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TOIMETAJA
VEERG

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!KLUBIRAAMAT

Meie maikuu klubiraamat  
„Eesti elusloodus” on tõepoo
lest loodusraamat kogu perele. 
Selles ei ole mindud alamliikide 
määramistunnustega lausa 
peensustesse, ega kõik need tai
med, loomad, linnud ja teisedki 
eluvormid, keda looduses ja 
koduõuel tõenäoliselt kohtad, on 
kenasti ära määratavad. Sellest 
raamatust võiks alata nii lapse 
kui täiskasvanu tõsisem loodus
huvi. Nagu Kristo Elias raamatut 
kommenteerides õigesti ütleb, 
on just looduse lähemalt tund
mine eelduseks ka loodusest 
hoolimisele. Ja see hoolimine on 
tegelikult juba ellujäämisküsi
museks saamas.

Valikraamat „101 Eesti 
ajakirjandus pala” peaks igale 
vähegi sotsiaalset närvi omavale 
inimesele samuti väga huvitav 
lugemine olema. Midagi enda 
jaoks leiavad moodsad rohe
näpud ja kindlasti ka arvukad 
ilukirjanduse lugejad.

Alates maikuust hakkab 
Raamatu klubi ja Nuti Grupi 
koostöös ilmuma ristsõna
vihik „Terav pliiats”, milles on 
keskmisest enam kirjandust 
puudutavat ainest. Hea uudis on 
see, et kõik klubiraamatu ostjad 
hakkavad edaspidi ristsõna kin
gitusena kaasa saama! Juba sel
lest aja kirjast leiad infot „Terava 
pliiatsi“ kohta ja maitseprooviks 
väikese näidise. 

Minge loodusesse, lahendage 
ristsõnu ja lugege häid 
raamatuid!

* Taimed, loomad, linnud, 
kalad, putukad ja teised 
eluvormid ühtede kaante 
vahel

* Liigid, kellega kõige 
tõenäolisemalt looduses 
kokku puutud

* Üle 600 foto

* Liikide nimed ka ladina, 
inglise, soome ja vene 
keeles, lisaks rahvapärased 
nimetused

„Osooni” sai äsja EFTA galal parima tõsielusaate auhinna. Mis sa arvad,  
miks see nii läks? 
„Osoon” on juba üle veerand sajandi igal nädalal Eesti televaatajatele looduse ja 
keskkonnateemasid tutvustanud. Palju on räägitud inimese tekitatud probleemi-
dest, aga on ka palju looduses seigeldud. Põhiline eesmärk on vaatajaid harida, 
et igast saatest jääks midagi meelde. Olulised on ka hea looduspildi abil tekitatud 
emotsioonid, mis innustavad ise loodusesse minema ja seda kõike omal nahal ko-
gema. Ma arvan, et looduse tõsielu on eestlastele siiani väga hingelähedane. Olgugi 
et ka meie oleme juba linnastunud rahvas, on see ürgne loodusrahva olemus meil 
kusagil sees alles ja kutsub tagasi. Kui ise ei saa minna, siis võib seda näiteks teleka 
vahendusel kogeda. Meil on õnn olla ainus nii pikalt ja püsivalt tele-eetris olnud 
Eesti loodust tutvustav saade ja meil on väga hea meel, et vaataja meid igal nädalal 
üles leiab. Ma ise olen olnud „Osooni” meeskonnas 7 hooaega ja see on olnud üks 
tohutult põnev aeg minu elus.

Mida kontakt loodusega sinu jaoks tä-
hendab? Kas looduses liikumine mahub 
lisaks tööle ka vaba aja tegevuste hulka?
Ma olen metsatalus üles kasvanud ja linna 
tulnud alles ülikooli. Seetõttu otsin ka 
ise alati kui vähegi võimalik loodusega 
kontakti. Õnn on töötada palju looduses, 
kuigi tegelikkuses tähendab televisiooni-
töö ikkagi palju ka siseruumides olemist ja 
arvutitööd. Seetõttu on vaja seda loodu-
ses olemist juurde tekitada. Olen suur 
rattasõidu sõber ja suvel võtan alati ette 
korraliku nädalase rattamatka. Samuti üri-
tan seljakotiga matkata ja metsas ööbida. 
Suvel proovin üldse korraldada asju nii, et 
linnas tuleks võimalikult vähe viibida. Hea 
tahtmise korral on see täiesti võimalik.

KEVAD KUTSUB 
LOODUSESSE

Meie maikuu klubiraamatut sirvis juba seitse 
hooaega „Osooni” abil inimesi loodusesse 
viinud inspireeriv saatejuht KRISTO ELIAS.
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Viimane äraütlemise päev 
22. mai

Kellele ja miks võiksid soovitada raamatut  
„Eesti elusloodus”? 
Ma arvan, et selle raamatu läbilugemine kuluks ära 
igaühele. Selleks ei pea olema süvahuvidega looduse-
vaatleja. Minu arvates võiks see põnev raamat olla 
aabitsaks igale inimesele, kes vähegi toast õue peaks 
sattuma. Loodus on tegelikult igal pool meie ümber, 
ka linnas. Et loodust rohkem mõista, võiksime ka seal 
elavaid liike paremini tunda. Arvan, et inimkond on 
looduse suhtes aina hoolimatum just sellepärast, et 
me oleme loodusest võõrandumas, me ei tunne seda. 
Mulle meeldib, et raamat ei ole liiga spetsiifiline, vaid 
räägib ära põhitõed ja tutvustab eelkõige neid liike, 
kellega rohkem kokku puutume. Kellel tekib süvahu-
vi, saab juba edasi uurida. Ma ei ütleks ka enda kohta, 
et tean loodusest piisavalt, kuigi iga päev nende 
teemadega tegelen. Teadmisi võiks alati rohkem olla 
ning hea ja hariv raamat on ses suhtes ikka abiks. 

Milliseid raamatuid sinu öökapilt leida võib? 
Pere ja töömaterjalide kõrvalt jääb mul endal lisa-
lugemiseks praegu suhteliselt vähe aega, aga koju on 
aastatega päris suur raamaturiiul tekkinud küll. Mulle 
meeldivad väga ajalooraamatud ja vahel ka hästi 
kirjutatud fantaasia. Praegu on öökapil aga hoo-
pis raamat „Võluv soolestik”, mis kirjeldab kergesti 
loetavalt, tabavalt ja taibukalt inimese ühe tähtsama 
elundkonna – soolestiku – tööd. Jälle üks raamat, 
millest saab vajalikke teadmisi, aga ei minda liiga 
kuivalt ja sügavalt spetsiifikasse.

EESTI ELUSLOODUS
Kodumaa looduse teejuht

Koostajad ja autorid: Rein Kuresoo, Hendrik Relve, 
Indrek Rohtmets

Kaasautorid: Ain Raitviir, Vello Liiv, Tiit Hunt, Ülle 
Reier, Hendrik Relve, Mati Martin, Olavi Kurina, 
Urmas Tartes

Fotod: Arne Ader, Mati Kose, Tiit Leito, Fred Jüssi, 
Ingmar Muusikus, Rein Maran, Aarne Randveer  jpt

Raamat tutvustab lihtsas ja selges keeles umbes 
600 taime- ja loomaliiki, kes Eestimaa looduses 
tooni annavad. Autorid on siia valitud just need 
liigid, kellega ka algaja loodusehuviline kõige tõe-
näolisemalt kokku puutub. Tee tutvust taimede, 
seente, lindude, imetajate, kahepaiksete ja rooma-
jate, kalade ja selgrootutega. Kõik liigid on eraldi 
portreteeritud nii sõnas kui pildis. 

Kirjastus Varrak
398 lk, poolpehme köide
168 × 240 mm
Kolmas, täiendatud ja  
parandatud trükk
KOOD 46716

Loodusraamat kogu perele!

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

17.01

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

18.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT

See on loodusraamat kogu perele, milles leiad 
ühtede kaante vahel nii taimed, loomad, linnud, 
kalad, putukad kui muud eluvormid. Kõik liigid on 
portreteeritud nii sõnas kui pildis.

SISUKORD

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti.

Taimed

Samblikud

Seened

Linnud

Imetajad

Kahepaiksed 
 ja roomajad

Kalad

Selgrootud

KUIDAS TAIMELIIKE RAAMATUST LEIDA

Raamatus ei ole taimeliigid esitatud tavapärases süstemaatilises järjes
tuses. Meie looduse tavalisemaid liike on rühmitatud selliselt, et lugejal 
oleks võimalikult hõlpus neid leida ja ära tunda. Alustatakse õistaimedest, 
järgnevad puud ja põõsad, sõnajalgtaimed, samblad. Õistaimed on rühmi
tatud õite värvuse ja lehtede kuju järgi. Õite värvuse järgi grupeeritud tai
med on omakorda väiksemateks rühmadeks jaotatud lehtede kuju alusel.

KUUTÕVEROHI
Polygonatum odoratum

Vn kupena aptetšnaja, 
ingl angular Solomon’s seal, sm kalliokielo
Folkl luuvalurohi
Kõrgus: 15–50 cm
Õied: valged, rippuvad
Püsik 
Kasvukoht: okas ja segametsad
Tavaline kõikjal Eestis

Kuutõverohtusid on kerge ära tunda 
kaarduva varre ja sellel ridamisi 
asetsevate suurte ovaalsete, nagu kahte 
viirgu rivistunud lehtede järgi. Lehtede 
kaenlais rippuvad õied on valged ja 
viljad sinakasmustad. Õisi on näha 
maisjuunis. Kuutõverohtusid leidub 
Eestis 2 liiki. 

Loe edasi lk 25

KUKERPUU
Berberis vulgaris

Vn barbaris 
obõknovennõi, 
ingl barberry, 
sm ruostehappomarja
Folkl paburits, perberits, 
hapumarjapuu
Kõrgus: 1–4 m
Õied: kollased
Kasvukoht: lood, 
võsastikud, teeservad
Tavaline Lääne ja Põhja
Eestis, mujal paiguti

Kukerpuu on sageli üsna kõrge põõsas, ulatudes inimesele üle pea. Lehed 
on võrdlemisi tillukesed ja kitsad ning asuvad okstel kimpudena. Lehtede 
kõrval paiknevad küünepikkused nõelteravad astlad. Kollased rippuvad 
õiekobarad ilmuvad noortele okstele mai lõpul, juuni algul. Viljad saa
vad küpseks septembrisoktoobris. Need on tillukesed, pikliku kujuga ja 
erepunast värvi.

Loe edasi lk 129

ÕISTAIMED
Õied valged (või õrna varjundiga), 
lehed terved või terveservalised

Puud ja põõsad lihtlehtedega, 
mis paiknevad võrsetel 
sageli kimpudena
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Tunnustatud loodusfotograaf, 
loodusest kirjutaja ja „Osooni” 
kaastöötaja KARL ADAMI raamatust 
„Eesti elusloodus”

Tänaseks olen kirjutanud üle paarisaja 
loodus loo, mille tarvis olen noppinud 
inspiratsiooni peale looduses käikude ka 
raamatutest. Pean oluliseks, et isiklike 
emotsioonide kõrval oleks lugudes ka 
usaldus väärseid andmeid, mida saab ena-
masti just nimelt raamatutest. Nii on mu 
riiulitele kogunenud üle veerand tuhande 
loodus- ja fotoraamatu. 

Mul on aga selgelt meeles esimene loodus-
raamat, mis kingiti mulle paarteist aastat 
tagasi sõbrapäevaks – „Eesti elusloodus’’. 
Selle raamatu seltsis olen veetnud päevi ja 
ehk isegi nädalaid ning võib öelda, et just 
see teos sütitas mind rändama ja uurima. 
Ta näitas, kuivõrd rikkalik on meie loodus 
ning kui vähe ma siiski tean. Tõsi on, et see 
raamat ei suuda käsitleda kõiki meil tegut-
sevaid elusolendeid, sest ainuüksi metsa-
maastikel arvatakse meil olevat ligi 20 000 
liiki. Sellegipoolest aitab „Eesti elusloodus’’ 
väiksegi loodushuvi korral näidata kätte 
suuna ja laduda korraliku vundamendi.  

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar!  

Kõigi vahel, kes ostavad mais 
klubiraamatu „Eesti elusloodus” 
loosime välja 3 ajakirja 
Eesti Loodus aastatellimust!

Kui sa loosiõnnele lootma jääda ei taha, 

siis telli ajakiri www.loodusajakiri.ee

Loosimine toimub 20. juunil 

EESTI LINNUSTIK

Eesti looduse mitmekesisus peegeldub ka siinses 
linnustikus. Eestis on ametlikult kohatud 386 liiki linde. Neist on 
pesitsemas registreeritud 229 liiki, kellest 209 võib pidada regulaarseks 
pesitsejaks, 38 liiki linde rändab läbi või talvitub Eestis ning ülejäänud on 
eksikülalised. See raamat tutvustab 109 linnuliiki, kellest enamik on meil 
tavalised. 

SIIDISABA
Bombycilla garrulus

Vn sviristel, 
ingl waxwing, sm tilhi
Folkl viristaja, 
külmalind
Tunnused: 
kuldnokasuurune lind 
siidja punakashalli 
sulestiku, kirevate 
tiibade ja sabaga ning 
suletutiga peas 
Pikkus: 18 cm, kaal: 
50–80 g
Pesa: meil ei pesitse
Elupaik: aiad, pargid, 
puistud 
Toit: marjad, soojemal 
ajal ka putukad
Kõikjal Eestis septembristoktoobrist aprillimaini

Siidisaba sulestiku põhitoon on valdavalt hall, kuid pea ümbruses ja kõhu 
all seguneb sellesse vanaroosat. Linnud kannavad musta karnevalimaski 
ja maniskit ning nende tiibadel säravad erekollased ja valged triibud ning 
hoosulgede kattesulgi ehivad verepisaratena ergavad punased sarvliista
kud, saba ots on kollane. Kehaehituselt sarnanevad need linnud kuldnok
kadega ning ka nende lend on kuldnokalaadne. 

Loe edasi lk 235
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ROOSMARII KURVITS, PhD (1969) 
õppis Tartu ülikoolis ajakirjandust. 
Ta on töötanud Tartu ülikoolis aja-
kirjanduse ajaloo teadurina ja 
juhtinud projekti „Eesti ajakirjandus 
ajaloos ja elulugudes”. Avaldanud 
doktorimonograafia „Eesti ajalehtede 
välimus 1806–2005” (2010), koos 
Anu Pallasega leksikoni „Brendekenist 
Peeglini. Eesti ajakirjanduse bio graafiline 
lühileksikon 1689–1940” (2014) ja koos 
Tiit Hennostega käsiraamatu „Ajalehe 
kujundamine” (1994).

TIIT HENNOSTE, PhD (1953) õppis 
Tartu ülikoolis eesti filoloogiat. Ta on 
töötanud lektori ja teadurina Tartu 
ülikoolis ning eesti kirjanduse ja 
kultuuri lektorina Helsingi ülikoolis. 
Avaldanud „Uudise käsiraamatu” (2001, 
2008) ja artiklivalimiku „Kommi-
koer ja pommikoer. Üksteist lugu eesti 
ajakirjandusest” (2010).

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

101 EESTI AJAKIRJANDUSPALA 
Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste

Selle raamatu sisuks on lood eesti ajakirjandusest. Siin on lugusid ajalehtedest, 
ajakirjadest, tele- ja raadiosaadetest. Kõneks tulevad kuulsad algatajad, nagu 
Perno Postimees ja Eesti Ekspress, institutsioonideks muutunud metuusalad, nagu 
Postimees ja „Aktuaalne kaamera”, ning suured üksikhetked, nagu „Täna 25 
aastat tagasi” ja „Horoskoop”. On lugusid ajakirjandusinimestest, olgu need 
teada tegelased, nagu Johann Voldemar Jannsen ja Jaan Tõnisson, või laiemalt 
tundmata suurused, nagu Harald Wellner ja Georg Eduard Luiga.
 Aga juttu on ka ajakirjanduslikest nähtustest, nagu uudis ja surmakuulutus, 
tsensuur ja honorarid, toimetuseruumid ja ajakirjanike harimine. Ja lõpuks 
tulevad kõneks ka ajakirjanduse kuulsad lendsõnad ja -fraasid, nagu hapukurgi-
hooaeg ja Rakvere raibe, ning mõned ajakirjandusloo murdehetked, nagu 
maailmasõjad või uue aja murrangud 1990. aastatel.

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide, sari „101 Eesti ...”
160 × 210 mm
KOOD 44972

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

16.95

Sõna „leheneeger” 
kinnistasid eesti keelde 
Gori karikatuurid,
kusjuures algselt olid 
neegripoisid üksnes Waba 
Maa ajakirjanikud.
Siinne fragment on pärit 
Gori karikatuuriseeriast 
Waba Maa juubelilisas 
1923.

Mati Talvik telemajas ERRi 
muuseumis 2016, seinalt 
paistab tema portree noore 
teleajakirjanikuna 1960. 
aastate lõpus.
Foto: Peeter Langovits
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KLUBI SOOVITAB

KÖÖGIVILJADE 
TAASKASVATAMINE
Kuidas kasvatada köögiviljajääkidest tervislikku 
toidupoolist
Melissa Raupach, Felix Lill

Mis on ühist salatikontsul, talisibula juurejupil ja avokaadoseemnel? 
Õige, kõik nad on toidujäätmed ja visatakse prügikasti. Igati asjalik 
mõte oleks aga kasvatada neist hoopis uued taimed.
 See raamat jagab nõuandeid, kuidas panna kasvama enam 
kui kakskümmend vilja, kasutades selleks vaid tükikest taimest, 
ja mida teha, et sirguv taim hakkaks ka saaki kandma. See ongi 
taaskasvatamine. Porrulauk, rooma salat, peet ja teised köögiviljad 
ei vaja midagi erilist, et tükikesest kasvama hakata, vaid vett, mulda, 
valgust ja veidi hoolt. Ent kui sul pole rõdu ega aeda? Sellest pole 
midagi, sest piisab ka aknalauast, et kasvatada endale turgutavaid 
vitamiine sisaldavat värsket rohelist. Ühtlasi vähendame oma 
ökoloogilist jalajälge ja anname väikese panuse keskkonnahoidu.
Inspireeriv ja nõuannetest pakatav raamat nii suurtele kui ka 
väikestele!

Kirjastus Varrak
Saksa keelest tõlkinud Monika Reedik
128 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 46310

TAVAHIND 
17.65

KLUBIHIND

14.10

1 3

2

1. Lõika varsselleri alumisest osast 
terava noaga umbes 5 cm pikkune 
jupp.

2. Aseta äralõigatud tükk klaaspurki 
leigesse vette nii, et rohkem kui pool 
sellest jääks veest välja. Jäta purk 
kuni nädalaks aknalauale ja vaheta 
selle aja jooksul vähemalt korra vett. 
Lisaks on oluline, et pihustaksid 
selleritükki aegajalt veega. 

VARSSELLERI KASVATAMINE
3. Umbes nädala pärast on 
seller juured alla kasvatanud 
ja võid ta potti istutada. Aseta 
taim kaelani mulda, s.t jäta 
mullaga katmata see koht, 
kust hakkavad võrsed välja 
kasvama. Umbes kuus nädalat 
ootamist (ja loomulikult kast
mist!) ja saadki omakasvatatud 
sellerit sööma asuda.

Loe edasi lk 56

Kui varsseller on mulda istutatud, 
kulub saagikoristuseni mõni nädal. 
Ja ega ühe taime saagikus väga 
suur olegi. Kui soovid varssellerist 
rooga valmistada, peaks su akna
laual sirguma kümmekaksküm
mend taime. 

Lõika selleri varsi terava noaga, 
lehti võid varte küljest aga lihtsalt 
näpistada. Ka varsselleri puhul on 
nii, et kui jätad saagikoristusel tai
mele mõned varred kasvama, siis 
kasvatab ta neid õige pea juurde.
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RAVIJOOGA
Võtted keha, meele ja vaimu tervendamiseks
Christine Burke

Kas kaelavalu ei taha kaduda? Kas olete ühtelugu kärsitu ja tunnete 
masendust? Kas soovite, et teie elus oleks rohkem armastust, tasakaalu või 
tunnustust? 
 Selles raamatus on tõhusad joogaharjutused 40 füüsilise vaevuse ja ka 
meeleseisundiga seotud probleemide leevendamiseks. Ükski ravisessioon 
pole pikem kui 15 minutit, mis on igati sobiv ka väga tegusatele inimestele. 
 Kõiki asendeid ja harjutuste sarju illustreerivad selged ja arusaadavad 
fotod. Sõltumata sellest, kas olete joogas algaja või kogenud harrastaja, 
tegelete joogaga vahetevahel või järjepidevalt, käesolevast käsiraamatust 
leiate kindlasti kasutamist väärt innustavaid tervendusvõtteid, mis võivad 
üsna kiiresti anda tõhusa tulemuse. 
 „Ravijooga” annab igaühele võimaluse üles leida iseendas peituv 
tervendaja: selle abil vähendate stressi, suurendate keskendumisvõimet ja 
energiat ning kutsute oma igapäevaellu rohkem rahu ja rõõmu.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Marju Algvere
176 lk, pehme köide, 190 × 234 mm
KOOD 45504

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

PEAVALU

MÕELGE VÄHEM, HINGAKE ROHKEM

Peavalu võib meid tabada väga erinevatel põhjustel, 
ent Mayo kliinikus peetakse peamiseks põhjuseks 
stressi. Hea uudis on aga see, et jooga abil saame 
vähendada pingepeavalu mõju ja seda ka lausa vältida. 
Keha ja meelt vaigistades rahustame ülekoormatud 
närvisüsteemi, taastades meelerahu ja sisemist koos
kõla, mis omakorda vähendab pingeid ja valu. 

1. Võidukas (ujjayi) hingamine koos suure pea
mudraga (mahasirs mudra)
Istuge mugavalt ristijalu sukhasana’s, siddhasana’s (lk 
10) või toolil. Asetage käed reitele, peopesad keeratud 
kas üles või alla, kuidas mugavam tundub.

Loe edasi lk 28

2. Alla vaatav koer (adho mukha svanasana)

See on väga joogalik asend. Hetkel keskendume vaid ühele 
selle asendi soodsatest mõjudest – peavalu leevendamisele. 
Veri voolab käsivarte suunas ja aju muutub erksaks, kui 
pea ripub allapoole, kael tõmbub sirgu ning pinged kaovad 
gravitatsiooni mõjul kaelast. Tekitab saba liputamise tunde, 
millest on alati kasu!

Variant: Peavalu korral on eriti kasulik toetada pea mõnele 
klotsile või raamatule. Tugi peab olema sobiva kõrgusega: 
vältige pingutamist, püüdes toeni sirutuda. Pea peaks toel 
mõnusalt puhkama, jättes õlgade ümber piisavalt ruumi.

Loe edasi lk 29
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Edaspidi Raamatuklubi liikmele Edaspidi Raamatuklubi liikmele 
 uus ristsõnaajakiri 

Terav Pliiats igas kuus 

Skandid,
rägastik,
krüpto,
silp jm!

M
A

I 
1/

20
19

INIMLIKUD RISTSÕNAD

H
IN

D
 1
.9
0

4

7

4

2

0

2

2

7

8

0

0

3

9

5000 €*
Aastaauhind 2019

1
VÕIDA RAHA    JA RAAMATUID!

terav pliiats

terav 
pliiats

1 Uus!

Rand 
Eestis
kahe 
tähega?

Terava Pliiatsi plussid:

- ligi 30 ristsõna

- rohkelt auhindu

- mugav suurus

VÕIDA
RISTSÕNASÕBRA 

AASTARAHA

5000
eurot!
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LUULEKLASSIKA RISTSÕNA

Lisaks Skandinaavia-tüüpi 
ristsõnadele on selles tasku-
formaadis ajakirjas ka krüpto-
gramm, silpristsõna, rägastik, 
võtmemõistatus ja sudokud.

Väike armas kodu

Mul on jänes ja jõehobu,
orav, kaamel ja gasell.
Mul on väike armas kodu –
kaheksandal korrusel.

Eile sain veel sea ja roti.
Ja kui olen tubli laps,
ostab hai ja kašeloti
palgapäeval mulle paps!

Kui ei oleks loomi kodus,
elu läheks igavaks...
.......................................
on neid juba sada kaks!

(Leelo Tungal)

Ole sa vana või noor, kultuurisõber 
või loodushuviline, paadunud reisi-
sell või kirglik toidugurmaan –  
sellest väljaandest leiab igaüks 
oma meelisteema.

Näide:  
sellised head 

ristsõnad 
ilmuvad 

Terava Pliiatsi 

ajakirjas.
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Auhindadeks on hulga- 
liselt väärtraamatuid  
kirjastustelt Varrak ja 
Menu Meedia, samuti võib 
võita rahalisi auhindu.

Ristsõnade koostajate hulka kuuluvad  
GH Press, Urve Sõmer, Viljar Kimmel, 
Rainer Lainemäe, Jüri Piirisild,  
Rister Ruut, Marko Laigna, Ruudi Täht, 
Kaarel Silmato, Riad Khanmagomedov.

Terav Pliiats  
on sündinud 
Suure Eesti  

Raamatuklubi ja 
Nuti ristsõnade 

koostöös.
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 Lahenda ristsõnad ja võida väärt raamatuid!

Lahenda ristsõnad ja saada vastused tekstsõnumiga tasulisele lühinumbrile 12014. 
Sõnumi hind 0,95 €. SMS peab sisaldama ristsõna vastust ja saatja nime. 

Saatmise tähtaeg on 15. juuni 2019.

KIRJANDUSRISTSÕNA

PAREMALE: 1. Eesti kirjanik, romaani „Nimed marmortahvlil“ autor. 7. 2007. aastal 
Nobeli kirjandusauhinna pälvinud inglise naiskirjanik. 13. Piirkond. 14. Kusagil 
paikneja. 16. Prantsuse helilooja. 17. Osatähtsus. 19. Jüri Kuslapi hüüdnimi Oskar 
Lutsu „Kevades“. 21. Kapten Jules Verne’i teostes. 22. Avalik vaidlus. 24. Anton 
Tšehhovi novell „... koerakesega“. 26. Voltamper. 28. Pipi Pikksuka isa laev. 30. Hõbeda 
tähis. 31. Linn Lõuna-Eestis. 33. Kerge udu. 34. Tegelane teleseriaalis „Õnne 13“. 35. Turvamata. 
37. Prantsuse kirjanik. 39. Ümarpuit. 40. Üks Lõuna-Aafrika Vabariigi 11 ametlikust riigikeelest. 
42. Jauram. 43. Tähtkuju. 45. Eesti kirjanik, in + nimi. 47. Moes. 48. Eksaamper. 49. Rooma keiser. 
50. Kaasahaaravad kirjandusteosed.

ALLA: 1. Eesti luuletaja. 2. Kirjastus Eestis. 3. Haldusüksus. 4. Samuti. 5. Eesti lastekirjanik, 
eesnimega. 6. Rühmitusse Noor-Eesti kuulunud luuletaja. 7. Jet ..., ajavahestress. 8. Natside orga-
nisatsioon. 9. Jeemeni pealinn. 10. Samuti, ladina k. 11. Nimeline, lühend. 12. Prantsuse kir-
janik, eesnimega. 15. LAHENDUS. 18. Seletussõnaraamat. 20. Koraani eesti keelde tõlkinud 
orientalist. 23. Kaks Lääne- ja Põhjamere vahelist väina Taanis. 25. Vaimselt võimekad inime-
sed. 27. Türgi pealinn. 29. Abrukal sündinud kirjanikest kaksikvendade perekonnanimi. 30.
Soome keraamikatehas. 32. Kuulsaim Arno eesti kirjanduses. 34. Lapse imetaja. 36. Rahaühik. 
38. Vastsem. 39. Õudusjutte kirjutanud ameeriklane. 41. Tegelane muumilugudes. 44. Neooni 
tähis. 46. Glükeemiline indeks. 

SELLISED MÕNUSAD RISTSÕNAD ON AJAKIRJASTeravPliiats



05/2019    13

LASTELE 

SUUR LINNURAAMAT
Yuval Zommer
Miks lindude munad on ühest otsast teravamad? 
Kas papagoid oskavad rääkida? 
Miks on flamingo roosa? 

Sellest raamatust leiad vastused neile ja paljudele teistele küsimustele 
lindude hämmastava maailma kohta. Lisaks saad piltidelt üles otsida 
15 peidetud muna. See imeliste illustratsioonidega loodusraamat 
tutvustab mitmesuguseid maailma eri paigus elutsevaid värvikirevaid 
ja imelisi, aga ka veidraid ja lausa uskumatute kommetega sulelisi. 
Raamatus on ka rohkesti põnevaid fakte erinevate linnuliikide 
jahipidamisviiside, ellujäämisoskuste ja pulmamängude kohta.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Vissak
64 lk, kõva köide, 235s × 345 mm
KOOD 45696

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

SUPERKOOMIK 
Jenny Jägerfeld

Sasha sai just kaksteist. See on magneesiumi aatomnumber. Tema ema ütles ikka, 
et mõnel inimesel on „naljakad kondid”, et nad on üdini humoorikad. On ka selliseid, 
kes oskavad nalja teha, kui nad harjutavad. Olemas on ka kolmas sort, need, kes pole 
üldse vaimukad, ükskõik kui palju nad ka püüaksid (Sasha õpetaja Cecilia on vist seda 
tüüpi). Sashal pole naljategemine just veres, aga see-eest on tal plaan: temast saab 
superkoomik! Kui tal õnnestub inimesi naerma ajada, siis ehk kaob see teine asi ära. 
See, mis pakitseb laugude taga ja kõrvetab ja ähvardab langeda – jah, lausa eluoht-
like – pisaratena põskedele.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadi-Riin Haasma
216 lk, kõva köide, 145 × 200 mm

KOOD 46297

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

See raamat ei tee lugejat kurvaks, vaid ajab teda naerma ja paneb 
peategelasele väga kaasa elama. Raamat annab noortele ideaalse 
võimaluse mõista depressiooni ja selle mõju lähedastele. Soovitan! 

– Pirte Laura Lember 
noorteseriaali „Miks mitte?!“ peaosatäitja
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ILUKIRJANDUS

VESTLUSED 
SÕPRADEGA
Sally Rooney
Frances on 21 aastat vana 
üliõpilane, kes pühendub 
intellektuaalsetele otsingutele. 
Luuleõhtul tutvub ta Melissa- 
nimelise ajakirjanikuga. Ent 
Melissal on ka kena abikaasa 
Nick ja kuigi Francese mee-
lest on eraomand saatanast 
ja Nick patriarhi kehastus, 
areneb nende vahel kumma-
line lähedus. Briljantselt täpne 
ja teravalt taiplik romaan 
kujutab elavalt nooruse võlu ja 
karisid.

KOHTUNIKU NAINE
Ann O’Loughlin
Emma naaseb üle hulga 
aja Dublinisse oma võõraks 
jäänud ja hiljuti lahkunud isa 
päranduseasju korda ajama. 
Seda tehes hakkab tal kuju-
nema pilt isa elust Grace’iga 
– emaga, keda Emma polnud 
tundnud. Lugu murdmatust 
armastusest ning skandaalist, 
mis sai alguse 1950. aastate 
Dublinis ja jätkub läbi aasta-
kümnete eri kontinentidel. 

BRITT-MARIE  
OLI SIIN
Fredrik Backman
Kuuekümne kolme aastane 
Britt-Marie ei ole tegelikult 
üldse passiiv-agressiivne 
vinguviiul. Ta on äsja jätnud 
selja taha nelikümmend aastat 
kestnud abielu ja kodupere-
naise ameti. Ainus töökoht, 
mida talle pakutakse, asub 
Borgis, majanduskriisist räsitud 
alevis. See on romaan armu-
misest, uutest võimalustest 
ja ootamatutest sõprustest, 
milles on sooja huumorit ja 
sügavat kurbust.

PLEKKMEES
Sarah Winman
Michael ja Ellis kasvavad üles 
1960ndate Oxfordis, aga 
see pole keepide ja tornide 
akadeemiline Oxford, vaid 
autotehase ja töölisklassi oma. 
Jõesuplusi, rattasõitu ja luulet 
täis poisipõlvesuvesid kaitseb 
Ellise ema usk, et ilu ja õrnus 
on kõigile lubatud, ka mees-
tele. Aga kõik õrn ja ilus võib 
kergesti katki minna. Kumbki 
mees püüab murtud süda-
mega omamoodi toime tulla. 

DEVERILLIDE 
VIIMANE SALADUS
Santa Montefiore
Deverillide kroonika kolmanda 
osa tegevus algab 1939. aastal. 
Mõndagi on muutunud. Deve-
rilli loss kuulub Bridie Doyle’ile, 
kellest on saanud krahvinna di 
Marcantonio. Kitty on lep-
pinud, et Jack O’Leary läks 
Ameerikasse, ent korraga on 
Jack tagasi. Ka Teine maa-
ilmasõda jätab Deverillidele 
oma jälje. Celia tuleb tagasi 
Lõuna-Aafrikast ja tal on 
ootamatu tulevikuplaan.

LÕPETAMATA 
MÕRV
Ann Granger
Pensionipõlve nautiv Alan 
Markby kuulab hämmastunult 
oma aedniku Josh Browningu 
tunnistust. Viimane räägib, 
et lapsepõlves, kahekümne 
aasta eest, leidis ta koos oma 
õe Dilysega linnakese lähedalt 
metsasalust noore naise 
laiba. Pahandust kartes jätsid 
lapsed avastuse enda teada, 
kuid nüüd avastas Browning 
õe asjade hulgast surnule 
kuulunud käeketi ja otsustas 
juhtunu üles tunnistada. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Mirjam Parve
176 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45863

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Triin Tael
272 lk, kõva köide, sari „Moodne aeg” 
143 × 200 mm

KOOD 46211

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Liina Viires 
240 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan” 
150 × 210 mm
KOOD 46440

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiina Viil
328 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan” 
150 × 210 mm
KOOD 45764

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Ene Mäe
288 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 45832

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Vahtre
288 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 46532

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55
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LOODUS

ÕNNELIK PRINTS
Oscar Wilde
Nende kaante vahel on Wilde’i 
kaks muinasjuttude kogu – 
„Õnnelik prints” ja „Granaat-
õuntest maja”. Ta ise on öel-
nud, et need on lood lastele ja 
lapsemeelsetele. Igas vanuses 
lugeja võib elada kaasa kau-
nitele lugudele armastusest 
ja eneseohverdusest, sellest, 
milline on tegelikult oma hin-
gest loobumise hind ning et 
mõnikord avanevad südamed 
alles siis, kui need purunevad.

ARMASTUS 
KÜLMAS KLIIMAS 
Nancy Mitford
See säravalt romantiline teos 
kirjeldab värvikalt aristokraa-
tide kadunud hiilgust kahe 
maailmasõja vahelisel Ing-
lismaal. Ehkki romaanis on 
kujutatud kõrgaadli elu, võib 
vaimukuste pillerkaari varjus 
aimata ka nukramaid alatoone, 
sest armastus võtab sageli 
ootamatu kuju või jääb hoopis 
tabamatuks. Nagu heades 
raamatutes ikka, on selleski 
teoses midagi rohkemat, kui 
esmapilgul paistab.

ELEMENTAAR-
OSAKESED
Michel Houellebecq 
Houellebecq on praegusaja 
kõmulisemaid ja loetumaid 
prantsuse kirjanikke, kelle 
ühiskonnakriitilised teosed 
ja provokatiivsed sõnavõtud 
meedias on kodus ja kauge-
malgi üksjagu furoori tekita-
nud. „Elementaarosakesed” 
(1998) on tema läbilöögi-
romaan. Tegelasteks pool-
vennad – emotsionaalselt 
saamatu küünik Bruno ning 
juba illusioonidest vabanenud 
teadlane Michel.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer
192 lk, kõva köide, 130 × 210 mm
KOOD 46242

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer
232 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 46587

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Indrek Koff
264 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 45115

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

PUTUKATE PLANEET
Imelikest, kasulikest ja vaimustavatest 
mutukatest, kelleta me elada ei saa
Anne Sverdrup-Thygeson

Iga inimese kohta elab maakeral 200 miljonit 
putukat. Kõik kohad kubisevad putukatest – neid 
on metsas ja niidul, ojas ja pargis. Neid elab kuue 
tuhande meetri kõrgusel, sügavates koobastes, 
ristimisastjates, arvutites ja morsa ninasõõrmetes. 
Putukad on hoopis teistsuguse kehaehitusega kui 
inimesed – nende keha katab skelett, mis toimib 
kui turvis, ja neil võivad olla kõrvad põlvedel, 
silmad peenisel ja keel jalatalla all. Ehkki nende aju 
on seesamiseemne suurune, suudavad nad nägusid 
meeles pidada. Lisaks on putukatel meeletu 
paljunemis- ja kohanemisvõime. Aga kuigi 
putukaid on palju, kahaneb nende arv drastiliselt. 
Kui inimeste arv maakeral on viimase neljakümne 
aastaga kahekordistunud, siis putukate hulk on 
samal ajal poole võrra kahanenud. Ilma putukateta 
saavad inimesed ja loomad hukka. Putukad 
muudavad närbunud taimed, sõnniku ja surnud 
loomad viljakaks mullaks. Nad tolmeldavad lilli ja 
on teiste loomade toit. Nad on hammasrattad, mis 
panevad maailma pöörlema. 

ANNE SVERDRUP-THYGESON (snd 1966) on 
bioloog, töötab Norra Maaülikoolis ja on palju 
aastaid putukaid uurinud. Selles raamatus saab 
lugeda sellest, mis teda putukate juures vaimustab 
ja miks meil tuleks neid taibukaid olevusi paremini 
hoida. 

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Sigrid Tooming
232 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 45962

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10
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KINGITUSI KOOLI LÕPUKS

MINU EUROOPA PEREKOND
Viimased 54 000 aastat
Karin Bojs

Raamatut kirjutama asudes seadis 
autor eesmärgiks seostada pro-
fessionaalsete teadlaste uusimad 
teadmised Euroopa esiajaloost 
omaenda perekonnalooga. 
Tulemuseks on väga tavatu ja uni-
versaalne raamat Euroopa ajaloost 
alates esimesest sisserännulainest 
kuni tänapäevani.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
476 lk, kõva köide, 143 × 215 mm

KOOD 43173

PINOCCHIO SEIKLUSED
Carlo Collodi

Pinocchio on kogu maailmas 
tuntud ulakas puunukk, kelle 
haaravatest seiklustest on saanud 
lugeda juba mitu põlvkonda 
lapsi. Saatus veeretab tema teele 
kõikvõimalikke katsumusi, kuid ta 
saab hakkama. Suureformaadilise 
raamatu imelised pildid on joonis-
tanud Roberto Innocenti.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
192 lk, kõva köide, 220 × 295 mm

KOOD 2457

RÄNDAJAD SOOME SILLAL
Seppo Zetterberg

Raamat räägib inimestest, 
kes liikusid üle Soome lahe ja 
nende kogemustest 19. sajandi 
Soomes ja Eestis. Liikusid nii 
soome ja eesti rahvusliku liiku-
mise tegelased kui ka hõimutöö 
aktivistid, kuid liikusid ka 
soomerootslased, venelased ja 
baltisaksa aadlikud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sirje Olesk
360 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KOOD 40899

ÜTLE MULLE!  
MILLAL SEE OLIGI?
Géraldine Maincent

Millal leiutati suhkruvatt? 
Millal leiutati televiisor? 
Millal põletati Jeanne d’Arc?
Need on vaid üksikud küsimused, 
mis panevad aeg-ajalt elu üle pead 
murdma nii suuri kui väikeseid. See 
raamat vastab rohkem kui kahe-
sajale küsimusele ajaloo kohta.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Pille Kruus
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm

KOOD 39381

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

15.00
TAVAHIND 
27.10

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

15.00

MEISTER JA MARGARITA
Mihhail Bulgakov

Filosoofiline, poeetiline, satiiriline 
ja kaunis raamat kuulub kindlas-
ti 20. sajandi suurteoste hulka. 
„Meister ja Margarita” tähis-
tab vene kultuuriteadvuses pea 
sedasama, mis „Romeo ja Julia”. 
Lugejateni jõudis see esmakord-
selt 1967. aastal, 27 aastat pärast 
kirjaniku surma.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jüri Ojamaa, Maiga Varik
468 lk, kõva köide, 150 × 205 mm

KOOD 20297

TAVAHIND 
16.50

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
15.45

KLUBIHIND

5.00

TURMS, SUREMATU
Mika Waltari

Laiahaardeline ajalooline romaan 
käsitleb ühe ajaloo saladuslikuma 
rahva – etruskide – allakäiku 
teiste Vahemere-äärsete rahvas-
te ajaloo taustal. Waltari on väga 
hea ajaloo tundja ja suur kirjanik. 
Harukordse tõetruuduse ja vaba 
mõttelennu ühendus annab 
tõelise lugemis elamuse.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Uno Liivaku
592 lk, kõva köide, 145 × 215 mm

KOOD 38766

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

RASPUTIN
Usk, võim ja Romanovite langus
Douglas Smith

Autor esitab Rasputini kogu 
tema keerukuses – jumalamees, 
rahu eestkõneleja, lojaalne alam, 
abielurikkuja, joodik. „Rasputin” 
ei ole pelgalt erakordse ja nimeka 
mehe üksikasjalik biograafia, vaid 
ka kaasahaarav kirjeldus katas-
troofi suunas vankuva keiserliku 
Venemaa loojangust.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Elle Vaht 
824 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 44446

VÕIDUJOOKS 
ROMANOVITE PÄÄSTMISE 
NIMEL
Helen Rappaport

Miks ei õnnestunud tsiviliseeri-
tud maailmal päästa Vene vii-
mast keisriperekonda bolševike 
haardest? Rohkete ajalooliste 
üksikasjade koostoimes avaneb 
lugeja ees peaaegu panoraamne 
pilt murdelisel ajalooperioodil 
tegutsevate inimeste võima-
luste piiridest ja piiratusest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lauri Vahtre 
336 lk, kõva köide, 145 × 215 mm

KOOD 44477

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

17.00

TAVAHIND 
33.70

KLUBIHIND

19.00
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TORMIHOIATUS
Winston Churchill

Churchill kirjutas selle raamatu küll 
pärast sõda, aga räägib see Esime-
se 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

ÕPILASE KUNSTI 
ENTSÜKLOPEEDIA

Suurepärase pildimaterjaliga 
ja põnevatest faktidest tulvil 
entsüklopeedia kirjeldab kultuuri 
arengut maalikunsti, skulptuuri ja 
fotograafia suursaavutuste kaudu. 
Tutvustatakse maalikunsti arengut 
alates esiajaloolistest koopamaali-
dest kuni „Mona Lisa” ja kaasaegse 
tänavakunstini.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
208 lk, kõva köide, 224 × 282 lk

KOOD 44408

MINU LUGU
Petter Northug, Jonas Forsang

See on lugu poisist, kes kaotas 
kõik suusavõistlused, aga ei 
andnud mitte kunagi alla. 
Tahte jõust, vanaisast ja lapse-
lapsest, ebakindlusest, julgusest 
olla sina ise. Mehest, kes trotsis 
kõiki ja tõi suusasporti murran-
gu. Kuldmedalitest, skandaali-
dest ja autosõidust, mis muutis 
kõik.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suppi
240 lk, kõva köide, 140 × 210 mm

KOOD 45948

ÕPILASE KOSMOSE 
ENTSÜKLOPEEDIA

See rikkalike faktide, ajajoonte ja üle 
800 suurepärase fotoga illustree-
ritud teatmeteos on hea teejuht 
meie tillukeselt planeedilt maailma-
ruumi planeetide, nende kaaslaste ja 
kaugete galaktikate juurde. Avasta 
kosmoserändude ajalugu ja viimased 
uudised kosmoselendude kohta.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Helje Heinoja, Toivo Lodjak,  
Veiko Lodjak
256 lk, kõva köide, 224 × 282 mm

KOOD 44248

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
32.50

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

19.00

KUNINGAS ARTHURI 
TRILOOGIA
Rosemary Sutcliff

Vaprad rüütlid, vägevad võlurid 
ja nõiutud neitsid – neid kõiki 
võib kuningas Arthuri lugudest 
leida. Kas kuningas Arthur oli 
kunagi ka päriselt olemas, on 
siiani mõistatus, kuid põnevad, 
müstilised ja siiralt traagilised lood 
elavad ja kütkestavad lugejaid juba 
aastasadu. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
464 lk, pehme köide, 150 × 230 mm

KOOD 45122

MU SÜDA ON MINUGA
Šotlaste kuninganna Mary Stuarti 
elu
John Guy

Mary Stuarti elu oli ennenägematult 
dramaatiline ja sündmusrikas. John 
Guy toetub oma biograafias unus-
tatud arhiiviallikatele ja põrmustab 
müüdid, mis on seni ümbritse-
nud seda üht lummavamat naist 
Euroopa ajaloos. Raamatu põhjal on 
valminud mängufilm „Mary, šotlaste 
kuninganna”.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
584 lk, kõva köide, 145 × 225 mm

KOOD 45924

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

19.00

ARMASTUSE VALGUS
Koostanud Peep Ilmet

Kaunis luulekogu sisaldab 
läbilõike eesti armastusluulest 
läbi aegade. Esindatud on Lydia 
Koidula, Marie Underi, Henrik 
Visnapuu, Artur Alliksaare, Heiti 
Talviku, Doris Kareva, Indrek 
Hirve, Elo Vee, Merca, Kaur 
Riismaa, Eda Ahi ja paljude teiste 
armastusluule.

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

KOOD 38964

HEADE MÕTETE RAAMAT
Koostanud Heiki Raudla

Eesti ühe järjepidevaima afo-
rismikoguja Heiki Raudla uuest 
kogumikust leiab peale tuhan-
dete aforismide üsna palju ka 
vanasõnu – on ju needki oma 
olemuselt aforismid, lihtsalt 
autorid pole teada. Kogumi-
kus on mõtteterad paigutatud 
teemade järgi.

Kirjastus Varrak
556 lk, kõva köide, 140 × 230 mm

KOOD 42169

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

16.50

TAVAHIND 
21.30

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

KLAASKEHAD
Musta melanhoolia 
triloogia I osa
Erik Axl Sund

336 lk, pehme köide

KOOD 40509

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

TERVISLIKUD 
ÕLID JA ÄÄDIKAD
Teejuht põnevate maitsete 
maailma
Juta Raudnask

240 lk, kõva köide

KOOD 35208

ASJAD, MIDA IGA 
TAIMETOITLANE 
PEAKS TEADMA
Katherine McGuire

144 lk, pehme köide

KOOD 43616

KUBJA ÜRDITALU 
TEED JA 
RAVIMTEED
Rein Sander

224 lk, kõva köide

KOOD 40950

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.  Uus ristsõnaväljaanne, mille 
Raamatuklubi liikmed edaspidi koos 
klubiraamtatu ostuga kingituseks 
saavad.

2. Populaarne iganädalane loodussaade.

3. Võtteid keha, meele ja vaimu 
tervendamiseks õpetab...

4. Tunnustatud noor eesti loodusfotograaf.

5. Lastele on ilmunud suureformaadiline ja 
vahvate piltidega „Suur...”.

6. Mai eripakkumiste hulgast leiad Agatha 
Christie krimiraamatu „Mõrv...”.

7. Deverillide sarja raamatute autor Santa...

8. Tervislikku toidupoolist saab ise 
kasvatada köögivilja...

9. Sarja „Moodne aeg” uue raamatu autor.

10. Jenny Jägerfeldi uus laste- ja 
noorteraamat.

11. Eesti-sarja uus raamat  
„101 Eesti ...pala”.

12. Peatükk raamatust „Eesti elusloodus”.

22. maiks 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.  

Aprilli ristsõna õige lahendus oli „Avaram maailm”. Aprilli ristsõnale õige vastuse 
saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Aino Hallimäe Tapa vallast. 
Õnnitleme!
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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 märtsi klubiraamatu „Vitamiinide 
ja mineraalainete käsiraamat”, loosisime välja 3 UMAMI 
50-eurost kinkekaarti.

Seekordsed loosivõitjad on: Jaak Takk Raplast, Anu Randus 
Harku vallast, Sirje Piir Tartust

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:  Kristel Alliksaar
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

EESTI 
ELUSLOODUS

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

mai 2019

MAI KLUBIRAAMAT

Kristo Elias 
soovitab: 

See raamat 
kuluks ära 
igaühele!

• Taimed, loomad, 

linnud, kalad, 

putukad ja teised 

eluvormid ühtede 

kaante vahel

• Liigid, kellega kõige 

tõenäolisemalt 

looduses kokku 

puutud

• Üle 600 fotot

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. mai

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 1.03.2019 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

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



20    05/2019

T
E

LL
IM

IS
K

U
P

O
N

G
  0

5.
20

19
MAI 
ERIPAKKUMISED

4
  
  

6
  

  
 7

  
  
 1

  
  
6

  
  
  
Ee

st
i e

lu
sl

oo
du

s

O
TS

EP
O
ST

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

NÄHTAMATU 
RAAMATUKOGU
Genevieve Cogman

Selles fantaasiasuge-
metega romaanis on 
salapära ja maagiat, 
ustavust ja reetmist, 
aurupunki ja armas-
tust raamatute vastu 
– lühidalt: see on hõrk 
kokteil igale maitsele.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Juhan Habicht
288 lk, kõva köide
145 × 200 mm

KOOD 43111

MIHKEL, MUUSEAS
Elin Toona Gottschalk

Tugeva positiivse 
laenguga vaimuka 
ja liigutava romaani 
keskmes on eesti 
pagulaste elu 1970. 
aastate Londonis. 
Hästi on tabatud 
ajastu mentaliteeti, 
kirjeldused on ehedad.

Kirjastus Varrak
224 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 43708

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maie Toming

240 lk, pehme köide
168 × 240 mm
KOOD 42480

T
Viktor Pelevin

Pelevinlikku värvikat 
sarkasmi tulvil romaani 
peategelane on krahv 
T, kellest algselt pidi 
saama Lev Tolstoi, ent 
kellest viie seriaali- 
stsenaristi kaasabil 
saab võitluskunstide 
meister.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maiga Varik
376 lk, pehme köide
143 × 200 mm

KOOD 42619

TAVAHIND 
19.40

KLUBIHIND

7.00

MÕRV IDAEKSPRESSIS
Agatha Christie

„Mõrv Idaekspressis” on Agatha Christie kriminaalromaan, 
mille peategelaseks on Hercule Poirot. 1935. aasta talvel 
alustab Süüriast naasnud Poirot Idaekspressiga teekonda 
İstanbulist kodu poole. Ta ei aimagi, et rongisõidust läbi 
talvise Euroopa kujuneb verdtarretav mõrvamüsteerium. 
Belgradi mägede vahel jääb rong lumevangi ja selle seisaku 
ajal tapetakse suurärimees Ratchett. Maailma parim detektiiv 
asub tegutsema, et selgitada välja, kes on selle koletu teo 
taga.

2017. aastal valmis romaani põhjal samanimeline mängufilm, 
mille lavastajaks on Kenneth Branagh, kes mängib ise ka 
detektiiv Hercule Poirot’d, teistes osades astuvad üles Johnny 
Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judy Dench jpt.


