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VÕIDA LUGEJA PALK POOLEKS AASTAKS!
Väärtustamaks lugemist ja oma lugejaid loosib 
Suur Eesti Raamatuklubi välja lugeja palga.  
Loos toimub aasta lõpus kõigi klubiliikmete 
vahel, kes on ostnud aastal 2022 vähemalt  
5 klubiraamatut.
Lugeja palk loositakse välja 23. detsembril 2022. 
Lugeja palgaks on 200 eurot kuus, mida makstakse 10. kuupäeval  
kuue järjestikuse kuu vältel. Täpsed reeglid kodulehel 
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

Eripakkumine klubiraamatu 
ostjale: „ISIKSUSETESTID” VAID 
5 EUROGA!
Kui soovid mõlemat 
raamatut, telli 
komplekt! 
„Mõrumagus” + 
„Isiksusetestid” 

Komplekt annab ühe 
boonuspunkti. 
Kui tellid komplekti, 
tee klubiraamatust 
äraütlemine!

KOMPLEKTI KOOD 334561

Pakkumine kehtib,  
kuni raamatuid jätkub!

ISIKSUSETESTID
25 lihtsat testi, mille abil saad teada, kes sa tegelikult oled
Haulwen Nicholas

Kirjastus Varrak 
145 lk, kõva köide, 190 × 216 mm

• 25 klassikalist ja uut isiksuse kirjeldamise mudelit
• testitulemuste detailne analüüs ja tõlgendused
• selgitusi isiksust mõjutavate ja kujundavate tegurite kohta
• näpunäiteid, kuidas avastada iseenda põhiomadusi: emotsionaalne 

intelligentsus, oskus rahaga ümber käia,  juhioskused, armastuse keel jpm.

KOMPLEKTI 
KLUBIHIND 

23.90

TAVAHIND 
45.80

Augusti klubiraamat 
„Mõrumagus” on üsna eriline 
ja oluline. Esmapilgul võib 
teema meie edule ja pidevale 

rõõmsale tegutsemisele orienteeritud 
ajal ja ühiskonnas isegi kummaline 
tunduda. Ent just sellepärast, et nii 
sotsiaal- kui tavameedia on pilgeni täis 
pidevaid rõõmurõkatusi, on paljudel 
meist kosutav teada, et me pole oma 
veidi mõtlikuma meelelaadiga sugugi 
üksi. Temperamenditüübid on erinevad 
ja melanhoolsematel inimestel on 
tegelikult ootamatuid eeliseid ja 
tugevusi. Seda näitab autor, TED-
kõneleja ja ülemaailmseks mõjuisikuks 
kujunenud Susan Cain oma raamatus 
veenvalt. „Mõrumagus” on saanud 
tohutult populaarseks ilmselt just 
seetõttu, et ajad on keerulised ja ärevad, 
paljud on kogenud ootamatut üksindust 
ja elumuutusi ning tõeliselt hea on saada 
julgustav sõnum, et seda kogemust on 
võimalik tugevuseks pöörata. Nii igaühel 
eraldi kui meil kõigil koos.

Ilukirjanduse sõbrad leiavad ajakirja 
sirvides, et märksõnaks on sel kuul 
lemmikraamatute kauaoodatud uued 
osad. Olgu selleks siis „Peetri keisrinna” 
või kaptenist kirjaniku Lembit Uustulndi 
„Avamere” sarja jätk. Jätkuvad ka 
romantilised lood Ranna tänava 
pagariärist. On värsket krimikirjandust ja 
kultusraamatute uue kauni kujundusega 
kordustrükke. Tõsisem kirjandussõber ei 
jäta kindlasti tähelepanuta Jonathan 
Litelli ja Marcel Prousti suurteoste 
eestindusi.

Ilusat lõikuskuud, meelde
jäävaid lugemiselamusi!

MALL PAAS
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MÕRUMAGUS
Kuidas kurbus ja igatsus meid täiustavad
Susan Cain

AUTOR AVALDAB MÕRUMAGUSA MEELELAADI EELISED, 
AGA KA PÕHJUSED, MIKS ON NIIVÕRD KEERULINE SELLE 
VÄÄRTUST MÕISTA.
 Mõrumagus meelelaad tähendab kalduvust igatseda, õhata ja 
kurvastada; teravat teadlikkust aja möödumisest; torkivat rõõmu 
kõigest ilusast. See teadvustab, et valgus ja pimedus, sünd ja surm – 
magus ja mõru – kuuluvad igavesti kokku.

Kui oled kunagi mõelnud, miks 
sulle meeldib kurb muusika ... 
sind lohutab või inspireerib vihmane päev ...
 reageerid intensiivselt muusikale, kunstile, loodusele ja ilule ...
… siis on mõrumagus meelelaad omane ka sulle.

Raamatuga „Vaikne jõud” (Varrak, 2015) innustas Susan Cain meie 
ühiskonda väärtustama alahinnatud ja asendamatuid introverte meie 
keskel, avaldades varjatud võimu, mida palja silmaga ei näe. Nüüd 
rakendab ta samasugust segu uurimistööst, jutuvestmisest ja mäles-
tustest, et uurida, miks me kogeme kurbust ja igatsust ning kuidas 
mõrumagusa meelelaadi omaksvõtmine ja olulisele kohale asetamine 
on kindlaks teeviidaks, mis juhatab meid loovuse, ühtekuuluvuse ja 
transtsendentsi suunas.
 Autor näitab, et mõrumagus meelelaad on vaikne jõud, mis aitab 
meil ületada nii isiklikku kui ka kollektiivset valu. Kui me ei tunnista 
omaenda südamevalu, ütleb ta, võime seda tekitada teistele – vägi-
valla, üleoleva suhtumise ja hülgamise kaudu.  
Aga kui mõistame, et kõik inimesed tunnevad – 
või saavad tundma – kaotust ja kannatust, saame 
pöörduda üksteise poole.
 Ulatuslike ebakõlade ja inimliku ärevuse aegu 
ühendab „Mõrumagus” meid sügaval ja ootama-
tul moel.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liisa Koppelmaa 
280 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 55459

KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. august

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

Ärivõrgustiku LinkedIn väitel kuulub 
SUSAN CAIN kümne kõige kaalukama 
mõjuisiku hulka maailmas. Ta on 
tunnustatud kõneleja ning kirjutanud 
auhinnatud raamatud „Quiet Power”, 
„Quiet Journal” ja „Vaikne jõud: introver-
dina maailmas, mis ei lakka rääkimast”. 
Tõlgitud rohkem kui neljakümnesse 
keelde, on „Vaikne jõud” (Varrak, 2015) 
esindatud paljudes edetabelites, 
püsides seitse aastat New York Timesi 
menukite nimekirjas, ja nimetatud aasta 
parimaks raamatuks Fast Company 
poolt, mis on paigutanud Caini ka 
nimekirja „Most Creative People in 
Business”. Susani TED-konverentsi 
kõnesid on vaadatud üle 40 miljoni 
korra. Külastage tema kodulehte 
susancain.net.

SISSEJUHATUS:  
Mõrumagusa mõjuvõim 

1. OSA
Kurbus ja igatsus
Kuidas saab valust loovus, 
transtsendents ja armas-
tus?
1. PEATÜKK. Milleks on 
kurbus hea? 
2. PEATÜKK. Miks me 
igatseme täiuslikku ja 
tingimusteta
armastust? (Ja kuidas on 
see seotud meie armastu-
sega kurbade laulude, 
vihmaste päevade ja kõige 
jumaliku vastu?) 
3. PEATÜKK. Kas loovus on 
seotud kurbuse, igatsuse ja
transtsendentsiga? 
4. PEATÜKK. Kuidas tulla 
toime armastuse kaotami-
sega? 

2. OSA
Võitjad ja kaotajad
Kuidas positiivsuse türannia 
varjus autentselt elada ja 
töötada?

5. PEATÜKK. Kuidas võttis 
südamevalust sündinud 
rahvus üle normatiivsete 
naeratuste kultuuri? 
6. PEATÜKK. Kuidas saada 
üle pealesunnitud 
positiivsusest töökohas ja 
mujal?

3. OSA
Surelikkus, kaduvus ja lein
Kuidas elada teadmisega, 
et surmast pole pääsu ei 
meil ega meie lähedastel?
7. PEATÜKK. Kas peaksime 
püüdlema igavese elu 
poole?
8. PEATÜKK. Kas peaksime 
püüdma leinast ja 
kaduvusest üle saada?
9. PEATÜKK. Kas me 
pärime oma vanemate ja 
eelkäijate valu? Ja kui nii, 
kas saame seda praegu 
ümber muuta?
KOODA: Kuidas minna 
koju 

Foto © Aaron Fedor

Ulatuslike ebakõlade ja inimliku 
ärevuse aegu ühendab „Mõrumagus” 
meid sügaval ja ootamatul moel.
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. august

Mida tähendab mõru  
koos magusaga on Rita 
Rätseppale tuttav tunne  
ja teadmine. Teda kui 
loomingulist inimest 
puudutas sügavalt autori 
käsitlus vaadata loovust 
läbi mõrumagusate prillide.  

Millised mõtted peas keerlesid, kui 
panite käest raamatu „Mõrumagus”? 
Kõigepealt turgatas pähe kaks mõtet. 
Me kõik oleme kannatavad olendid. 
Minu mõttelaadiga haakub vägagi 
autori mõte: „Võiksime meeles pidada, 
et ükskõik kui vastumeelne kellegi 
arvamus meile paistaks või kui särav ja 
söakas keegi ka ei tunduks, on nad 
kannatanud või kannatavad edaspidi.” 
Ära kunagi mine ülbeks ja ära ole 
kunagi üleolev, mitte ühelgi moel. 
Oluline on aukartus Elu ees, sügav 
sugulus kõikide teiste Hingedega. 
Teiseks – kuidas reageerida valule? 
Seda tunnistades saad muuta valu 
hoopis loovuseks ja armastuseks. Meid 
saadab ja käivitab Igatsus. Igaühel on 
see erinev, aga meis kõigis on olemas 
igatsus ja igatsusvalu. Minoorset 
muusikat uurinud teadlased leidsid, et 
kurbus on ainus negatiivne emotsioon, 
mille muusikaline väljendus meid 
ülendab. 

Kui nõus olete autori 
seisukohtadega?
Olen autoriga nõus, et nüüdisaegne 
kultuur pole õpetanud meid küsima 
olulisi küsimusi. Valgus ja pimedus, 
sünd ja surm, mõru ja magus kuuluvad 
igavesti kokku. 
 Melanhoolia ja depressioon on 
erineva tunnetusega. Melanhoolias on 
sügavust, ilu, tundlikkust, teadlikkust. 
Olen oma koolitustel peaaegu alati 
rääkinud, et esmatähtis on hoolitseda 
iseenda eest. Sellest, kui oluline on olla 
empaatiline kõigepealt enda vastu. 
Kui me ei arenda endas enesehoolivust, 
kui me oleme ennast tühistavate mõtete 
ja käitumisega, siis ei suuda me olla 
empaatilised ka teiste inimeste suhtes. 
Sa hoolitsed iseenda eest, et saaksid 
seeläbi hoolitseda ka teiste eest.

Meid saadab ja käivitab  
igatsus

Foto Scanpic/Stanislav Moshkov
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KLUBIRAAMAT

Elada tuleks täna, siin ja praegu. See 
mõte mõjub kindlasti klišeelikult, aga 
see on minu sügav veendumus täna, 
siin ja praegu. Eks olen ka ise noorena 
olnud tormaja. 
 Igapäevaelus me otsime ja eeldame 
elult ja kõikidelt täiuslikkust, tihti ka 
endalt. Näen oma töös, kui palju see 
tekitab pingeid ja stressi. Tegelikult 
oleme kõik täiuslikkusest kaugel. Vaja 
on julgust ja oskust olla see, kes sa oled. 
Teha, mida sulle meeldib teha. Sa ei pea 
midagi, välja arvatud armastama 
ennast, oma ligimesi ja elu. 
 Sügav teadlikkus aja kaduvusest on 
mõrumagusa meelelaadi võrdkuju.
 Mulle tundub, et paljud mured 
saavad alguse vähesest kontaktist 
päris-, reaalse  eluga. Oskamatusest 
tunda ja tulla toime päris tunnetega. 

Keegi meist ei taha elada murtud 
südamega ega elus läbi kukkuda. 
Raamat lohutab: „Ainult surnud ei 
tunne stressi ega südamevalu.” 
Kurbuse kogemine on üks neist 
vähestest hetkedest, mil inimesed 
lubavad endale tõelist haavatavust. 
Nagu raamatu autor kirjutab: „See on 
aeg, kui meie kultuur lubab meil olla 
oma tunnete suhtes täiesti aus.”  See on 
hetk, kus kogeme päris mina. Tõelist 
kontakti enda tegeliku loomusega, ilma 
igapäevaste maskide ja rollideta. 
Kui poleks kukkumist, siis poleks 
õppimisvõimalust. Seda tuleks võtta kui 
kingitust saada teada midagi olulist 
enda sisekosmose ja ümbritseva 
maailma kohta. Minu üks õpetajaid on 
öelnud, et igas olukorras saab mõelda, 
kuidas see on sulle kasulik. Oma elust 
võin öelda, et nii see ka on. Sel hetkel 
see loomulikult ei tundu nii, aga taju 
neid tundeid enda sees, lase aeg mööda 
ja sa saad teada, et just nii oligi vaja. 
Mul oli seda raputust vaja, sest oli vaja 
midagi väga tugevalt selgeks saada. 
 Oluline on kogeda enda sees olevaid 
emotsioone teadlikult. Kurbust, viha, 
igatsust, solvumist, pettumust jne. 
Oluline on neid teadvustada, kogeda, 
mitte ignoreerida ega maha suruda. 
Muuda igasugune valu, millest sa 
vabaneda ei suuda, oma loominguli-
seks väljenduseks või leia keegi, kes 
seda sinu eest teeb. 

Raamatus on juttu erinevatest 
religioonidest. Kas usklikel inimestel 
on lihtsam elus hakkama saada? 
Ma ei tea, kas just lihtsam elus hak-
kama saada, aga usk kindlasti toetab 
inimese toimetulekut. 
 Inimene vajab kuuluvuse tunnet. 
Kuulumise tunne annab meile ka toe 

olemiseks, elamiseks. Religioon, mis 
iganes usk see ka poleks, annab selle 
meie-tunde. Ma kuulun kuhugi, on 
olemas inimesed, kelle hulka ma 
kuulun. 
 Minu enda mõttelaad on võetud 
Osholt: kui sa näed Jumalat, siis tapa 
ta. Ehk – Jumal elab meie enda sees, sa 
ei peaks kunagi järgima kedagi pimesi. 
Kui sa märkad, et oled sellel teel, siis 
lõpeta see teekond ja vaata endasse, 
sest vastused kõikidele küsimustele on 
sinu enda sees. 

Kes võiks seda raamatut lugeda?  
Kes peaks seda lugema lausa kohus-
tuslikus korras?
Kindlasti soovitaksin seda raamatut 
kõigile, keda see kõnetada võiks. Seega 
n-ö kohustuslik kõikidele mõtlevatele 
inimestele, aga eelkõige nendele, kes on 
valmis välja tulema elu ja elukvaliteeti 
piiravast ohvrirollist. Kes on valmis 
leidma vastuseid ja edasi liikumist enda 
seest. Keda vähegi huvitavad psühho-
loogilised ja neuroloogilised protsessid. 
Kuidas toimivad põhjus-tagajärg seosed 
ja kuidas kõik vastused on meie enda 
sees olemas, kui vaid saame endaga 
kontakti ja kuulame omaenda sisehäält, 
mitte ei ole ego mõju all. Ega  lase 
ennast ümbritseva maailma mürast 
mõjutada. 
 Igavikulisuse tajumine, tänulikkus ja 
armastus selle tõelises olemuses on 
teekond sisemise rahu juurde.  

Meid saadab ja käivitab  
igatsus

Kas saite raamatust teada midagi 
uut, mida varem ei teadnud?  
Raamatus on palju viiteid erinevatele 
uuringutele, mille kohta oli huvitav 
teada saada. Väga põnevad ja samas 
üliloogilised on seosed kurva muusika, 
emotsioonide ja füsioloogia vahel. 
Mulle meeldisid väga autori poeetilised 
mõttekäigud, kuidas kurb muusika 
meid puudutab ja mõjutab. Samuti 
viited varasematesse aegadesse: Kreeka 
mütoloogia, vanade aegade filosoofid. 
See kõik mõjub ja annab tänases 
maailmas kuidagi eriti väärtusliku 
puudutuse. 
 Seda ma tõepoolest ei teadnud, et on 
iidne uskumus, et inimkeha koosneb 
neljast kehavedelikust või vedelast 
ainest, mis vastavad neljale erinevale 
temperamenditüübile: melanhoolik 
(kurb), sangviinik (rõõmus), koleerik 
(agressiivne) ja flegmaatik (rahulik). 
Nende vedelike suhteline kogus pidi 
vormima meie isiksust. Kuulus Kreeka 
arst Hippokrates uskus, et täiuslikus 
inimeses on harmooniline tasakaal 
kõigist neljast. Ent paljud meist 
kalduvad vaid ühe suunas. 

Miks on melanhoolia ja mõrumagu-
sad tunded vajalikud?
Et olla päris inimesed. Et kogeda Elu 
päriselt. Olla kohal ja tajuda samas nii 
Elu igavikulisust kui ka kaduvust. Suurt 
Kõiksust ja ühtekuuluvust.  
Sri Sri Ravi Shankar on öelnud: 
„Maiste asjade järele igatsemine 
muudab sind loiuks. Lõpmatuse järele 
igatsemine täidab sind eluga. Tuleb 
osata igatsuse valu kanda ja edasi 
liikuda. Tõeline igatsus toob esile 
õndsusehetked.” 
 Mäletan kuidas ma kuulasin 
üheksakümnendatel Ravi Shankari 
vinüüle. Sa ei saa aru sõnadest, tajud 
lihtsalt sügavat rahu. 

Kui palju puutute raamatus kirjelda-
tud probleemidega kokku oma 
igapäevatöös? 
Puutun kokku paljude teemadega, mida 
raamatus käsitletakse: julgus erineda, 
julgus olla mina ise, tunnistada, et minu 
elulaad ja mõtted ei ühti peavooluga. 
Tihti paraku ei teatagi, kes olen mina, 
mida tahan just mina. Lihtsalt min-
nakse vooluga kaasa ja ollakse tegeli-
kult segaduses ja õnnetud.
 Meil puudub tihti empaatia nende 
suhtes, kes on meiega eriarvamusel. 
Oskamatus väärtustada Elu. Torma-
takse ja tegutsetakse arutult, nagu oleks 
elu igavene. Inimesed paraku kogevad 
elu väärtust ja kõige olulisemaid hetki 
alles siis, kui elu lõppema hakkab. 

RITA RÄTSEPP 
Näitleja ja psühholoogiline nõustaja. 
Kolme lapse ema. Lõpetanud Eesti 
muusika- ja teatriakadeemia 
lavakunstikooli. Töötanud  draama- ja 
nukuteatris. Näitlejate liidu liige ja 
vabakutseline näitleja.
 Psühholoogi hariduse omandas 
professionaalse psühholoogia 
erakoolis, Audentese ülikoolis. 
Sotsiaalteaduste magistrikraadi 
psühholoogia erialal sai akadeemias 
Nord. Töötanud koolipsühholoogina 
Rocca al Mare koolis. Praegu nõustab 
lapsi ja täiskasvanuid oma erapraksises 
ja erakliinikus City Tervisekliinik.
 Paljude psühholoogiateemaliste 
artiklite autor. Podcast’i „Vaimse 
tervise heaks” saatejuht. Tegutseb 
aktiivselt koolitusturul, viies läbi 
erinevaid koolitusi ja loenguid 
enesejuhtimise, enesearengu ja laste 
kasvatuse teemadel. 
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VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

KULDKALAKE
Avameri IV osa
Lembit Uustulnd

Romaanisarja neljas osa „Kuldkalake” annab pildi kolhoosi Kaluri Poeg 
elujärjest murrangulisel 1988. aastal, kui loodi Rahvarinnet, möllasid 
rohelised ja kolhoos püüdis kuidagi ots otsaga kokku tulla. Kõigil oli suus 
IME-projekt ja võideldi fosforiidi kaevandamise vastu. Gorbatšovi 
suunamisel saabus Eestisse kompartei esimeseks sekretäriks Vaino 
Väljas.
 Kapten Volmer on olude sunnil määratud kamandama väikest 
krevetitraalerit Tipton, mille kolhoos on andnud Nõukogude Liidu 
hüdrograafiateenistuse käsutusse. Viimane on Nõukogude sõjaväe-
organisatsioon, millel peale majakate ehitamise ja tulepoide paigalda-
mise tundub olevat ka veel muid huvitavaid ja mitte avalikke ülesandeid. 
Eesti majandusmaastikule ilmuvad esimesed välisinvestorid, kes leiavad 
siit paljut, mille üle imestada, taibates samas, et õigetel tingimustel võib 
siin kokku lüüa miljoneid. Kõik see muudab pildi ootamatult kirjuks ja 
mitmekesiseks, kuid väga murederohkeks lihtinimesele, kellele kuuluta-
takse avalikustamist, sõnavabadust ja uutmoodi mõtlemist, samal ajal 
kui poodidest vaatavad vastu tühjad letid ja riiulid ning suhkur, kohv, viin 
ja veel palju muud on talongikaup. Oli aasta 1988 …

Kirjastus Varrak 
328 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 55176

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

24.90

Värske pensionär Lembit Uustulnd 
kirjeldab oma elu lühendiga MAK. 
See tähendab: meri, akordion ja 
kirjandus.  

Armastuse mere ja kirjanduse vastu on 
ta saanud kodust. Juba varases nooru-
ses keelas vanatädi, kes oli talle ja 
vennasele vanaema eest: „Poisid, võtke 
kisa-kära vähemaks, Vana kirjutab!” 
Vana oli muidugi armastatud kirjamees 
Albert Uustulnd. 

Ilmselt pärineb huvi kirjanduse vastu 
isapoolselt vanaemalt. Vaese rannatalu 
perenaine pidi hommikust õhtuni tööd 

rügama. Ent ta luges õlilambi valgel tihti 
kella kolmeni, kuigi pidi juba kell kuus 
lauta lehmi lüpsma minema.

Meri on Saaremaal ümberringi ja isa 
võttis pojad kaasa nii kalaretkedele, 
paadiga sõitma kui ka tihti jalutama, 
mereäärse loodusega tutvuma. Mere-
mehe ametile pani aluse hoopis sauna-
lava. Laupäeva õhtuti oli isa sõber vana 
meremees Kutt kohal nagu viis kopikat. 
Tema oli kündnud esimese Eesti ajal 
merd aurulaeva kütjana, kõik maailma 
mered ja ookeanid risti-põiki läbi 
seilanud. Jutud, mida vanemad mehed 
saunalaval pajatasid – merest, kaugetest 

Mida 
ta jälle 
kokku 
luiskab?

Kapten Lembit Uustulnd koos abikaasa Eerikaga Silja Festivali sillas. 
Foto: erakogu

LEMBIT UUSTULND
Sündinud 25. juulil 1952 Kuressaares. 1970. aastal 
suundus õppima Leningradi kõrgemasse merekooli, 
mille lõpetas 1976. Asus kolmanda tüürimehena tööle 
Eesti merelaevanduses. 1970 abiellus endise klassiõe 
Eerikaga. Tütar Rita on eesti filoloog. Juriidilise 
haridusega poeg Priit kaitses magistrikraadi 
majanduses. 
1979. aastal suundus tööle kalurikolhoosi Saare 
Kalur. Kaugsõidukapteni diplom aastast 1986. 
Sõitnud kaptenina kaubalaevadel mitmes välisfirmas 
ja kaheksal Tallinki reisilaeval. 
2021. aastal sai Valgetähe V klassi ordeni. 
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Avameri I osa
KAPTEN
Lembit Uustulnd
Esimene osa romaanisarjast jutustab 
kolhoosiajast 1980. aastate alguses. See 
oli aeg, kui kalurid püüdsid kala kaugetel 
Aafrika randadel ja selliste laevadega, 
mille pardale praeguseid meremehi ei 
meelitaks mingi nipiga. See oli aeg, kui 
kommunistliku partei direktiivid lasti 
ühest kõrvast sisse ja teisest välja ning 
toimetati oma toimetusi edasi. Praegu-
sele põlvkonnale on see võõras ja kauge. 
Kuid see on ju meie lähiajalugu.

Kirjastus Varrak 
344 lk, kõva köide, 143 × 203 mm

KOOD 44422

Avameri II osa
KALAMEHE MÕRSJA
Lembit Uustulnd
Romaanis jätkuvad SRTR Roobaku 
meeskonna ponnistused kalapüügil 
Aafrika vetes ning ootamatu dokiremont 
Luandas, kus samal ajal on poliitiline 
situatsioon läinud väga teravaks, kaldal 
käib sõda ja kohalikule nõukogude 
kogukonnale on välja kuulutatud 
48-tunnine valmisolek evakuatsiooniks. 
Selles segaduses, kus keegi ei tea ega 
tahagi midagi teada, peab noor kapten 
Volmer näitama iseloomu. 

Kirjastus Varrak 
336 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 47720

Avameri III osa
NAERUKAJAKA NUTT
Lembit Uustulnd
Angolast võtab SRTR Roobaku kursi Kanaari 
saartele, kalameeste unistuste maale, kus 
meeskonda ootab lennureis koju. Võiks 
arvata, et kõik halb on seljataga, kuid 
paraku peavad nii Jaak Volmer kui Alfred 
Kraavik nentima, et kuival maal need õiged 
jamad alles hakkavad.
 Vaatamata muredele ja raskustele tuleb 
rannarahval oma tööde ja tegemistega ikka 
edasi minna, sest igaühele meist on antud 
aeg ja koht ajaloos.

Kirjastus Varrak 
368 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 49533

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
22.90

maadest, eksootilistest loomadest 
Aafrikas, mustadest naistest –, olid 
marupõnevad ja vahel isegi pikantsed. 
Kaup oli selline, et poiss võib neid 
kuulata, kui suudab meestega võrdselt 
leili taluda. 

Kirjandusse tuli Lembit Uustulnd 
suhteliselt hilja: 45-aastaselt. Kuna isa 
kirjutas hästi ja oli igas mõttes suureks 
eeskujuks, siis vaevasid poega aastaid 
kahtlused, kas tema kirjutamissoov on 
tingitud tahtest isa jäljendada või on tal 
tõepoolest midagi huvitavat lugejale 
öelda. Lõpuks otsustas asja tol ajal 
meedias vohanud arvamus, et eestlase 
parim roog on teine eestlane. See 
pahandas hingepõhjani ja nii kirjutas ta 
sihilikult veidi naiivse luureteemalise 
põnevusromaani „Kiikhobune Antverpe-
nist”. Peategelased on ametis erinevate 
riikide luureteenistuses, kui aga nende 
endine kodumaa vajab, siis löövad seljad 
kokku ja tegutsevad isamaa huvides. Selle 
540-leheküljelise teose valmimine nõudis 
4,5 aastat. Toonane töö kaptenina 
välisfirmade laevadel tähendas vähemalt 
viit kuud merel ja umbes kolme-nelja 
kuud maal. Laevas sellist raamatut ei 
kirjuta, sest kapteni kukil on vastutus 
laeva, inimeste ja veoste eest, mis kõik 
maksavad kõva kopika. Esikteos saadeti 
1998. aastal romaanivõistlusele. Abikaa-
sale ütles noor autor, et oleks väga 
õnnelik, kui tuleks vähemalt väike 
kriitikamärge või arvustus. Siis saaks 

kaaluda, kas visata sulg prügikasti või 
kriipseldada edasi. Suureks üllatuseks 
tuli teine koht, esikohast lahutas üks 
punkt. See lõi pahviks.  

Kõik kirjutamised toimuvad kodus 
oma kirjutuslaua taga. „Avamere” viies 
osa valmib käesoleva aasta lõpuks. 
Eelaimus ütleb, et see ei jää viimaseks. 

Lembit Uustulndile meeldib maakoh-
tades lugejatega kohtumas käia. Just 
seal kuuleb tõelist tagasisidet inimestelt. 
Samuti meeldib talle, kui inimesed 
võtavad vaevaks raamatute esitlusele 
tulla. Siis on tunda, et kirjatöö läheb 
kellelegi korda. Ta kiidab koostööd 
kirjastusega Varrak, mis on kestnud juba 
23 pikka aastat. 

Suure rõõmuga märgib kirjanik, et 
tütrepojas on kirjutamisgeen samuti  
olemas. Alles mõni aeg tagasi ilmus 
noorte kirjandusajakirjas Värske Rõhk 
tema novell „Hea päev”.

Miks peavad inimesed raamatuid 
lugema? Ega ikka pea küll! Teisalt võiks  
küsida, miks peab inimene sööma, 
jooma, magama. Kas need pole meie 
esmavajadused? 

Lembit Uustulnd tahaks püüelda selle 
poole, et lugeja piiluks vähemalt pool 
tundi enne uinumist tema raamatusse ja 
huvituks, mida paganat ta siis nüüd on 
siin kokku luisanud.  

Loe pikemat lugu: varrak.ee/category/
raamatuklubi-uudised/

Kõige suurem tunnustus
Loeb kõige suuremaks tunnustuseks 
seda, kui mõni meremees, kes kunagi 
on kuulunud laevameeskonda, ei pööra 
teda kohates nägu kõrvale ega astu 
vastaspoole teed, vaid tuleb ligi, pistab 
käe pihku ja pärib: „Tere, härra kapten, 
kuidas teil siis läheb?” 

Teosed
„Kiikhobune Antverpenist” (1999)
„Süvameri” (2001)
„Reis võlgu” (2004)
„Ruutuemanda sündroom” (2007,   
 „Kiikhobune Antverpenist” järg)
„Merejutud” (2009)
„Kapten Kollo. Mereelu – elumeri” 
(2010, elulugu)
„Ta ujub siiski ...” (2011, lasteraamat)
„Kapten Toivo Ninnase üheksa lainet” 
(2012, elulugu)
„Avameri. Kapten” (2018)
„Avameri. Kalamehe mõrsja” (2019)
„Avameri. Naerukajaka nutt” (2020) 
„Operatsioon „Lossivaim”” (2021, 
lasteraamat) 
„Avameri. Kuldkalake” (2022) 
Praegu on käsil „Avamere” viies osa. 
Läti keelde on tõlgitud: „Kiikhobune 
Antverpenist” ning „Süvameri” 

Klubiliikmetele augustis soodushinnad!
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KLUBI SOOVITAB

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Faina Laksberg 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
384 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 55282

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

SUVI RANNA TÄNAVA  
VÄIKESES PAGARIÄRIS
Jenny Colgan
Cornwalli krahvkonda Mount Polbearne’i saarele on saabunud suvi ja Polly 
Waterford on õnnelikum kui eales varem. Ta on nimelt armunud: imeilusasse 
mereäärsesse alevisse, mida peab oma koduks, tema juhtimisel tegutsevasse 
Ranna tänava pagariärisse, oma kallimasse Huckle’isse ning, mis seal salata, ka 
pisikesse Neili-nimelisse lunnipoissi.
 Ja ometi on läbi alevi vuhisevas leebes suvetuules midagi rahutuks tegevat. 
Hiljuti leseks jäänud Selina loodab, et Mount Polbearne’i kolides leiab ta 
oma leinale lohutust, aga Pollyl on saladus, mis võib sõbranna vaevalise 
taastumisprotsessi peatada. Vastutuskoorem, mille Huckle arvas olevat selja 
taha jätnud, on mehe elus tagasi ning Pollyl on aina raskem tema pika äraoleku 
jooksul üksi hakkama saada.
 Polly sõelub jahu, sõtkub tainast ja küpsetab saia, aga miski ei hoia ära tormi, 
mille tulekut ta ette aimab: kas tõesti kaotab Polly kõik, mida armastab?

JENNY COLGAN (snd 1972) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja menukas šoti 
autor, kelle romaanid on võitnud mitmeid auhindu. „Suvi Ranna tänava väikeses 
pagariäris” on mõtteline järg romaanile „Ranna tänava väike pagariäri”, mis 
ilmus eesti keeles 2021. aastal. Ka selle raamatu kaante vahelt leiab lugeja seitse 
isuäratava küpsetise retsepti.

Voltaire on leedu aadlinaise Marta Skowrońska, tsaar Peeter I abikaasa ja 
esimese Vene keisrinna Katariina I elu nimetanud „kõige uskumatumaks 
esilekerkimiseks, 18. sajandi Tuhkatriinu looks”. Kuid see autentsetele 
allikatele tuginev romaan lõhub igasuguseid muinasjutulisi stereotüüpe.
 Hommik, algavad keisrinna agoonia viimased kaksteist tundi. 
Halastamatult lähenev surm ja Jumala kohtupidamine, siin maailmas 
otsa saav aeg reastavad Katerina mõtteis mälupilte, mis muutuvad elu 
aruandeks.
 Võimu tippu tõusnud valitseja, küpsuse künnise ületanud naine, üha 
sünnitav ja leinav ema, suure inimese abikaasa. Kaks reisi – läände ja 
itta – sunnivad teda mõtlema, milline on tema mehe loodav impeerium 
ja kelleks on muutunud ta ise. Saatus on talle välja mõõtnud peaaegu kõik 
rollid, mis vaid naisele osaks saada võivad. Kuid viimasel reisil omaenda 
hinge tagumistesse soppidesse otsib ta vastuseid: kas võim vabastab või 
vangistab? Kummale poole kaldub tema viimse kohtupäeva kaal?
Kunstiajaloo doktori, menuka leedu kirjaniku Kristina Sabaliauskaitė 
romaanidiloogia „Peetri keisrinna” tugineb epohhi põhjalikule uurimisele, 
autentsetele allikatele ning ajalooliste isikute säilinud kirjadele. 

PEETRI KEISRINNA I OSA
Kristina Sabaliauskaitė

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Kattel 
304 lk, kõva köide 
150 × 203 mm

KOOD 50935

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
23.90

PEETRI KEISRINNA II OSA
Kristina Sabaliauskaitė

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90Kirjastus Varrak 

Tõlkinud Tiina Kattel 
304 lk, kõva köide, 150 × 203 mm
KOOD 54605

Augustis soodushind!



9SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

VÄRSKE KRIMIKIRJANDUS
    

 

Kunagise Tõeliste Mõrvade klubi liige Aurora Teagarden 
on saanud kena päranduse, kuid ta tunneb, et pidev 
jõudeelu talle siiski ei sobi. Nii otsustab ta õppida uue eriala 
ning proovib kätt kinnisvaraagendina oma ema büroos. 
Klientidele üht kohalikku häärberit näidates kohtub ta 
kõigepealt kütkestavalt mehise Martin Bartelliga ja seejärel 
konkureeriva kinnisvarabüroo agendi surnukehaga. Aurora 
püüab välja selgitada, kas inimjaht on kuulutatud kõigile 
kinnisvaraagentidele või ainult nende sekka kuuluvatele 
ekstreemseid seiklusi otsivatele naistele.
 

Martial Bellion veedab oma naise ja kuueaastase tütrega 
Réunioni saarel puhkust. Pärast omavahelist tüli jääb naine 
kadunuks ja teda ei suudeta kusagilt leida. Martialist saab 
alguses küll tunnistaja, peagi aga hakatakse teda ennast pidama 
peamiseks kahtlusaluseks. Ta otsustab oma tütrega põgeneda, 
et päästa talle kõige armsamad. Korraga aga ärkavad ellu 
kummitused Martiali eelmisest elust ja algab peadpööritav hea 
ja kurja võidujooks …

Kaks noort meest jäävad kummalistel asjaoludel kadunuks. 
Samal ajal avastab juhuslik möödakäija mahajäetud lennuvälja 
tühjana seisvast sõjaaegsest angaarist kahtlase vereloigu ja 
peatselt põleb mereäärsel platsil maani maha ühe kadunud 
noormehe haagismaja. Jõukas talupidaja aga avastab 
puhkusereisilt naastes, et tema hirmkallis traktor on varastatud. 
Kõige selle vahel hakatakse seoseid otsima ja sündmused 
võtavad kiiresti pahaendelise pöörde.
 Üleminspektor Banksi ja tema meeskonna ees on nõutuks 
tegev mõistatus, sest kõigele lisaks leitakse tormis kuristikku 
varisenud raskeveoki laadungi hulgast midagi ootamatult 
võigast. Tasapisi võtab uurimine tuurid üles. Banks tungib üha 
sügavamale kuritegevuslikku võrku – kellegi äärmiselt ohtlik 
tegevus tuleb päevavalgele tuua.
 Yorkshire’i nõmmede karmkaunis maastik, inimsuhete soojus 
ja hinge paitav muusika loovad kogu sündmustikule oivalise 
tausta.
*
Üleminspektor Banksi krimilugude sarjast on varem eesti keeles 
ilmunud „Pilk pimedusest”, „Pühendunud mees”, „Vältimatu 
lõpp”, „Ripporg”, „Pimeduse varjus” ja „Revolutsiooni lapsed”.

TAPAMAJA 
BLUUS
Peter Robinson

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Malle Klaassen 
344 lk, pehme köide 
145 × 200 mm

KOOD 55510
TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

KOLM 
MAGAMIS-
TUBA, ÜKS 
LAIP
Aurora Teagardeni 
müsteeriumid 3
Charlaine Harris
Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
240 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55503

HOIA MUL 
KÄEST
Michel Bussi
Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Madis Jürviste 
328 lk, pehme köide 
145 × 203 mm

KOOD 53837

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Chrissie on 8-aastane ja tal on saladus: ta on just tapnud 
väikese poisi. Selle meenutamine paneb tema kõhu kihi-
sema nagu plaksusuhkur. Tema mängukaaslased on man-
netud ja nende emad surmani kohkunud ning hoiavad 
lapsi kodus luku taga. Terve ümbruskond on jõhkrast kuri-
tööst vapustatud. Ent Chrissiel on kõik kontrolli all: ta on 
parim müürilkõndija, ta teab, kuidas saada tasuta kommi, 
ja nüüd on ta joobunud võimutundest, mida ta kodus – 
kus toitu on napilt ja armastust veelgi napimalt – kunagi 
kogeda ei saa.
 20 aastat hiljem elab täiskasvanud Chrissie uue nime 
all teises linnas. Üksikemana on tema ainsaks sooviks pak-
kuda tütrele seesugust lapsepõlve, millest ta ise ilma jäeti. 
Seepärast ongi ähvardavalt helisev telefon niivõrd hirmu-
tav. Teda otsitakse, minevik on talle kannule jõudmas ja 
Chrissie kardab kaotada ainust olendit maailmas, kellest 
ta hoolib – oma last.
*
NANCY TUCKER on lõpetanud Oxfordi ülikooli 
eksperimentaalpsühholoogia eriala. Ta on töötanud 
laste ja noorte psühhiaatriaosakonnas, tegelenud ka 
täiskasvanute vaimse tervise probleemidega.

KEVADE 
ESIMENE 
PÄEV
Nancy Tucker

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jaana Peterson 
328 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55312
TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

Augustis soodushind!
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ILUKIRJANDUS 
    

   

Kuuskümmend aastat kestev lugu vastamata armastusest 
Kariibi rannikulinnas võiks mõjuda üsna tavapärase melo-
draamana. Márquez kasutab siin lausa mõnuga traditsiooni-
liste seebiooperite klassikalisi võtteid, pidades seda samal 
ajal oma parimaks romaaniks. Aeg oma kordumatuses ja üha 
uutes järgnevustes moodustab koos troopilise keskkonna 
ja kirjaniku loodud tegelastega täiesti omamoodi fluidumi, 
mida meister omatahtsi voolib nagu savi.
 

Sofi Oksase autobiograafiline debüütromaan kujutab ühe pere 
kolme põlvkonna naise elu kahes sootuks erinevas ühiskonnas. 
Kirjeldades Eestis Läänemaal elava vanaema, soomlasega 
abiellunud ema Katariina ja tütre Anna elu nõukogude Eestis ja 
kapitalistlikus Soomes, loob Oksanen ilustamata pildi kogu
20.  sajandist, Ida ja Lääne vahelisest teravast lõhestatusest, mille 
mõju ulatub eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest 
tänapäevani. 

Marcel Prousti romaanisarja „Kadunud aega otsimas” on sageli 
nimetatud üheks 20. sajandi mõjukaimaks kirjandusteoseks. Sarja 
teine köide „Õitsvate neidude varjus” lisandub senistele eestin-
dustele „Swanni poolel” (1. köide), „Soodom ja Gomorra” (osa 4. 
köitest) ja „Taasleitud aeg” (viimane, 7. köide). Hoolimata tegelaste 
kordumisest saab kõiki köiteid selles sarjas lugeda omaette romaa-
nidena. Ning on tõenäoline, et just „õitsvatest neidudest” alustas 
Proustiga tutvumist suur osa kirjaniku kaasaegseid, kuna esimene 
köide ei teeninud avalikkuses erilist vastukaja, teine aga võitis 1919. 
aastal maineka Goncourti auhinna ja tegi Prousti üleöö tuntuks.
 „Õitsvate neidude varjus” katab jutustaja elust perioodi, mida 
laias laastus nimetatakse murdeeaks ja mis isiksuse kujunemises 
üldist arusaamist mööda ongi murrangulise tähtsusega. Siin saab 
minategelane oma esimesed õppetunnid armuasjades ning siin 
leiavad aset ka mõned kõige tähtsamad episoodid kirjanikuks saa-
mise keerukas loos, mida kogu romaanitsükkel enesest kujutab. 
*
MARCEL PROUST (1871–1922) on prantsuse modernismi suurkuju, 
vaieldamatult tähtsamaid autoreid kogu õhtumaises kirjandusloos. 
Tema olulisimaks panuseks on jõgiromaan „Kadunud aega 
otsimas”, mille seitsmest köitest jõudsid autori eluajal ilmuda vaid 
esimesed neli. Romaanitsükkel võtab enda alla üle nelja tuhande 
lehekülje ning selles esineb üle kahe tuhande tegelase. 

ÕITSVATE 
NEIDUDE 
VARJUS
Marcel Proust

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anti Saar 
Sari „Hieronymus” 
624 lk, kõva köide 
145 × 210 mm

KOOD 55527

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

ARMASTUS 
KOOLERA 
AJAL
Gabriel García 
Márquez

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Marin Mõttus 
456 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 55466

STALINI 
LEHMAD
Sofi Oksanen

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tauno Vahter 
432 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 55305

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

„Eumeniidid” on kui meie aja „Odüsseia”, mis rullub lahti 
läbi Teise maailmasõja. Raamatu lehekülgedel vilksatab 
rohkem kui kaks tuhat reaalset ja veidi vähem reaalset isi-
kut Hitlerist Eichmannini, Goebbelsist Göringini. Peatege-
lase ebatavaline saatus viib ta Babi Jari massihukkamiste 
tunnistajaks, mägijuutide küladesse Kaukaasias, Stalingradi 
alla, Pariisi tolle aja juhtivate intellektuaalide seltskonda 
ning otse põrgusse Poola ja Saksamaa koonduslaagrites.
 Sõdu ja konflikte käsitletakse ilukirjanduslikes teksti-
des enamasti ohvri vaatepunktist. Littell aga kujutab end 
SS-Obersturmbannführer Max Aue teadvusse. Autor tsi-
teerib tihti neid Georges Bataille sõnu: „Me ei ole ainult 
timukate võimalikud ohvrid: timukad on meiega sarnased 
inimesed. Me peame endalt küsima: kas meie olemuses on 
midagi, mis seesuguse õuduse võimatuks muudaks? Ja me 
oleme sunnitud vastama: ei, tõepoolest mitte midagi.”
*
Prantsuse-Ameerika kirjanik JONATHAN LITTELL on 
sündinud 1967. aastal. „Eumeniidid” pälvis 2006. aastal 
kaks Prantsusmaa kõige tähtsamat kirjandusauhinda – 
Goncourti ja Prantsuse Akadeemia preemia. Raamatut on 
tõlgitud pea kolmekümnesse keelde ning huvi selle vastu 
näib pigem kasvavat kui kahanevat.

EUMENIIDID
Jonathan Littell

TAVAHIND 
40.90

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heli Allik 
Sari „Moodne aeg” 
928 lk, kõva köide 
143 × 200 mm

KOOD 54506

Ilmub augusti 
teisel nädalal.

Ilmub augusti 
teisel nädalal.
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ILUKIRJANDUS

SHERLOCK HOLMESI LOOD II
Arthur Conan Doyle
Täieliku Sherlock Holmesi lugude 
kogumiku teine köide sisaldab järgmisi 
lugusid: „Sherlock Holmesi tagasitulek”, 
„Hirmu org”, „Viimane kummardus” ja 
„Sherlock Holmesi märkmeraamat”.
Käesolev raamat algab surnuks peetud 
Sherlock Holmesi ootamatu naasmi-
sega. Conan Doyle otsustas, et ta ei taha 
enam kuulsa detektiivi seiklustest kirju-
tada ning laskis tal hukkuda surmavõit-
luses doktor Moriartyga. Tema lugejatel 
oli aga asjast teistsugune arusaamine 
ning üldsuse survel pidi kirjanik jätkama. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Agu Tann, Ester Heinaste, Krista 
Kaer, Villem Pedajas 
576 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 7283

RAIL BALTIC ehk kelmitants 
vanaisa sarvedega*
Vahur Afanasjev
Vahur Afanasjev (1979–2021) oli luuletaja 
ja prosaist, kelle peateoseks võib pidada 
2017. aastal ilmunud perekonna- ja kätte-
maksuromaani „Serafima ja Bogdan”. 
„Rail Baltic” on pulbitsevat irooniat tulvil 
lühiromaan, milles on tunda Kivirähki 
„Eesti matuse” ja Gogoli „Revidendi” 
vaimu. Pealkirjas nimetatud vastuolulist 
raudteetrassi kasutab autor ühtaegu 
selleks, et heita pilk tänapäeva eest-
laste eluolusse ning ironiseerida ajatu 
inimliku ahnuse, meie vähem või rohkem 
ebarealistlike ambitsioonide üle. Afana-
sjevi kirjanduslik luigelaul kõlab nagu üks 
lõbus, läbinägelik varesekraaks.

Kirjastus Vemsa 
144 lk, pehme köide, 140 × 215 mm

KOOD 743889

SEESAMA JÕGI* 
Jaan Kaplinski
Selle raamatu kohta võib kindlalt öelda, 
et tegu on XXI sajandi eesti kirjanduse 
tähtteosega. Romaani sündmustik 
toimub 1960ndate keskpaiku ja sel on 
tugev autobiograafiline alus. Filoloogia-
üliõpilasest nimetu peategelase tunded 
ja keskkond on paiguti väga sarnased 
Kaplinski enese eluloolistest kirjutistest 
tuntuga, kuid sündmustik on suurel mää-
ral fiktsioon. Kaplinski enda kõrval on 
teine äratuntav tegelane Õpetaja, kelle 
prototüübiks on Uku Masing. 
 Raamat on mälestusmärk autori 
noorusele – kadunud inimestele, kadunud 
aegadele, kadunud maastikele. Ja ehk eel-
kõige kadunud tunnetele, kadunud jõele.

Kirjastus Hea Lugu 
320 lk, pehme köide, 145 × 205 mm 

KOOD 702109

UKRAINA HEAKS 
Volodõmõr Zelenskõi  
valitud kõned 
Koostanud Raphaël Zyss
Raamat koondab paarkümmend president 
Volodõmõr Zelenskõi kõige tähelepanu-
väärsemat kõnet viie esimese nädala 
jooksul pärast Vene armee sissetungi Ukrai-
nasse; neile eelneb kaks sõnavõttu sõja 
eelõhtust. Kogumiku lõpetab Zelenskõi 
pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu poole 
13. aprillil 2022. Juhtides oma riigi vastu-
panuvõitlust, kutsub Zelenskõi ukrainlasi 
üles vaprusele, andes ilustamatult aru selle 
ebaõiglase sõja kaotustest ja võitudest. 
 Raamatu müügist saadud kogu tulu 
annetatakse Ukraina rahva toetuseks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triinu Pakk 
168 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 55541

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

VÄÄNDUNUD MÕÕK
Üheteistkümnes Poldarki raamat
Winston Graham
Cornwall, 1815. Demelza mõistab, et 
rahulikule kodusele elule ähvardab 
taas tulla lõpp. Sest Ross peab tahes-
tahtmata vastu võtma järjekordse 
ülesande ning sõitma perega Pariisi 
tegemaks peaministrile ettekandeid 
Prantsuse sõjaväe meelsuse kohta.
Pariisi joovastavate pidude ja ballide 
keerise katkestab Napoleoni tagasitulek. 
Poldarkidel tuleb taluda lahusolekut, 
kahtlustusi ja ohte … ning Demelzat 
saadab ikka veel varjuna saladus, mida ta 
pole jaganud isegi Rossiga.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Suits 
544 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 55473

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
31.90

MEES NIMEGA OVE
Fredrik Backman
Ove on 59-aastane mees. Ta sõidab 
Saabiga. Inimesed peavad teda kurjaks, 
sest ta ei käi kogu aeg ringi, suu kõrvuni, 
tal on raudsed põhimõtted ja ta sekkub 
alati, kui näeb kusagil korralagedust. 
Paraku näebki ta oma hommikusel ring-
käigul kodukvartalis alati korralagedust: 
valesti pargitud autosid ja jalgrattaid, 
valesti sorteeritud jäätmeid ja muud 
säärast.
 Toriseva pedandi okkalise koore all 
peitub sügav kurbus ja elutüdimus. Ove 
valmistub eluga lõpparvet tegema, aga 
iroonilisel saatusel on teised plaanid. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
288 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 55497

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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MENUKEID ERI KIRJASTUSTELT

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

PUHKAMISE KUNST*
Claudia Hammond
Raamat põhineb suurimal rah-
vusvahelisel uuringul puhkami-
sest, milles osales 18 000 inimest 
135 riigist. Autor  selgitab teadus-
likult lahti, miks on puhkamine 
oluline ja millised puhkamisviisid 
meile kõige paremini mõjuvad, 
ning näitab, kuidas tuua ellu 
rohkem puhkust, tasakaalu ja 
rahulolu.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Riin Agar 
320 lk, kõva köide 
130 × 190 mm

KOOD 140840

MARINEERITUD 
HOIDISED*
Pille Enden

Raamatust leiab 50 retsepti nii 
köögiviljade kui ka marjade ja 
puuviljade marineerimiseks, 
maitsvate köögiviljasalatite 
ja praktiliste supipõhjade 
valmistamiseks. Põnevate uute 
koosluste kõrval on siin ka nos-
talgilise Toome salati retsept ja 
borši, seljanka ning rassolniku 
põhja tegemisõpetused.

Kirjastus Hea Lugu 
128 lk, pehme köide 
170 × 220 mm

KOOD 702154

EESTI TAIMEDE 
KUKEAABITS
Toomas Kukk

Ülevaatlik taimemääraja hõlmab 
metsa- ja niidutaimi, umbrohtusid 
ja prahitaimi ning soo- ja vee-
taimi. Raamat käsitleb 1333 liiki ja 
alamliiki taimi, mis ongi suurem 
osa Eesti piiridest leitud metsikult 
looduses kasvavatest taimedest. 
Täiendatud väljaandest leiab kõik 
Eestis praegu kaitse all olevad 
taimeliigid. 

Kirjastus Varrak 
416 lk, kõva köide 
175 × 240 mm

KOOD 55480

AJALUGU NELJAL 
RATTAL*
Tõnu Ojala

Mis autoga sõitis 1960. aastatel 
malekuulsus Paul Keres? Millise 
sõidukiga saabus vastvalitud 
president Lennart Meri 1992. 
aasta sügisel Toompeale ameti-
vannet andma? Raamatusse on 
koondatud ülevaade Tallinna- 
Pärnu maanteel Halingas tegut-
seva automuuseumi Via Baltica 
väljapanekust. 

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
208 lk, kõva köide, 245 × 220 mm

KOOD 694411

PUTUKAFRIIGI 
PÄEVARAAMAT*
Elust aias koos putukatega
Viio Aitsam

Raamatu putukafriigist autor 
on õppinud tohutut elurikkust 
märkama ja hindama. Ta jälgib ja 
pildistab, püüab määrata putu-
kate liike, jätab meelde elupaiku 
ja toitumiskombeid. Teda huvitab, 
kuidas see liigirikas kooslus 
toimib, kui aias kedagi ei tõrju ega 
tapa. 

Kirjastus Hea Lugu 
176 lk, pehme köide 
165 × 230 mm

KOOD 561537

PAGULUSSE
Lugu elust, sõjast ja rahust
Elin Toona Gottschalk

Raamat kõneleb lapsepõlvest 
Haapsalus, paadipõgenike 
teekonnast üle mere, jõudmisest 
Saksamaale, sõja viimasest hirm-
sast aastast seal ning hilisemast 
pagulaselust Inglismaal. See 
on karm ja aus, samas südamlik 
ja liigutav lugu neist rasketest 
aastatest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kersti Unt 
456 lk, poolpehme köide 
150 × 230 mm

KOOD 55299

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

43.90

TAVAHIND 
49.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

VABADUSSÕDA SÕNAS JA PILDIS*
Mart Laar
Suuremahuline pildialbum Vabadussõjast – Eesti Vabariigi ja 
Nõukogude Venemaa vahelisest relvakonfliktist, mis kestis  
28. novembrist 1918 kuni 2. veebruarini 1920. Lisaks hõlmas see 
sõda Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis vahemikus 1919. aasta 5. juunist 
kuni 3.  juulini peetud Landesveeri sõda baltisaksa väekoondiste 
vastu.
 Raamatusse on pika ettevalmistustöö jooksul koondatud 
fotode jt illustratsioonide paremik. Allikateks on peamiselt Eesti 
mäluasutused, aga ka mõned erakogud. Esitatud on ka Vaba-
dussõjale eelnenud sündmused, mis olid proloogiks iseseisva 
Eesti riigi tekkele. Raamatu lõpetavad fotod Vabadusristi Ven-
dade päevadest jt üritustest ning Vabadussõja monumentide 
taasavamistest alates 1988. aastast.

Kirjastus Grenader Grupp 
496 lk, kõva köide 
230 × 290 mm

KOOD 605552
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SOODUSPAKKUMINE

ELADA VANAKS, 
TUNDMATA END VANANA
Rudi Westendorp
Vähem kui sada aastat tagasi oli 
keskmine eluiga lääneriikides 40 
aastat, praegu on see 80 aastat. 
Mida tähendab pikem eluiga meie 
ühiskonnakorralduse jaoks? Kuidas 
saaksid inimesed end kõige pare-
mini pikemaks eluks ette valmis-
tada? Kas tuleb kasuks, kui sööme 
vähem, või võtame hormoone, 
vitamiine või mineraale? Ja mida 
me saame õppida vanadelt inimes-
telt, kes on endiselt täis elujõudu?

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Metsma 
296 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 42039

MINU SUURED 
KÜSIMUSED
Kus ma olin enne sündimist? 
Kas ma olen samasugune nagu 
teised? Kuidas teisi õnnelikuks 
teha? Mis on hea ja halb? Lapsed 
küsivad lakkamatult küsimusi 
kõikvõimalikel teemadel: pere-
kond, sõprus, vabadus, tunded, 
täiskasvanute maailm …

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaidi Roots, Pille Kruus 
160 lk, kõva köide 
200 × 242 mm

KOOD 46501

ELÜÜSIUMI KUTSE
Ilmar Taska
Kas tahaksid oma kodus intiimselt 
aega veeta legendaarse filmitähe 
seltsis või küsida isiklikku nõu 
armastatud presidendilt? Sellise 
võimaluse pakub virtuaalkeskkond 
Elüüsium.com. Kuid miski pole nii 
süütu kui tundub ja populaarse 
virtuaalportaali arengud võtavad 
ohtliku pöörde.

Kirjastus Varrak 
360 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 52427

NÕUDLIKULT LEEBE
Maaret Kallio
Üritame hoolega vabaneda 
asjadest, millega oleks targem 
õppida toime tulema. Tahame 
tunda rõõmu, aga vältida valu. 
Tahame pidutseda, aga mitte 
pärast pidu koristada. Tahame 
kiireid, kergeid ja lihtsaid lahen-
dusi, mis viiksid meid õndsusse! 
Kui tead, mida ja kuidas saad 
mõjutada ja mida mitte, säästad 
jõuvarusid selle jaoks, mis on 
sulle kõige tähtsam.

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

KOOD 46006

IMELINE NUKUMAAILM
15 amigurumi tehnikas 
heegeldatud nukku
Mari-Liis Lille
Selles raamatus on 15 amigurumi 
tehnikas heegeldatud nukku, mis 
on inspiratsiooni saanud inimes-
test meie ümber. Mõned neist on 
justkui päris lapsed, kellega sinu 
lapsed samastuda saavad, teised 
on aga fantaasiaga vürtsitatud ja 
meenutavad pigem muinasjutu-
tegelasi. 

Kirjastus Varrak 
152 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 47621

HULL ELU
Mariann Rückenberg
Suvi on otsa saanud. Maiki naa-
seb Tartusse lootuses kontroll 
oma elu üle enda kätte haarata, 
Teet aga jätkab visalt Tallinnas 
narkokuritegevusega võitlemist. 
Merka otsib Rõoksel pääseteed, 
et varjusurmast välja rabelda ja 
Rolts näeb vaeva, et panna toi-
mima elu Eesti ja Soome vahel.

Kirjastus Varrak 
448 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 51734

ÜHE PERE LAPSED
Nina Bataille
Raamat aitab mõista, kuidas tekivad 
ühe pere laste vahel pinged, ja viib 
paljude perede kulisside taha, et 
mõtestada lahti nende probleeme 
või õnnestumisi. Eluliste lugude ja 
näidete ning hõlpsalt rakendatavate 
harjutuste kujul on raamatus hulk 
soovitusi ja nõuandeid, mis aitavad 
nii suurtel kui väikestel areneda 
tasakaalukateks ja rahulolevateks 
täiskasvanuteks.

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

KOOD 45993

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
22.90 KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
22.90

TOITUMISKOMPASS
Bas Kast
Autor paljastab toitumismüüte ja 
kirjeldab sellise toitumise põhi-
mõtteid, mis kaitseb meid vana-
nemise eest ja pikendab meie 
elu. Tema soovituste aluseks on 
ulatuslik ülevaade tuhandetest 
moodsa meditsiini, ainevahetuse- 
ja vanadusteaduse toitumis-
uuringutest. Kirjanik ja teadus-
ajakirjanik Bas Kast on õppinud 
bioloogiat ja psühholoogiat.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Õie Ristoja 
280 lk, kõva köide, 135 × 205 mm

KOOD 47300

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.90

Pakkumine kehtib, 
kuni raamatuid jätkub!  



14 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1. Suurromaan, mida on nimetatud ka 

meie aja „Odüsseiaks“.
2. Sofi Oksase autobiograafiline 

debüütromaan.
3. Kaugsõidukaptenist romaanikirjanik.
4. Romaanisarja „Kadunud aega 

otsimas“ autor.
5. Vahur Afanasjevi viimane raamat.
6. Poldarki raamatusarja autor.
7. Üleminspektor, kes uurib  

kuritegusid Peter Robinsoni 
krimiromaanides.

8. Suuremahulise albumi  
„Vabadussõda sõnas ja pildis“ 
koostaja.

9. Augusti klubiraamatu ostjad saavad 
soodsa komplektihinnaga tellida 
väärt raamatu ...

10. Menuraamatu „Armastus koolera 
ajal“ autor.

11. Ilmunud on kauaoodatud teine osa 
Kristina Sabaliauskaitė romaanist 
„Peetri ...”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 22. augustiks õige lahenduse saatnute vahel loosime välja ühe Varraku raamatu võitja vabal valikul. Märgi vastus (värvilisel real) 
kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga. Kõik vastused leiad ajakirjast.  

 Raamatuklubi juuli ristsõna õige lahendus oli „mõistatused“. Juuli ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Mare Liepinš Järvamaalt. Õnnitleme!

LASTELE

ÕUDUSTE KOOL
Grigori Oster

Ühel mustal-mustal ööl lendas musta 
tuppa must-must kinnas …
 Umbes sedaviisi algavad kõik laste 
õudusjutud. Vene lastekirjanik Grigori 
Oster otsustas: mille poolest siis tema 
mingitest harimata tatikatest viletsam 
on? Tema suudab ju hoopis paremaid 
ja hirmsamaid jutte kirjutada ja pealegi 
veel kooliteemadel! Ta kirjutas kokku 
vaat sellised lood. Uuh, juuksed 
tõusevad püsti ja sipelgaid sibab 
karjakaupa üle keha …
 Tulemuseks on naljakas kogumik 
lastejutte – just selline, mida erilise 
mõnuga fännavad lapsed vanuses 7-10 
aastat.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ilona Martson 
88 lk, kõva köide, 195 × 250 mm

KOOD 21300

DINOSAURUSTE JA TEISTE 
EELAJALOOLISTE LOOMADE 
LASTEENTSÜKLOPEEDIA*
Emma Marriott, Jon Richards

„Dinosauruste ja teiste eelajalooliste 
loomade lasteentsüklopeedia” on 
sadade imeliste värvipiltidega põhjalik 
sissevaade eelajaloolisse maailma. Kes 
eelajaloolist maailma asustasid? Milline 
oli planeet Maa dinosauruste ajastul? 
Kuidas dinosaurused käitusid ja kuidas 
nad omavahel suguluses olid? Miks 
dinosaurused kadusid? Kõigile nendele 
küsimustele annab vastuse „Dinosau-
ruste lasteentsüklopeedia”, usaldus-
väärne allikas nii koju kui ka kooli.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Matti Piirimaa 
256 lk, kõva köide, 210 × 265 mm

KOOD 276202

VÄIKESE HIIRE SUVI*
Riikka Jäntti

Saabunud on suvi ja väike hiir sööb 
emaga hommikusööki õues. Samal 
ajal peavad nad plaani: mida toredat 
puhkuse ajal teha? Kõigepealt 
lõbustusparki! Palavus kurnab. Kus 
oleks jahe? Väike hiir läheb emaga kinno. 
Jäätis jahutab, nagu ka ujumisretk. 
Soe ja humoorikas pildiraamat väikese 
linnahiire tegemistest, kellega on 
lapsel lihtne samastuda. Sobilik 
ettelugemiseks juba päris pisikesele 
lapsele ja ka natuke suuremale, kes 
harjutab lause tasandil lugemistehnikat.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Dea Oidekivi 
40 lk, kõva köide, 165 × 187 mm

KOOD 140925

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
10.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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➊ Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

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

➌ 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.

➍ Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonus-
punkti ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu paki- 
automaati. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi 
korral tellida.

➎ 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.

➏ 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 eurot tellimuse kohta. Kulleriga tellides lisandub postikulu 
4.80 eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on 
vähemalt 30 eurot. 

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

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

➒ 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 meili-aadressil. 

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

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

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

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. august

VALI LÄHETUSVIISIKS PAKIAUTOMAAT!
Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja pakid 
väärtusega alates 30 eurot.
 Muuda lähetusviis ise kodulehel või võta ühendust 
klienditeenindusega.
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KONSTANTIN PÄTS  
JA SOOME
Unistus kaksikriigist
Seppo Zetterberg
Konstantin Päts unistas Soome 
ja Eesti liidust kogu aeg, ka suurte 
sõdade ajal. Päts saabus Soome 
poliitilise pagulasena 1906. aasta 
sügisel. Rohkem kui kahe aasta 
jooksul, mil ta seal elas, sai Soo-
mest tema jaoks ideaalmaa, ees-
kuju Eestile. Eesti Vabadussõja 
ajal aastatel 1918–1920 arendas 
Päts oma kauaaegset meelis-
ideed unioonist või kaksikriigist 
koos Soomega. See mõte sai 
tuge sõjalisest abist, mida Soome 
Eestile Vabadussõjas andis. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sirje Olesk 
224 lk, kõva köide, 156 × 236 mm
KOOD 50782

 
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
25.90

AINO KALLAS
Maailma südames
Silja Vuorikuru
Aino Kallas (1878–1956) elas 
oma elu jooksul viiel maal 
ja on tuntud soome-eesti 
kirjanik. See on liigutav jutustus 
autorist, kes jõudis erandliku 
rahvusvahelise tunnustuseni, 
kuid pidi taluma üksindust, 
mõistmatust ja mitmeid suuri 
kaotusi. Kirjeldatakse 20. sajandi 
alguse kultuurilist ja poliitilist 
atmosfääri, inimeste ootusi ja 
väärtushinnanguid nii Soomes kui 
ka Eestis. Esile astuvad mitmed 
selle aja kultuurimaailma kesksed 
persoonid Hella Wuolijoest 
Friedebert Tuglaseni.

Kirjastus Varrak 
304 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 44453

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
22.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
472 lk, kõva köide 
140 × 210 mm
KOOD 54124

KLUBIHIND

12.00

TAVAHIND 
30.90
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ISAMAA ILU HOIELDES
Koostanud Peep Ilmet

„Isamaa ilu hoieldes” on luulekeelne lugu eesti rahvuse sünnist, 
tema eneseleidmisest, edenemisest Eesti riigiks ning edasisest käe-
käigust. Raamatu esmatrükk ilmus Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva 
puhul. Arusaadavalt mahtus hiiglaslikust eesti luule varasalvest 
vaid väike osa ühe raamatu kaante vahele. 
 Nii nagu vaba inimene võib käia tervest maailmast õnne otsi-
mas, võib ta ka igal pool luuletada. Eesti luulet saab ta mõista ja 
ise kirjutada siiski vaid siis, kui ta eesti keelt endaga kaasas kannab. 
Õnneks on see suure rikkuse koorem täiesti kaalutu. Kaalutuks 
saab nüüd muuta ka terveid raamatukogusid. Nii et kus keegi eesti 
keele kandja parajasti ka viibib, ikka on tal võimalus selle raamatu 
luuletuste kaudu avastada või taasavastada Eesti Suurt Lugu.
Olgem kõik selle imelise luuleloo kandjad ja jätkuvalt ka uue loojad!


