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Majja on kukkunud pomm. Ema viskub oma kehaga summutama leeke, mis põletavad minu 

oma, ja üritab kallistusega mulle elu sisse puhuda. Ta ei pane tähele, et ka tema ise saab 

kõrvetada, et ta on suur ja kohmakas naine, ta ei tee välja suitsust ega rusudest ja tõmbab 

mind endale sülle, kibekiiresti välja paigast, mis oleks võinud mu enda alla matta. Alles siis, 

kui ta on näinud, et olen välja saanud, ja veendunud, et ma veel hingan, raugeb tema jaks. See 

on viimane kord, kui mu ema mind meie Kabuli kodus Nadiaks kutsub. Kui me endale uue 

kodu leiame, on minust saanud perekonnapea. 

Traagiline raamat, mis jutustab tõestisündinud loo afgaani tüdrukust, kes vedas alt Talibani režiimi. 

Raamat  võitis hispaania keeles ilmumise järel lugejate südame ning samal aastal pälvis Prudenci 

Bertrana kirjandusauhinna. 

 

Raamatut on võimalik laenutada Tudulinna ja Iisaku raamatukogust. 



 

Laaman, Eduard 

Vapside vandeselts  

Kirjastus Argo 2021 

 

 

„See ei ole lihtsalt unikaalne leid, vaid raamat, mis oleks muutnud ühiskondlikku 

diskussiooni, kui oleks ilmunud ajal, mil kirjutati,“ märkis ajaloolane ja kirjastaja Andres 

Adamson. 

Raamatu autor sündis Samruki eesti asunduses Krimmis, kuid tuli pärast Peterburi ülikoolis 

õigushariduse omandamist alaliselt Eestisse ja asus tööle hoopis ajakirjanikuna – esmalt 

Tallinna Teatajas selle peatoimetaja Konstantin Pätsi käe all. 

Autor näitab, kuidas vapside liikumine tegi ülemaailmse majanduskriisi ja noore Eesti riigi 

oskamatuse tõttu sellega hakkama saada vaid viie aasta jooksul läbi mitu arenguetappi. Esmalt 

oli see endiste Vabadussõja sõdurite-ohvitseride peamiselt majanduslike sihtidega 

kutserühmitus, siis poliitiline liikumine ajale jalgu jäänud põhiseaduse parandamiseks, alul 

käsikäes mõne Riigikogu erakonnaga, seejärel juba omal käel. Käsikiri on avaldatud peaaegu 

muutmata kujul – häälena otse omast ajast. 

 

Raamatut on võimalik laenutada Tudulinna ja Iisaku raamatukogust. 
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Käes oli jõuluöö ning laps soovis kuulda jõululugu. Ema otsustas talle rääkida ühest 

jõuluööst, mis juhtus ammu-ammu aega tagasi. Üks mees ja naine rändasid pimedas mööda 

teed ning hakkasid väsima. Nad lootsid leida peavarju mõnest talust, kuid kõik tuled olid juba 

kustunud ning isegi tähed ei valgustanud taevalaotust. Mees ja naine leidsid lõpuks tee äärest 

ühe talli ja astusid sisse.. 

Raamat on Astrid Lindgreni kirjutatud klassikaline lugu, mis viib meid tagasi kõige esimesse 

jõuluöösse, mil sündis laps, kelle auks hakkas taevas särama jõulutäht. Raamatu kaunid pildid 

on illustreerinud Lars Klinting. 

 

Raamatut on võimalik laenutada Tudulinna raamatukogust.  

 


