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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

„Eesti põrgute lood” on Sinu kaheksas raamat. Kuidas selle teemani jõudsid?
Eks ikka tööasjus mööda Eestit ringi sõites. Põrguks nimetatud kohti on Eestis 
väga mitut laadi ja folkloorsed motiivid on kärmed nende külge kleepuma – ko-
had vajavad lugusid ja inimesi, kes neid lugusid jutustaks. Aga ainult folkloorsetest 
lugudest jääb paigavaimu mõistmisel natuke väheseks. Kohtade ja paikade hingeelu 
uurimine ja sellest jutustamine on hea viis tutvustada pärimuslikku suulist ajalugu, 
folkloorsetel motiividel põhinevaid kohajutte, kirjandust ja kultuurilugu, looduslu-
gu... see kõik kokku ongi Eesti lugu.

Viimastel aastatel oled paratamatult omandanud teaduse populariseerija ja ka 
omamoodi „valveeksperdi” rolli erinevates folkloori puudutavates küsimustes. 
Kas oled silmas pidanud ka hariduslikku eesmärki, et raamat oleks rändajale 
abivahendiks ja giidile käsiraamatuks?
Ma olen tõesti seda meelt, et rahvapärimuse populariseerimine on sama vajalik kui 
(loodus)teaduste populariseerimine. Folkloristikaalased teadustekstid ei ole laiale 
lugejaskonnale suunatud, aga pärimuses peituvad mustrid võiksid meile kõigile 
arusaadavad ja omased olla. Pärimus, mis jutustab meie lugu, on oluline identi-
teedi ehituskivi ja me peame hoolitsema, et pealekasvavatele põlvkondadele oleks 
pärimusepõhised „ehituskivid” arusaadavad, huvitavad ja atraktiivsed. Põrguraamat 
on tõepoolest kirjutatud ka selle mõttega, et see oleks rändajale heaks kaaslaseks ja 
võimaldaks soovi korral kokku panna huvitava reisimarsruudi. Ka veeteed pidi. 

Tundub, et Sinu jaoks on alati oluline vanade lugude uurimisega tänase päeva 
seosteni välja jõuda. 
Õppejõuna ma puutun kokku erinevas vanuses ja erineva taustaga inimestega 
ja näen, et ega see meie oma pärimuse tundmine ja mõistmine ning konteksti 
asetamine ülearu heal järjel pole. Minu jaoks on tähtis püüda panna lood ka ajastu 
konteksti ja küsida, kuidas need sajanditagused või veel kaugemast ajast pärit lood 
kõnetavad tänaseid inimesi, milliseid stereotüüpe on need loonud jne. Seetõttu 
tuleb ka vanu tekste tänase pilguga avada ning mõtestada ja isegi lahti seletada, sest 

Folklorist ja kultuuriloolane MARJU 

KÕIVUPUU on Tallinna Ülikooli 

Humanitaarteaduste instituudi maastiku 

ja kultuuri keskuse vanemteadur. Ta 

on uurinud inimese ja loodusmaastiku 

suhteid ning kultuuripärandit, samuti 

surmakultuuri ja rahvameditsiini. 

Kõivupuu on alaline külaline paljudes 

kultuuri ja folkloori teemalistes tele- ja 

raadiosaadetes ning kuulub esimese 

naisena „Mnemoturniiri” võistkonda. Ta 

on avaldanud hulga raamatuid, sealhulgas 

„101 Eesti pühapaika” ja „Eestlase 

eluring”.

Raamatus „Eesti põrgute lood” on 
õnnelikul kombel kokku saanud 
kaks teemat, mis on klubiliikme
tele alati korda läinud ja meele
pärased olnud. Rahvapärimus 
köidab ja meenutab meie juuri. 
Samuti on alati lemmikteemaks 
olnud kodumaa loodus ja tema 
põnevad paigad. Nüüd, vastu 
suve, on ju suurepärane lasta 
ennast veidi inspireerida erinevate 
võimalike reisimarsruutide osas. 
Küllap on igaühel Eestimaal veel 
mõni käimata tee ja külastamata 
koht, aga tore on ka tuttavaid 
kohti taasavastada uue teadmise ja 
pärimuslugude valguses. 

Raamatu autor Marju Kõivupuu 
tuleb meiega kaasa ka suvereisile. 
Loodetavasti on reiside aeg nüüd 
taas algamas, kõik reisisellid 
peatselt vaktsineeritud ja saame 
jälle koos maailma avastama 
minna. (Vt lk 14.)

Vaimustavaid raamatuid on ilmu
nud mitmeid. Valikraamatuks on 
imekaunis rahvajuttude kogumik 
„Õnneliku inimese särk”. Sala
pärasesse ooperimaailma viivad 
meid Neeme Kuninga „Ooperi
novellid”, uued raamatud on 
ilmunud kultusautoritelt Haruki 
Murakamilt ja Jonas Jonassonilt. 
Ja kuna Raamatuklubi saab juunis 
juba 23aastaseks, ei puudu ka äge 
sooduspakkumine!

Ilusat suve, häid raamatuid, 
rõõmsat 23. sünnipäeva meile 
kõigile!

PÕRGU 
RAHVAJUTTUDES
JA EESTI LOODUS-
MAASTIKUL
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Viimane äraütlemise päev 
22. juuni

meie tänane elutunnetus ja elulaad on ikka väga-väga palju 
muutunud. 
 Ma ise olen pärit sellest maailmast, mis on kirjeldatud meie 
rahvaluule- ja etnograafiakogudes ja  mul on selle omaaeg-
se lihtsa külaeluga natuke teistsugune suhe kui ehk neil, kes 
jõuavad pärimuse juurde kogutud materjali kaudu. Mütoloo-
giline osis on minu jaoks kohe kindlasti väiksem. See on sama 
mis nõuka ajaga – kes sel ajal on elanud, sel on lähiminevikuga 
teistsugune suhe kui neil, kes õpivad seda tundma arhiivi-
materjalide abil. 

Milline on Sinu enda lemmikpõrgu?
Ilmselt Helme, sest see oli minu n-ö esimene põrgu, mida mä-
letan ennast näinud olevat. 50–55 aastat olen saanud rohkem 
või vähem teadlikult jälgida ka seda, kuidas Helme lossimäed 
on muutunud ja kuidas ka Helme põrgu on nii-öelda maasti-
kule tagasi toodud.  

Millised on Su suveplaanid? Aga järgmised töised mõtted?
Võtan kindlasti ühe kuu tõsiselt puhata, lähtudes rahvasuus 
levinud ütlusest, et puhkaja ei teeskle puhkamist, vaid puhkab 
täie tõsiduse ja vastutustundega. Vananeda tuleb väärikalt ja 
tervislikult. 
 Töölaual on üht-teist pooleli, mis vajab lõpetamist.  
Covidi-aeg on olnud suhteliselt hea aeg kirjutamiseks, eks aeg 
näitab, mis sellest kõigest lõpuks koorub – muist teenib teaduse 
huve, muist  tehtavast on suunatud laiemale lugejaskonnale. 
Püüan jätkuvalt anda oma panuse ka selle heaks, et majan-
damise tuhinas õpiksime märkama, hoidma ja väärtustama 
looduses püha. 

PÕRGU 
RAHVAJUTTUDES
JA EESTI LOODUS-
MAASTIKUL

Teenindus-
punktides

17.01

EESTI PÕRGUTE LOOD
Põrgu pärimuses ja maastikul
Marju Kõivupuu

Eesti maastikku ilmestavad paljud kaunid paigad, kus 
paljandub liiva- või paekivi, millesse loodus on rajanud 
salapärased koopad. Neis põrgute või põrguhaudadena 
tuntud koobastes, mis näivad olevat kui sissepääsud 
allilma ehk põrgusse, elavad rahvapärimuse kohaselt 
vanapaganad. Muljet avaldavad põrgukoopad-grotid on 
olnud ka suurejooneliste mõisaparkide ehteks, paljud 
koopad on pakkunud inimestele pelgupaika segastel 
sõjaaegadel, samuti on neid kasutatud keldri või laona. 
 Aja jooksul on mõnedki liivakivisse uuristunud või 
uuristatud põrgukoopad sisse langenud ning nende 
omaaegsest toredusest saab aimu vanu fotosid vaadates 
või rahvapärimusel põhinevaid tekste lugedes. See 
raamat viib huvilised rändama põrgupärimusega seotud 
paikadesse. Kohad vajavad lugusid ja inimesi, kes neist 
jutustaks, sest ainult nii püsivad kohad ja nendega seotud 
lood elus ja mälus ka siis, kui maastik ise on muutunud. 

Kirjastus Varrak
214 lk, kõva köide
166 × 216 mm
KOOD 51932

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Eesti, iseäranis Lõuna-Eesti maastikku ilmestavad nii mõnedki 
kaunid ja vaatamisväärsed paigad, kus paljandub liiva- või 
paekivi ning mille nimes ilutseb sõna „põrgu”. Nende kohta on 
rahvasuust üles kirjutatud toredaid tekke- ja seletusmuistendeid, 
samuti teisi rahvajutte. Loodusteaduslikus võtmes on Eesti 
koopaid uuritud varemgi. Selles raamatus pälvivad aga tähelepanu 
just need koopad, mis on seotud põrgupärimusega.SISUKORD

Põrgu pärimuses ja maastikul 
Eesti põrgute lood 

Tori põrgu 
Lopa põrgu 
Mäkiste põrguhaud ehk Maimu koobas 
Õisu põrguorg 
Loodi põrguorg ehk Paistu põrgu 
Koodi põrguorg 
Matu põrgu 
Hendrikhansu põrgu 
Vanakurja vats ja Moosese kirik ehk 

Helme põrgukoopad 
Koorküla põrguhaud 
Nähri põrgud 
Kingu põrgu ehk Uniküla koopad 
Paganamaa
Ilumetsa põrguhaud
Ahja jõe kuradikoopad 
Tikõtarõ ja teised Võhandu jõe 

põrguhauad
Obinitsa (Tuhkvitsa) juudatarõ 
Kallaste pank ja Vanapagana sepikoda 
Sinimägede Põrguhauamägi 
Viimsi paganaurg ehk kuradikoobas
Vanakurja kõrts ehk Turje kelder
Karujärv Saaremaal ehk kuhu lähevad 

vanapaganad, kui nad lähevad ära 

PÕRGU PÄRIMUSES JA MAASTIKUL

Põrgust võib kõnelda õige mitme nurga alt: põrgu kui ürgne maastikuelement 
(liivakivikaljudesse uuristunud või uuristatud koopad, kaljulõhed, orud jne); 
põrgu kui mütoloogiline arhetüüp, allilm, kus on surnute ja pahatahtlike 
vaimolendite asupaik; põrgu kui patuste ja Jumala lähedusest ilma jäänud 
inimeste igavene karistusseisund. Piiblis kujutatakse põrgut kohana, kus on 
pimedus, põleb igavene tuli ning kuulda on vaid ulgumist ja hammaste kiris
tamist. Piibli ettekujutused põrgust on andnud sajandite jooksul inspiratsiooni 
nii rahvapärastele kujutelmadele kui kirjanikele ja kunstnikele.
//
Meie rahvausundis on olnud oma koht teispoolsusel (manala, toonela, allilm), 
kus on surnute asupaik ning kus valitseb igavene hämarus. Vanemate rahva
juttude korduvates motiivides meenutab või peegeldab põrgu – nii nagu 
manala ja toonelagi – maapealset maailma, kus kasvavad meile tuttavad 
puudpõõsad ning hooned ja muud ehitisedki on samasugused kui tavalises 
Eesti külas. Põrgu peremees sarnaneb nii mõnelgi juhul pigem kurja mõisa
härra, kupja või kiltriga, kes sunnib põrgus olevaid orje vahetpidamata rasket 
tööd tegema. Kes satuvad põrgusse, peavad seal orjama kuni surmani. Neis 
juttudes pole põrgus surnutel kohta, samuti puuduvad kujutelmad põrgukat
last või põrgutulest. Mõnikord leiab kogu elu tööd rüganud talumees põrgus 
koguni lohutust ja tröösti, ent need, kes maapealses elus on olnud kurjad ja 
pahatahtlikud, saavad põrgus karistatud – ikka neil viisidel, mida kasutati ka 
maapealses elus. Seega võib tõdeda, et põrgu on omalaadse moraalse kohtu 
rollis, kuhu talumees viimases hädas pöördub ning kust ta abi saab.

Niipea kui peremees mõisa jõudis ja herra ette saanud, jooksnud herra temale vastu ja 
haaranud rinnust kinni. „Sina igavene sõnakuulmata koer, mito käsku ma sulle järele 
saatnud, et sa pidid mõisa mo juure tulema ja rendiraha ära tooma!” – „Pai armuline 
säks, mul ei ole kopikatki hinge taga, niipea kui saan, siis toon.” Seda vabandust ei 
uskunud mõisnik enamb ega võtnud kuulda, vaid viskas talumeest uksest välja üteldes: 
„Kasi, mine põrgusse!” Talumees mõtles iseeneses võibolla, et põrgust kehvematele 
peremeistele raha lainatakse, ega ometi herra kui tark mees mind asjata sinna poleks 
käsknud otsima minna. Lähän kodu, panen uued viisud jalga ja võtan leiba ka natuke 
ligi, siis tahan põrgus ära käia, muud midagi.
/---/
Viie aasta pärast punkt selsamal päeval, mil ta raha oli põrgust toonud, läks ta jälle teda 
sinna tagasi viima. Jälle anti talle süüa ja võeti lahkeste vasto. Sääl ta võttis siis rahakoti 
põuest ja palus oma võlga ära maksa. Aga talle ütelti, et seda enamb tarvis ei olla. Ta 
võida seda raha omale pidada, sest ta mõisaherra olevat ka joba ise siia eile toodud. Küll 
punninud mehekene vasto, aga see pole midagit aidanud. Nüüd olla siis herrale kohu-
seks pääle pandud, et ta raske tööga seda raha, mis mees põrgust lainanud peab tagasi 
teenima ja mees võida seda raha, mis kord lainatud, õigusega omale pidada.

Loe edasi lk 18

, Võime tõdeda, et rahvapärimuses üsnagi populaarsest vanapaganast on 
sajandite jooksul saanud mütoloogiline koondkuju, kelles avalduvad ühtaegu 
nii rumala ja kohtlasevõitu hiiu kui kristliku kuradi, isikustatud negatiivse 
olemis alge iseloomuomadused ja välimus.
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1. Sarvik ehk 
Kalevipoeg Glehni 
pargis Nõmmel.  
U 1910. Eesti 
Arhitektuuri
muuseum

2. Kristjan 
Hansen Sar
vikuna Endla 
teatri etenduses 
„Kalevipoeg ja 
Sarvik”. 1926. 
Eesti Teatri ja 
Muusika
muuseum

Kõigi vahel, kes ostsid aprillis klubiraamatu „Mia nägi unõs...” 
loosisime välja  5 Vabaõhumuuseumi kinkekaarti/pere-
pääset. Fortuna valis välja järgmised klubiliikmed: S. Rei-
man Haapsalust, M. Koppen Raasikult, H. Rajalo Tallinnast, 
A. Aruste Pärnust, I. Joona Kose vallast. Vahvaid elamusi!
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Marju Kõivupuu raamat „Eesti põrgute lood” on 23. nädalal Kuku Raadio nädala raamatuks. 
Saade „Nädala raamat” tutvustab igal nädalal ühte huvitavat raamatut või teatmeteost. „Nädala raamat” on 
eetris igal tööpäeval esmaspäevast reedeni kell 10.30 ja kordusena sama päeva õhtul kell 18.30. 

EESTI PÕRGUTE LOOD

Vanakurja vats ja Moosese kirik ehk Helme põrgukoopad

Helme põrgukoobaste kohta on rahvaluule kogumise käigus viimase saja viiekümne aasta jooksul kirja pandud terve 
hulk toredaid kohajutte, mille kohaselt olnud Helme koobastik hiiglasuur ning sealt alguse saavad maaalused käigud 
üsnagi pikad, ulatudes Pokardisse, Helme kirikusse ja koguni Viljandisse. //
     Helme põrgukoobaste kohta käivat rahvapärimust aitasid muu hulgas inimeste mälus hoida 1950. aastatel Tõrva 
linna lehes Uus Elu ilmunud rahvajutud.

Vanakurja vatsast hargnevad mitmele poole maa-alused käigud. 
Nüüd on kõik kinni varisenud. Vanakurja vatsa sissekäigust esimene 
käik paremale viinud sinna, kus Vanakuri elab – põrgusse. Kui 
inimesed sellesse urgu läinud, siis eesmineja ei olevat enam kunagi 
tagasi tulnud. Korra proovinud leeripoisid seda käiku mööda põrgus 
ära käia. Seotud siis kõige esimene poiss järgmise käe külge.
     Nõnda nad siis läinud. Kui enam edasi minna ei olnud võimalik, 
pööratud tagasi. Kui välja jõutud, olnud esimene poiss kadunud, 
ainult rihm olnud järgmise poisi käe küljes. Sellest ajast peale ei 
julge enam keegi seda käiku mööda kaugele minna. (1957)

Helme koopad paiknevad linnuse varemetest põhja pool asuvas sel
jandikus, mille lossi vallikraav kaheks jagab. Seljandiku põhjapoolset 
osa tuntakse Koopa mäena ning koobastikku on kutsutud ka Helme 
põrguks. Koopad on olnud teada üsna ammusest ajast. Vanimad kirja
likud teated koobaste olemasolust pärinevad seni teadaolevalt August 
Wilhelm Hupelilt 1774. aastast. 
      Küsimusele, millal täpselt Helme koobastik on kaevatud, pole 
sugugi lihtne vastata. On arvatud, et inimesed võtsid need kasutusele 
juba muinasajal ning neid on seostatud oletusliku muinaslinnusega, 
mis võis olla asunud samas paigas, kus praegu on näha ordulinnuse 
varemed. Koopauurija Ülo Heinsalu on oma 1987. aastal ilmunud raa
matus „Eesti NSV koopad” tõdenud, et tõenäoliselt on suur osa Helme 
muistsetest kitsukestest koopaid ühendavatest maaalustest käikudest 
veel säilinud, ainult nende suudmed on kinni varisenud. Koos täna
päeval nähtavate saalide ja käikudega moodustasid need ennemuiste 
Eesti suurima pelgukoobastiku. Praeguseks on säilinud kaks suuremat 
koobast, neist esimese saali vasakpoolses seinas on kunagine käik 
tellismüüriga suletud.

Loe edasi lk 120

Raamatuklubil on sünnipäev: juunis saame juba 23! 
Sel puhul teeme Sullegi kingituse – kui oled 
Raamatuklubile teatanud oma kehtiva meiliaadressi 
ja isikukoodi, kingime Sulle igal sünnipäeval 10 eurot 
raamatuosturaha. Seda saad kasutada allahindluse saamiseks 
järgmiselt vähemalt 40-euroselt ostult! Sulle saadetakse meiliga 
sooduskood, mida saad kasutada kodulehelt tellides. Sooduskood 
kehtib kahe nädala jooksul Sinu sünnipäevast alates.
    
Palun uuenda oma andmeid või kinnita olemasolevate andmete õigsust, 
et Raamatuklubi info ja saadetud ajakirjad ning raamatud alati Sinuni jõuaksid. Kõige lihtsam on 
olemasolevad andmed üle vaadata ja kinnitada või uuendada kodulehel varrak.ee/raamatuklubi, aga vajadusel 
võid meile muudatustest teada anda või isikukoodi lisada ka meili teel raamatuklubi@serk.ee või telefoni 
teel 6460218. 

128

Foto: Arne Ader

125

Foto: Marju Kõivupuu
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ÕNNELIKU INIMESE SÄRK
Eesti rahvajutud
Piret Päär

Sellest raamatust leiad kimbukese eesti rahvajutte. Mõned neist on kindlasti 
tuttavamad, mõned aga hoopis kuulmata-lugemata.
 See on kogu pere raamat, kus on lugusid väikestele ja suurtele, emadele 
ja isadele, vanavanematele, õpetajatele ja isegi… Või on hoopis nii, et 
igas jutus endas on juba midagi lapsele-täiskasvanule, naisele-mehele, 
kerjusele-kuningale ja isegi…

PIRET PÄÄR on vabakutseline jutuvestja. Ta on lõpetanud 1986. aastal 
Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri. „Iga lugu, mis sind 
kõnetab, on tee iseenda juurde. Ilma muinasjuttudeta oleksin elus ära 
eksinud.”
 KATRIN EHRLICH on graafik ja raamatuillustraator. Ta on lõpetanud 
1996. aastal Eesti Kunstiakadeemia vabagraafika erialal ja õppinud Taani 
Kõrgemas Disainikoolis siiditrükki. „Ma ei jutusta oma piltidel peaaegu 
kunagi teksti ümber. Kujutan pigem seda, mida raamatu tegelased mõtlevad 
ja tunnevad.”

Kirjastus Varrak
188 lk, kõva köide
145 × 190 mm
KOOD 51000

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

KATKEND RAAMATUST

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90

KIRVESUPP

Niisugused vigurimehed need sõjamehed olid. Muide, sõjamehe kohta võib öelda ka soldat. 
     Kord oligi üks soldat teel koju. Õhtu jõudis kätte ja ta läks ühest talust öömaja paluma. Perenaine ütles: „Hea 
meelega võtaks öömajale, aga ruumi on vähevõitu ja süüa pole ka midagi pakkuda.” Tal ikka oli, aga ei tahtnud 
anda, oli selline kitsi perenaine.
     Soldat ütles: „Ega perenaisel pole vajagi minu peale kulutada, ma oleks ise teile hääd sööki pakkunud.  
Aga no eks ma vaatan siis edasi.”
     Eideke küsis seepeale: „Mis sinul, vaesel soldatil, mulle söögiks pakkuda oleks?” 
     Soldat: „No ma oleks kirvesuppi keetnud! Aga pole midagi, eks ma vaatan edasi.” 
     Perenaine oli küll kitsi, aga samas ka väga uudishimulik. 
     „Kirvesupp? Mis imeasi see veel on?” 
     Soldat vastas: „Oi see on hea. Mõni vana kirves on sul ikka kodus?” 
     Naine hakkas otsima. Saigi ahju ja seina vahelt ühe vana kirve kätte.
     Sõjamees õpetas: „No pese see puhtaks!” 
     Naine pesi kirve puhtaks ja pandigi kirves patta.
     Läks vesi keema. Soldat segas kulbiga, siis maitses kirvekeeduleent ja ütles: „Vaata aga vaata! Vana kirves, aga 
veel nii vänge! Mh! Ainult kirvest saab väga vänge see supp. Kui oleks tükike sealiha, siis see tõmbaks kirvesahvti 
natuke maha.”
     Perenaine läks aidast liha tooma. Soldat viskas sel ajal vee kõige kirvega välja ja pani uue vee patta. Sealiha sai 
sinna sisse pandud. 
     Soldat maitseb: „Ai vaivai! Ei aita sealiha üksi, ikka on vänge. Kui oleks tükk lambaliha ka, see aitaks kindla 
peale.” Perenaine läks ja tõi lambaliha ka. Kõik see kees pajas mõnusasti, sealiha ja lambaliha. Hääd lihaleeme 
lõhna oli kamber juba täis.
     Soldat maitses jälle: „Ah sa poiss! Ikka veel on vänge. Too üks tassitäis tangu ka, kui on, proovime sellega.” 
Perenaine tõi tangu. Supikene kees ja kees.

Loe edasi lk 117

121

Kohus keedetud munade pärast

Mõnikord võib suppi keeta ka roostetanud 
naelast või isegi kivist. Peaasi et oleks natuke 
liha ja kapsast ja kartulit ja ühtteist veel ja 
saadki supi, mis keele alla viib, isegi hambad 
takkajärele. 

Mõnikord pole aga rändajal ei kirvest ega 
naela, raha ammugi mitte. Ühe teekäijaga nii 
juhtuski. Mitte midagi polnud, ainult kõht 
oli väga tühi. Astus rändaja siis teeäärsesse 
trahterisse ja palus peremehe käest süüa. Tun-
nistas aga ausalt, et temal raha pole selle eest 
tasuda. Peremees muud ei raatsinud anda kui 
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KLUBI SOOVITAB

MILLEST MA RÄÄGIN,  
KUI MA RÄÄGIN JOOKSMISEST
Haruki Murakami

Haruki Murakami autobiograafilise esseekogumiku läbivaks teemaks on 
jooksmine. 1981. aastal sulges Murakami oma Tokios asuva džässiklubi ja 
pühendus kirjutamisele. Samal ajal hakkas ta regulaarselt jooksmas käima, 
et end kirjutamise jaoks vormis hoida. Tänaseks on ta osalenud rohkem 
kui kahekümnel maratonil. Murakami meenutab eredamaid hetki talle 
olulistelt jooksudelt ja võistlustelt, arutleb selle üle, kuidas nii erinevad 
tegevused nagu romaani kirjutamine ja jooks omavahel sarnanevad ning 
kuidas on jooksmine mõjutanud tema teoseid ja teda kui inimest. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Margis Talijärv
192 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 51901

OOPERINOVELLID
Neeme Kuningas
„Kui ma olin sunnitud ooperiteatris oma kabineti vabastama ja sinna 
kogunenud kultuurikihti kaasa pakkisin, leidsin ühe kummalise 
käsikirja. Kui seda lugesin, hakkas see mind lummama, kuna tundus, 
justkui oleksin selle ise kirjutanud. See oli novellilaadne, kindlasti mitte 
raamatuks mõeldud pihtimus oma kujuteldavale pojale. Salapärase autori 
novellides põimuvad justkui reaalselt toimunud sündmused ja tegelased 
väljamõeldutega. Tundsin pihtijas ära iseenda, väikelinnas sirgunud poisi, 
kellest saab ooperiteatri lavainimene. Novellides kirjeldatu on nii sarnane 
minu enda mälestuste ja arusaamistega, et kahtlen, kas ma seda äkki ise ei 
kirjutanud.”

Autor

Lavastaja, laulja ja näitleja NEEME KUNINGAS on Rahvusooper Estonia 
kauaaegne pealavastaja ja peaprodutsent. Ta on muusikalavastajana 
loonud üle 80 ooperi-, opereti-, muusikali- ja tantsulavastuse nii Eestis 
kui mujal maailmas.

KATKEND RAAMATUST

Laval laulavad ja mängitsevad dramaatilised sopranid traagilise elusaa
tuse ja keerulise hingeeluga kangelannasid, aga tavaelus on nad üldiselt 
palju algelisemad ja lapsikumad.
     Näiteks lapssopranite alamliik. Nad käituvad ja näitlevad nagu 
teismelised – teevad peenikest häält, topivad rinnahoidjasse hügieeni
sidemeid, et olematu büst lopsakamana näiks, ning plaksutavad oma 
üüratuid võltsripsmeid. Nende vaimne areng jääb pidama kuhugi 
murdeikka ega jõua sealt enam kuhugi edasi. Mõni laps sopran jääb 
teismeliseks kõrge vanuseni, kui ta ise on juba vana vanaema. Tavali
selt saavad nad õnnelikult mehele mõnele rahajõmmile, aferistile või 
dirigendile. Soovitavalt rahakale aferistist dirigendile.
    Kuid teatri koridorides ja kantiinis liigub hoopis seksikamaid nais
hääli: poolsopraneid ehk metsosopraneid, kes kehastavad tavaliselt 
ammesid, seltsidaame ja nõidu. Kui neil veab, siis saavad nad mängida 
ka iseennast ehk suurema või väiksema kaliibriga libusid nagu Carmen 
või Flora. Metsosopranid on eraelus täiesti normaalsed naised, kellel on 
vaid üks suur unistus: nad ihkavad laulda soprani rolle. 

Loe edasi lk 108

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

Kirjastus Varrak
160 lk, kõva köide
120 × 210 mm
KOOD 50836

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90
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Taas
saadaval

 

Ühel 2006. aasta külmal jaanuaripäeval avastab Rootsi 
politsei midagi tõeliselt koletut. Väikeses Hesjövalleni linnas 
on aset leidnud tõeline veresaun. Ainult hullumeelne suudaks 
nii jõhkral moel tappa kaheksateist inimest. 
 Kui Helsingborgi kohtunik Birgitta Roslin juhtunu kohta 
loeb, taipab ta äkki midagi ootamatut. Tal on perekondlik 
seos mitte ainult ühe mõrvaohvriga, vaid peaaegu kõikidega 
neist. Kuna politsei tammub kohapeal, otsustab Birgitta 
Roslin ise juhtunusse selgust tuua. See viib ta rännakule 
ajas kaugele tagasi, 1860ndate Ameerikasse, kus hiinlastest 
orjatööjõud ehitab lääne- ja idaranniku vahele raudteed. 
Kuid jäljed viivad ka tänapäeva Hiinasse, riigi kommunistliku 
partei ladviku juurde…

Northumberlandi rannikul lõõskab erakordne suvekuumus. 
Julie Armstrong avastab sõprade seltsis veedetud õhtult koju 
jõudes, et tema poeg on mõrvatud. Luke on kägistatud ja vanni 
pandud. Vannivee pinnal hõljuvad aasalilled.
 Sellisel viisil kaunistatud mõrvapaik äratab inspektor Vera 
Stanhope’i ja tema uurimisrühma huvi. Peagi avastatakse veel 
teinegi surnukeha – noor ja ilus õpetajanna Lily Marsh on ase-
tatud kaljurahnude vahele madalasse merevette, kuhu samuti 
on puistatud lilli … Nüüd peab Vera kiiresti tegutsema, et leida 
mõrtsukas, kes teeb surmast kunstiteose.
 Luke’i ja Lilyt tundnud inimestelt ei saada kuigi palju niidi-
otsi, ent peagi tajub Vera, et vaja oleks põhjalikumalt uurida 
Lily laiba peale sattunud kummalise sõpruskonna liikmeid.

Keskealine ajalooõpetaja Hugo Uljas elab perega Tartus 
ja kõik on justkui kenasti. Ometigi on ta rahulolematu. 
Käänuline enesearengu tee seab ta ette mitmeid küsimusi. 
Kas armastuse ja vabaduse ühitamine on võimalik? Hugo otsib 
armastust ja kinnitust enda väärtuslikkusele Aleksandralt, 
oma naiselt. Samas on kaunil Aleksandral piisavalt tegemist 
eneseleidmise ja -avastamisega, kuna ta on end aastaid 
raamidesse surunud. Nende suhe satub ohtu ja kaasad 
püüavad seda erineva innukusega päästa. Viiakse läbi 
suhteaudit ja minnakse nii teraapiasse kui tantrasse. Aga 
küsimused jäävad. Kas eneseküllasus on võimalik? Kuidas luua 
endale tähenduslik ja väärtuslik elu? Kuidas hinnata oma elu? 
Selle mõttekust, edukust.

KÕIK VÕIB 
VEEL HÄSTI 
MINNA
Heino Viik

Kirjastus Varrak
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 51741
TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

HIINLANE
Henning Mankell

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
464 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 51840

VARJATUD 
SÜGAVUSED
Vera Stanhope´i sari
Ann Cleeves

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
336 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 51857
TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Noor Célestine põgeneb kammitsetud ja üksluise 
abielunaiseelu eest provintsist Pariisi ja kohtub 
seal moekunstnik Christian Dioriga, kes on oma 
esimese kollektsiooni esitluse eel langenud sügavasse 
loomingulisse kriisi. Moeloojat inspireerib Célestine’ist 
kiirgav loomulik naiselik sarm, neiust saab maestro 
erasekretär ja muusa. Ning õige pea puudutab Diori 
loodud lopsakas new look ajastu närvi – pärast 
sõjajärgsete aastate kitsikust tunnevad naised taas 
igatsust uutmoodi ilu ja just selle elegantsi järele, mida 
Dior naise siluetis esile tõstab. Samal ajal kui Diori mood 
üle maailma laineid lööb, pühendub Célestine täielikult 
tööle maestro heaks. Läbielatud pettumuste järel loobub 
ta ka armastusest – aimamata, et Dioril on tema jaoks 
varuks oma plaan.

AITÄH, 
MONSIEUR 
DIOR
Agnès Gabriel

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anne Arold
Sari „Varraku 
ajaviiteromaan”
288 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 51727
TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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2019. aasta Pulitzeri kirjanduspreemia võitja „Ilmapuu” 
on mastaapne ja kirglikult kirjutatud raamat inimestest 
ja nende suhetest loodusega, ülistuslaul puude tarkusele 
ja koputus inimkonna südamele. Romaani alljaotustes 
„Juured”, „Tüvi”, „Võra” ja „Seemned” põimuvad üheksa 
inimese eluteed, kuid peategelasteks on puud oma iidsete 
tarkuste ja keskse paigaga meie hapras ökosüsteemis. 
Ameerika suureks ökoromaaniks tituleeritud „Ilmapuu” 
näitab, et meie kõrval on teine maailm – tohutu, omavahel 
ühendatud, lõpmata leidlik, kuid meie jaoks peaaegu 
nähtamatu. See on üle sajandite hargnev lugu käputäiest 
inimestest, kes õpivad maailma nägema ning püüavad seda 
katastroofi kursilt eemale juhtida. Kas või omaenda elu 
hinnaga.

Süüdimatu kunstikaupmees. Erakordsete annetega ette-
võtja. Masaisõdalane ja eksiteele sattunud ravitsejamees. 
Ja noorpaar, kellel on kõik põhjused kätte maksta. Erine-
vad inimsaatused põimuvad Stockholmi külmas veeb-
ruarikuus. Draama keskpunktis on kaks impressionist-
likku kunstiteost. Aga kes need maalis? Kes on nende 
omanik? Ja mis on paavstil selle kõigega tegemist?
„AS Kättemaks On Magus” on humoristlik armastus-
avaldus vabale kunstile ja rõõmuga jutustatud lugu.
Jonas Jonasson on ajakirjanik ja ärimees, kes oma vanast 
elust ära tüdines ning otsustas selle asemel kirjani-
kuks hakata. „AS Kättemaks On Magus” on tema viies 
romaan. Esimest nelja on kiitnud niihästi retsensendid 
kui ka lugejad üle kogu maailma.

AS 
KÄTTEMAKS 
ON MAGUS
Jonas Jonasson

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
242 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 51819

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Taas
saadaval

ILUKIRJANDUS

 VAIMUDE LABÜRINT
Esimene raamat
Carlos Ruiz Zafón

„Vaimude labürint” on  
ohtralt tunnustust pälvinud  
Hispaania kirjaniku Carlos Ruiz 
Zafóni tetraloogia „Unustatud 
raamatute surnuaed” neljas ja vii-
mane osa. Eelnevalt on romaani-
sarjas ilmunud „Tuule vari”, „Ingli 
mäng” ja „Taeva vang” (tlk Kai 
Aareleid). Eesti keeles ilmub „Vai-
mude labürint” kahes osas.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Eva Kolli
400 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 44965

TALLINNA NARRID JA 
NARRIKESED*
Eduard Bornhöhe 

„Maailm ei tunne mind veel 
küllalt,” õhkas surematust kuul-
susest unistav luuletaja Salomon 
Vesipruul 1892. aastal ilmunud 
jutustuses. Nüüdseks tunneme 
nii Salomon Vesipruuli kui ka 
agarat leiutajat Jaan Tatikat 
juba õige hästi ja see tühiste 
inimtüüpide pila on klassikaks 
saanud.

Kirjastus Eesti Raamat
112 lk, kõva köide, 125 × 190 mm

KOOD 121009

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

13.90

ILMAPUU
Richard Powers

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Tael
Sari „Moodne aeg”
584 lk, kõva köide
143 × 200 mm

KOOD 51765
TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

1950. aastate lõpus ei ole Daniel Sempere enam see väike 
poiss, kes avastas kord Unustatud Raamatute Surnuaia 
labürindis uidates raamatu, mis muutis kogu ta elukäiku. 
Ta ema Isabella surm on rebinud ta hinge haava, mida 
Danieli naine Bea ja vana sõber Fermín püüavad terveks 
ravida. Just siis, kui Danielile näib, et ta on ema surma 
saladuse lahenduse lävel, avaneb tema ees Franco režiimi 
võrgustik oma täies ulatuses – veelgi võikam ja süngem, 
kui ta oleks osanud arvata. Koos režiimi teenistusse sun-
nitud Aliciaga, kes on omal nahal sõja süngeid varje tunda 
saanud, tungib ta pimeduse südamesse, et tuua päeva-
valgele oma suguvõsa lugu, maksku mis maksab.
 „Vaimude labürint” ilmub eestikeelsena kahes osas 
(esimene osa ilmus aastal 2019).

VAIMUDE 
LABÜRINT
Teine raamat
Carlos Ruiz Zafón

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Eva Kolli
440 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 51802 TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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MITMESUGUST

HULLULT HÕRGUD 
HOIDISED*
135 võimalust saak tallele 
panna
Margit Aedla

Raamatus leidub päris palju soo-
laseid hoidiseid – marineeritud 
köögivilju, salateid, supipõhju, 
kastmeid ja vürtsmoose.On ka 
kukeseenemoos ja puravikud 
sinepikastmes. Mõistagi ei puudu 
siit ka magusad moosid nii moosi-
klassika kui üllatavate kooslustena, 
nagu näiteks klaarõuna- ja mus-
tikamoos või vale-aprikoosimoos 
kollastest ploomidest.

SUVEKÖÖGID*
Retsepte ja mälestusi igast 
Ukraina nurgast
Olia Hercules

Raamatu 100 suurepärase ret-
septi, imeliste toidu- ja olus-
tikufotode ning meeleolukate 
isiklike meenutuste kaudu loob 
autor kauni pildi sellest, kuidas 
tema kodumaa köök Karpaatidest 
Musta mere rannikuni varieerub: 
hoidised, hommikusöögid, supid 
ja puljongid, pelmeenid, klimbid, 
leib ja makaronitoidud, kala, liha, 
köögiviljad ja maiustused! 

KÜPSETAJA 
KÄSIRAAMAT
Eva Pärtel

Raamat õpetab samm-sam-
mult, kuidas valmistada 
pärmi-, juuretise-, mure-, 
puru-, leht-, biskviit- ja 
keedutainast ning toorjuustu-
kooke ja beseeküpsetisi. Lisaks 
retseptidele leiab raamatust iga 
tainaliigi kohta kasulikke nippe 
ja soovitusi. Raamatu uues 
trükis on suurel määral täien-
datud juuretisetaina peatükki, 
juhatust saab ka juuretise 
kasvatamiseks ja toitmiseks.

EESTI ARSTIDE 
NÕUANDEID 
KODUSEKS RAVIKS 
COVID-19 PÕDEVATELE 
PATSIENTIDELE*
Argo Lätt, Naatan Haamer, 
Piret Rospu, Toomas Toomsoo

Patsientidele jagavad juhiseid 
tunnustatud perearstid, neuroloog 
ja kriisipsühholoog. Kuidas haigus 
kulgeb? Mida jälgida ning kuidas 
ja millega saab inimene ennast ise 
kodus aidata? Kuidas immuunsüs-
teemi tugevdada? Kas maitse- ja 
lõhnameel ikka tulevad tagasi? Kui-
das taastuda väsitavast haigusest?

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
240 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 634103

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 52106

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Leela Põdra
352 lk, kõva köide, 170 × 222 mm
KOOD 634165

Kirjastus Pilgrim
96 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 099627

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
9.95

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

25.90

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

LILLENIIDU 
RAJAMINE 
KODUAEDA*
Evely Ustav

Lilleniidu rajamine toob endaga 
alati kaasa elurikkust, teeb meile 
rõõmu ja vähendab samal ajal 
murupinna hoolduseks kuluvat 
aega. Koduaeda lilleniitu rajades 
võid kasutada Eesti looduslikke 
liike või ilmestada loodut ka 
kultuurliikidega. Raamat kirjeldab 
lilleniidu rajamise meetodeid, 
kauneid niiduliike, seemnete 
kogumise nippe, lilleniidu rajamist 
ja hooldust.

KOOME PITSILISE 
KLEIDI*
Siiri Reimann 

Haapsalu pitsimeistri Siiri Rei-
manni raamat ei ole kindla kleidi 
kudumise juhend, vaid näpunäited 
selleks, et igaüks võiks endale 
kavandada ja kududa ainulaadse 
kleidi. Saad teada, kuidas valida 
tegumoodi, teha kleidi lõiget, 
kavandada lõike järgi mustrit ning 
kuidas kleiti kududa ja viimistleda. 
Raamatu lõpus on mõned autori 
kombineeritud kleidimustrid.

Kirjastus Hea Lugu
136 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 646038

Kirjastus Saarakiri
48 lk, pehme köide, 240 × 170 mm
KOOD 726851

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

17.90
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ÖÖ SAINT-CLOUD’S
Andrei Ivanov

Triptühhon koosneb jutustus-
test „Kriis” ja „Külm südame 
all” ning proosapoeemist „Öö 
Saint-Cloud’s”. Neil on ühine 
peategelane Stepan Rakitin, 
kes on töötanud ajakirjani-
kuna, rännanud ringi Euroopa 
riikides ning kirjutab novelle. 
Jutustuste olevikuhetkeks on 
nullindate lõpu majanduskriis, 
kuid väga palju toimub siin 
mälurännakuid kuni lapse-
põlveni välja.

KAINUS*
Sõltuvusest vabaks
Kaja Heinsalu, Neeme Raud

Kuidas muuta oma sõltuvus 
enese jaoks nähtavaks? Kuidas 
hakkama saada libastumiste ja 
tagasi langustega? Miks ei ole 
paremat varjajat ja valetajat 
kui sõltlane? Kuidas tegeleda 
viha, üksinduse, kaassõltuvuse 
ja sotsiaalse survega juua või 
tarvitada? Raamatus kõnelevad 
kaks ise sõltuvus lõksus olnut – 
sõltuvusnõustaja ja ajakirjanik. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aare Pilv
312 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 51758

Kirjastus Pilgrim
248 lk, pehme köide, 148 × 200 mm
KOOD 099597

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

EESTI RAHVA 
KANNATUSTE AASTA*
Koguteos II
1943. aastal Saksa okupatsiooni 
ajal välja antud koguteose II 
osa: * Metsavennad *  NKVD 
hävituspataljonid ja nende 
hirmuteod Eestis * Rongkäikude ja 
miitingute lõõg eesti rahva kaelas 
* Eesti kool bolševikkude võimu 
all * Teater punasel aastal * Eesti 
kunst punase hulluse kammitsas 
*  Bolševikkude laastamistöö eesti 
muusikapõllul * Bolševistlik aasta 
Eesti põllumajanduses

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
528 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 634271

TAVAHIND 
29.95

KLUBIHIND

23.90

RISTSÕNAD 

NUTI RISTSÕNAD 
6/2021
Nuti on  mõeldud kõigile, kes 
hindavad uusi teadmisi. Siit leiab 
tuttavaid Skandinaavia tüüpi 
ristsõnu, aga ka kõikvõimalikke 
ristsõnalabürinte, krüptogramme, 
punaseid laternaid ja võtme-
mõistatusi, samuti ainulaadse 
lahendajate lemmiku, 
Segasummasuvila.

TERAV PLIIATS  
6/2021
Ristsõnaajakiri, milles on 
keskmisest rohkem kirjandust 
puudutavat ainest, aga loomulikult 
ei puudu siit ka muud teemad: 
loodus, reis, kultuur jms. 
Lahendajate vahel loositakse välja 
peaauhind 100 eurot ja rohkelt 
tellimusi. Suurim auhind on 5000 
eurot!

RUKKILILLE 
RISTSÕNAD
Rukkilille Ristsõnad on ainulaadne 
väljaanne, mis koosneb 
üksnes Skandinaavia tüüpi 
ristsõnadest ehk Eesti lahendajate 
lemmikristsõnadest, kus küsimused 
asuvad ruutude sees ning vastused 
kulgevad vasakult paremale ja 
ülevalt alla.

NUTI LIHTNE. 
RISTSÕNAD
Nuti Lihtne on ajakiri kogu 
perele. Südamlikud ja kodused 
ristsõnad sobivad kõigile neile, 
kes ristsõnamaailmaga alles 
tutvuvad ja selles oma esimesi 
samme astuvad, kuid samuti ka 
kõigile vilunud ristsõnahaidele 
vahelduseks.

Pealkiri

1

2

6/2021 NUTI

JUUNITEOKAS

2021

6

NR 1  RISTSÕNAD

5000 €*
Aastaauhind 2021
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ILUSAD JA 
TARGAD
RISTSÕNAD!

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780077

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780058

TAVAHIND 
2.30

KLUBIHIND

1.99

Kirjastus Nuti Grupp
52 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780078

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780079

TAVAHIND 
3.20

KLUBIHIND

2.80

TAVAHIND 
3.00

KLUBIHIND

2.49

5000 €*
Aastaauhind 2021

6

6

Tervist!

36 lk
häid 

sõnu!

Minu  
koduküla  
7 tähega?

Lahendamisrõõm 
sinus eneses!

26
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VÕIDA!

Raamatuklubi maikuu ristsõna õige vastus oli „Tervituskiri”. 
Mai ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel ühe 
Varraku raamatu kingituseks valida Helgi Simkin Lääne-Viru-
maalt. Õnnitleme!
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LASTELE

MUUMIORU LOOD*
Alex Haridi ja Cecilia  
Davidsson

Raamatus leiduvad lood 
„Teekond Muumiorgu”, 
„Muumitroll hatifnattide 
saarel” ning „Muumitroll ja 
võlukübar”. Raamatu jutud 
on autorid koostatud Tove 
Janssoni algupäraste lugude 
põhjal, kauni pildiraamatu on 
illustreerinud Cecilia Heikkilä.

MUUMITROLL 
JA NÄHTAMATU 
KÜLALINE*
Cecilia Davidsson

Ühel sügisõhtul toob Tuu-tiki 
muumiperre erilise külalise – 
nähtamatu tüdruku nimega Ninni. 
Rootsi kirjanik Cecilia Davidsson on 
kohandanud pildiraamatuks Tove 
Janssoni jutustuse „Nähtamatu 
laps”. Raamatu meeleolukad pildid 
on joonistanud Filippa Widlund.

Kirjastus Sinisukk
Tõlkinud Andres Lepp
40 lk, kõva köide, 200 × 265 mm
KOOD 080847

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

16.90

OPERATSIOON PRONKSIPLATS
Hans Jørgen Sandnes, Jørn Lier Horst

Üleöö läheb Elvestadi pargist kaduma Hugo Rodini enam kui saja aasta vanune 
kuju. Detektiivibüroo nr 2 asub koos Ottoga asja uurima. Ainus, millest lähtuda, on 
sündmuskohalt leitud jalajälg. 
 Laste krimilugude sari „Detektiivibüroo nr 2” on kujunenud noorte lugejate tõeliseks 
lemmikuks.  Horst kirjutab põnevalt väikeses Elvestadi linnas toimuvatest kriminaalsetest 
juhtumustest. Sandnes täiendab jutustusi detailirohkete illustratsioonidega. Iga raamat 
lõpeb järelsõnaga, mis kutsub lugejat oma detektiivioskusi proovile panema.

Kirjastus Varrak
Sari „Detektiivibüroo nr 2”
Tõlkinud Sigrid Tooming
104 lk, kõva köide, 148 × 205 mm

KOOD 51888

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

13.90

HARRY POTTER JA TARKADE KIVI
J.K. Rowling

Harry Potter ei tea veel, et ta on võlur ning et võlurid olid ka tema surnud 
ema ja isa. Kõik muutub, kui öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt 
kutsutakse imelisse paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry 
leiab endale sõbrad, õpib võlukunsti kõigis selle ilmingutes, kuid peab ka vastu 
astuma oma kõige hirmsamale vaenlasele.
 Raamatu „Harry Potter ja tarkade kivi” eestikeelne tõlge on rõõmustanud 
lugejaid juba 20 aastat. Juubeliks ellu kutsutud kaanekujunduste konkursi 
eesmärgiks oli luua raamatusarjale uued kodumaised kujundused. Raamatut 
kaunistab Harry Potteri raamatusarja kaanekujunduse konkursi võidutöö, mille 
autoriks on Hanna Särekanno.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
264 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 51710

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90

Uus 
kujundus

Kirjastus Sinisukk
Tõlkinud Andres Lepp
96 lk, kõva köide, 200 × 265 mm
KOOD 080830

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

NUTIKAD FOTOD 
NUTITELEFONIGA
Lihtsad juhised, kuidas iPhone’i või 
Androidiga häid fotosid teha

Jo Bradford

Raamatus käsitletakse foto kom-
positsiooni, teravustamist, valgus-
tust ja fotode töötlemist raken-
dustega. Autor annab nõu, kuidas 
teha portreefotosid, jäädvustada 
loodusvaateid, linnatänavate melu, 
pildistada loomi jpm.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Frey
144 lk, pehme köide, 190 × 234 mm

KOOD 46174

KOERTE KÄITUMINE
Tuire Kaimio

Raamatus käsitletakse koerte 
kodustamisajalugu, nende sünni-
pärast ja sotsiaalset käitumist ning 
õppimist. Samuti keskendutakse 
tüüpilistele probleeme tekitava-
tele iseloomujoontele. Raamatus 
seletatakse lahti koerte võimali-
kud probleemsed käitumised ning 
õpetatakse neid lahendama.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marko Tiidelepp, Sirje Volmre
384 lk, kõva köide, 180 × 225 mm

KOOD 20761

BALTIMAADE AJALUGU
Karsten Brüggemann,  
Norbert Angermann

Eestit, Lätit ja Leedut mainitakse 
meelsasti üheskoos, tegelikult aga 
on kolm Baltimaad oma olemuselt 
täiesti erinevad. Mis neid ühendab, 
on asjaolu, et ikka ja jälle on nad 
sattunud olema tugevamate jõu-
dude mängukanniks ja alles Nõu-
kogude Liidu lagunedes said hakata 
vabalt arenema.

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

KOOD 48901

KASSIDE VARJATUD ELU
Lemmiklooma käitumise  
saladused
Vicky Halls

Autor vaatleb iga tahku kasside elus 
alates kassipoegade mängudest 
ja lõpetades kasside omavaheliste 
suhetega, räägib sellestki, kuhu nad 
suunduvad hämaruse saabudes ja 
millega tegelevad. Fotod, tõsielust 
pärit lood ja autori humoorikas  
jutustamisstiil aitavad mõista 
kasside maailma 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Helje Heinoja
208 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 36441

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.00
TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

9.00

ÜHE PERE LAPSED
Rivaalitsemisest üksmeeleni
Nina Bataille

Kas unistate sellest, et teie lapsed 
saaksid hästi läbi ja tegutseksid 
üksmeeles? Kas tahaksite, et teie 
enda suhted õdede-vendadega 
oleksid harmoonilisemad? Raamat 
aitab mõista, kuidas tekivad ühe 
pere laste vahel pinged, pakub 
elulisi näiteid ning harjutusi.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Pille Kruus
176 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 45993

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

SELLINE MA OLIN … BEEBI

Sündimise päev, koju saabumine, 
edusammud kuude kaupa, esi-
mesed hambad, esimesed sõnad, 
esimesed sammud, esimesed 
jõulud. Beebi esimese eluaasta 
vahvate mälestustega ja rohkete 
lisadega album.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots
60 lk, kõva spiraalköide
227 × 243 mm

KOOD 48529

LASTE MÄNGUD
Charlotte Morin

Sellest raamatust leiavad noored 
mänguhuvilised nõuandeid ja 
ideid parimate mängupaikade ja 
-võimaluste kohta, et mängida 
kas üksi, kahekesi, väikese rüh-
ma või suurema selts konnaga. 
Autos või bussis, metsas, rannas, 
toas, aias, koolihoovis või sõp-
rade pool … Raamatus on üle 90 
mängu.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sandra Heidov

112 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 48024

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

7.00

Suur Eesti Raamatuklubi 
saab juunis 23-aastaseks. 
Sel puhul magusad 
sünnipäevapakkumised!

23
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RISTSÕNAD 

Suure Eesti Raamatuklubi eelmisel aastal COVIDi tõttu ärajäänud 
reiside uued kuupäevad on paika pandud, nüüd on taas aeg reisida!

RAAMATUKLUBIGA EKSOOTILISSE 
USBEKISTANI

UUS REISIAEG ON 4.-11. september 2021

Reis viib meid islamimaailma kaunimatesse 
linnadesse, mille vanus on rohkem kui 2000 
aastat. Külastame TAŠKENTI, SAMARKANDI, 
BUHHAARAT. Meid ootavad rikkalikud turud 
ja kaunid mošeed. Unikaalsust lisab ööbimine 
ehtsas JURTAS. Meie giidiks on KARIN DEAN, 
Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suuna juht.

Pane tähele: Reisi hinnas sisalduvad juba 
ka söögid, kiirrongipiletid, teatrikülastus, 
folklooriprogramm, kõik sissepääsud!

RAAMATUKLUBI PORTUGALI  
RINGREIS
UUS REISIAEG ON 21.-28. september 
2021

Portugalil on pakkuda palju – ajaloo-
pärandi tunnistajaiks olevad kindlused 
ja paleed, vaheldusrikkad maasti-
kud, võimsad mäed ja jõed, imemait-
sev köök ja põnev veinikultuur ning 
muidugi fadolaul... Meie teele jäävad 
LISSABON, SINTRA, CABO DA ROCA, 
COIMBRA BUCACO, PORTO. Meie giidiks 
on Portugalis elanud ja õppinud MIRJAM 
SOMELAR.

PÕHJARANNIKU KADUNUD 
KALURIKÜLAD JA MARKO  
MATVERE KONTSERT
UUS REISIAEG ON 18.07.2021

Käime HARA endises sõjaväe-
sadamas, KÄSMU kaptenitekülas, 
ALTJA vanas rannakülas, VIINISTU 
KUNSTIMUUSEUMIS. Sööme 
VIHULA MÕISAS ja päeva lõpetame 
MARKO MATVERE merelaulude 
kontserdiga.

Pane tähele: Bussid väljuvad ka 
Tartust ja Pärnust.

Kõigi reiside programmid ja täpsema info leiad 
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused või http://gotravel.ee/serk

Registreerumine e-poes http://gotravel.ee/serk, meili teel serk@gotravel.ee, telefonil 6 310 126

RAAMATUKLUBI SUVEREIS MEIE KLUBIRAAMATU AUTORI, FOLKLORISTI 
JA SUUREPÄRASE JUTUVESTJA MARJU KÕIVUPUU JUHENDAMISEL VIIB 
MEID OTSE PÕRGUSSE. TORI PÕRGUSSE.
REIS TOIMUB 14. AUGUSTIL

Tallinnast, Balti jaama juurest sõidame välja kl 9. Hommikupoolikul külastame 
Muinas-Eesti suurimat linnust VARBOLA jaanilinna, teeme peatuse SIPA OHVRI-
PÄRNA juures, LAVASSAARES sõidame Raudteemuuseumi auruveduriga rongiga.

PÄRNUS teeme mõnusa lõunapausi Rannahotelli restoranis ja peale seda vaa-

tame SINDIS üle-eelmisel aastal valminud uue paisu. Edasi sõidame TORISSE, kus 

näene nii kirikut, kalmuaeda kui põrgut ennast.  

Seejärel külastame ALLIKUKIVI maa-aluseid koopaid ja Allikukivi veini-

mõisa (fotol), kus saab kohalikke käsitööjooke degusteerida. 

Tagasi Tallinnasse jõuame orienteeruvalt kl 21.

Klubiliikme hind 95 € sisaldab:

* bussisõitu

* giiditeenust

* lõunasööki Pärnu Rannahotelli restoranis

* rongisõitu Raudteemuuseumis

* degusteerimist Allikukivi veinimõisas

Klubiliikme hind kehtib ka reisikaaslasele.

HIND al 1555 € HIND al 1250 € HIND al 99 €
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas

Kaanefoto:  Marju Kõivupuu erakogu 

Aadress:  Pärnu mnt 67A, 
10134 Tallinn

Telefon: 646 0218

E-post: raamatuklubi@serk.ee

www: www.serk.ee

Swedbank: EE282200221023684813

SEB: EE701010220076013011

KLUBIREEGLID

 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). 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.

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 

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. juuni

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

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
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JUUNI ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

ALLIKAHALDJAS
Tuul Sepp

Fantaasiaraamatus 
viib teaduse popu-
lariseerijana tuntud 
autor lugeja seiklema 
eesti mütoloogiailma 
koos 12-aastase Hõbe 
ja tema ajaloohuvilise 
väikevenna Kaarnaga.

Kirjastus Varrak
232 lk, pehme köide
145 × 200 mm

KOOD 47218

NÕUDLIKULT LEEBE
Maaret Kallio

Hea elu on igavene 
tasakaalu hoidmine 
inimelu väiksuse talu-
mise ja selle suuruse 
ohjes hoidmise vahel. 
Psühhoterapeudist 
autor suunab oma 
raamatus targalt elu 
ebatäiuslikkusega 
leppima. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Rood
208 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 46006

TÄNAVATÜDRUK
Kaja Kann

Raamat kujutab peate-
gelase esimesi bakalau-
reuseaastaid: Tallinna 
Ülikooli koolimaja, 
koridore, eksamiteks 
valmistumisi, õppe-
jõududega suhtlemist, 
pidusid. Ja abi otsimist 
filosoofiast.

Kirjastus Varrak
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 48635

Kirjastus Varrak
176 lk, pehme köide

140 × 210 mm
KOOD 44019

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
18.10

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

7.00

KALASTAJA ABC
Hanno Kask
Raamatus räägitakse populaarsematest püügikaladest, 
kalastuskohtadest ja kalastusviisidest. Ühegi teemaga 
ei minda liiga süvitsi, mis tähendab, et raamatut 
on lihtne lugeda ka võhikul. Siiski leiab raamatust 
hulga autori tähelepanekuid ja nippe konkreetsete 
kalastusviiside ja kalade püügi kohta. Ühelgi juhul pole 
ka otsi vette jäetud, vaid alati antakse soovitusi, kuidas 
tõsisema huvi korral asjaga edasi minna. Raamat on 
illustreeritud rohkete fotodega.


