALUS?

MIGREENIST
VABAKS ÕIGE
TOIDUGA*

Rein Müllerson

Dr Toomas Toomsoo

Meenutades oma eluteed ja
osalemist suurte otsuste langetamisel – nagu Eesti Vabariigi
iseseisvuse taastamine –, võtab
Londonis elav rahvusvahelise
õiguse emeriitprofessor Rein Müllerson arutusele palju kaalukaid
ja põletavaid teemasid, näiteks
liberaaldemokraatia kriisi põhjused, populismi esilekerkimine,
Hiina tõus ja Venemaa naasmine
suurriikide hulka.

Dr Toomsoo paarikümneaastane
kogemus peavaludega kimpus
olnud patsientide erinevatest
küsimustest ja lahendustest on
saanud kaante vahele. Kuidas
peavalud tekivad ning mida
nende puhul jälgida, sellest
tippneuroloog räägibki. Lisaks on
restorani Tigu perenaine Kristel
Randrüüt koostanud doktori
näpunäidete põhjal retseptid ja
toitumisjuhised.
TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
336 lk, pehme köide, 140 × 200 mm
KOOD 51086

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

18.90

24.95

Kirjastus Pilgrim
210 lk, kõva köide, 150 × 215 mm
KOOD 099511

KLUBIHIND

19.90

AEG PARANDAB
HOOLITSETUD
HINGEHAAVAD*

KUIDAS MA VÕITSIN
DEPRESSIOONI*

Ühe arsti isiklik lugu

Dr Matti J. Peura

Naatan Haamer

Raamatus jutustab Tartu ülikoolis
arstiks õppinud dr Peura oma
ekslikust mõttemudelist ja ebakindlusest ja läbipõlemisest, mille
tõttu ta pidi kirurgikarjäärist
loobuma. Arstina töötab ta siiski
tänagi ja jagab meiega enda depressioonist jagusaamise meetodit
ja teraapiakogemust, mille abil
suudab igaüks ise oma nõrgad
kohad ära tunda ja tervise poole
suunduda.

Naatan Haamer on hingehoidja,
pereterapeut, superviisor, leinaja kriisinõustaja ning koolitaja ja
õppejõud. Tema raamat avab kriisi
ja leina teemasid üsna omanäolisel moel. Autori ainulaadne
lähenemine täiendab värskendavalt kriisipsühholoogia tuntud
arusaamu. Lisaks muudab raamatu omalaadseks poeetiline stiil,
mis annab keeruliste teemade
arutlusele kergust ja selgust.

Kirjastus Pilgrim
Tõlkinud Koidu Raudvere
128 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 099504

TAVAHIND

16.95

KLUBIHIND

13.90

Kirjastus Pilgrim
256 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 099535

19.90

Tairi Albert

Puude ja põõsaste üheks oluliseks hooldustööks on nende
okste lõikamine ja võra kujundamine. Sellega saab reguleerida
taimede kasvu ja kuju, õitsemist ja viljakandvust, tervist ja
vastupidavust. Kuna lõikamine
on tõsine sekkumine taimede
arengusse, tuleks seda teha nii,
et kasu saaksid nii nemad kui
ka meie. Käesolev raamat on
täiendatud kordustrükk.

Koostöös Räpina aianduskooli
õppejõududega on sündinud
raamat, mis lähtub Eesti oludest
ja võimalustest. See on praktiline abimees kõigile, kes tahavad
maheaiandusega algust teha või
seda veel teadlikumalt viljeleda.
Raamatust saab teada, millised
taimed sobivad üksteisele naabriks, milline peaks olema muld
ja mulla viljakus, kuhu ja kuidas
rajada köögiviljapeenrad ja palju
muud.

Kirjastus Varrak
184 lk, poolpehme köide, kordustrükk
130 × 200 mm
KOOD 18812

04/2021

24.95

KLUBIHIND

PUUDE JA
PÕÕSASTE
LÕIKAMINE

KODUNE
MAHEPÕLLUNDUS*

Väino Eskla, Sulev Järve

10

TAVAHIND

TAVAHIND

TAVAHIND

18.90

KLUBIHIND

14.90

Kirjastus Pegasus
168 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 160084

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

21.95

KLUBIHIND

17.90

MITMESUGUST
ITA EVER*

KALLID KRANTSID*

Lava on elu

Kirjad vangilaagritest ja
asumiselt Siberis 1946-1954

Sirje Endre, Kai Ellip, Ene
Paaver, Margus Mikomägi,
Heli Pikk, Pille-Riin Purje.
Raamat annab lugejale võimaluse
rännata koos Ita Everi ja tema
unustamatute tegelaskujudega
läbi aastakümnete. Siin on viis
peatükki: Puudutus, Elamus, Vallutav sarm, Kroonika ja Ita Everi
rollibibliograafia. Siin räägivad
Everist nii noored näitlejad kui ka
vanad korüfeed, kirjutavad oma
mõtteid arvustajad, lavastajad,
kaasteelised. Lugu jutustavad ka
arvukad fotod.
TAVAHIND
Kirjastus SE&JS
328 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 963104

21.95

KLUBIHIND

17.90

TAGASI
TUULEMAALE*

Jaan Kross

Hiljuti taasleitud suure kirjandusliku, kultuuriloolise ja ajaloolise väärtusega kirjavahetus
annab vahetu pildi noore Jaan
Krossi kujunemisest. Vaatamata
inimlikult traagilisele kontekstile
peegeldab kirjavahetus lootust
ja elujaatust. Kirjad sisaldavad
ka mitmeid varem tundmata
luuletusi. Eessõna ja põhjalikud kommentaarid on kirjaniku
pojalt Eerik-Niiles Krossilt.
TAVAHIND

Kirjastus EÜS
976 lk, kõva köide, 165 × 235 mm
KOOD 960707

34.95

KLUBIHIND

27.90

MESMERI RING*

Jaan Kross

Aili Paju

Pihtimuslikus loos triivivad mällu
ladestunud pildid pinnale. Millist
eksistentsiaalset jõudu ja vaprust
tähistab rünnakute all elanud
paikne talupere, kes hoidnud oma keelt, maad, metsa...
Dokumentaalse vestluse teljeks
on koolitüdruku, üliõpilase, arsti
lüürilised elamused loodusest. Aili
Paju on loodusravi propageerija,
arst, teadlane ja kirjanik, kelle
sulest on ilmunud mitukümmend
raamatut.
Kirjastus Tulip
128 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 960356

„Mesmeri ring” on mõtteline järg
„Wikmani poistele”. Jaak Sirkel
asub 1938. aastal õppima Tartu
Ülikooli ning meie ees rullub
lahti kogu ea- ja ajastukohane
igapäevaelu ja suure maailma dramaatilised sündmused.
1930ndate Tartu, ülikoolielu,
seltsid, korporatsioonid ja kohvikud, loengud, õppejõud ja kaastudengid, harjumine iseseisva
eluga, lõputud vaidlused, sõprus
ja armastus.
TAVAHIND

TAVAHIND

19.95

KLUBIHIND

15.90

29.95

Kirjastus Tänapäev
496 lk, kõva köide, 143 × 215mm
KOOD 859948

VALITSUSE MAJA

MÜÜDID JA
LEGENDID

Vene revolutsiooni saaga

Yuri Slezkine

Õpilase entsüklopeedia

Aastal 1931 valminud nn
valitsuse maja asub teisel pool
Moskva jõge Kremli vastas. Selles Euroopa suurimas
kortermajas oli lisaks 505
möbleeritud korterile ka kõik
muu vajalik alates kinost ja
lõpetades tenniseväljakuga.
Autor kirjeldab, kuidas maja
asukad oma korterites elasid ja
juhtisid Nõukogude riiki, kuni
umbkaudu 800 nendest sattus
viimaks vanglasse ja kaotas
enamasti ka elu.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
1072 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 50010

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND

29.90
KLUBIHIND

23.90

Tutvume põneval reisil ümber
maailma vägevate kangelaste
ja kangelannadega, maagiliste
võimetega elukatega ja hirmuäratavate koletistega. Kohtume
Lääne-Aafrika vembumehest
jumala Anansiga, kes esineb
ämbliku kujul. Samuti VanaKreeka kartmatu sõja- ja
tarkusejumalanna Athenaga,
jaapanlaste imelapsest jumala
Kintaro ning veel paljude teiste
huvitavate tegelastega.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
240 lk, kõva köide, 221 × 283 mm
KOOD 50515

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

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

22.90
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JUUBELIPAKKUMINE
SALADUSLIK JUHTUM STYLESIS
Agatha Christie

Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.

TAVAHIND

23.20

Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!

KLUBIHIND

7.00

Juba oma esimeses kriminaal
romaanis tutvustab Christie
lugejatele belglast Hercule Poirot’d,
inspektor Jappi ja kapten Arthur
Hastingsit. Need tegelased esinesid
hiljem suures osas tema raamatutest. Poirot asub lahendama ühe
teda aidanud naise mõrva. Naise
majas on parajasti külalisena ka
kapten Hastings. Raamat meeldis
nii lugejatele kui kriitikutele.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ralf Toming
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 49632

SURM NIILUSEL
Agatha Christie

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

7.00

1937. aastal ilmunud romaanis
pöördub Hercule Poirot’ poole
rikas noor abielunaine. Poirot
kavatseb parajasti asuda lõbusõidule Niilusel ning sama plaan on
ka Linnetil ja tema vastsel abikaasal. Linnet on abiellunud oma
sõbranna peigmehega ning nüüd
pole sõprusest enam juttugi. Pettunud ja kibestunud Jacqueline
jälitab noorpaari kõikjal…
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maia Planhof
328 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 50362

KEEGI POLE SÜÜTU
Michel Bussi
Malist pärit veetleval üksikemal
Leylil on kolm last ja suur unistus,
mida aga varjutab ränk saladus.
Kes teda kuulata soovib, neile räägib ta oma elust – kuid mitte kogu
tõde. Teie ees on raputavalt põnev
lugu, milles põimuvad Sahara-tagune kõrb, Marseille linnadžungel ja müstilised öökullihuiked.
Bussi on tänapäeva menukaim
prantsuse krimikirjanik.
TAVAHIND
23.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Madis Jürviste
400 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KLUBIHIND

7.00

KOOD 47157

TAVAHIND

26.00

KLUBIHIND

7.00

PELGUPAIK
Sheila O´Flanagan

TÕEPROJEKT
Clare Pooley

Juno Ryani elus oli kõik hästi,
kuni üks juhuslikult nähtud uudis
purustab tema maailma. Et end
koguda, sõidab Juno mõneks
kuuks Hispaaniasse väikesse Villa
Naranjasse. Esialgu tahab ta vaid
üksinda kõigest eemal olla, aga
ootamatult leiab ta tegevust ja
uusi sõpru. Siis aga tabab Junot
järjekordne rabav uudis…

Kuidas teie reageeriksite, kui
leiate kaustiku, mille kaanele on
kirjutatud „Tõeprojekt”? Sellesse
on enda kohta ausalt kirjutanud
juba mitu teile võõrast inimest.
Te loete nende pihtimused
läbi – ja edasi? Selles raamatus
kohtuvad raugaealine kunstnik,
sõltlasest börsimaakler, suunamudija ja veel mitmed inimesed.

TAVAHIND

26.00

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Viil
288 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

KLUBIHIND

7.00

KOOD 49564

KOOD 48116

TÜDRUKUTE LINN
Elizabeth Gilbert

LUGU SELLEST, KES LÄHEB,
JA SELLEST, KES JÄÄB

1940. aastal on 19-aastane Vivian
Morris just ülikoolist välja visatud.
Tüdruku jõukad vanemad saadavad ta New Yorki tädi Pegi juurde,
kes on ekstravagantse teatrimaja
omanik. Seal tutvub Vivian terve rea
eriskummaliste ja karismaatiliste
tegelastega. Ent kui Vivian teeb ühe
skandaalse vea, pöörab see terve
tema maailma pahupidi.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anne Kahk
424 lk, kõva köide, 145 × 205 mm
KOOD 48246
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
352 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

7.00

Napoli-romaanide sarja III osa

Elena Ferrante
Jätkuvad kahe Napoli vaesest
linnaosast pärit sõbranna Lila ja
Elena keerulised suhted. Tüdrukute elud põimuvad ja lahknevad.
Elena soovib Lila mõjuvõimust
pääseda, ent see õnnestub tal
vaid ajuti. Mõlemad üritavad omal
moel pääseda meeste kehtestatud
piirangutest.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
344 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 49359

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

7.00

LASTELE
AB MUDILASTELE*

LUGEDA ON LÕBUS,
JOONISTADA MÕNUS*

Vilma Parbo

Kai Mäses, Merike Varandi

1970. aastal ilmunud raamatu
uustrükk on mõeldud
4–6-aastastele lastele
tähepildiga tutvumiseks;
jutustamisoskuse arendamiseks,
kõnes häälikute eraldamiseks
ja õigeks hääldamiseks,
lugemaõppimiseks, arvude ja
numbritega tutvumiseks
ühest kümneni, lugemise
harjutamiseks.

Kirjastus Koolibri
160 lk, kõva köide, 210 × 160 mm
KOOD 045749

TAVAHIND

14.95

KLUBIHIND

11.90

NEED VAHVAD
KASSID

Tööraamat on mõeldud
5–8-aastastele lastele ja selle
eesmärk on arendada lapse lugemisoskust, motiveerida lugema
mõttega ja teksti mõistma. Väike
lugeja saab loovalt kaasa lüüa
jutule lõppu mõeldes ja tegelasi
kujutades. Pole lõbusamat tegevust kui lugemine ja mõnusamat
ajaviidet kui joonistamine. Materjal on mõeldud kasutamiseks
kodus, lasteaias, eelkoolis.
TAVAHIND

Kirjastus Koolibri
42 lk, pehme köide, 205 × 280 mm
KOOD 045923

11.95

KLUBIHIND

9.90

METSKITS LEMBI JA
VEREVENNAD

Hannah Porter

Jaan Rannap

Selles kaasahaaravas raamatus on enam kui 60 põnevat
ja vahel veidratki küsimust, et
vaimustada uut kassisõprade
põlvkonda. Saa teada, kui vana
peaks kassipoeg olema, enne kui
võiksid ta koju võtta. Loe kassi
kehakeelt nagu proff. Õpi tundma
uusi kassitõuge, nende hoolitsusnippe, käitumist ja salatarkust.
Tutvu rohkem kui 100 suursuguse
kaslasega. Raamatus on üle 60
klapiga aknakese.

Neljateistaastane Eedi läheb
suvevaheajaks maale vanaisa
juurde. Seal kohtub ta üle
pika aja samaealise sõbra
Madisega. Üheskoos võetakse
ette jalgrattaretk, mis
lõpeb mahajäetud talukoha
avastamisega ja lumivalge albiino
metskitse leidmisega, kelle ema
on maha jätnud. Kaks poissi
otsustavad kitsetalle omal käel
üles kasvatada …

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots
17 lk, kõva köide, 216 × 276 mm
KOOD 49892

TAVAHIND

TAVAHIND

13.90

KLUBIHIND

9.00

14.90

Kirjastus Varrak
112 lk, kõva köide, 145 × 200 mm
KOOD 50379

TONT JA
FACEBOOK

KLUBIHIND

11.90
SIBULAD JA
ŠOKOLAAD

Andrus Kivirähk

Andrus Kivirähk

Raamat sisaldab lugusid
kärbsepirukast ja tatipuust,
täispuhutavast vanaisast ja
laulvast kuusepuust. Aga
lugeda saab ka musimaiast
herilasest, imelisest ketšupist,
karvasest sülearvutist,
saabastega supist ning veel
paljudest kummalistest
tegelastest. Pildid on
raamatusse joonistanud Heiki
Ernits.

Lastenäidendite kogumik, mille
fantaasiaküllased näidendid
sobivad esitada ka näiteringides.
Kivirähki stiili on alati
iseloomustanud mõnus huumor
ja ootamatud süžeekäigud ning
seda kõike võib leida ka ühtede
kaante vahele kogutud viiest
näidendist. Need on: „Sibulad
ja šokolaad”, „Rikka õelusel
pole piiri”, „Vapper keefir”,
„Kakand ja kakand” ning „Hiired
pööningul”.

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
128 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 347225

19.90

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
136 lk, kõva köide, 145 × 200 mm
KOOD 39152

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

12.50

KLUBIHIND

10.00
04/2021
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RISTSÕNAD
NUTI RISTSÕNAD

HEA TEO
RISTSÕNAD

Nuti on mahlane kirss Eesti
ristsõnatordil. See on mõeldud
kõigile, kes oskavad hinnata
põnevaid ja leidlikke ristsõnu
ning uusi kasulikke teadmisi. Siit
leiab tuttavaid Skandinaaviatüüpi ristsõnu, aga ka kõik
võimalikke ristsõnalabürinte,
krüptogramme, punaseid
laternaid ja võtmemõistatusi,
samuti ainulaadse lahendajate
lemmiku, Segasummasuvila.

Hea Teo ristsõnad on kvartaalne
heategevuslik ristsõnaajakiri,
mis valmib Nuti Grupi ja Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastefondi
koostöös. Ajakirjast võib
leida laia valiku erinevaid
armastatud ristsõnatüüpe,
nagu Skandinaavia ristsõnad,
klassikalised ristsõnad,
krüptogrammid, mosaiigid
ja maagilised ruudud. Iga
ostuga toetame Tartu Ülikooli
Kliinikumi Lastefondi.

TAVAHIND

2.30

Kirjastus Nuti grupp
36 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780072

KLUBIHIND

1.90

TERAV PLIIATS
4/2021

4

0

ristsõna,
auhinda!
Aprill!

Ristsõnaajakiri, milles
on keskmisest rohkem
kirjandust puudutavat
ainest, aga loomulikult ei
puudu siit ka muud tublit
eesti lahendajat huvitavad
teemad: loodus, reis, kultuur
jms. Lahendajate vahel
loositakse välja peaauhind
100 eurot ja rohkelt
tellimusi. Suurim auhind on
5000 eurot!

780039

HIND 1.99

742022
4

4/2021

Kange
Kristjan?
Hmm...
Palusalu?

Kirjastus Nuti grupp
36 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780056

Naljanumber
lahendajatele!

4

TAVAHIND

Kirjastus Nuti grupp
36 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780073

TAVAHIND

2.00

KLUBIHIND

1.80

Suurima valikuga
ristsõnaajakiri, ligi 100
ristsõna. Ainult siit leiab
korduvalt Eesti parimaks
koostajaks valitud Villu Tamme
ehk Adolf Mardika ristsõnu.
Üle 20 tasemel koostaja,
auhindu rohkem kui 500 euro
eest. Suurim auhind 5000
eurot!

SÄÄSTURISTSÕNAD
5
100 Eesti rahva lemmikristsõna
Nuti Grupi kullafondist,
ajakirjadest Nuti, Eesti ristsõnad
ning Adolf Mardikas. Lihtsad,
keskmised, keerulisemad.
Lahendamist kuudeks. Siit
leiate järgmised hittristsõnad:
„Ristsõnasalat”, „Kuldvillaku”
ristsõna, „Segasummasuvila”,
võtmemõistatus jpm.

Kirjastus Nuti grupp
100 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780071

8.80

7.90

KLUBIHIND

6.90

Mahukaim kohalik
sudokuväljaanne, mis pakub
lahendamisrõõmu nii algajale
kui ka kogenud mõistatajale.
Sisaldab 160 neljas raskusastmes
originaalsudokut, mille
on läbi lahendanud ja üle
kontrollinud 2016. aasta
sudoku maailmameister Tiit
Vunk. Enese proovilepanekuks
on iga mõistatuse juures ka
maailmameistri lahendusaeg.
Suurim auhind 5000 eurot!

9.90

KLUBIHIND

TAVAHIND

SUUR EESTI
SUDOKU 4

TAVAHIND

04/2021

2.49

5000€*

Ristsõnad. Kevad 2021

14

KLUBIHIND

Aastaauhind 2021

ADOLF MARDIKAS
JA TEISED
NUTIKAD
MUTIKAD

Kirjastus Nuti grupp
84 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780027

3.00

TAVAHIND

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide, 125 × 210 mm
KOOD 780087

5.99

KLUBIHIND

5.30

Raamatuklubi märtsi ristsõna õige lahendus oli „Tarkade klubi”. Märtsi ristsõnale õige lahenduse saatnutest
saab loosi tahtel auhinnaraamatu valida Ülo Sild Raplamaalt. Õnnitleme!

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI
PALJU HÄID RAAMATUID!

aprill 2021

KIHNU VIRVE
soovitab: Raamat

SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

nendele, kes vana
aja asjadest midagi
teada tahavad ja
vahest unenägude üle

Mall Paas
Kaanefoto: Daisy Lappard/
Naisteleht
Aadress:	
Pärnu mnt 67A,
10134 Tallinn
Telefon:
646 0218
E-post:
raamatuklubi@serk.ee
www:
www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB:
EE701010220076013011
Toimetaja:
Kaanefoto:

mõtlevad.

APRILLI KLUBIRAAMAT

MIA NÄGI UNÕS…

UNI JA UNENÄOD EESTI RAHVAPÄRIMUSES

RAAMATUKAUPLUSED SULETUD.
PAKIAUTOMAATIDESSE TARNE TASUTA!
Valitsuse otsusega on raamatukauplused praegu suletud. Kui teie
lähetusviisiks on mõni Raamatuklubi teeninduspunktidest, valige palun
uueks lähetusviisiks endale sobiv Omniva või Smartposti pakiautomaat,
kuhu eriolukorra ajal raamatuid saada soovite! Seda saate teha
varrak.ee/minu-konto
Muutke oma lähetusviisi ka sel juhul, kui te hetkel midagi tellida ei
soovi, sest lähetusviis jääb kehtima ka edaspidistele tellimustele (järgmise muutmiseni) ja kuu lõpus väljasaadetavatele klubiraamatutele.

ÄRA
UNUSTA!

Küsimuste korral võtke palun ühendust Raamatuklubi klienditeenindusega tel. 6460218 või e-maili teel raamatuklubi@serk.ee

Viimane
äraütlemise päev on
22. aprill

Eriolukorra ajal on kõik pakiautomaatidesse tellitavad raamatud
ILMA POSTIKULUTA!
Kullerteenuse hind on 4.80. Teenus on tasuta, kui tellimuse
maksumus on vähemalt 30 eurot.
KLUBIREEGLID
1. Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes.

MAKSTUD
VASTUS
EESTI

VARRAK AS

10134 TALLINN

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/klubiraamatustarautlemine/
- 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.

PÄRNU MNT 67A

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.

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 boonuspunkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). Boonus
punktide 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.

SAAJA

TASUB
POSTIKULU

Reeglite täielikku versiooni vaata
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid

Luba nr. 1066

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.

OTSEPOST

Tellija allkiri

TAVAHIND

18.60

KLUBIHIND

Klubiliikme number

7.00

MINU LEMMIKPILTIDEGA
LOOMARAAMAT
See elavate piltidega loomaraamat on mõeldud kõige
väiksematele, et äratada ja toetada nende huvi eluslooduse
avastamisel: loomabeebid, nende emad-isad, elupaigad,
häälitsused, jäljed, liikumisviisid jm.
Tänu äraarvamisküsimustele ja 60 klapiga aknakesele pakub
raamat väikestele raamatusõpradele lustlikku avastamisrõõmu
keset mängu.
250 sõna, 200 fotot ja lõbusat joonistust, mis õpetavad
ümbritsevat vaatlema ning aitavad mõista ja rikastada
sõnavara. Alates 2. eluaastast.

Tehke rist

Ei soovi

tellin tk

Tellija ees- ja perekonnanimi

1 boonuspunkt = 1 euro. Ühe tellimuse eest tasumisel saab kasutada
kuni 10 boonuspunkti.

boonuspunkti allahindluse saamiseks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots
20 lk, kõva köide
225 × 263 mm
KOOD 49038

TAVAHIND

TAVAHIND

Klubiraamatu pealkiri

12.00

Raamatu pealkiri
Mia nägi unõs...

Raamatu kood

3
9
0
1

04/2021

15.80

KLUBIHIND

5.00

KLUBIHIND

5.00

MEIL MAAL

MINU MAAILM

Otsi pildid. Leia sõnad

Otsi pildid. Leia sõnad

Otsi, leia, avasta! Selle
raamatu lehekülgedel
on üle 60 asja, mida
võid maal näha. Kas
leiad need piltidelt
üles ja kas oskad neid
ka nimetada? 18+
kuud.

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

Kirjastus Varrak
20 lk, kõva köide
175 × 206 mm

TAVAHIND

12.00

KLUBIHIND

5

16

Soovin kasutada

tellin tk

Klienditeeninduse telefon 646 0218

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

Klubiraamatu kood

TELLIMISKUPONG 4.2021

APRILLI ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak
20 lk, kõva köide
175 × 206 mm
KOOD 49915

KOOD 49908

5.00

LAPSED JA NATUKE
VANEMAD
Sandra Heidov
Argised, aga ka erilised
ja lustakad lood, mis
räägivad emadest,
isadest ja lastest. Ning
loomulikult jäätistest,
kommidest ja sünnipäevatordist.
Kirjastus Varrak
56 lk, kõva köide
180 × 210 mm
KOOD 46648

Raamatuklubi kevadised reisid on viiruseohu tõttu
edasi lükatud. Uued kuupäevad leiad:
varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused/

