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Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!KLUBIRAAMAT

Lahendamata jäänud 
mõistatused, arusaamatu 
tekkelooga kohad, lennukite, 
laevade ja inimeste selgituseta 
jäänud haihtumised, krimi-
naalsed lood, maaväliste 
jõudude oletatav sekkumine 
meie planeedi ellu … See 
raamat räägib käsitamatutest 
asjadest, mis on jäänudki lõpliku 
lahenduseta ja seetõttu erutavad 
inimeste meeli ikka ja jälle. 

Lisaks uskumustele ja 
legendidele selle kohta, mida 
arvatakse juhtunud olevat, 
tuuakse vastukaaluks ära ka 
erinevad teooriad ja võimalikud 
teaduslikud seletused. Kohati 
ajab see raamat lausa kananaha 
ihule... Ja see kõik ei ole ju 
väljamõeldis – neid asju on 
kogenud ja näinud paljud 
tunnistajad ning mitmeid paiku 
võib oma silmaga vaatama 
minna tänapäevalgi. 

Põnevat lugemist pakume 
ka igapäeva teemadel. 
Ilmunud on lausa kaks 
psühholoogiaraamatut, mis 
võiksid kindlasti lastega 
peredele huvi pakkuda. Samuti 
oleme kevade saabudes mõelnud 
aiahuvilistele. Mitmekülgne 
värske ilukirjanduse valik on 
enesestki mõista ka olemas.  

Vürtsitagem siis oma argipäeva 
väikese müstikaga ja rõõmsat 
kevadeootust kõigile!

* 39 salapäraseks jäänud 
lugu

* Visalt püsivad legendid ja 
uskumused

* Võimalikud teaduslikud 
seletused

Kas oskad välja tuua mõne selle raamatu 39 loost, mis sulle eriti huvi pakkus?
Mulle pakkus eriti huvi Oak Islandi rahaauk, sest varandused ja aaretejahid mulle 
meeldivad. 
 Oak Islandi rahaauku on ju seostatud igasugu erinevate tegelastega kapten 
Kiddist kuni Shakespeare’ini. Küll olla seal avastatud kiviplaat graveeritud šifree-
ritud sõnumiga, leitud kuldketi lülisid ning hilisematel aegadel nähtud kaamera 
vahendusel äralõigatud kätt jne.
 Tegelikult olen ka ise suur aardeotsija ning piraadiaardeid kaevanud ja jahtinud 
terve elu alates lapsepõlvest Saaremaal kuni praeguseni välja. Lastena peitsime suvel 
ikka varandusi maa alla, vahel pidid teised otsima ja vahel püüdsime ise näiteks 
aasta pärast need üles leida. Enamasti 
panime midagi karpi ja kirjutasime 
kirja juurde ning jube tore oli siis neid 
aardeid hiljem leida ja lugeda. 
 Aga üks suuremat sorti aare jäigi 
meil tollal kadunuks. Aasta tagasi käisin 
Saaremaal ja mõtlesin täiesti tõsiselt, et 
laenaks metallidetektori ja otsiks selle 
kaduma läinud aarde nüüd lõpuks üles. 
Seekord tegudeni siiski ei jõudnud, aga 
mõtlen sellele aeg-ajalt ikka. Näe, veel 
kolmkümmend aastat hiljemgi painab 
kunagi peidetud ja leidmata aare. Sama 
lugu nagu selle Oak Islandi rahaauguga, mida senini otsitakse. Ja kuigi nad õieti 
midagi ei leia, on sellegipoolest põnev ja mina jälgin seda ikka nagu narr. 
 Aga aaretejaht ei jäänud mul ainult lapsepõlve. Eelmisel suvel matsime koos 
sõpradega Vilsandil ühe aarde maha ja seal hulgas oli ka üks pilt, kuhu kõik midagi 
kirjutasime. Lubasime, et kümne aasta pärast läheme ja otsime selle üles. Kui just 
keegi seda enne meid ei leia. Koos sõpruskonnaga ongi vahva selliseid asju teha!

Mis neist lugudest veel meelde ja kummitama jäi?
Südamelähedane on mulle ka seletamatult kadunud Amelia Earharti lugu. Kuidas 

KÜSIMUSED, 
MIS JÄÄVAD 
KUMMITAMA

Meie aprillikuu põnevat 
klubiraamatut uuris 
lähemalt armastatud 
meelelahutaja ja suur 
seikleja KRISTJAN JÕEKALDA
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veel 10% 
soodsam

14.22

kuulsa naislenduri ümber maailma retk lõppes, on 
siiani müsteerium. Küll otsitakse lennukijäänuseid ja 
spekuleeritakse, et Earhart oli salaagent ning tema ka-
dumine polnud mitte juhuslik. Kõige põnevam on aga 
teooria, mille kohaselt elasid Earhart ja tema tüürimees 
Noonan veel mõnda aega inimtühjal saarel.  Väideta-
valt leiti sealt hiljem lausa inimluid ja naisekinga tald, 
mis kuulusid kirjelduse järgi Earharti kasvu naisele. 
See kõik oleks aga võinud lõppeda palju � lmilikumalt. 
Miks ei võinud Earhart olla kui Robinson Crusoe, kes 
üksikul saarel ellu jäi?

Mis sa arvad, kas vahel on ka nii, et inimestele liht-
salt meeldib müüte luua?

Kindlasti. Inimestele meeldivadki müsteeriumid ja 
seletamatud sündmused. Nii mõnelgi neist on küll 
tõenäoliselt üsna loogiline lahendus olemas, mida ka 
autor raamatus välja toob, kuid see pole ju alati piisa-
valt põnev. Võtame näiteks kasvõi Venemaa hinnatud 
kunstiteose merevaigutoa, mille natsid röövisid ja mis 
lõpuks jäigi kadunuks. Tuba otsiti pärast sõda kõik-
võimalikest oletatavatest peidukohtadest. Kahjuks on 
kõige tõenäolisem, et toa paneelid olid juba sõja ajal 
Königsbergis tules hävinud.

Mis sulle selle raamatu juures meeldis?

Ennekõike meeldibki mulle selle raamatu puhul asja-
olu, et mitmed müsteeriumid ja mõistatused saavad 
selgemaks. Huvitav info oli kõik kenasti ühes kohas 
koos ja selle kaudu sain aimu, kus ja mis täpsemalt võis 
juhtuda. Ja mõni asi andis kauemakski mõtteainet.

LAHENDAMATA 
MÕISTATUSED
Veidrad müsteeriumid, mis on 
segadusse ajanud targemadki pead
Joel Levy

Loodus ei salli tühja kohta ja seletuste puudumisel 
sööstavad vaakumit täitma igasugused spekulatsioonid. 
Saladuslik on lummav ja keerdülesanded on kütkesta-
vad ning tänu sellele äratavad mõistatused üldist huvi. 
Mõistatused vihjavad meie maailma kohal või selle taga 
paiknevatele maailmadele, terve mõistuse ja tavatege-
likkuse seisukohalt käsitamatutele asjadele, avarama 
taustaga sündmustele ja varjatud tõdedele.
Raamatus on ära toodud 39 klassikalist eri aegu ja kohti 
puudutavat lugu, mida tõstab esile visalt püsiv salapära.

•  Kes oli tegelikult 1828. aastal Nürnbergi kõndinud 
minevikuta noormees?

•  Millisel viisil muudavad kummalised märgid 5000 
aasta vanusel Lõuna-Ameerika kausil meie põhilisi 
arusaamu tsivilisatsiooni ajaloost?

•  Kuidas on võimalik, et põgenev kurjategija hüppas 
koos röövitud raha täis kohvriga Ameerika territoo-
riumi kohal reisilennukist alla ja 40 aasta jooksul ei 
ole suudetud välja selgitada, kes või kus ta on?

„Lahendamata mõistatustes” jutustatakse nii need kui 
ka paljud teised põnevad lood koos lühida, ent põhja-
liku ülevaatega nende taustast, tõendusmaterjalidest ja 
mitme sugustest sündmusi seletada püüdvatest teoo-
riatest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
224 lk, kõva köide
KOOD 45306

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

15.80
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT

See raamat räägib terve mõistuse ja tavategelikkuse 
seisukohalt käsitamatutest asjadest, mis on 
jäänudki lõpliku lahenduseta. Samas tuuakse ära ka 
võimalikud teaduslikud seletused.

SISUKORD

SALAPÄRASED KOHAD 
Atlantis 
Stonehenge 
Nazca jooned 
Lihavõttesaar 
Rosslyni kabel 
El Dorado 
Oak Islandi rahaauk 
Winchesteri mõistatuste maja 
Rennes-le-Château 

SELETAMATUD SÜNDMUSED 
Kambysese kadunud vägi 
Roanoke’i kadunud koloonia 
Merevaigutuba 
Kaspar Hauser 
Mary Celeste 
Eilean Mòri tuletornivahid 
Tunguusi katastroof 
Amelia Earhart 
Bermuda kolmnurk ja 

19. lennulüli kadumine 
Tamam shud’i mõrv 
D. B. Cooper 
Malaysia Airlinesi lennu 

MH370 kadumine 

KUMMALISED VAATLUSED 
Jack Vedrutald 
Kuradi jalajäljed 
Fátima kolmas saladus 
Loch Nessi koletis 
UFOd ja ala 51 
Suurjalg, sasquatch ja jeti 
Wow!-signaal kaugkosmosest 
Nutvad ja veritsevad kujud 
Fantoomkaslased 
Viljaringid 
Valguskeradest vaimud 

MÕISTATUSLIKUD ESEMED 
Fuente Magna kauss 
Phaistose ketas 
Seaduselaegas 
Bagdadi patarei 
Antikythera mehhanism 
Torino surilina 
Voynichi käsikiri 

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti.

LIHAVÕTTESAAR

Aeg: u 1100–1700 pKr
Koht: Vaikne ookean

Tšiilist 3680 km kaugusel Vaikses 
ookeanis paikneva üksildase saare 
kogukond paistab silma oma hiig-
laslike kivikujude, arusaamatu kirja 
ja ühiskonna mõistatusliku kokku-
varisemisega.

Lihavõttesaar on üks kõige eraldatu-
maid maalapikesi meie planeedil, kuid 
ometigi avastas 1722. aastal sinna 
sattunud Hollandi maadeuurija Jacob 
Roggeveen, et saar on asustatud ja 
ühtlasi ka põneva kultuuri riismete 
asupaik. Pärast seda on saar jõudnud 
maakera kõige mõistatuslikemate 
kohtade loetelusse. Kõige kuulsamaks 
on ta saanud tänu moaidele – nukralt 
ja ainiti enda ette vaatavatele kivi-
kujudele maastikul, mis on kunagisega võrreldes drastiliselt ja katastroofiliselt 
muutunud. Mida moaid tähendavad, kuidas neid teisaldati ja püstitati ning miks 
on suurem osa nendest pikali lükatud? Lisaks moaidele on saarel muidki saladusi, 
nagu rongorongo kiri, mida ei õnnestu lugeda ja milles on küllap varjul Lihavõtte-
saare kadunud keel, Lihavõttesaare tsivilisatsiooni kokkuvarisemise mõistatus, 
saare ökosüsteemi teisenemine ja saarlaste päritolu keeruline küsimus.
      Tüüpilisel moaid kujutaval pildil vaatab tohutu suur pea üksisilmi merele, kuigi 
tegelikult jõudis ahudele ainult väiksem osa kujudest. 397 kuju (45 protsenti) 887 
moaist lebab ikka veel Rano Raraku kivimurrus, kus nad välja tahuti, 92 lamab 
oletatavasti kolimise käigus hüljatuna kivimurrust väljuvatel teedel ja kõigest 288 
kuju (32 protsenti) on leitud ahudelt. Moaide suurus on väga kõikuv. Keskmine 
moai on nelja meetri kõrgune ja kaalub 12,7 tonni, kuid suurima kõrgus on 21,6 
meetrit ja kaal ligikaudu 170 tonni.

Loe edasi lk 33

LENNUKAID TEOORIAID

Need Lihavõttesaare pead 
on muutunud peaaegu 
„ürgastronautika koolkonna” 
sünonüümiks. Erich von 
Däniken väidab oma 1969. 
aastal ilmunud raamatus 
„Tagasi tähtedele”: „Väike 
rühm mõistusega olendeid [st 
tulnukaid] jäi mingisuguse 
tehnilise tõrke tõttu Lihavõt-
tesaarele merehätta … nad 
valmistasid … kivihiide, mida 
nad asetasid piki rannikut 
kivist alustele, et kaugelt silma torgata.” Moaide isepärast väljanägemist peetakse 
viiteks Maaväliste tulnukate välimusele. 
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Mida arvab raamatust „Lahendamata 
mõistatused” ufoloog, keskkonna-
anomaaliate ja paranähtuste uurija 
IGOR VOLKE

See on meeldiv kogumik entsüklopeedi-
liselt kogutud  mõistatuslikest lugudest 
kõige laiemale lugejaskonnale. Kogumik  
avab  asjalikult ja tasakaalustatult  meid 
ümbritsevate anomaaliate ja mõistatuste 
buketi, muutes nähtava  elu- ja kultuuri-
keskkonna värvikamaks ja mitmemõõt-
melisemaks.

Analoogne mõistatuste kogumik, mis il-
mus sada aastat tagasi USAs Charles Forti 
sulest, avas tee paljudele  uudishimulikele  
uurijatele ja autoritele meie elu ja kesk-
konna põhjalikumaks tundmaõppimiseks. 
Loodan ka selle kogumiku viljastavat 
mõju eeskätt teravmeelsetele ja uudis-
himulikele noortele ja lastele – et tekiksid 
arutelud pereringis ja tulised vaidlused 
sõprusringis. Teos saab kindlasti  süti-
tavaks teeviidaks ka interneti ja Youtubi 
mahukasse mõistatuste maailma. Võin 
kinnitada, et Eesti ei ole oma mõistatuste 
poolest vaesem. Soovin, et Joel Levy poolt 
tõstetud „tõrvik” valgustaks  järgijatele 
innukat, analüütilist ja kriitilist teed ning 
toetaks Eesti anomaaliate  ja mõistatuste 
uurijate uue põlvkonna teket. 

1000 SEIKLUST, 
MIDA ELU JOOKSUL 
ETTE VÕTTA
496 lk, kõva köide
175 × 235 mm

KOOD 44163

1001 TAIME, MIDA 
ELU JOOKSUL 
TUNDMA ÕPPIDA
Liz Dobbs

960 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 41049

PÜSILILLED
Pentti Alanko

528 lk, kõva köide
210 × 254 mm

KOOD 18829

KARNEVAL JA 
KARTULISALAT
Andrus Kivirähk

128 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 33396

Nende raamatute erihinnad kehtivad ainult aprilli klubiraamatu 
„Lahendamata mõistatused” ostjatele.

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub.

APTEEKER MELCHIOR 
JA RATASKAEVU 
VIIRASTUS
Indrek Hargla

288 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 21317

MALAYSIA AIRLINESI LENNU MH370 KADUMINE

Kui Kuala Lumpurist lennule 370 suundunud lennuk 2014. aasta märtsis 
kadus, jäi koos sellega teadmata kadunuks ka 239 inimest. Lennuki saatus ja 
asukoht on saladuseks jäänud ning see on tekitanud mitmesuguseid vande-
nõuteooriaid. Pärast teadet lennuki kadumisest koondati esialgsed otsingud 
viimase raadiokontakti toimumise koha ümbrusse ja sõjaväeradari andmete 
avalikustamise järel Andamani merele. Siis selgus, et satelliitsidefi rma 
Inmarsat vahetas signaale lennuki transponderitega ja nende analüüs näitas, 
et kell 08.19 see veel lendas, olles teel India ookeani lõunaosa poole. 2015. 
aasta jaanuaris teatas Malasia valitsus ametlikult, et MH370 juhtus õnnetus 
ja lennuk kukkus oletatavasti pärast kütuse lõppemist kusagil India ookeani.

LENNUKAID TEOORIAID

CNNi küsitluse kohaselt pidas 2014. aastal kümnendik vastajaid võimalikuks, 
et lennuki kadumisega on seotud „kosmosetulnukad, ajarändurid või olevu-
sed teistest dimensioonidest”. Briti kirjamees Nigel Cawthorne on esitanud 
hüpoteesi, et MH370 lasti kogemata alla USA ja Tai ühisõppuste käigus ning 
selle varjamiseks kõrvaldati kõik jäljed lennukist. Teise variandi kohaselt 
tulistas USA lennuki alla seetõttu, et selle olid hõivanud terroristid, kes 
kavatsesid rünnata Ameerika õhuväebaasi India ookeanis Diego Garcia saarel.

Loe edasi lk 123

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

AEG: 
2014          

KOHT: 
Kusagil 
India 
ookeanis

TAVAHIND 
33.90

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
29.75

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
16.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

7.00
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SAJA ÜHE AASTANE, KES MÕTLES, 
ET TA MÕTLEB LIIGA PALJU
Jonas Jonasson 

Allan istub koos sõber Juliusega Bali saarel paradiisirannal. Tal on peaaegu sama 
igav nagu aasta tagasi, kui ta päev enne oma sajandat sünnipäeva hooldekodust 
akna kaudu ära põgenes. Tulemas on järgmine sünnipäev. Julius otsustab Allani 
tähtsat päeva tähistada õhupallisõiduga. Allan leiab, et kaasa tuleks varuda ka 
jooki puhuks, kui neid peaks ootamatult tabama tuulevaikus.
 Neid ei taba aga tuulevaikus, vaid korralikumat sorti torm. Tuul ja asjaolud 
viivad sõbrad pikale reisile läbi hullunud maailma. Selle keskpunktis on 
tuumavõidurelvastumine, maailma liidrite vaheline kukepoks, inimlik lollus ja 
salakavalus. Nende teele jäävad Kim Jong-un, Donald Trump, Vladimir Putin, 
Angela Merkel ja Rootsi välisminister, kes ei jõua ära imestada, kas see, mis 
toimub, juhtub ikka päriselt.
 „Saja ühe aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju” on iseseisev järg 
Jonas Jonassoni menuromaanile saja-aastasest Allan Karlssonist. Kirjanik 
lahkab taas inimkonna puudusi ja teeb seda oma kordumatu stiili, huumori ja 
soojusega.
 Esimest raamatut Allan Karlssonist pealkirjaga „Saja-aastane, kes hüppas 
aknast välja ja kadus” on müüdud 45 riigis kokku üle kümne miljoni eksemplari.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadri Papp
320, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 45856
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VOYAGER 1 & 2

KATKEND RAAMATUST

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

Juliuse meelest tegutses Allan lennuväljal hästi, aga miski pole veel ju kindel. Mõne minuti pärast tuli mundris 
mees ja küsis, millega saab neid aidata.
„Tere päevast, kolonel,” ütles Allan mehele, kes polnud sugugi mingi kolonel, vaid lennuvälja turvaülem.

 „Milles asi?” tundis turvaülem huvi.
 „Kas teie olete see, kes meid välisminister Wallströmi lennukile juhatab? Tore! Kas oleksite nii kena ja aitak-
site mul portfelli kanda, meil ei ole küll suurt pagasit, aga ma olen vana ja jõuetu,” ütles Allan ja tõstis uraani-
portfelli letile.
 „Ma ei juhata teid mitte kuhugi, enne kui oleme välja selgitanud, kes te olete,” ütles turvaülem kaitseposit-
sioonile asudes. Sel silmapilgul sündis ime.
 „Atašeed Karlsson ja Jonsson! Te olete juba kohal? Kui tore!” ütles Margot Wallström pika sammuga peaukse 
poolt lähenedes. „Tulen otse lõunalt Suure Juhiga, rääkisime eranditult peaaegu ainult teist, härra Karlsson, ta 
saatis teile mõlemale soojad tervitused ja ütles, et olete teretulnud tagasi kohe, kui selleks võimalus avaneb.”
 Turvaülem kahvatas. Ta teadis, kes on proua Wallström, ta oli vastavalt korraldustele kaks päeva varem välis-
ministri isiklikult vastu võtnud.
 „Noh, kuidas siis jääb?” küsis Allan. „Kas aitate mul portfelli kanda?”
Kaks sekundit mõtlemisaega. Viis. Kümme. Siis ütles turvaülem: „Loomulikult, härra.”
 Seejärel saatis ta ÜRO-saadikust ministri, tema mõlemad atašeed, saadiku kohvri ja atašee portfelli kõiki-
dest kontrollpunktidest mööda, otse äsja tangitud ja ootava lennuki juurde. Kaheksateist minutit hiljem, kolm-
kümmend kuus minutit enne ettenähtud aega, lahkus Rootsi välisministri lennuk Põhja-Korea õhuruumist, 
pardal kaks reisijat rohkem kui kaks päeva varem maandudes. 
 Veel kolm tundi hiljem tabas Põhja-Korea juhti Kim Jong-uni harvanähtav raevuhoog. Kusjuures selleks 
ajaks polnud plutooniumitehase insener teda veel informeerinud, et portfellis on rikastatud uraani asemel nüüd 
erinevad, tõsi küll, hästilõhnavad hügieeniartiklid. Selle põhjuseks omakorda oli aga asjaolu, et insener oli end 
äsja külmkambris üles poonud (kohe pärast seda, kui ta oli jagu saanud Karlssoni esimesest valemist, mis juhtus 
olema nailonsoki põhilise koostisaine retsept). Nimetu ja ilma limusiinita autojuht pidi aga kakskümmend viis 
minutit kiirtee ääres seisma ja ootama, enne kui lõpuks ometi sõitis mööda üks veoauto, mille rataste alla ta 
ennast sai heita. Lennujaama turvaülemal polnud samasugust surmaigatsust. Sellest hoolimata elas ta vaid kaks 
päeva kauem, enne kui ta kohtus süüdi mõisteti ja nagu kord ja kohus maha lasti.

Loe edasi lk 109

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.
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VASTUOLULISED TAIMED
Lahingud seedetraktis
Steven R. Gundry

Enamik meist on kuulnud gluteenist – nisuvalgust –, mis võib organismi 
mitmeti kahjustada, sealhulgas põhjustada eluohtlikku haigust 
tsöliaakiat. Et oma tervist kaitsta, kulutatakse gluteenivaba dieedi 
pidamiseks palju raha. Aga mis siis, kui meil on tegelik põhjus kahe silma 
vahele jäänud?
 Raamatus „Vastuolulised taimed” väidab kardioloog ja südamekirurg 
Steven Gundry, et gluteen on vaid üks paljudest kahjulikest taime-
valkudest, mille üldnimetus on lektiinid. Lektiine ei leidu ainuüksi 
teraviljas, vaid ka paljudes gluteenivabades toiduainetes, mida üldiselt 
peetakse tervislikuks: puu- ja köögiviljades, pähklites, ubades ja 
piimatoodetes, samuti lihas, kui looma on söödetud maisi ja sojaga. 
Nende valkude ülesanne on kaitsta taimi taimesööjate, muu hulgas 
ka inimeste eest, ja nii need ründavadki meie organismi, mis võib olla 
ülekaalu ja raskete haiguste tegelik põhjus.
 Dr Gundry on oma kliinikus edukalt ravinud kümneid tuhandeid 
patsiente, kes põdesid väga mitmesuguseid haigusi, nagu  autoimmuun-
haigused, diabeet, lekkiva soole sündroom, südamehaigused, vähk, 
neurodegeneratiivsed haigused jne. Selles vastakaid arvamusi kogunud 
populaarses raamatus jagab ta lugejatega oma pikaajaliste uuringute 
tulemusi ning esitab konkreetse toitumisprogrammi ja loetelud, 
milliseid taimi tasub süüa ja millega tuleb olla ettevaatlik.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Piret Frey
392 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 45269

VASTUOLULISED TAIMED
Lahingud seedetraktis
Steven R. Gundry

Enamik meist on kuulnud gluteenist – nisuvalgust –, mis võib organismi 
mitmeti kahjustada, sealhulgas põhjustada eluohtlikku haigust 
tsöliaakiat. Et oma tervist kaitsta, kulutatakse gluteenivaba dieedi 
pidamiseks palju raha. Aga mis siis, kui meil on tegelik põhjus kahe silma 
vahele jäänud?
 Raamatus „Vastuolulised taimed” väidab kardioloog ja südamekirurg 
Steven Gundry, et gluteen on vaid üks paljudest kahjulikest taime-
valkudest, mille üldnimetus on lektiinid. Lektiine ei leidu ainuüksi 
teraviljas, vaid ka paljudes gluteenivabades toiduainetes, mida üldiselt 
peetakse tervislikuks: puu- ja köögiviljades, pähklites, ubades ja 
piimatoodetes, samuti lihas, kui looma on söödetud maisi ja sojaga. 
Nende valkude ülesanne on kaitsta taimi taimesööjate, muu hulgas 
ka inimeste eest, ja nii need ründavadki meie organismi, mis võib olla 
ülekaalu ja raskete haiguste tegelik põhjus.
 Dr Gundry on oma kliinikus edukalt ravinud kümneid tuhandeid 
patsiente, kes põdesid väga mitmesuguseid haigusi, nagu  autoimmuun-
haigused, diabeet, lekkiva soole sündroom, südamehaigused, vähk, 
neurodegeneratiivsed haigused jne. Selles vastakaid arvamusi kogunud 
populaarses raamatus jagab ta lugejatega oma pikaajaliste uuringute 
tulemusi ning esitab konkreetse toitumisprogrammi ja loetelud, 
milliseid taimi tasub süüa ja millega tuleb olla ettevaatlik.

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

NÕUDLIKULT LEEBE
Maaret Kallio

Hea elu on igavene tasakaalu hoidmine inimelu väiksuse talumise ja 
selle suuruse ohjes hoidmise vahel. On igati inimlik soovida paremat 
elu ja muutust sinna, kus on hõõrumist. Kui vaid saaks hakata lihtsal 
kombel natuke paremaks, toredamaks ja tasakaalukamaks inimeseks!
Sellepärast üritamegi 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 lahendusi, mis viiksid meid õndsusse! Kui tead, mida ja kuidas 
saad mõjutada ja mida mitte, säästad jõuvarusid selle jaoks, mis on 
sulle kõige tähtsam.
 Psühhoterapeut Maaret Kallio suunab oma raamatus targalt 
elu ebatäiuslikkusega leppima. Maaret Kallio on hinnatud soome 
psühhoterapeut ja autor, ta on ka Helsingin Sanomate kolumnist. 
Lisaks psühholoogilisele nõustamisele Kallio koolitab, peab „Nõudlikult 
leebe”-nimelist blogi ja on tuntud ka telesaadetest.

 Elu on. Punkt.
 Superelu on hiigeleksitus.
 Tark valib oma võitlused.

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Kadri Rood
208 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 46006

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

Tervislikuks peetavate toitude 
varjatud ohud, mis põhjustavad 
haigusi ja kasvatavad kehakaalu
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PSÜHHOLOOGIA

ÜHE PERE LAPSED
Rivaalitsemisest üksmeeleni
Nina Bataille

Kas unistate sellest, et teie lapsed saaksid hästi läbi ja tegutseksid 
üksmeeles? Kas tahaksite, et teie enda suhted õdede-vendadega 
oleksid harmoonilisemad?
 Käesolevas teoses aitab autor 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. 
 Olge enesekindlad. Varuge kannatust. Nii õpite tülisid paremini 
lahendama ja teie elu muutub rahumeelsemaks. 
 Nina Bataille, mentor ja loengupidaja, kolme lapse ema, kes 
on ise kasvanud suures peres, nõustab iga päev lapsevanemaid, 
pakkudes neile tuge ja individuaalseid lahendusi kestvateks 
muutusteks.

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus
176 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45993

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

ISESEISEV LAPS 
ehk Kuidas saada „laisaks emaks”
Anna Bõkova

See humoorikalt illustreeritud raamat räägib elulistele näidetele tuginedes 
lihtsatest, kuid sugugi mitte enesestmõistetavatest asjadest. Noorte 
kohati liigsest lapsemeelsusest on tänapäeval saanud vanematele 
mureküsimus. Leidub noori, kes on küll füüsiliselt juba suureks kasvanud, 
kuid pole saanud sealjuures ei täiskasvanuks ega iseseisvaks. 
 Kuid selles on oma osa lapsevanematel endil, kellel on palju liigset 
tarmu, nii et sellest jätkub ka oma laste elu elamiseks, kõikides nende 
asjades osalemiseks, nende eest otsustamiseks, nende elu kavandamiseks 
ja nende probleemide lahendamiseks. Küsimus seisneb selles, kas lapsed 
seda üldse vajavad. Ja kas ei kujuta see endast hoopiski põgenemist 
omaenda elust lapse ellu?
 Autor juhib tähelepanu sellele, et tuleb ka iseenda eest hoolitseda, 
lubada endal olla mitte ainult lapsevanem ja leida võimalusi sellest rollist 
väljumiseks. Selles raamatus ei räägita mitte ehtsast laiskusest, vaid 
peetakse silmas lapse iseseisvuse arenemiseks vajalike tingimuste loomist. 
 Peaasjalikult on see raamat mõeldud emadele, kes üritavad alati 
viimase peal head olla. Ja neile, kes tahavad teada, mida teha, 
kui laps ütleb, et ta ei oska või ei taha, ja kuidas panna teda iseendasse 
uskuma.

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud Peeter Villmann
280 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 45979

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85
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AJALUGU 

VIKTORIAANID
A. N. Wilson

Mastaapne teos käsitleb 
kirjanikke, riigimehi, teadlasi, 
fi losoofe ja sõjaväelasi, kelle 
elu ja arusaamad kuninganna 
Victoria ajastu pöördelist 
ajalugu kõnekalt illustreerivad: 
loodusuurija Charles Darwin, 
fi losoof ja majandusteadlane 
Karl Marx, poliitikud William 
Ewart Gladstone ja Benjamin 
Disraeli, kirjanikud Charles 
Dickens, George Eliot ning 
Rudyard Kipling jt. 

KAS SEE ON 
INIMENE
Primo Levi

Primo Levi „Kas see on ini-
mene” on üks neid raama-
tuid, mis „ei lase elada”, 
mis jäävad hinge kriipima. 
Need fragmentaarsed, kohati 
tragikoomilised read kir-
jeldavad inimese võitlust 
inimeseksjäämise nimel keset 
absurdsust ja ebainimlikkust 
Auschwitzi surmalaagris. 
Primo Levi vaatleb inime-
seksolemist tema paljudes 
erinevates varjundites.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randmaa, Peep Ilmet, Tõnis Värnik
768 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 44934

Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud Maarja Kaplinski
192 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 46181

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10

TAVAHIND 
32.50

KLUBIHIND

19.90

TORMIHOIATUS
Winston Churchill

Kõik, mida Winston Churchill ette võttis, oli mastaapne, ja 
ka tema kirjanduslik, õigem oleks ehk öelda kirjapandud 
looming on äärmiselt mahukas.
 Tagantjärele on mõned avaldanud arvamust, et 
Churchilli elu tähetund polnudki mitte niivõrd sõja juhtimine 
peaministrina, vaid pigem just need kümme sõjaeelset 
aastat visa jonnakat poliitilist misjonitööd. Sel ajal oli 
ta maailma mastaabis dissident inglise moodi. Churchill 
kirjutas käesoleva raamatu küll pärast sõda, aga räägib see 
Esimese ja Teise maailmasõja vahelisest ajast Euroopas. See 
on eeskätt lugu sellest, kuidas kaotati rahu. Ja lugu sellest, 
kuidas süttis sõda, mis viis endaga kaasa võib-olla parima 
Euroopa, mis kunagi on olemas olnud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi
816 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 43166

TAVAHIND 
32.50

KLUBIHIND

25.90

TORMIHOIATUS
Winston Churchill

Kõik, mida Winston Churchill ette võttis, oli mastaapne, ja 
ka tema kirjanduslik, õigem oleks ehk öelda kirjapandud 
looming on äärmiselt mahukas.
 Tagantjärele on mõned avaldanud arvamust, et 
Churchilli elu tähetund polnudki mitte niivõrd sõja juhtimine 
peaministrina, vaid pigem just need kümme sõjaeelset 
aastat visa jonnakat poliitilist misjonitööd. Sel ajal oli 
ta maailma mastaabis dissident inglise moodi. Churchill 
kirjutas käesoleva raamatu küll pärast sõda, aga räägib see 
Esimese ja Teise maailmasõja vahelisest ajast Euroopas. See 
on eeskätt lugu sellest, kuidas kaotati rahu. Ja lugu sellest, 
kuidas süttis sõda, mis viis endaga kaasa võib-olla parima 
Euroopa, mis kunagi on olemas olnud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi
816 lk, kõva köide, 160 × 240 mm816 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 43166

Nagu oma eelmisteski raamatutes, kasutasin nii palju kui 
vähegi suutsin Defoe „Kavaleri mälestuste” meetodit, kus 
autor riputab oma kroonika ja suurte sõjaliste ja poliitiliste 
sündmuste käsitelu üksikisiku intiimsete kogemuste niidi 
külge. Ma olen võib-olla ainus inimene, kes tegi kogu 
kirjapandud ajaloo mõlemad kõige rängemad kataklüsmid 
kaasa täidesaatva võimu kõrgel ametipostil. 

- Winston Spencer Churchill

TEOSE MORAAL

SÕJAS: kindlameelsus
LÜÜASAAMISEL: jonn
VÕIDUS: suuremeelsus
RAHUS: heatahtlikkus
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ILUKIRJANDUS

MÜÜRIDETA AED
Lugu esimesest ristisõjast
Tiit Aleksejev
Süüria, 1098. Pärast otsus-
tavat lahingut, kus ristisõdi-
jatel õnnestus uskmatute 
käest vabastatud Antiookia 
all purustada moslemite 
abivägi, on peategelane, üks 
selle lahingu kangelastest, 
kuulutatud lindpriiks ja tema 
armastatu on normannide 
käes pantvangis. Ta alustab 
teekonda, et jõuda oma arm-
samani, ühendada lõhenenud 
lihtrahvaarmee ja viia see 
Jeruusalemma alla. 

KIRI
Kathryn Hughes
Tina Craig täidab võimaluse 
korral kõik oma tunnid tööga 
ja on lisaks veel ka vabataht-
lik heategevuspoes, et mitte 
olla oma õnnetus kodus. Kui 
ta vaatab läbi ühe kantud 
ülikonna taskuid, satub ta 
kätte vana kiri, mille ümbrik 
on pitseeritud ja postmark 
templita. Tina avab kirja ja 
loeb seda – otsus, mis muu-
dab ta elu jäädavalt.

ANNIE THORNE’I 
KADUMINE
C. J. Tudor
Ühel ööl läks Annie kaduma. 
Haihtus omaenda voodist. Toi-
musid otsingud, kõik uskusid 
kõige hullemat. Ja siis imeväel 
tuli ta nelikümmend kaheksa 
tundi hiljem tagasi. 
 Mu õega juhtus midagi.
Tean vaid, et kui ta tagasi tuli, 
ei olnud ta endine. Ta ei olnud 
minu Annie. Ma ei tahtnud 
seda tunnistada, isegi mitte 
endale, et mõnikord tund-
sin ma enda väikese õe ees 
surma hirmu.

LEEGITSEV RIST
„Võõramaalase” sarja V osa 
2. raamat
Diana Gabaldon
„Leegitseva risti” teises 
raamatus sõlmitakse kokku 
mitu varasemat süžeeliini 
ning arutletakse, mil määral 
on üksikisikul võimalik ajaloo 
kulgu muuta. Otsekui selle 
väljaselgitamiseks lasevad 
loodusjõud ja vaenlased Fra-
serimäe asukatele osaks saada 
rohkeid ohte ja ränki katsu-
musi. Lugeja jälgib hinge kinni 
pidades, kuidas kujunevad 
peategelaste saatused.

VERIAPELSIN
Harriet Tyce
Alisonil on olemas kõik. Jumal-
dav abikaasa, hurmav tütar ja 
tõusuteel karjäär – talle on 
äsja antud kaitsta esimene 
mõrvajuhtum. Aga... Alison 
joob liiga palju. Ta jätab oma 
pere hooletusse. Ja tal on 
armulugu kolleegiga, kel on 
kalduvus piire ületada. See 
on paeluv romaan, mis uurib 
hirmu ja iha, armukadeduse 
ja reetmise, armastuse ja viha 
võimu. 

USU MIND
J. P. Delaney
Suurbritanniast pärit lava-
kunstiõpilane Claire elab New 
Yorgis tööloata ja haarab 
kinni ainsast käeulatuses 
olevast teenimisvõimalusest, 
etendades hotellide baarides 
kergemeelseid näitsikuid, 
et aidata ühel lahutusadvo-
kaatide fi rmal truudusetuid 
abielumehi vahele võtta. 
Üks tema sihtmärk muutub 
mõrva juurdluse objektiks ja 
Claire võtab vastu kõige oht-
likuma rolli oma elus.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Suits
592 lk, pehme köide, 143 × 200 mm

KOOD 45849

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

KOOD 45740

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiiu Loog
260 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 45085

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Maris Sõrmus
272 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 44590

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Jüri Kolk
288 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45870

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann
328 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 45139

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

TAVAHIND 
27.85

KLUBIHIND

22.25

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
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PUUD
Piotr Socha, Wojicech Grajkowski

Piotr Socha, „Mesilaste” autori imeliste illustratsioonidega uus raamat 
puude erilisest maailmast. Sellest raamatust saab teada, kes puude sees 
elavad, kes neid söövad, kes hoolitsevad nende seemnete eest, ja miks nad 
üldse olemas on. Muu huvitava teabe hulgas on ära toodud ka kõrgeim, 
vanim ja suurima läbimõõduga puu. Lugeda saab üht-teist huvitavat 
Aadama ja Eeva, Robin Hoodi ja Buddha lugude kohta, samuti selle kohta, 
mida kõike saab puidust teha: maju, sõidukeid, muusikariistu jpm. 
Ka sugupuud saab koostada puude haraliste okste abil. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marius Peterson
72 lk, kõva köide, 272 × 370 mm
KOOD 46020

LASTELE

KODUKÄIJA. PAX: 10. RAAMAT
Åsa Larsson, Ingela Korsell

Oraakli kaardid ennustasid kaarnavennastele katastroofi . Ennustus hakkab tasapisi 
täide minema. Õige varsti peavad Viggo ja Alrik ära kolima. Nad saadetakse Mariefredist 
kasuvanemate Andersi ja Laylah’ juurest minema. Viggo meelest on see kõik Irise 
süü. Aga kui ta järsku taipab, kus võiks olla neile vajalik kood, süttib pimeduses väike 
lootuse kiir. Kas vennad suudavad Mariefredi ja maailma päästa, enne kui must nõid 
salaraamatukogusse sisse pääseb ja tondi äratab?

Aeg tiksub, pimedus murrab sisse – viimast korda!

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadri Papp
256 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 45917

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.60

Tahvel XIV

Kerri Knight – 
erivärviline eukalüpt 

(72,3 m, Portugal) 

110 m –

100 m–

90 m –

80 m –

70 m –

60 m –

50 m –

40 m –

30 m –

20 m –

10 m –

–

115 m –

TAVAHIND 
17.65

KLUBIHIND

14.10
KÕRGEIMAD PUUD

ühepere-
elamu 
(6 m)

10-korruseline 
paneelmaja 

(35 m) 

raffi a-
palm 
(40 m)

Árbol del 
Tule – 

mehhiko 
sooküpress 

(35,4 m, 
Mehhiko) 

harilik 
kuusk 
(62,3 m)

El Piè Grande –
Gyranthera 
caribensis 

(63,4 m, Venezuela)

General Sherman – 
mammutipuu ehk 

hiidsekvoia 
(83,8 m, California, USA)

ebatsuuga 
(99,7 m, Oregon, USA) 

Hyperion – ranniksekvoia, 
maailma kõrgeim puu
(115,6 m, California, USA)

Big Ben
(96 m)

pooppuu

arukask
harilik 

hobukastan

hõbevaher

harilik 
tamm

harilik    
juudapuu harilik viigipuu

india dilleenia

panama 
haisupuu

harilik   robiinia 
ehk „valge akaatsia”

künnapuu 

sanglepp 
ehk must lepp harilik 

pöök

hõberemmelgas ehk hõbepaju tugev grevillea
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MITMESUGUST
EESTI KALAD
Tiit Hunt
Laiale lugejaskonnale mõeldud 
teatmeteoses astub üles huvi-
tav ja mitmekesine seltskond, 
keda Tiit Hunt esitleb parimal 
võimalikul moel – kalade 
kirjeldustele on lisatud suure-
pärased fotod, mis veealuste 
modellide omapära ja oleku 
eriti mõjukalt esile too-
vad. Raamatus kirjeldatakse 
ligemale 70 Eesti vetes elavat 
kalaliiki. Tegemist on paran-
datud ja täiendatud kordus-
trükiga.

NAISED, KES 
ARMASTAVAD 
LIIGA PALJU
Robin Norwood
See bestseller on aidanud 
miljoneid maailma naisi, kes 
on kimpus liigse klammer-
dumisega oma partnerisse. 
Autor uurib: miks on nii 
paljud naised armunud mees-
tesse, kes on hõivatud töö, 
alkoholi või teiste naistega; 
meestesse, kes ei vasta neile 
armastusega? Raamat aitab 
niisugustel naistel muuta oma 
senist destruktiivset armas-
tuse käitumismustrit. 

SÜNNIKOODI 
SALADUS
Avasta oma sünnipäeva  
iidne vägi
Johanna Paungger,  
Thomas Poppe
Kogu maailmas üliedukate 
autorite bestseller avab 
pikki sajandeid varjul hoitud 
õpetuse, mis osutub kasulikuks 
ja lihtsalt rakendatavaks 
tänapäevalgi. Nimelt on 
iga inimene sündides 
kaasa saanud hindamatu 
numbriaarde, mille kese on 
inimese sünnikuupäeva mõju 
elusaatusele. 

EESTI LINDUDE 
RÄNNE
Tarvo Valker
Lindude ränne on köitnud 
inimesi aastasadu. Ornitoloog 
Tarvo Valkeri raamat annab 
põhjaliku ülevaate Eesti ränd-
lindudest ning nende teekon-
nast talvitusaladele. Käsitlust 
leiavad ka kliimamuutused 
ning nende mõju meie ränd-
lindudele. Raamatus sisaldub 
parimate rändevaatluspaikade 
tutvustus, mis võimaldab 
huvilisel osa saada põnevatest 
rändeliikumistest.

LAPSEOOTUS
Fakte ja müüte raseduse ja 
imikuea kohta
Cecilia Chrapkowska ja 
Agnes Wold
Kogenud Rootsi arstid ja 
teadlased püüavad korda luua 
värskele vanemale kaela sada-
vate vastukäivate soovituste ja 
„tõdede” džunglis alates sün-
nitusest, allergiatest, imetami-
sest ja vaktsineerimisest kuni 
alkoholitarvitamise ja kõhu-
valudeni. Ohtralt poleemikat 
tekitanud teos sisaldab ohtralt 
teaduslikke fakte, mõistlikke 
nõuandeid ja müütide purus-
tamist.

SOOME-UGRI 
SALADUSED
Art Leete
Raamat koosneb 24 esseest. 
Autor lähtub soomeugrilaste 
maailma avamisel etno-
graafilistest üksikasjadest 
nagu rõivad, toit või suusad. 
Mitu esseed on pühendatud 
soome-ugri usundilise ilma 
keerdküsimuste vaagimi-
sele nii ideoloogilise kui ka 
nõiduslik-rakendusliku nurga 
alt. On ka mõtisklusi selle 
üle, kuidas meie hõimlased 
suhtuvad pimedusse, külma ja 
vaikusesse.

Kirjastus Varrak
Sari „Roheline Eesti”
216 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm 
KOOD 37202

Kirjastus Varrak
Sari „Roheline Eesti”
178 lk, poolpehme köide, 168 x240 mm

KOOD 46259

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Age Kristel Kartau
272 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 44958

Kirjastus Varrak
296 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 44705

Kirjastus Varrak
Tõlkind Vilja Kiisler
272 lk, pehme köide, 155 × 229 mm
KOOD 46143

Kirjastus Varrak
200 lk, pehme köide, 160 × 210 mm
KOOD 45931

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
20.40

KLUBIHIND

16.30

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85
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AIAKAHJURID
Kutsumata külalised aias

Tiit Koha
Soovimatute külalistega aias 
taimed närbuvad, langetavad 
lehti, viljad mädanevad. Tiit 
Koha pildistas kõiki kahjureid, 
keda ta oma aias mõne aasta 
jooksul märkas. Raamatust 
leiab rohkem kui 50 kahjuri 
tutvustuse, aga ka kasulike 
putukate nimekirja. Käsiraamat 
annab soovitusi ja nõuandeid, 
kuidas kutsumata külalisi 
tõrjuda.

MEISTERDA ISE 
AIAS
Peter Hagen
Kas sulle meeldib pigem ise 
meisterdada ja asju taaskasu-
tada kui osta midagi uut? Kui 
nii, siis selles raamatus on 34 
värske lahendusega projekti 
kõrgpeenrast tomatimajani, 
et muuta aed mõnusamaks ja 
omanäolisemaks kesk konnaks. 
Üksikasjalikud, juhtnööre 
samm haaval ilmestavad jooni-
sed on nii lõbusad, et julgus-
tavad ka töömahukamaid ideid 
ellu rakendama.

PUUDE JA 
PÕÕSASTE 
LÕIKAMINE
Väino Eskla, Sulev Järve
Puude ja põõsaste üheks 
oluliseks hooldustööks on 
nende okste lõikamine ja võra 
kujundamine. Sellega saab 
reguleerida taimede kasvu ja 
kuju, õitsemist ja viljakand-
vust, tervist ja vastupidavust. 
Kuna lõikamine on tõsine 
sekkumine taimede aren-
gusse, tuleks seda teha nii, 
et kasu saaksid nii nemad kui 
ka meie.

SUUR 
TOALILLERAAMAT
Teejuht taimede valikul ja 
kasvatamisel

Jaan Mettik
Sellest raamatust peaks huvi-
line lugeja leidma veidi kõike. 
Siin on peatükk toataimekasva-
tuse ajaloost, ülevaade poti-
lillede pidamise põhitõdedest 
ning valik kodu või kontori 
aknalauale sobivaid taimi – 
loomulikult koos praktiliste 
näpunäidete ning fotodega. 
Mõnel juhul isegi sellistega, mis 
näitavad neid kasvamas oma 
kodumaal.

Kirjastus Varrak
160 lk, pehme köide, 148 x 210 mm
KOOD 44187

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

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Õie Ristioja
128 lk, pehme köide, 170 × 235 mm
KOOD 43661

Kirjastus Varrak
312 lk, kõva köide, 210 x240 mm
KOOD 35116

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

12.70

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

15.45

AIANDUS

ILUAIANDUSE KÄSIRAAMAT
Tõnu Kurissoo, Tiit Juhani, Tanel Seppel, Taavi Tuulik, Sulev Savisaar, 
Rein Kuresoo, Mihkel Saar, Mati Laane, Mari Laane, Jüri Annist, Eve Ader

Selles raamatus on kirjeldatud iluaedade erinevaid tüüpe ja stiile ning vastatakse 
küsimustele, mis iluaia rajamisel paratamatult tekivad. Põhjalikult on käsitletud 
taimede valikut, aia kujundamist ja hooldamist. Olulise osa raamatust võtavad 
enda alla taimekirjeldused. Taimed on jaotatud aiakujunduse vajadusest lähtuvalt 
gruppidesse. Välja toodud on ka soovituslikud nimekirjad, mis aitavad valida konk-
reetse aia mikrokliimasse sobivaid taimi. Käsiraamatu autorid on eesti iluaianduse 
hinnatud spetsialistid.
 Kordustrükki on põhjalikult täiendatud nii teksti kui ka illustratsioonide osas.

Kirjastus Varrak
419 lk, kõva köide, 220 × 285 mm
KOOD 24806

TAVAHIND 
28.55

KLUBIHIND

15.00
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AUHINNARAAMATUD

UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE 
I osa
Agatha Christie

450 lk, kõva köide

KOOD 38032

MALE JA 
SÕJAKUNST
Al Lawrence

160 lk, kõva köide

KOOD 39510

LÕPETAMATA 
MINEVIK
Julian Fellowes

432 lk, pehme köide

KOOD 41391

ÄRKAMINE
Seitse sammu 
eneseleidmise teel
Derek Rydall

232 lk, pehme köide

KOOD 36502

TŠAKRARAAMAT
Tasakaalustage oma keha 
eluenergiat
Pauline Wills   

128 lk, pehme köide

KOOD 41179

CONRANI 
VÄRVIMAAILM
Terence Conran

224 lk, kõva köide

KOOD 34171

IDEAALSE KAALU 
VÕTI ehk Võit rasva 
loogika üle
Nadja Hermann

344 lk, pehme köide

KOOD 41629

ASJAD, MIDA IGA 
TAIMETOITLANE 
PEAKS TEADMA
Katherine McGuire

144 lk, pehme köide

KOOD 43616

LEAN IN 15
Söö rohkem, treeni vähem, 
püsi heas vormis 15 minuti 
kavaga
Joe Wicks

224 lk, pehme köide

KOOD 41773

AUHINNARAAMATUD

ÜHE 
LIIVIMAALASE 
MÄLESTUSED
Kindralmajor Woldemar von 
Löwensterni mälestused

400 lk, kõva köide

KOOD 40943

Iga kord, kui oled kogunud viis boonuspunkti, 
võid endale valida tasuta raamatu! 
Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega.

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Lihavõttesaare hiiglaslikud kivikujud ehk...

2. Populaarse ja vajaliku psühholoogiaraamatu 
„Iseseisev laps” autor Anna ...

3. Bestsellerite „Saja-aastane, kes hüppas 
aknast välja ja kadus” ning „Saja ühe 
aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga 
palju” autor Jonas ...

4. Aprillikuu eripakkumises olev raamat.

5. Igor Volke on uurinud keskkonna ...

6. Raamatu „Vastuolulised taimed” autor 
Steven R. Gundry on ...

7. Raamat „Ühe pere lapsed” aitab jõuda 
rivaalitsemisest ... 

8. Soome psühhoterapeut, 
raamatu „Nõudlikult leebe” 
autor.

9. Harriet Tyce paeluv 
põnevusromaan.

10. Winston Churchill oli teise maailmasõja ajal 
Briti ...

11. Eesti kirjanik, esimesest ristisõjast rääkiva 
ajalooliste romaanide sarja autor.

12. J. P. Delaney põnevik.

22. aprilliks 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.  

Märtsi ristsõna õige lahendus oli „Head tervist”. Märtsi ristsõnale õige vastuse 
saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Merike Tiirik Põlvamaalt. 
Õnnitleme!

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE
II osa
Agatha Christie  

328 lk, kõva köide

KOOD 39367

TERVIS 
KÄEJOONTEL
Käte analüüs heaolu 
saavutamiseks
Lori Reid  

144 lk, pehme köide

KOOD 38377

Kõigi vahel, kes ostsid veebruari klubiraamatu „Eesti maitsed”, 
loosisime välja 3 ajakirja Oma Maitse aastatellimust koos 
eriväljaannetega.

Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele: Salme 
Kuldma Raplamaalt, Janek Pakk Põlvamaalt, Heiki Vassiljev 
Järvakandist.

Palju õnne!
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TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 10.00–20.00 ja L 11.00–16.00
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

KURESSAARES:
Kauplus Knopka, Saare Selver
Tallinna mnt 67
E–L 9.00–20.00, P 10.00–17.00 

RAPLAS:
Rapla Raamatupood
Tallinna mnt 42
E–R 9.30–18.00 ja L 9.30–15.00

PÄRNUS:
Büroo+ kauplus, Port Artur 2
Lai 11
E–L 10.00–20.00, P 10.00–18.00
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Päivi Palts
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

10134 Tallinn
Telefon: 646 0218
E-post: raamatuklubi@serk.ee
www: www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB: EE701010220076013011

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. aprill

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
E–R 10.00–18.00
Kauplus Charlot, 
Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75
E–P 10.00–21.00

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 
P 9.00–15.00

VÕRUS:
Kauplus Charlot
Jüri tn 35
E–R 9.00–18.00

 1. Suure Eesti Raamatuklubiga liitudes nõustuvad klubiliikmed saama 
12 korda aastas posti teel tasuta klubi ajakirja, milles olevad 
pakkumised kehtivad kuu lõikes ning infot e-mailile kuni 4 korda 
kuus.

 2.  Klubiraamatuks valitud raamatute hind on eriti soodne. 
Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab 
paki postikulust, kui tellid pakiautomaati või raamatuklubi 
teeninduspunkti. 

 3.  Kui Sa klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada iga 
kuu 22. kuupäevaks. Teata sellest ühel järgnevatest viisidest:

  •  klubi kodulehel: www.serk.ee 

  •  e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, lisa kindlasti oma nimi ja 
klubiliikme number või telefon 

  •  telefonil 646 0218 (tööpäeviti 9.00–17.00) 

  •  SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme 
number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot 

  •  täida ja postita kupong, mis on ajakirja tagakaanel

 4.  Teatamata jätmist käsitleme tellimusena ning klubiraamat 
saadetakse välja.

 5.  Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti ning 
 vabastab paki postikulust, kui tellid pakiautomaati või 
raamatu klubi teeninduspunkti. 

6. Pakiautomaati tellides on sinu jaoks ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja kõik pakid, mille hind 
on vähemalt 30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 tellimuse 
kohta. Kulleriga tellides lisandub alates 1. märtsist postikulu 4.80 
eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 
30€. Teeninduspunkti tellides ei lisandu postikulu ühelgi juhul.

 7.  Klubiraamat ja teised antud kuu pakkumises olevad raamatud 
on klubihinnaga saadaval ka raamatuklubi teeninduspunktides. 
Teeninduspunktidest ostes või sinna tellides on selle kuu 
klubiraamat pakkumises toodud klubihinnast veel 10% soodsam. 

 8.  Iga viie boonuspunkti eest võid endale valida tasuta auhinna-
raamatu. Auhinnaraamatuid väljastame ainult koos tellimusega. 

 9.  Arvete tasumata jätmise korral on meil õigus nõuda viivist ja võla 
sissenõudmisega seotud kulusid. Samuti jätame endale õiguse 
esitada kuluarveid 5.00 eurot korra eest neile klubiliikmetele, kes 
on korduvalt jätnud raamatupaki välja ostmata.

Reeglite täielikku versiooni vaata www.serk.ee/reeglid
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

5.00

MEREVAIGU-
SILMADEGA JÄNES
Peidetud pärand
Edmund de Waal

Suurbritannia keraa-
mik jutustab värvikas 
ja emotsionaalses 
stiilis oma Venemaalt 
Pariisi ja Viini ränna-
nud rikka juudisoost 
pankurite suguvõsa 
loo.

Tõlkinud Riina Jesmin
272 lk, kõva köide
143 × 210 mm

KOOD 44255

SEL PIKAL AJAL
Hogarth Shakespeare´i 
sari
Jeanette Winterson

Wintersoni versioonis 
Shakespeare’i „Talve-
muinasjutust” on küll 
tunda originaali kaja, 
aga lugu ise on täiesti 
nüüdisaegne. See võib 
lõppeda nii tragöödia 
kui ka andestusega.

Tõlkinud Mihkel Mõisnik
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 39022

KUU ORAAKEL
Kuidas Kuu faasid suunavad meie elu
Caroline Smith, John Astrop

See originaalne ja kergesti rakendatav ennustussüsteem on 
praktiline sissejuhatus Kuu astroloogiasse, mis aitab viia 
oma elu kooskõlla Kuu kõikuvate rütmidega ning sooritada 
erinevate kaardikombinatsioonide kaudu sügavuti minevaid 
mitmekihilisi ennustusi.

Komplektis on lisaks raamatule 72 võimsa energiaga 
ennustuskaarti. Kasutage raamatusse lisatud tabeleid, et teha 
kindlaks täpne Kuu faas ja astroloogiline märk, mis heidavad 
valgust esitatava küsimuse olemusele, seejärel järgige valitud 
kaartide ladumise meetodit ning lugege kaartide tõlgendusi, 
et leida parim tee kõhklusi tekitava olukorraga toimetulekuks. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere

128 lk pehmeköiteline raamat 
ja kaardikomplekt karbis

150 × 212 mm 
KOOD 42275

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

128 lk pehmeköiteline raamat 

SHYLOCK ON 
MU NIMI
Hogarth Shakespeare´i 
sari
Howard Jacobson

Jacobsoni väljakutsuvas 
ja sügavas „Veneetsia 
kaupmehe” tõlgenduses 
vastandatakse Shylock 
tema tänapäevasele 
teisikule, kunstikaup-
mehele ja kibestunud 
isale.

Tõlkinud Riina Jesmin 
296 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 41513

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00


