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Suure Eesti Raamatuklubi ajakiri
Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Piia Ruber
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn
Telefon: 646 0218
E-post: raamatuklubi@serk.ee
www: www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB: EE701010220076013011

Kõigi vahel, kes ostsid oktoobri klubiraamatu „Uueks loomine. 
Tekstiilid uuele ringile”, loosisime välja Reet Ausi e-poe 70-eurose 
kinkekaardi. Võitjaks osutus Jana Reinaru Tallinnast. Õnnitleme!

www.varrak.ee – 
kvaliteetsete raamatute veebipood. 
Kas teadsid, et tohutult palju suurem 
valik raamatuid, kui paberajakirja mahub, 
on alati saadaval veebipoes – üle 900 
väärt raamatu eri kirjastustelt!

• Varraku täishinnaga raamatud 
sisseloginud klubiliikmetele -20%.

• Kvaliteetne valik erinevate kirjastuste häid 
raamatuid soodsamalt kui teistes 
veebipoodides, samuti klubiliikmetele 
erihinnad.

• Lihtne ostuprotsess, vajadusel abi 
klienditeeninduselt.

• Kiire tarne, enamasti raamatud käes juba 
järgmisel tööpäeval.

Aasta lõpp on kingituste tegemise aeg. Kui sa ei tea, mida 
kinkida, saad kasvõi viimasel hetkel abi meie veebipoe 
e-kinkekaardist, mis on iga raamatusõbra jaoks parim valik.

VÕIDA LUGEJA PALK  
POOLEKS AASTAKS!
Väärtustamaks lugemist ja oma  
lugejaid loosib Suur Eesti Raamatu
klubi 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/

LOOSIMINE 
LÄHENEB!  
Mitu klubi

raamatut sina 
2022. aastal 

ostnud oled? 

Üle 900 väärt 
raamatu eri 
kirjastustelt!

Selle aasta viimane 
klubiraamat on ühtaegu nii 
poeetiline kui ka faktide-
rohke mõisaraamat, mis teeb 

avaraid üldistusi, aga ka sissevaateid 
üksikutesse inim hingedesse ja 
perekondade eludesse. Mingil juhul ei 
jäta Juhan Maiste suurepärases stiilis 
raamat ükskõikseks ei seda lugejat, 
kes pürgib ajaloo teadmiste poole, ega 
seda, kes tahab, et vanad hõllandused 
tema ees piltidena lahti rulluksid. 
Ajaloo pärandit, mis meie maad 
tänaseni ilmestab ja mida ju kõik 
näinud oleme, aitab see raamat küll 
suurepäraselt mõtestada. 

Pühade eel olemegi pisut 
romantikalainel, sest mis oleks veel 
romantilisem kui värskelt ilmunud 
armastussonettide valimik, mis 
haarab kaheksat sajandit ja on 
tõlgitud kahekümnest keelest. Ka 
šokolaadi kunsti raamat – olgugi 
praktiline – inspireerib ega jäta 
südameid külmaks.

Tegelikult on romantilised ka meie 
uue aasta klubireisid imekaunisse 
Riia ooperisse Mozartit kuulama ja 
võrratusse Cornwalli, et rännata 
armastatud kirjanike jälgedes.

Muutkem siis koos pühade eel see 
külmavõitu maailm helgeks ja ilusaks. 

Kauneid jõulupühi,
palju raamatuid 
kingipakkidesse! 

MALL PAAS
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EESTI MÕISAD JA LOSSID. I
Aadlikultuuri seitse aastasada
Juhan Maiste

Hea lugeja! Raamat, mille avad, kõneleb Eestimaast ja seda tiheda 
võrguna katvatest mõisaansamblitest. Mõis on osa siinse maa ja rahva 
kultuurist; see ilmub meie silme ette nii visuaalsete jälgedena, mille 
ajalugu on meile jätnud, kui fantaasiapiltidena, mis kusagil mõisa aidas 
on värvilise saaniteki all tänaseni alles. Koputame ja astume sisse ... 
Majaperemeest ei ole täna kodus, ei ole olnud juba sada aastat ega tule 
enam kunagi tagasi. Mis on alles, on mälu – maalingu fragmendid laes, 
stukkdekoor seintel, park ja puiesteed, mis toovad meid ikka ja jälle 
mõisamaailma algusesse tagasi. 
 Autor on raamatu jaganud osadeks ja need omakorda peatükkideks; 
alustades mõisa ideest ja mõisaelust, võetakse mõisaarhitektuur vaatluse 
alla ajalooliste perioodide kaupa selle kõige varasematest kihistutest kuni 
oma hääbumise ja traagilise lõpuni ning taassünnini 20. sajandil. 
 Ülevaadetele erinevatest ajastutest järgnevad üksikmõisate kirjeldu-
sed, mis liidavad erinevad mosaiigikillud tervikuks, avades suurte 
teemade kõrval väikesed, makrokosmose kõrval mikro kosmose, milles iga 
mõis astub esile oma ainukordses värvis ja vormis, pannes südame 
kiiremini põksuma ja küsides üha uute lugude järele.

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

JUHAN MAISTE (snd 1952) on kunstiajaloo professor, esseist ja 
poeet. Lisaks pikaaegsele õppetööle Tartu Ülikoolis, Eesti Kunsti-
akadeemias ja Eesti Maaülikoolis on ta töötanud külalisprofessorina 
Rooma, Helsingi, Turu jt ülikoolides. Akadeemilise tegevusega 
paralleelselt on ta olnud kirglik muinsuskaitse eestkõneleja ning 
seisnud mõisakultuuri talletamise ja säilitamise eest. Maiste on Läti 
Teaduste Akadeemia audoktor ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu 
auliige ning on pälvinud mitmeid tunnustusi oma publikatsioonide 
eest.

Kirjastus Varrak 
600 lk, kõva köide 
201 × 266 mm
KOOD 56456 KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
38.90

Kõik klubiliikmed, kes 
teevad tellimuse enne  
22.  detsembrit, saavad 

KINGITUSEKS Päivi Paltsi 
kaunite fotodega kalendri.

Telli kiirelt, 
siis saad paki 
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Aadress: Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn
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14 eurot!
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. detsember

Raamatu „Eesti mõisad ja lossid. I. Aadlikultuuri 
seitse aastasada” autor kunstiajaloolane JUHAN 
MAISTE lubab, et järgmised köited lisanduvad 
lähema paari aasta jooksul.

Tuhande mõisa maa
 Mõis on oaas, esteetiline kindlus, 
mida selle omanik vajas samapalju kui 
sinitaevast, valgeid pilvi ja mulla musta 
rikkust, mis sellisena annab meie 
lipuvärvidele niisamuti kui siinsele 
kultuurile pisut melanhoolse alatooni. 
„Kui tume veel kauaks ka sinu maa …” 
kirjutas Juhan Liiv, maalides samas 
silme ette unistuslikke pilte Murumäe 
ehk siis Alatskivi lossist. 
 Mõisa mõte on järjepidevus, pere-
kond ja traditsioonid. Kokkupuuted 
Saksa kultuuriga – Goethe ja Schilleri 
luule, Beethoveni ja Schuberti sonaa-
did – täitsid vaimuruumid igatsusliku 
kõlaga, andes ühele väikesele rahva-
killule kuuluvustunde ja asimuudi nii 
riigiteenistuses Peterburis kui ka 
rännakutel maailmameredel, kus 
paratamatult tuli kanda Vene lipuvärve 
ja esindada impeeriumi huve. Ometi, 
nagu kirjutati, ei lainetanud rukkiväli 
augustikuus kusagil mujal sedavõrd 
südantkosutavalt armsalt kui oma kallil 
Eesti- ja Liivimaal. 

Ajal, mil napilt kolm protsenti 
ühiskonnast hõlmanud seisusel
oli õnne sündida hõbelusikas suus, 
seadis talumees pimedatel 
sügisöödel, kui mõisaahjus 
pragisesid kasehalud, end valmis 
orjaööks. 
Ajalugu ei ole võimalik ümber teha. Küll 
aga uuesti mõtestada. Demokraatia, mis 
teatavasti pärineb Kreekast, kehtis ka 
toona vähestele. Sajandid ja aastatuhan-
ded on inimese väärtushinnanguid 
muutnud. 20. sajand muutis renessan-
sist pärinevad humanismi ideed ja 
kõrgkultuuri kättesaadavaks ka rahvas-
tele, kes olid seni jäänud kõrvale ajaloo 
peateedelt.
 Meil igaühel on vabadus mäletada. 
Orjaööd ja kolhoosikorda ei ole võimalik 
muuta olematuks, aga mõisauurijana 
üritan luua mälumaastikke, mis toovad 
esile meie inimeseks olemise valgus-
küllasemad pooled. 

Kas ja kui palju oli eesti soost 
mõisnikke? Kas villa Lembiti, mida 
mainitakse Läti Henriku kroonikas, 
oli küla või siis ikkagi kogukonnast 
varanduslikult eristuva feodaali 
elupaik? 
Kas Lembitu oli maavanem, varakas 
mees või siis läänelikus mõistes feodaal? 
Vastus peegeldab ennekõike meie 
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Eesti mõisatest on kirjutatud 
kümneid raamatuid. Miks peaksime 
taas kord alustama algusest?
Ars longa, vita brevis. Kunst on pikk ja 
elu lühikene. Nii nagu hansamajad 
Tallinnas, ordu- ja piiskopilinnused 
maal või siis rehielamu, mida peame 
üdini omaks, kuuluvad mõisad meie 
rahvuslikku kultuuripärandisse, millest 
kõnelemine ja kirjutamine ei lõpe 
kunagi. 

Eestlasele ei ole mõis kunagi lõpuni 
oma. See on midagi, mis ei ole selle 
maa seest kasvanud ega sügavalt 
maasse juurdunud, vaid väljastpoolt 
tulnud ja jäänud. 
Eesti on tuulepealne maa. Korra 
sajandis, mõnikord koguni sagedamini 
on üle siinsete külade ja mõisate 
puhunud tormi-iilid, mis on viinud 
kaasa põlvkondade poolt loodu. Mõisaid 
on sajandist sajandisse rajatud ja siis 
taas korra rajatud. Balti mõis on sulam 

väga erinevatest vaimu- ja materiaalse-
test hoovustest, mis vokivärtnal kokku 
kerituna kujundavad ainukordse mustri, 
mis ahvatleb oma täis- ja pooltoonidega, 
seostega nii laia maailma kui ka iga 
paiga kordumatu eripäraga. 

Kes on paljukõneldud Balti inimene 
(baltische Mensch) ja milline on 
tema roll kultuuri laiemas raamis? 
Kui oskaksin sellele küsimusele vastata, 
siis oskaksin ma lahendada Eesti ajaloo 
vaat et kõige olulisema küsimuse. Oleme 
metsa- ja looduserahvas, mida siinse 
kultuurilise identiteedi võtmes on 
kirjeldatud „Balti looduspanteonina” 
(Jaan Undusk). Rooma Panteon oli 
pühendatud kõikidele jumalatele. 
Tumedate kuusikute ja heledate 
kaasikute kõrval on siinset inimest 
kirjeldatud läbi tema ajaloolise koge-
muse, mis on sundinud läbi aegade 
laduma üles üha uusi füüsilisi ja 
vaimseid müüre. 
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KLUBIRAAMAT
sama hingetõmbega. See on paradoks, 
mis iseloomustab eestlast tänaseni, olgu 
siis selle põhjuseks siinsed kasinad 
looduslikud olud või protestantlik 
hingeharidus.  
 Kivistel põldudel tuli jääda ellu, 
kraavitada sood ja rabad. Sarnaselt 
Preisimaaga võeti Baltimaades kasutu-
sele eesrindlikud põlluharimise, 
karjakasvatuse ja tööstusliku tootmise 
erinevad harud, mis tõid mõisasse kaasa 
rikkuse ja peagi ka talutarre jõukuse. 

Juba 18. sajandil oli senisest 
õllemaast saanud viinamaa. Lõviosa
aadli sissetulekutest moodustas 
piiritusetootmine. 
Viina põletamise näol oli aadel leiutanud 
perpetuum mobile – igiliikuri, mis aitas 
majanduse üle kriisiaegadest ja tagas 
võimaluse kodumõisa suurejooneliseks 
väljaehitamiseks. Ilma viinatootmiseta 
oleksid mõisad jäänud pärast Põhjasõda 
kiduma. 
 19. sajandil sai viinatootmisest 
mõisatööstuse auruvedur ja viinavabri-
kust võimas kiviloss. Kartulist ja viljast 
keedeti kanget piiritust, mida lahjendati 
veega ja saadeti pikkades viinavoorides 
Narva, Peterburi ja Riiga. Iseenesestki 
mõista ei unustatud ka oma rahvast, 
ligikaudu kolmandik alkoholist müüdi 
maha mõisakõrtsides, kus nii mõnigi 
peremees sattus oma põliseks ostetud 
talust saadud rubladega praalima. 
Kahtlen siiski, kas just viinavabrikud 
tõid kaasa siinse inimese erilise viina-
lembuse. Näiteks Soomes ei joodud 
vähem. 

19. sajandi lõpuks oli mõisast 
kujunenud suurmajand, mis pälvis 
tähelepanu nii oma tööstusliku 
potentsiaali, agrotehniliste 
uuenduste kui maastikus esile astuva 
siluetiga. Kui palju neid 
suurmajandeid Eestis oli? 
Kõik oleneb mõõtkavast. Olustvere, 
Õisu, Kunda või Hiiu-Suuremõisa võisid 
majanduslikult olla paremalgi järjel kui 
aadlimõisad Saksa- või Venemaal. 
Uhkele härrastemajale liitus suurejoone-
line ansambel. Võis siiski olla ka 
erandeid: mõnes suures mõisas ei olnud 
koguni viinavabrikut (majanduslikud 
vahendid saadi riigiametitest Peterburis 
saadud tuludest) ja vastupidi – nii 
mõnegi tagasihoidliku härrastemaja 

rahvusliku eneseteadvuse ja sellest 
tulenevalt ka ajalooteaduse hetkeseisu. 
See on viis, kuidas vaatame peeglisse. 
Kunas ja kuidas tekkisid esimesed 
mõisad: kuivõrd oli tegemist juba 
muinasaega ulatuvate traditsioonide ja 
võimusuhete, vajadusega külaühiskon-
nast eristuda ja rajada uudismaadele 
mõis, kust saaki katkuti, nagu Paul 
Ariste kirjutas. Nüüd on sellised 
üksikpõllud arheoloogide poolt ka 
maastikus üles leitud. 
 Võib arvata, et pärast maa allaheit-
mist 13. sajandil eksisteeris mitmeid 
erinevaid omandi- ja maakasutuse 
vorme, mis kõnelevad erineva tausta ja 
sotsiaalse staatusega inimeste lõimumi-
sest ja vastuseisust. Piiritletud arvu 
faktide tõlgendamisel on nähtavasti igal 
ajaloolasel oma kindel seisukoht. 
Läänivaldused (feoodid) ja vasalliõigus, 
nii nagu seda tunti Frangi riigis juba 
aastasadu, kodunes Balti oludes alles  
14. ja 15. sajandil. 19. sajandi keskpaiku 
sekkus mõisaellu ka mõni Mulgi 
vammuses eesti mees. Nii mäletame 
Pöögle vallas Erdo talus ilmavalgust 
näinud Mats Erdellit, kes, pannud 
jõukusele aluse Vene-Prantsuse sõja ajal 
hobustega moonavooris käies, rikastus 
lina- ja viljaäriga ning omandas esmalt 
pandivaldusena Valgamaal Patküla ja 
seejärel naabruses asuva Roobe mõisa. 
Oma hauale Ala kalmistul lasi mees 
püstitada uhke kabeli. Või siis teine 
näide. Siiani on piirituse tootmisel 
kasutusel apteekrina alustanud ja 
Virumaal kolm mõisat omandanud 
Jakob Kurbergi Moe mõisa viinavabriku 
hooned. 

Eesti maastik on kujunenud kahe 
alge – mõisa ja talu – sümbioosis, 
kõlades vastu esteetilise põlishärra 
soovides, mis üritasid muuta 
maastikku maaliks ja kogu 
Eestimaad dendropargiks. 
Oleks mõisaaeg edasi kestnud, siis oleks 
Eestimaal paljugi teisiti. Paraku ei 
andnud ajalugu meile seda võimalust. 
Reformid jäid hiljaks ja aadli hirm 
kaotada oma igipõlised privileegid ei 
andnud võimalust käia ühist teed, mis 
oleks võinud muuta Eestimaa paradiisi-
aiaks, kus sõbralikus meeles oleksid 
elanud koos hunt ja lammas. Mis ei 
tähenda, et me ei võiks ega peaks selle 
poole püüdma. 

Härrastemaja oli otsekui mõisa 
süda, ansambel ja kõrvalhooned 
tema ümber kopsud, maks ja neerud. 
Mõis pidi tagama äraelamise, harima 
üles põllud, tooma lauale leiva ja 
aadliperesse jõukuse. 
Eesti mõisahärra oli innovatiivne. 
Unistaja ja praktiline põllumees ühe ja 

kõrval kosus ja kasvas paljude 
majandus hoonetega mõisasüda (Perila 
Harjumaal, Kuusiku Raplamaal, Vaeküla 
Virumaal jne). Konkreetset statistikat 
mõisate majandusliku kandevõime 
kohta ei ole paraku siiani peetud. Eks 
erinevaid mõisaid ja tootmisi olegi raske 
omavahel võrrelda. 

Kevadhommikul mõisapõllu serva 
jõudes mõtles talumees talle 
sajandite vältel osaks saanud 
ülekohtule ja alandusele. 
Ennekõike mõtleme siin aega pärast 
Põhjasõda, mil teoorjus ja sellega liituv 
sunnismaisus jõudsid oma äärmuslike 
piirideni. Olukorda ei muutnud ka 
pärisorjuse kaotamine. Ülekohus ja 
pettumused püsisid meeles, mis ka neil 
aegadel, kui hakati välja mõõtma 
talukrunte ja neid päriseks ostma, ei 
toonud õnne mitte igaühe õuele.  
 19. sajandi lõpukümnenditel hakka-
sid seni suhteliselt homogeensest 
talurahva massist eristuma rikkamad, 
kujunesid välja peremehed ja moonakate 
kiht ehk maaproletariaat, kes „seitsme 
aastasaja orjapõlve” mälestuseks süütas 
linnast saabunud ässitajate õhutusel 
1905. aasta talvel „jaanilõkked”, mida on 
ajaloolisest mälust raske kustutada 
tänaseni. Mõtlema paneb seejuures, et 
enamiku mahapõletatud mõisatest 
ehitas aadel parema tuleviku lootuses 
üles veel enne, kui ehakuma lõi taeva 
taas punetama. Miks siis ikkagi? 

Iga põlvkond on tee mõisa
arhitektuuri juurde leidnud uuesti. 
Kui noor 20aastane inimene soovib 
avastada Eestimaa mõisaid, siis mida 
ta näeb? 
Baltisaksa kultuur – nii nagu see veel 
täna ilmutab end läbi mõisasammaste ja 
verandaakende – alles ootab oma 
uurijat. Mõisast saab alguse klaaspärli-
mäng, mis juhatab meid ühelt poolt 
tagasi Kastaalia allika, Rooma patriitside 
villade ja Medicite maamõisateni. Teiselt 
poolt on Balti villa rustica – nagu me 
siinseid maamõisaid võiksime kutsuda – 
meie enda oma, paik, kus aastasadu 
murdsid teed parema tuleviku poole 
teineteise külge aheldatuna nii mõisa-
härra kui ka talumats. Nii mõnigi 
suurejooneline fassaad varjab tänaseni 
oma saladust, kutsudes end ikka ja jälle 
avastama, lugema ridade alt ja pealt, 
võtma üles üksikmõisate lugusid ja 
terveid teemasid (näiteks puitmõisad, 
mis moodustasid ligemale poole mõisate 
üldarvust), mida siiani ei ole veel jõutud 
läbi uurida ja raamatu kaante vahele 
koguda. 

Loe pikemat intervjuud https://varrak.
ee/category/raamatuklubi-uudised/

Kihelkonnakirikute 
tornide kõrval on 
Eestimaa sümboliks 
mõisaansamblid.



6 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KLUBIRAAMAT
H E A  L U G E J A ! 5

M Õ I S A  M Õ T E5 4

Me veedame üheskoos aega,
mis kõikide ühine soov,
mis annab meie elule sooja:
oh annaks, et see kõik jääks nii! 

Kuid kuna kõik paraku hääbub,
elame koos läbi tänaseid rõõme.
Sest kes teab, kunas kõikvõimas saatus
paiskab meid laiali itta ja läände.59

59 Wir sitzen so fröhlich zusammen
und haben uns alle so lieb,
wir heitern einander das Leben:
Ach wenn es doch immer so blieb!
Doch weil es nicht immer kann bleiben,
so haltet die Freude recht fest!
Wer weiss denn, wie bald zerstreuet
das Schicksal nach Ost und nach West. 

Lõik August von Kotzebue luuletusest „Ewiger Wechsel” (1802). Tsit: Pauli, Barbara (1989), 
Gut Hoppenhof: ein kleines baltisches Vermächtnis (Limburg a. d. Lahn: Starke), lk 1. 

Kolga mõisa peatrepp tõuseb 
võlvitud soklikorruselt avarale 

esinduskorrusele. Trepivõrel omaniku 
initsiaalid CMS (Carl Magnus 

Stenbock) ja hoone  
valmimisaasta 1768. Foto: 2021.
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Nii nagu koidikule järgneb päev ja pärast kevadet saabub suvi 
ning krüsanteemide lõhnast tulvil sügis, järgnes esimesele elevu-
sele langus. Aleksander II valitsusaja lõpust alguse saanud reakt-
sioon viis kaasa lootused muuta unistused reaalsuseks. Ajal, mil 
meie mõisad ja pastoraadid on üksildased ja maha jäetud, kunagine 
rõõmus ja muretu suveelu surnud ja vaikinud, sai mõisaelust mõt-
tekujund.60 Valgustuslikku optimismi asendas resignatsioon, mis 
jättis siinsele aadlikultuurile magusalt valusa dekadentsipitseri. 19. 
sajandi lõpuks jõudis kätte ühe kurbmängu viimane vaatus, mis 
poliitilise stagnatsiooni foonil murdis idealismi tiivad ja tõi Kolga 
perepoja pikkade Londonis veedetud aastate järel koju. Tuppa astus 
unistavate siniste silmadega, seljal ja külgedel lokkis ning keskelt 
lahku kammitud punakuldsete pikkade juustega minevikurüütel ja 

60 Hunnius, Monika (2000), Minu onu Hermann: mälestusi vanast Eestimaast, tlk Katrin 
Kaugver (Tallinn), lk 5. 

Krahvide Stenbockide Kolga loss. 
Suurejoonelisemaid klassitsistlikke 
ansambleid Eestis. Ehitati aastatel 
1765–1768. Sammasportikus ja 
kolmekorruselised Veneetsia 
akendega tiibehitised lisati 1800. aasta 
paiku. Foto: 2019. 

Nii nagu koidikule järgneb päev ja pärast kevadet saabub suvi ning krüsantee-
mide lõhnast tulvil sügis, järgnes esimesele elevusele langus. Aleksander II 
valitsusaja lõpust alguse saanud reaktsioon viis kaasa lootused muuta unistu-
sed reaalsuseks. Ajal, mil meie mõisad ja pastoraadid on üksildased ja maha 
jäetud, kunagine rõõmus ja muretu suveelu surnud ja vaikinud, sai mõisaelust 
mõttekujund.
 Valgustuslikku optimismi asendas resignatsioon, mis jättis siinsele aadlikul-
tuurile magusalt valusa dekadentsipitseri. 19. sajandi lõpuks jõudis kätte ühe 
kurbmängu viimane vaatus, mis poliitilise stagnatsiooni foonil murdis idealismi 
tiivad ja tõi Kolga perepoja pikkade Londonis veedetud aastate järel koju. Tuppa 
astus unistavate siniste silmadega, seljal ja külgedel lokkis ning keskelt lahku 
kammitud punakuldsete pikkade juustega minevikurüütel ja luuletaja Erik 
Stenbock, kelle dekadentlikke maneere võis võrrelda Oscar Wilde’i omadega. 
Eriku ülikond oli roheline, särk oranžist siidist, kaelaside erkpunane.

Krahvide Stenbockide Kolga loss.
Suurejoonelisemaid klassitsistlikke
ansambleid Eestis. Ehitati aastatel

1765–1768. Sammasportikus ja
kolmekorruselised Veneetsia

akendega tiibehitised lisati 1800. 
aasta paiku. Foto: 2019.
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Ümberringi on ürgorud ja mäed, taamal sinerdamas kõnnu-
maa. Künkaharjal koguneb valge lambakari. Otsekui rändaksime 
ringi kusagil Šoti- või Iirimaal. Kolmest küljest ümbritseb Porkuni 
ansamblit vesi, Valgejõest toituvad paisjärv ja tiigid. Mõisamaja 
otsalt laskub alla orgu tee, mille terrassidel õitses kunagi lillemeri. 
Kaugemal sinerdas kuuskede tume viirg. Oru ühelt kaldalt teisele 
viisid valged sillad. Kasetüvede all valgetel pinkidel võis puhata. 
Koguni teid palistanud põllukivid olid Porkunis värvitud kollase- 
ja valgetriibuliseks. Kõik hoolikalt hoitud ja piinlikult korras. 
Maapõues olid ajaloo- ja geoloogiahuvilised avastanud paikkon-
nale ainuomase Porkuni paekivi, mille elu oli saanud alguse juba 
siis, kui inimest sel maamunal veel ei olnud.

Porkuni uus neogooti stiilis 
härrastemaja ehitati aastatel 1870–1874. 
Foto: 2021. 

Porkuni uus neogooti stiilis
härrastemaja ehitati aastatel 

1870–1874. Foto: 2021.

Kolga mõisa peatrepp tõuseb võlvitud soklikorruselt avarale 
esinduskorrusele. Trepivõrel omaniku initsiaalid CMS (Carl Magnus Stenbock) 
ja hoone valmimisaasta 1768. Foto: 2021.

Kolga krahv Erik Stenbock (1860–
1895). Foto rmt-st: John Adlard,

Stenbock, Yeats and the Nineties
(London: Cecil & Amelia Woolf, 1969).

Ümberringi on ürgorud ja mäed, taamal sinerda-
mas kõnnumaa. Künkaharjal koguneb valge 
lambakari. Otsekui rändaksime ringi kusagil 
Šoti- või Iirimaal. Kolmest küljest ümbritseb 
Porkuni ansamblit vesi, Valgejõest toituvad 
paisjärv ja tiigid. Mõisamaja otsalt laskub alla orgu 
tee, mille terrassidel õitses kunagi lillemeri. 
Kaugemal sinerdas kuuskede tume viirg. Oru ühelt 
kaldalt teisele viisid valged sillad. Kasetüvede all 
valgetel pinkidel võis puhata. Koguni teid palista-
nud põllukivid olid Porkunis värvitud kollase- ja 
valgetriibuliseks. Kõik hoolikalt hoitud ja piinlikult 
korras. Maapõues olid ajaloo- ja geoloogiahuvilised 
avastanud paikkonnale ainuomase Porkuni paekivi, 
mille elu oli saanud alguse juba siis, kui inimest sel 
maamunal veel ei olnud.
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Kolga krahv  
Erik Stenbock (1860–1895).  
Foto rmt-st: John Adlard,  

Stenbock, Yeats and the Nineties  
(London: Cecil & Amelia Woolf, 1969).

luuletaja Erik Stenbock, kelle dekadentlikke maneere võis võrrelda 
Oscar Wilde’i omadega. Eriku ülikond oli roheline, särk oranžist 
siidist, kaelaside erkpunane.61 

19. sajandi lõpp ja 20. sajandi algus on täis pettumuste luu-
let, mille melanhoolne kõla saadab siinset üle kallaste paisuvat 
mälestuste kirjutust. Unistusele muuta põhjamaine loodus para-
diisiaiaks seadis piirid seesama loodus, millele pidev ebakindluse 
tunne lisas melanhoolianoodi. Üha enam mõtiskleti aja ja ruumi 
ning omaenda koha üle selles väikeses mikrokosmoses, mille oli 
baltlastele pärandanud nende sünnimaa tusane loodus. Mõisast sai 
metafoor, mille sümboli väärtus kõneles nii ideaalidest kui parata-
matust ja käegakatsutavast reaalsusest; otsekui vette heidetud kivi 
tiigiveel kujundas see üha uusi mäluringe, andes endast kirjan-
dusliku kujundina teada keeruka mustrisüsteemina või avanedes 
unistusliku valguslaiguna kusagil puiestee lõpus, kuhu kivimüü-
riga ümbritsetud kabeli kõrvale olid maetud armsad ema, isa ja 
esivanemad. Pilk soode ja kõrgendike kohal haaras siniseid kaugusi, 
kusagil tagaplaanil joonistus välja maakiriku torn ja esiplaanil rohe-
listel niitudel õitsevad lilleväljad; õlgkatustega heinaküünid annavad 
tunnistust inimese hoolikast tööst. Ritta seavad end avarad viljakad 
sirgete servadega põllud, mida siin ja seal lõhestavad teravaokkalised 
kuusetukad ja üksikud igivanad tammed ning kivised paepealsed, 
kus söövad kõiges rahus mustavalgekirju kari ja lambad. Inimene 
ja loodus näivad Baltimaades olevat täielikult teineteisest välja kas-
vanud, elades samas sõbralikus koosmeeles, mis igasuguse vastuolu 
välistab.62 

61 Montan, Karl (2000), Kolk/Kolga: Stenbocksgodset i Estland som speglar Östersjöhis-
toria = Kolk/Kolga: Stenbockide mõis Eestis, mis kajastab Läänemeremaade ajalugu = 
Kolk/Kolga: the Stenbock estate in Estonia reflecting the history around the Baltic Sea 
(Söderköping), lk 39.

62 Rosen, Hermann von; Engelhardt, Walther von (1916), Die Baltischen Provinzen, Bd. 1: 
Stadt und Land (Berlin-Charlottenburg: Felix Lehmann Verlag), lk VIII. 
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Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
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Giacomo da Lentini    Guido Guinizelli    Cecco Angiolieri

Dante Alighieri    Cino da Pistoia    Francesco Petrarca

Lorenzo de Medici    Vittoria Colonna    Henry Howard

Louise Labé    Gaspara Stampa    Pierre de Ronsard

Luís Vaz de Camões    Miguel de Cervantes Saavedra

Edmund Spenser    Philip Sidney    François de Malherbe

Luis de Góngora    William Shakespeare 

Francisco de Quevedo    Mary Wroth    Paul Fleming

Molière    Thomas Gray    Gottfried August Bürger

Johann Wolfgang von Goethe    Ugo Foscolo    John Keats

Heinrich Heine    Friedrich Reinhold Kreutzwald

Elizabeth Barrett Browning    Edgar Allan Poe

Alfred Tennyson    Josèp Romanilha    Charles Baudelaire

Dante Gabriel Rossetti    Teodòr Aubanèu

Christina Rossetti    Stéphane Mallarmé

Antero de Quental    José-Maria de Heredia    

Carmen Sylva    Paul Verlaine    Evelina Cattermole    

Arthur Rimbaud    Albert Samain    Willem Kloos    

Eric Stenbock    Gabriele d’Annunzio    

William Butler Yeats    Vjatšeslav Ivanov    

Konstantin Balmont    Valeri Brjussov    Robert Frost    

Stanislav Kostka Neumann    Rainer Maria Rilke    

Eino Leino    Juan Ramón Jiménez    Janka Kupala    

Umberto Saba    Franz Kappus    Edvarts Virza    

Josep Carner    Angelos Sikelianos    Paul Boldt    

Fernando Pessoa    Anna Ahmatova    Pāvils Rozītis    

Claude McKay    Johannes R. Becher    

Edna St. Vincent Millay    J. V.  Foix    E. E. Cummings

Maksõm Rõlski    Eugenio Montale    Bertolt Brecht

Federico García Lorca    Lőrinc Szabó    Vítězslav Nezval 

Anthonie Donker    Pablo Neruda    Johannes Edfelt

Elmo Patocchi    Mirdza Ķempe    W.  H. Auden

Géza Képes    Andri Malõško    Robert Lowell

Lija Kronberga    Ivar Ivask    Hugo Claus    Árpád Tőzsér

Seamus Heaney    Marilyn Hacker    Maria-Mercè Marçal

Zhào Lìhóng    Hai Zi    Yī Shā    Héngpíng    Lí Yuán

Nguyen Bao Chan    Yǐn Lìchuān    Donika Kelly

Arvis Viguls

Sonetti, 13. sajandil Sitsiilias leiutatud luulevormi, 

on vahel peetudki armastusluuletuse sünonüümiks. 

Luulevormi kirjutas kuulsaks Dante Alighieri lembe-

sonettidega Beatricele, üle terve vana Euroopa sai 

armastussonettide kirjutamisest aga lausa massimood 

tänu Francesco Petrarca „Laulude raamatule”. Ehkki 

selles luulevormis on kirjutatud sajandite jooksul 

kõikvõimalikel teemadel, võib armastust pidada 

sonettide peateemaks.

Mõistagi seostub armastus eelkõige kaunite 

tundmustega, kuid lembesonettides avaneb palju 

kirevam tundegalerii – rõõmu ja ülevuse kõrval 

leiame valu, hingepiina ja ängi, armukadedust ja 

vihagi. Kallimat on jumalustatud, ent temas on 

nähtud ka saatanlikku võrgutajat. Esineb igatsevaid 

ohkeid, kirglikke õhkeid, kaineid arutlusi armastuse, 

abielu ja armatsemise üle. Armastusega saab ka 

palju nalja.

Siinne kogumik koondab armastussonettide tõlkeid 

alates esimestest selles vormis kirjutatud luuletustest 

kuni tänapäevasteni, haarates kahekümnest keelest 

kokku 104 poeedi loomingut. Eesti keelde on need 

sonetid tõlkinud 55 silmapaistvat luuletõlkijat. 

Valimik koondab 308 luuletust, nende seas 66 uut, 

seni ilmumata tõlget. Lisaks sisaldab väljaanne 

saatesõna sonetivormist ja tõlgetest, järelsõna 

armastuse kujutamisest sonetivormis ning 

luuletajate tutvustusi. Luuletused on esitatud 

kronoloogiliselt, võimaldades uurida armastuse 

tähenduse teisenemist ajas.

MÕISA MÕTE 
Hea lugeja! 
Arkaadia kutse 
Kultuur kui sünniõigus, 
valgustus kui kohustus 
Maailmas võõrsil 
Vaimuelu ja tantsu-
kunst 
Seisus ja au 
Elustiil ja kodumaja lävi 
Saturnalia regna 
Balti looduspanteon 
Vili, viin ja ökonoomika 
Tuhande mõisa maa 
Kus mägi, seal mõis 
Balti ethos 
Ma olen sinna palju 
sisse pannud ja 
mõndagi sinna ära 
peitnud

KESKAEG 
Risti ja mõõgaga 
Lubimört ja ladina keel 
Kiriku valdused. 
Kloostrid, piiskopi-
linnused ja -mõisad 
 Padise 
 Lihula 

 Koluvere 
 Porkuni 
Ordulinnused 
 Viljandi 
 Helme 
 Karksi 
 Tarvastu 
 Põltsamaa 
 Uue-Põltsamaa 
 Laiuse 
Castrum Danorum 
Revaliensis. Väike ja 
suur linnus 
Läänivaldusest mõisaks
Vasallilinnused ja 
kindluselamud 
 Kiiu 
 Keila 
 Vigala 
 Velise 
 Kiltsi (Virumaal) 
 Kiltsi (Läänemaal) 
 Kalvi 
 Järve 
 Purtse 
 Rõngu 
 Vana-Antsla 
 Loona 

MA NÄGIN PÄIKSEPAISTET 
VIHMASAJUS
Valik maailma armastussonette
Koostanud Rebekka Lotman ja Laura Pääbo

Sonetti, kindlate reeglitega luulevormi, on vahel nähtudki 
armastusluuletuse sünonüümina. Oletatavasti leiutas selle luuleliigi 
13. sajandi Sitsiilia koolkonna poeet Giacomo da Lentini, hakates 
looma sonette igatsusest kallima järele. Luulevormi kirjutas kuulsaks 
Dante Alighieri lembesonettidega Beatricele. Üle terve vana Euroopa 
sai armastussonettide kirjutamisest aga lausa massimood tänu 
Francesco Petrarca „Laulude raamatule”. Siitpeale hakati Euroopas 
looma tuhandeid armastussonettide seeriaid. Ehkki selles 
luulevormis on kirjutatud sajandite jooksul kõikvõimalikel teemadel    –  
filosoofilisi ja pihtimuslikke, loodus- ja isamaalisi, religioosseid ja 
poliitilisi luuletusi –, võib armastust pidada sonettide peateemaks.
 Kogumik koondab armastussonettide tõlkeid alates esimestest 
selles vormis luuletustest kuni tänapäevasteni, haarates ligi 
kaheksast sajandist ja kahekümnest keelest kokku 104 poeedi 
loomingut. Luuletused on esitatud kogumikus kronoloogilises 
järjekorras, pakkudes võimalust uurida armastuse tähendust ja selle 
teisenemist läbi sajandite erinevates luulekultuurides. Mõistagi 
seondub armastus eelkõige kaunite tundmustega, kuid siinsetes 
luuletustes avaneb palju kirevam tundegalerii – rõõmu ja ülevuse 
kõrval leiame valu, hingepiina ja ängi, armukadedust ja vihagi. 
Kallimat on jumalustatud, ent teda on nähtud ka saatanliku 
võrgutajana. Esineb igatsevaid ohkeid, kirglikke õhkeid, kaineid 
arutlusi armastuse, abielu ja armatsemise üle. Armastusega saab ka 
palju nalja.
 Eesti keelde on need sonetid toonud 55 silmapaistvat 
luuletõlkijat. Valimik sisaldab 308 luuletust, mille seas on 66 uut, seni 
ilmumata tõlget. Lisaks sisaldab väljaanne koostajate saatesõna 
sonetivormist ja tõlgetest, järelsõna armastuse kujutamisest 
sonetivormis ning luuletajate lühitutvustusi.

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

Kirjastus Varrak 
424 lk, kõva köide 
151 × 209 mm
KOOD 56463

Sisukord

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 

26.90

Kirjastus Varrak 
600 lk, kõva köide 
201 × 266 mm
KOOD 56456

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 

38.90
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CHOCOLALA 
ŠOKOLAADIRAAMAT
Koogid, kommid, joogid, maiused
Kristi Lehtis

Selles raamatus avaldavad Tallinna vanalinnas tegutsevad Chocolala 
šokolaadimeistrid oma parimad koogi-, tordi-, kommi- ja maiustuseret-
septid, mida seni on hoitud saladuses.
 Retseptid juhatavad teid nii lihtsama vaevaga sündivate šokolaadi-
kookide ja -kommide kui ka glamuursema ja keerukama tordikunsti 
radadele. Iga retsepti üheks peategelaseks on šokolaad – olgu siis valge, 
tume või piimašokolaad, mõnikord koguni kõik kolm korraga. Ühtviisi 
ahvatlevalt kõlavad näiteks põdrasamblik šokolaadis, kasemahla-
karamelli kommid, šokolaadist kilpkonnad ja pulgakommid.
 Erilise maiuspalana on ära toodud juhtnöörid, kuidas kodus ise šoko-
laadi valmistada, alustades kakaoubade valimisest ja puhastamisest 
ning lõpetades siidise šokolaadi saamisega.

Kirjastus Varrak 
272 lk, kõva köide 
206 × 276 mm
KOOD 56449

KLUBI SOOVTAB

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 

31.90

Mustasõstrakommid 
• PIIMAŠOKOLAADI-GANACHE 

• 120 g piimašokolaadi

• 15 g võid

• 50 g vahukoort

• MUSTASÕSTRA-GANACHE 

• 156 g mustasõstrapüreed 
või 200 g terveid musti 
sõstraid

• 80 g piimašokolaadi

• 100 g tumedat šokolaadi

• 40 g võid

CHOCOLALA 
on valitud 

maailma 10 parima 
šokolaadipoe hulka 

(Fodor´s).

Tummine ja tume     
  kuum šokolaad
• 45 g tumedat šokolaadi 70%

• 7 g tumedat šokolaadi 100%

• 89 g piima

• 89 g vahukoort

• 1 g kakaopulbrit

• Kakaoubadest šokolaadi 
valmistamine 

• Vormikommid ja kreemid

• Plaadikommid ja maiused 
• Tordid ja koogid
• Meisterdamine ja 

magustoidud
• Joogid
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KLUBI SOOVITAB

Kas mäletate, kuidas tegite esimest 
korda šokolaadi? 
Šokolaadi hakkasin alles siis tegema,  
kui asutasin Chocolala. Enne seda tegin 
pigem torte. Londonis ülikoolis käies 
müüsin neid teistelegi. Esimesed 
šokolaadid väga hästi ei õnnestunud, 
puudu jäi teadmistest ja oskustest.

Kust tuli idee luua Chocolala?  
Chocolala alustas tegevust aastal 2014. 
Mõtlesin, mis mulle meeldib. Need olid 
jäätis, šokolaad, koogid. Valisin ühe. 

Kas praegu teeksite samamoodi?  
Kas oli eeskujusid? Mis oli alguses 
kõige raskem?
Jah, teeks samuti! Eeskuju oli Prant-
suse šokolaadimeister Patrick Roger. 
Kõige raskem oli pikendada šokolaa-
dide säilivusaega ilma säilitusaineid 
lisamata.

Kui kiiresti on Chocolala kasvanud? 
Chocolala käive on tänaseks üle ühe 
miljoni euro ja töötajaid on 12–22 
olenevalt hooajast. Müüme ka Soome, 
USA-sse, Jaapanisse. Kõige rohkem 
müüme tahvleid.

Kui palju on Eestis konkurente? 
Lähimad konkurendid on samas ka meie 
sõbrad, nagu näiteks Chocokoo. Eestis 
on tegijaid umbes kümme. Võin kinni-
tada, et kõik šokolaaditegijad on 
sõbralikud ja õnnelikud inimesed.

Kui pikad on Teie tööpäevad?
Jõulude eel iga päev 12–14 tundi, ka 
nädalavahetustel. Pärast jõule umbes 
kaheksatunnised. 

Kas Teie kodus on kommikauss alati 
täis? 
Kindlasti mitte, sest lapsed ei lõpetakski 
söömist! Ma olen proovinud, aga nad 
tõesti söövadki nii kaua, kui kauss on 
tühi ja küsivad siis juurde.

Kas soovisite juba lapsena teha 
midagi magusat? Mis oli 
lemmikkomm? 
Küpsetasin noorena palju. Minu 
lapsepõlves polnud šokolaadi eriti saada, 
sest 1980. aastate lõpus oli kakao-
puudus. Mulle meeldis väga Jõmmu 
šokolaad. Kookidest meeldis sõbranna 
ema küpsetatud keedukreemi kook 
punaste sõstardega ja minu ema 
pisarakook. 

Mis on praegu Teie lemmikmaius? 
La Muu kondenspiima jäätis, millele 
lisan marju. Luban seda endale korra 
nädalas.

Millal tekkis mõte koostada raamat? 
Mis oli kõige keerulisem? 
Koroona ajal pidime poe kuuks ajaks 
sulgema, samas pidin leidma töötajatele 
tööd, mida nad saaks kodus teha. Siis 
tuligi mõte hakata raamatu jaoks 
retsepte looma. Iga päev tegid töötajad 

oma kodudes kooke, torte, jooke jne. 
Pärast maiustasid koos perega. Sellel 
ajal tuli nii mõnelegi töötajale paar kilo 
juurde. Hiljem kogusime need retseptid 
kokku ja kasutasime raamatus.
 Kõige keerulisem oli raamatu 
lõppfaas: küljendamine ja trükiks valmis 
seadmine. 

Autorite nimekiri on päris pikk.  
Kas kõik said käed šokolaadiseks või 
toetas mõni muudmoodi? 
Kõik autorid koostasid retsepte.

Kas Teil on raamatus ka 
mõni lemmikretsept? 
Neid on mitu: kasemahla karamell, 
banaanikarask ja kilpkonnad.

Kellele on see raamat mõeldud?
See on tore kingitus kõigile, kellele 
meeldib lisaks uutele retseptidele saada 
inspiratsiooni kaunitest piltidest. Näen 
seda raamatut imeilusa kingitusena ja 
veidike isegi kunstiteosena, kuna 
fotograaf ja kunstnik olid meil 
geniaalsed.

Kuidas julgustaksite inimest, kes 
tahaks küll proovida teha ise kommi, 
aga pelgab, et see on liiga keeruline. 
Oleme tehnoloogia päris põhjalikult 
lahti kirjutanud ja usun, et kommide 
tegemine ei ole raske. Kui tekib küsi-
musi, siis võib alati meile Chocolalasse 
helistada. Aitame! 

Šokolaad 
teeb õnnelikuks
Chocolala asutaja Kristi Lehtis ei oska nimetada 
ühtegi teist toiduainet, mis paneks inimestel 
silmad samamoodi särama kui šokolaad. Uus 
raamat pakub igaühele võimalust teha ise 
šokolaadi, valmistada koos lastega pulgakomme 
või küpsetada kooki. 
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118  Püha aeg ja maiade kalender
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KLUBI SOOVITAB 

LUGU VENEMAAST
Orlando Figes
Mitte üheski riigis pole ajalugu ümber kirjutatud nii palju ja nii sageli kui 
Venemaal. See, kuidas venelased ise oma lugu jutustavad ning seda ikka 
ja jälle muudavad, on nende ajaloo, kultuuri ja uskumuste mõistmise 
ning tõlgendamise seisukohalt ülimalt oluline. Et hoomata, missugune 
võib olla Venemaa tulevik, on vaja aru saada, mida tähendab Putini 
režiim nii Venemaale kui tervele maailmale, ning tuleks uurida ideid ja 
müüte, mille abil on seda ajalugu kujundatud. Nappide vahenditega, 
aga ladusas sõnastuses maalib Orlando Figes pildi maailma suurima riigi 
tuhandeaastasest ajaloost alates Rjurikust ja vürst Vladimirist; edasi oleme 
tunnistajaks Ivan Julma kroonimisele, Peeter I ja Katariina II tegemistele 
kuni Romanovite dünastia hävinguni, revolutsioonile, kodusõjale ja 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele, ning siis juba Venemaa käekäigule kuni 
sissetungini Ukrainasse veebruaris 2022. Eestigi lugejale tuntud ajalooalaste 
suurraamatute autor Antony Beevor on Figese uue teose kohta öelnud, et 
kui tahta tõepoolest mõista tänapäevast Putini Venemaad, mille minevik 
on kinni lugematutes müütides, siis tuleb lihtsalt lugeda seda Figese 
suurepärast ülevaadet.
 1959. aastal Londonis sündinud Orlando Figes sai ajaloohariduse 
Cambridge’i ülikoolis ja õpetab praegu sama ainet Londoni ülikooli 
Birkebecki kolledžis ning Cambridge’i ülikooli Trinity kolledžis. Ta on üheksa 
Venemaa ja Euroopa ajalugu käsitleva raamatu autor. Eesti keeles on varem 
ilmunud „Nataša tants”, „Revolutsiooniline Venemaa 1891–1991”, „Saada 
mulle vaid sõna”, „Sosistajad” ja „Eurooplased”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
360 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 56203

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

PÜHA AEG JA  
MAIADE KALENDER
Kalephi (Kairi Kivirähk)
See raamat viib lugeja Guatemala maiade 
tuletseremooniatele, saunarituaalidele, Mehhiko 
vihmametsadesse ja kosmosesse maiade universaalsete 
arhetüüpidega seiklema. Ühendades eneses maise 
ja vaimse, annab raamat võimaluse praktiseerida ja 
eksperimenteerida, silmaringi laiendada ja näha ennast 
uuest perspektiivist. Maiad on maailmale pärandanud 
püha aja tunnetuspraktika – püha kalendri chol q’ij, mis 
on kui energeetiline ilmateade, mis aitab meil mõista 
iga päeva rütmi ja annab meile juhatust erinevateks 
tegevusteks soodsaimate aegade kohta. Igal inimesel 
on ka oma isiklik energia, mida saab raamatu abil 
välja arvutada. Samuti on võimalus avastada, millised 
on meie erinevate suhete õppetunnid, arvutada välja 
oma isiklik päevaenergia ja uue aasta õppetunnid. 
Raamatuga aega veetes on sul võimalik lisaks maiade 
kalendrile õppida tundma ka maiade müsteeriumeid, 
nende arusaama jumalast ja kosmosest ning eestlaste 
ja maiade ühisosa.

Raamatuga on kaasas 2023. aasta maiade kalender 
ja ennustused aastateks 2023–2025.

Kirjastus Varrak 
224 + 36 lk, kõva köide 
170 × 240 mm
KOOD 56470

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90
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ILUKIRJANDUS
    

 

Raamat sisaldab romaani „Kuum. Lugu noorest armastu-
sest” (1990, Betti Alveri kirjandusauhind) ja seitset novelli, 
mille seas on ka 1986. aastal teravaid vaidlusi põhjustanud 
„Sina, Tuglas” (Friedebert Tuglase novelliauhind 1987). Köite 
lõpetab esmakordselt ilmuv pikem proosakatke „Vienna”.
 
KUUM, OLI KUUM
Kuulsid, kord olid sammud, kord oli suvi,
kord oli kuumav trepp, leekis su elu frontoon?
Hingede aeg küpses õelalt, mühinal laulsid lipud,
näppudes valutas õnn, sõnus ei luksunud vaht.
Meil oli koridor linnas, kus valgust jäi üle,
needusest taotud kui torn, kurbusest vaba kui lill.
Saigi ju üllas Helveetsia, muusikat saigi kui vihma.
Saigi ju Paabeli torn, tundus kui sõrgade lõhn.
Murti me lipp ja me suled, kuminal uttu
veeti me kilgete torn. Rahutus lakkus maad,
viljus kui salalik loom ja hõivas me rõõmude koja:
sääl sul nüüd oblika-aas, sääl sul nüüd hapu ja hää.

On 1985. aasta Iirimaa väikelinnas. Jõulueelsed nädalad on söe-
kaupmehest pereisale Bill Furlongile aasta kõige kiirem aeg. Ühel 
varahommikul kohalikku nunnakloostrisse sütt viies avastab Fur-
long midagi, mis sunnib teda silma vaatama nii oma minevikule 
kui kiriku meelevallas elava linna kaassüüdlaslikule vaikimisele.
Kiiresti rahvusvaheliseks menukiks saanud „Sellised väikesed 
asjad” on südantliigutav lugu lootusest, empaatiast, sisekaemu-
sest ja julgusest olude kiuste oma veendumustele truuks jääda. 
Ehkki raamat puudutab Iirimaal siiani valulikke teemasid, räägib 
see palju avarama, üldinimliku loo. „Sellised väikesed asjad” jõu-
dis 2022. aasta Bookeri preemia lõppvalikusse.
 Keeganilt on varem ilmunud kolm lühijuttude kogumikku  –  
„Antarctica” (1999), „Walk the Blue Fields” (2007) ja „Foster” 
(2010). Teoseid on pärjatud arvukate auhindadega ning tõlgitud 
kolmekümnesse keelde.

Muutuste tuuled puhuvad üle Flanagansi ja üle maailma. Frankie 
armastab Londonis hotelli juhtida. Sellest pole lugu, et tema 
õde, näitlejanna Billie keskendub filmikarjäärile USA-s ja viibib 
kaugel eemal. Kui Frankiel on kõrval vaid tema perekond ja 
Flanagansi tiim, suudab ta imesid korda saata.
 Ent kui tema abielu puruneb, avaneb uks selle juurde, mida 
Frankie on seni sügavalt oma hinges peitnud. Elu variseb kokku, 
järsku on täiesti selge, et omal käel ta enam hakkama ei saa.
Billie jaoks tuleb appikutse ebasobival ajal. Ta on äsja saanud 
filmirolli, mida ihaldavad kõik staarid ja konkurendid, ta on 
kolinud New Yorki ja metsikult armunud. Maailm on tema ees 
valla. Aga kuidas öelda ei armastatud õele?
 Flanagansi naiste paljukiidetud sarja kolmandas ja viimases 
osas jõuame 21. sajandi dramaatilisse esimesse aastasse.

UUED AJAD 
FLANAGANSIS
Flanagansi hotelli sarja 
kolmas osa
Åsa Hellberg

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
304 lk, kõva köide 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
145 × 203 mm

KOOD 55947
TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

KUUM 
NOVELLE 
Jaan Undusk

SELLISED 
VÄIKESED 
ASJAD
Claire Keegan

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liina Soots,  
Tõnu Soots 
124 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 56227

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Astrobioloog Theo Byrne otsib kosmosest elu ja kasva-
tab abikaasa surma järel üksi oma isevärki üheksa-aas-
tast poega Robinit. Robin on heasüdamlik poiss, kes võib 
tundide kaupa maalida ohustatud loomi. Teisalt ähvar-
dab teda koolist väljaviskamine klassikaaslase löömise 
eest. Theo käsi ei tõuse pojale psühhoaktiivseid ravimeid 
andma. Siis aga kuuleb ta eksperimentaalsest ravimeeto-
dist, millega peaks olema võimalik Robini raevuhoogusid 
ohjeldada – tema kadunud ema ajumustri abil.
 Kaasahaaravad looduskirjeldused, lummavad vaated 
Maa-välisele elule ning isa-poja raevukas armastus teevad 
suurteose „Ilmapuu” autori uuest raamatust „Hämming” 
tema intiimseima ja liigutavaima romaani. Selle keskmes 
seisab küsimus: kuidas me saaksime oma lastele selle 
imekauni, kuid ohustatud planeedi kohta tõtt rääkida?

HÄMMING
Richard Powers

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

KOOD 56494
TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

22.90

Kirjastus Varrak 
616 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 53943
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11

Kuningas polnud nõus 
hambaid pesema, 

ega viisakaid riideid 
selga panema.

Ta keeldus 
hommikupudrust 
ja viskas lõunalauas 
lihapalle kahvli nagu 
katapuldiga vastu seina.

18

Siis õppis ta endale ise 
süüa valmistama. 

Ta õppis 
koristama ja 
voodit korda 
tegema. 

Ja õhtuti luges ta 
endale ise unejutte. 
Nii mitu, kui ta 
vähegi tahtis.

LASTELE

KUNINGAS, 
KES KARTIS KUMMITUSI
Katariina Libe
Kuningas kardab üle kõige kummitusi.
Keegi ei mõista tema hirmu ja see ajab mehe trotsist 
jonnima. Ta keeldub hambaid pesemast, viisakaid 
riideid selga panemast ja loobib lõunasöögi ajal 
lihapalle vastu seina.
 Lossielanikud on jonnivast kuningast surmani 
tüdinud ja nad otsustavad ära minna …
 Lastele vanuses 2-7 aastat.

EVELINE JA MINA
Kersti Heinloo
Vahel on nii, et mõni päev hakkab varakult viltu vedama. Õhinal 
oodatud sünnipäeva hommikul ärkab Eveline üksinda vaikses 
korteris ilma lillede ja tordita. Elutoa lauale jäetud kingitus ei 
täida ta ootusi ning ka parim sõber jätab kohale ilmumata. Aga 
igavus võib üllatuslikult osutuda võluvõtmeks fantaasiailma ja viia 
pöörasele seiklusele, kust naastes pole enam miski endine.
 Kersti Heinloo on näitleja ja lavastaja ning selle raamatu idee 
sai alguse Eesti Noorsooteatri jaoks kirjutatud samanimelise 
lavastuse stsenaariumist.
 Lastele vanuses 8-12 aastat.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Linda Valere 
88 lk, kõva köide, 150 × 240 mm
KOOD 56425

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

VIGURIVÄNDAD
Eva Hammer
Selles raamatus kohtud muhedate 
tegelastega, kellega saab parajalt palju nalja. 
Tavaliste ja natuke vähem tavaliste laste 
kõrval toimetavad siin sõbraotsingul saabas, 
iseteadlik riidekoi, kole klaver, ogaralt agar 
kustukumm ja veel mitmed vigurivändad. Sa 
leiad siit humoorikaid juhtumusi, ootamatuid 
pöördeid, lustlikke sõnamänge, aga ka ainet 
mõtisklemiseks. Hillar Metsa joonistatud 
meeleolukad pildid on nagu kirss tordil või 
täpp i-tähel.
 Lastele vanuses 5–9 aastat.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Hillar Mets 
96 lk, kõva köide 
170 × 215 mm
KOOD 56180

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Katariina Libe 
40 lk, kõva köide, 167 × 240 mm
KOOD 56333
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MITMESUGUST
JOHAN LAIDONER
Hävitatud elu
Vladimir Pool
Raamat valgustab Johan Laido
neri ja tema abikaasa Maria elu 
raskeimat perioodi – asumisele 
saatmist ja vanglaaastaid 
Nõukogude Liidu erinevates 
kinnipidamisasutustes.
 Raamatu sisu toetub 
autentsetele dokumentidele, 
ülekuulamisprotokollidele ja 
kontrollitud faktidele. 

Kirjastus Postimees 
Tõlkinud Lyyli Virkus 
512 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 712023

PARIISI KUNINGANNA
Romaan Coco Chanelist
Pamela Binnings Ewen
Coco Chanel võis olla elu
rõõmus, muretu ja suure
meelne, aga ka halastamatu, 
manipuleeriv, isegi julm. Kui 
Wehrmacht mööda Champs
Élyséed marsib, resideerib 
Chanel Ritzi hotellis koos 
Reichi kõrgete ohvitseridega. 
Ta peab isiklikku sõda oma 
parfüümifirma pärast.

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Inge Pitsner 
320 lk, kõva köide, 160 × 220 mm

KOOD 680230

ÜHES VÄIKSES  
EESTI LINNAS
Mihkel Raud
Mihkel Raud kirjutab oma 
muusikuteest ning muusikast ja 
muusikutest, kes on teda sellel 
teel kõige rohkem mõjutanud. 
Juttu tuleb paljudest Eesti 
muusika staaridest alates Rein 
Rannapist ja Jaanus Nõgistost kuni 
Lenna ja Ineseni välja. Lugejal võib 
vaja minna nii stressipalli  
kui salvrätikut.

Kirjastus Kava 
312 lk, pehme köide 
135 × 215 mm

KOOD 980613

LENNART
Pöördtooliaastad
Jaak Jõerüüt
Näidend räägib president Meri 
esimestest Kadrioru aastatest. 
Ajastu probleemid, meeleolud ja 
tõsiasjad on täpsed, kuid rõhud 
on autori asetatud. Episood 
episoodi järel avanevad Lennarti 
isiksuse erinevad kihid. Täiendu
seks on artiklid Tiit Pruulilt, Rein 
Taageperalt ja Jüri Raidlalt.

Kirjastus Hea Lugu 
176 lk, pehme köide 
130 × 195 mm

KOOD 702413

ÜKS
Lihtsad ja head 
ühepanniroad
Jamie Oliver
• Üks pott või pann • Vähem 
nõude pesemist • Kiired ja lihtsad 
retseptid • Maitsev toit iga päev •  
Oma uusima kokaraamatuga 
„Üks” toob telekokk Jamie Oliver 
sinuni road, mille valmistami
seks vajad ainult ühte potti või 
panni – selleks, et maitsvad 
toidud saaksid valmida ka kiirel 
argipäevaõhtul.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Laura Lepler 
312 lk, kõva köide, 189 × 246 mm

KOOD 162538

LAUAMÄNG 
JUSSIKESE MÄNG
Silvi Väljal

Mäng on mõeldud 
eelkõige koolieelikutele. 
Sobib alates vanusest 
3 aastat. Noorimatele 
mängijatele kehtivad 
lihtsamad reeglid. Mängida 
saab koos sõpradega 
lasteaias või koolis või 
koos pereliikmetega 
kodus. Mäng aitab lastel 
arendada tähelepanu, 
jutustamisoskust, liitmist ja 
lahutamist. 

LIIVIMAA PROVINTSI 
KROONIKA
Balthasar Russow
Kroonikat on kasutanud nii 
ajaloolased kui kirjandus ja 
rahvateadlased, see on pakkunud 
ainest ajaloolistele romaanidele, 
filmidele ja teistele valdkonda
dele. Russowi kroonika uus tõlge 
eesti keelde loodab rahuldada 
avalikkuse huvi Liivimaa ja iseära
nis Tallinna kauge mineviku vastu.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Jüri Kivimäe 
472 lk, kõva köide, 200 × 240 mm

KOOD 173138

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
37.90

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
37.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

LEMBIT ULFSAK
Eero Epner
Üle saja rolli filmides, küm
ned osatäitmised teatrilaval, 
suured preemiad ja väikesed 
läbikukkumised, tunnid len
nukites, kuud proovisaalis ja 
aastad võtteplatsil – maha jäi 
sellest kõigest (lisaks üles
võetud filmidele ja etendus
tele) hunnik makulatuuri ja 
määratu hulk teiste inimeste 
mälestusi.

Kirjastus Caligari 
480 lk, kõva köide, 135 × 216 mm

KOOD 412916

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
27.90

Kirjastus Nuti Grupp 
230 × 320 × 42 mm

KOOD 786000

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90
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Reisid korraldab

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI KUTSUB
OOPERIREISILE RIIGA
21.–22. jaanuaril 2023

Läti Rahvusooper on jätkuvalt kõrgtasemel, seda nii 
mängukava kui ka ooperite esituste ja tõlgenduste poolest. 
Loomingulise meeskonna käes on Wolfgang Amadeus Mozarti 
koomilisest ooperist „Don Giovanni / Don Juan” saanud 
irooniline ja must komöödia, kus Don Juan on hedonistliku 
elustiiliga moodne mees, kes põlgab romantikat ja häid tavasid 
ning juhindub vaid oma ihadest.

TULE AVASTAMA CORNWALLI 
KIRJANDUSLIKKE PAIKU koos ühe meie 
parima ingliskeelse kirjanduse tundja ja 
tõlkija KRISTA KAERAGA.
Reis toimub 3.–8. juunini 2023

Käime müütide ja müstikaga vürtsitatud vana hea Inglismaa 
läänepoolsetes krahvkondades. Cornwalli rikkumata rannajoon 
ja viktoriaanlikud mereäärsed kuurordid, Devoni rabad ja 
omanäolised kalurikülad on inspireerinud paljusid inglise 
kirjanikke ja stsenariste. Külastame tuttavaid paiku nende 
raamatutest, aga ka Inglismaa lõppu Land’s Endi. Virginia Woolf, 
Rosamunde Pilcher, George Eliot, Beatrix Potter, Lorna Doone – 
need on vaid mõned suured nimed, kelle teostega seotud paigad 
Cornwallis meie teele jäävad.

REISIKAVA
1. päev Otselend Tallinn – London Gatwick 15.55–17.00
Sõidame mööda maailmapärandiks kuulutatud lõunarannikut 
Dorseti uhkeimasse rannikulinna Bournemouthi.  
Õhtusöök hotellis.

2. päev Dartmoor – salapärane rabade ja uhkete looduslike 
kivimimoodustistega Devoni Rahvuspark, Cornwalli poolsaare üks 
pärlitest Tintageli loss, Bolventor, Jamaica Inn muuseum. Jätkub 
sõit Cornwalli lõunarannikule St Mewesi, kuhu jääme kaheks ööks. 
Õhtusöök hotellis.

3. päev Penzance, Minacki vabaõhuteater kaljuserval, Inglismaa 
läänepoolseim tipp Land’s End. Pealelõunal sõidame rongiga 
mööda maalilist rannikut marsruudil St Erth – St Ives.  
Õhtusöök hotellis.

4. päev Cornwalli lõunarannik. Maaliline Fowey on andnud 
Inglismaale Daphne de Maurier’, Sir Arthur Quiller-Couchi ja 
Kenneth Grahame’i. Inglise Rivieraks kutsutud rannikulinn Torquay, 
Agatha Christie majamuuseum Greenways. Dorseti pärliks 
tituleeritud rannikulinn Lyme Regis, kus elas kirjanik John Fowles 
ja filmiti tema „Prantsuse leitnandi tüdruk”. Jätkub sõit Bridporti, 
kuhu jääme kaheks ööks. Õhtusöök hotellis.

5. päev Kirjanik Thomas Hardyle koduks olnud idülliline 
Dorchester, kus külastame tema sünnimaja. Teele jääb 
eksperimentaalne linnaosa Poundbury, mida innukalt toetas 
kuningas Charles III, kui ta oli Walesi prints ja Cornwalli hertsog. 
Pealelõuna vaba. (Meie hotell asub maalilisest rannikust vaid 
mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel.) Õhtusöök hotellis.

6. päev Külastame Winchesteri katedraali, kuhu on maetud Jane 
Austen, ja Jane Austeni majamuuseum Chawtonis. Bussisõit 
lennujaama. Lennud London Gatwick – Riia 17.20–22.00 ja Riia – 
Tallinn 23.15–00.05.
  

KLUBILIIKME HIND: 1390 € sisaldab: lennupileteid, majutusi 
korralikes 3* hotellides kahekohalistes tubades koos hommiku- 
ja õhtusöökidega, giiditeenust, ringreisi mugava bussiga, 
sissepääsusid ja rongisõitu.

Soodushind kehtib ka klubiliikme ühele kaaslasele. Tavahind 1460  €.

Vaata pikemat reisikirjeldust ja olulist 
lisainfot https://varrak.ee/category/
raamatuklubi-uritused/
Registreerumine Go Traveli e-poes  
https://www.gotravel.ee/serk, 
telefoni teel 6310126 või 
e-maili teel serk@gotravel.ee

REISIKAVA 
Laupäev, 21. jaanuar
9.00 väljasõit Tallinnast. 
Läti Rahvusraamatukogu 
külastus.
Sisseseadmine hotellis.
16.30 ühine õhtusöök  
restoranis Forest.
19.00 „Don Giovanni” 
ooperiteatris. 

Pühapäev, 22. jaanuar
Hommik vaba, soovijad saavad 
nautida hotelli spaakeskust. 
Ekskursioonid Riias bussiga ja 
jalgsi. Soovijatel vaba aeg.
Lisatasu eest ekskursioon  
Läti Rahvusooperi majja.
14.00 ärasõit Riiast.
Hiljemalt kl 20.00 Tallinnas. 

KLUBILIIKME HIND: 225 € sisaldab: ooperipiletit, mugavat bussisõitu, 
majutust kahekohalistes tubades koos hommikusöögiga viietärni 
spaahotellis Grand Poet by Semarah, giiditeenust, õhtusööki.

Soodushind kehtib ka klubiliikme ühele kaaslasele. Tavahind 250   €.

Vaata pikemat reisikirjeldust ja olulist lisainfot  
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused/

Registreerumine Go Traveli e-poes https://www.gotravel.ee/serk 
kuni 15. detsembrini või kuni kohti jätkub. Lisainfo: serk@gotravel.ee 
või telefonil 6310 126
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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
ER 10.0018.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. detsember

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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ÕNNELIKU INIMESE 
SÄRK
Eesti rahvajutud
Piret Päär
Sellest imeilusate piltidega 
raamatust leiad kimbukese 
eesti rahvajutte, mille on omal 
vahval viisil ümber jutustanud 
vabakutseline jutuvestja Piret 
Päär. Mõned neist on kindlasti 
tuttavamad, mõned aga hoopis 
kuulmatalugemata. See on kogu 
pere raamat, kus igas jutus leidub 
midagi lapseletäiskasvanule, 
naiselemehele, kerjusele
kuningale.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Katrin Ehrlich 
196 lk, kõva köide 
145 × 190 mm
KOOD 51000

 
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
18.90

TAIMNE TOIDULAUD
Ideid hommikusöögist 
magustoitudeni
Stina Zolotar
Raamatus on üle 100 
taimetoiduretsepti, mis pakuvad 
ideid hommikusöögiks ja kiireks 
vahepalaks. Leiate ka kergemate 
ning toekamate roogade retsepte, 
mis valmivad pannil, potis ja 
ahjus. Ei puudu ka magustoidud ja 
maiused, mis ei sisalda gluteeni ja 
valget suhkrut. Raamatu alguses 
on lühikokkuvõte soovitustest, 
millele peaks taimetoitlane 
tähelepanu pöörama.

Kirjastus Varrak 
248 lk, kõva köide 
170 × 240 mm
KOOD 52892

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Jüri Mildeberg 
248 lk, kõva köide 
150 × 210 mm
KOOD 50003

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
22.90

REHEPAPP  
EHK NOVEMBER
Andrus Kivirähk
Romaan eesti rahva raskest elust mõisahärrade rõhumise 
all. Rängas olukorras ei jää rahval muud üle, kui krabada 
endale kõike, mida kätte saab, olgu siis naabri sahvrist, 
mõisaaiast või teede ristmikul vanakurja käest. Loomulikult 
on mängus ka kõiksugused kratid, tondid ja kollid, kes 
varitsevad põõsas, silmad põlemas, et paljukannatanud 
külainimestele veelgi enam kurja ja kahju tekitada. 
         Illustreeritud eriväljaanne valmis romaani 20 aasta 
juubeliks.

186

„Ah jäta see surmajutt!” krimpsutas rehepapp nina. „Sa ära 
kuula seda lumemeest nii palju, kuula parem mind. Tahad, ma 
korraldan sinu kohtumise preiliga? Silmast silma.” 

Kubjas läks näost valgeks ja haaras rehepapil käest. 
„Sa teed nalja!” kähistas ta. „See pole ju võimalik!” 
„On, kõik asjad on võimalikud!” vastas rehepapp. „Jäta see minu 

hoolde. Küll ma uurin olukorda, nuusutan tuult ja teatan sulle, millal 
sa preiliga kokku saad. Loomulikult mitte mõisas, aga kusagil vaikses 
ja varjulises kohas, kus pole liigseid silmi jõllamas. Oled nõus?”

„Sa veel küsid! Sander! Kui ma teda korra veel lähedalt näha 
saaksin... Ma ei tea, mida ma sulle selle eest annaksin! Aga kuidas 
sa seda teed? Kuidas sa mõtled selle kohtumise korraldada?”

Rehepapp naeratas. Ta patsutas Hansu õlale ja rääkis, ajas iga-
sugust plära ning kubjas kuulas, silmad pärani, ning uskus ja lootis 
ja oli õnnest lolliks minemas.

Üks koerakujuline tont läks saabunud hämaruses üle tee – nii 
pikk, et tema minemine võttis aega oma pool tundi.

„On alles elajaid liikvel!” vangutas rehepapp pead ning luiskas 
edasi.


