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JUUNI KLUBIRAAMATUKS ON KOMPLEKT

 Seekord on klubi-

raamatuks komplekt 

kahest raamatust. 

Sadade lehekülgede viisi 

haaravaid süžeekäike, 

põnevust ja pingelisi 

olukordi sinu suvesse!
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Klubiraamatute komplekt annab ühe boonuspunkti!KLUBIRAAMAT

Sinust on inimeste teadvuses lugemise propageerija saanud ja selleks sa 
ilmselt ka jääd. Kas sind võib endiselt kirjandusministriks tituleerida?
Seda küsitakse minult päris sageli ja alati palun seda mitte teha. Paraku kõiki 
keelata ei saa, nii juhtub ikka, et mind kaunistatakse tiitliga, mille aeg on minu 
jaoks ümber. 

Mul on hea meel, et Kirjandusministeerium läbi sai. Vaatajatele jäi hea mä-
lestus ja saade lõppes enne, kui kulumise märgid eetrist välja paistma hakkasid.

Aga toredad aastad olid. Toimetus oli ühise asja eest väljas ja katsus saadet 
teha nii hästi kui võimalik. Mõnikord kukkus see meil välja paremini, mõni-
kord natuke veel paremini. Veetsime mõnusasti aega, kohtusime meeldivate 
autoritega ja lugesime läbi terve kuhja raamatuid. 

Tegemise ajal ei mõelnud kordagi, et teeme midagi, millest võiks inimeste 
mälusse maha jääda märk. See, et nõnda läks, on alles nüüd kohale jõudnud. 
Isegi veel praegu ei möödu nädalatki, ilma et mõni kunagine vaataja ligi ei 
astuks ja fännikõnet maha ei peaks. Loomulikult teeb see südame soojaks.

Üritasime näidata raamatute maailma laiemalt, rääkisime mitte ainult ilu-
kirjandusest, vaid kõigest, mis raamatusõprade tähelepanu võiks köita. Arves-
tades ilmuvate raamatute hulka oli see utoopiline kavatsus, umbes nagu üritaks 
keegi külmkappi käekotti toppida.

Kuigi jagasid ja jagad raamatusoovitusi konkreetsete raamatute lugemiseks 
hästi kergelt ja lõbusalt, võetakse neid vägagi tõsiselt. Milliseid raamatuid 
inimestel lugeda soovitad?
Raamatusoovitusi jagades rääkisin ikka eelkõige teostest, mida ise lugesin ja mis 
mulle meeldisid. Et pilt aga liiga üheplaaniline ei jääks, tirisime saatesse erine-
vad lugejaid, kes jagasid ka oma muljeid. Loodetavasti juhatasime tõesti mõne 
uue lugeja mõne raamatu juurde.

Kahju oli väärt teostest ja autoritest, kes ajapuuduse tõttu saatesse ei mahtu-
nud. Olulisemad teemad, teosed ja nimed said siiski vähemalt tutvustuse kujul 
välja räägitud.

Kui suur töö see oli ja kui palju aega võttis, sellest olen kah alles tagant-
järele aru saanud. Praegu loen palju vähem ja palju suvalisemalt. Ei pea enam 

LUGEMISE
LUMMUSES

Raamatute lugemisest ja 
soovitamisest ning oma elust 
pärast Kirjandusministeeriumit 
räägib humorist ja kultuuri-
ajakirjanik MART JUUR.

Südasuvel on küll mõnus peamiselt 
väljas olla, sest suvi on meil üürike, 
aga hetki, mil oleks hea raamat kätte 
võtta, tuleb ikka ette. Ja mida siis 
veel pakkuda suviseks lugemiseks 
kui mitte oma ala meistreid! Nii Lee 
Child kui ka Lucinda Riley on lugejate 
seas kõrgelt hinnatud kirjanikud. Lee 
Childi kõigis raamatutes tegutseb 
Jack Reacher, tänapäevane ränd-
rüütel, kes tõttab alati appi, kui näeb, 
et kellelegi liiga tehakse. „61 tundi” 
viib Reacheri Boltoni-nimelisse 
linnakesse, kus peaks peagi toimuma 
kohtuprotsess mootorrattajõugu 
pealiku üle, kes tabati narkotehin-
gult. Politseil on olemas kõigest üks 
tunnistaja ja teda tuleb kaitsta. Pare-
mat kaitsjat kui Jack Reacher pole aga 
olemaski ning muidugi ei tehta tal 
seda ülesannet kergeks. 

Põnevust pakub ka Lucinda Riley 
„Armastuskiri”, aga lisaks põne-
vusele leidub selles raamatus hulk 
saladusi ja romantilisi tundeid. Riley 
on viimasel ajal eriti tuntuks saanud 
oma Seitsme õe sarjaga, aga „Armas-
tuskiri“ ei vääri sugugi vähem 
tähelepanu. Selle tegevus vallandub 
siis, kui üks noor ajakirjanik asub 
uurima tuntud näitlejast pärast tema 
surma maha jäänud kirja ja saladusi, 
mis sellega seostuvad. Raamat on 
mitmekihiline ja haarav, tegelasi pole 
väga palju, kuid nad on meeldejäävad 
ja usutavad. 

Mõlemat raamatut iseloomustab see, 
et neid on raske käest panna. Lee 
Child on öelnud, et ta tahab kirjutada 
raamatuid, mis on nii põnevad, et neid 
lugevad inimesed ühistranspordis 
oma peatusest mööda sõidavad. Need 
kaks raamatut on just niisugused.

Head lugemist!

KRISTA KAER

tõlkija, kirjastuse Varrak peatoimetajatõlkija, kirjastuse Varrak peatoimetaja
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Viimane äraütlemise päev 
22. juuni

vajalikuks kõigi uudisteostega kursis olla, loen oma lõbuks 
ja tuleb ette päevi, kus ei võta raamatut kättegi. 

Kas sinu enda lemmiklektüür on läbi läbi aegade muu-
tunud?
Lapsepõlves ja nooruses aitas ilukirjandus maailma tundma 
õppida ja omaenese isiksust kokku panna. Väga oluliseks 
mõjutajaks oma elus pean luulet, eriti mõningate Eesti 
poeetide loomingut. Selles mõttes olen kindlasti raamatu-
inimene ja suhteliselt keeruline, kuigi mitte võimatu, on lei-
da ühist keelt nendega, kes pole raamatuid üldse lugenud. 

Nüüdseks köidavad ilukirjandusest rohkem elulood, 
memuaarid, päevikud, ajalooraamatud – säärased teosed, 
milles juttu sündinud asjadest ja elanud inimestest. Mitte 
et neis alati tõde peaks kirjas olema, lihtsalt mõnikord jääb 
kirjanduslik väljamõeldis alla tõestisündinud või tõsielul 
põhinevale pajatusele.

Põnevikke lugedes on mõnus ennast lõdvaks lasta ja 
autori fabuleerimisoskuse hoolde anda. Tore, kui põnevust 
jätkub lõpuni ja seikluse, juurdluse või kättemaksu hoog ei 
rauge.

Oled ka ise ligi paarikümne raamatu autor. Seni on need 
peamiselt naljalood ja lühivormid, nagu kalambuurid 
või sketšid, miks sa ei kirjuta romaane või näidendeid?
Ütlen ausalt, mind ei huvita sedasorti töö. Romaani kirjuta-
miseks peab olema lugu, mis nõuab romaanivormi, mulle 
meeldivad ja sobivad lühižanrid. Ülejäänud kaks väga le-
vinud motiivi romaani kirjutamise raske töö ettevõtmiseks 
minu puhul ei haagi. Raha saab teenida palju lihtsamalt ja 
kuulus olen ma niigi. 

06/2019 

Teenindus-
punktides

16.11

ARMASTUSKIRI
Lucinda Riley

London, 1995. Kui oma põlvkonna üks silmapaistvamaid 
näitlejaid Sir James Harrison üheksakümne viie aastasena 
sureb, ei jää temast maha mitte üksnes murest mur-
tud perekond, vaid ka saladus, mis on nii šokeeriv, nii 
vapustav, et võib põhjalikult raputada Inglismaa ladviku 
alustalasid …
 Joanna Haslam on noor ambitsioonikas ajakirjanik, 
kellele antakse ülesanne legendaarse näitleja matustest 
artikkel kirjutada. Mälestustseremooniale on kogunenud 
maailma kuulsuste koorekiht. Joanna aga komistab kogu 
selle glamuuri taga peituvale hämarale saladusele: talle 
mainitakse kirja, mille James Harrison endast maha jättis 
ja mille sisu on üle seitsmekümne aasta meeleheitlikult 
varjatud. Saladust katvaid valede kihte üksteise järel maha 
koorides põrkab ta kokku jõududega, mis püüavad teda 
igati takistada, et tõde päevavalgele ei tuleks. 
Ning et kiri enne teda kätte saada, ei kohku 
need jõud millegi ees tagasi …

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Faina Laksberg
480 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

61 TUNDI
Lee Child

Jack Reacher on tagasi. 
61 tunni pärast juhtub midagi. Turismi buss saabub 
Lõuna-Dakotas Boltoni väikelinna lähistel lumetormi ajal 
õnnetusse ja kõik sõitjad, nende hulgas juhuslikult bussis 
viibinud Jack Reacher, toimetatakse Boltonisse. Reacher 
kavatseb liikuda edasi niipea, kui lumetorm on möödas, 
aga siis selgub, et linnas toimetavad mingid kurjad jõud, 
keda ohustab üksainus vanem naine. Nimelt on ta palju-
dest linlastest ainus, kes söandab minna kohtusse tunnis-
tusi andma, seetõttu on karta, et vanaproua elu on ohus. 
Poolkogemata leiab Reacher end politsei abilisena tähtsa 
tunnistaja elu kaitsmast. Samal ajal arenevad sündmused 
näitavad, et tegu on palju kurjaendelisemate jõududega, 
kui algul tundus …

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik
384 lk pehme köide
130 × 200 mm

TAVAHIND

46.44

KLUBILIIKME 

KOMPLEKTIHIND

17.90

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik
384 lk pehme köide
130 × 200 mm

2 suurepärast 

raamatut ülisoodsa 

komplekti-

hinnaga!

Sinu võit vähemalt 28.54! Komplekti 
KOOD 334525
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Vaatame 
raamatutesse

KLUBIRAAMAT

Joanna jäi keset tänavat seisma, sest märkas, et seisab peaaegu maja number kümme vastas. Teda tabas järje-
kordne nõrkushoog ja ta küsis endalt, kas ta käituks väga pealetükkivalt, kui ta Zoe uksele koputaks ja temalt 
turgutuseks tassikese kuuma magusat teed paluks. Ta nägi, et sees põlevad tuled, ning otsustas välisuksele 

koputada. 
Just siis, kui ta proovis end püsti ajada, nägi ta, et Zoe eesuks avaneb. Joanna ideaalsest asukohast oli näha, et Zoe 

piilus ukse tagant välja, misjärel maja ees seisvast autost keegi välja lipsas ja mööda lühikest jalgteed tema poole 
jooksis. Mõlemad kadusid majja ja uks nende selja taga sulgus. 

Joanna teadis, et jõllitab nagu idioot. Aga ta oli täiesti kindel, et oli hetk tagasi näinud, kuidas Arthur James Henry, 
Yorki hertsog – pereliikmetele ja meediale lihtsalt Art –, kuninglik prints ja troonipärimisjärjekorras kolmas, Zoe 
Harrisoni majja sisenes.

Nelikümmend viis minutit hiljem, pärast seda, kui Joannal oli lõpuks õnnestunud vaba takso leida, pikutas ta oma 
uuel ja ülimugaval beežil diivanil ning võttis lonksu brändit, mille ta hambavalu ravimiseks oli klaasi kallanud. Ta 
silmitses ainiti magnooliavärvi pragunenud lage, et inspiratsiooni saada. Et unustada veidrate väikeste vanadaamide 
kirjad, eakate näitlejate surmad, mõrvaplaanid ja salasepitsused … Kui ta just asju ette ei kujutanud, oli ta hiljuti 
olnud tunnistajaks salakohtumisele, mille osalisteks olid maailma üks kõige hinnatum – ja alati uudisekünnist üle-
tav – poissmees ning noor imeilus näitlejanna.

Kellel on laps.
Joanna selgroogu mööda jooksis üles erutusvärin. Kui ta oleks tolle hetke kaamerasse püüdnud, oleks tal praegu 

taskus umbes sada tuhat naela mistahes Briti ajalehelt, mille ta oleks suvatsenud välja valida. 
„Zoe Harrison ja Yorki hertsog prints Arthur. Milline lugu!” sosistas ta.
Homme tuleb teha uurimistööd, et välja selgitada, kas neil kahel on ühine minevik või peab nähtu kui kahe „vana 

sõbra” kohtumise maha kandma. Laupäeval saab ta Zoega kokku. Ehk on siis võimalik ettevaatlikult veidi infot 
õngitseda. Pole kahtlust, et selline kõmu-uudis viib ta lemmikloomade ja aianduse toimetusest minema kiiremini, 
kui ta jõuab „sõnnik” öelda. 

Seejärel Joanna oigas, sest reetlikud mõtted tekitasid temas õudust. Kuidas talle üldse tuli mõte see skandaalne 
lugu avalikuks teha? Ta käib ju Zoe vennaga – kellesse ta on ehk isegi armunud – ning tema ja Zoe saavad päris hästi 
läbi, mis võib olla lähtepunktiks tugevale sõprusele tulevikus. Peale selle tuletas ta endale süngelt meelde, mida ta 
Marcusele nende esimesel kohtumisel privaatsusreeglite austamise kohta oli öelnud. 

Kahjuks oli aga kurb tõsiasi, et kui printsil ja Zoel ongi suhe, siis vahet pole, kas ta paljastab nende saladuse või 
mitte, lähitulevikus saab see niikuinii kõigile teatavaks. Uudistekütid nuhivad skandaali välja enne, kui selle kaks 
osalist on esimest korda suudelnud.

Välisuksele koputati ja Joanna ajas end vastumeelselt diivanilt püsti, et see lahti teha. Marcus pakkus talle laia 
naeratusega poolikut brändipudelit.

„Tšau, kullake, kas su hammas valutab ikka veel?” pomises mees sisse astudes, et saaks teda suudelda.
„Tänan küsimast, pärast brändit veidi vähem. Mul saigi brändi just otsa, nii et see kulub igati ära. Sa mainisid 

telefonis, et me peame rääkima …” Ta hääl katkes, sest Marcus surus sõrme huultele. Mees võttis välja märkme-
paberi ja andis talle.

William Fieldingut rünnati. Arvan, et meie kortereid kuulatakse pealt, seisis kirjakeses. Mul käis veider ehitaja hallituslaiku 
remontimas. Peame enne rääkimist kõik üle vaatama. Pane vali muusika mängima.

Joanna noogutas, sest ta kahtlused said kinnitust. Ta keeras CD-mängija häälenupu põhja ja seejärel tuulasid nad 
kogu korteri korralikult läbi, kompasid uusi konarusi otsides seinu ja põrandalaudu, vaatasid lambivarjude alla ja 
kappide taha. 

„Naeruväärne!” ohkas Joanna, kui tulemusteta otsing oli kestnud nelikümmend minutit. Ta prantsatas uuele 
diivanile ja Marcus istus tema kõrvale. „Me oleme kõik põhjalikult läbi kamminud ja jääb vaid võimalus, et midagi on 
peidetud seinte sisse,” sosistas ta mehele kõrva, püüdes oma hääle stereokõlaritest kostva muusikatümpsu taustal 
kuuldavaks teha.

„Mõtle veidi – kes on sinu majas käinud pärast seda, kui kogu see asi algas?” sosistas mees vastu.
„Mina, Simon, sina, vähemalt neli politseinikku, kolm meest, kes kaupa tõid …” sosistas ta neid sõrmedel loetle-

des ning jäi siis vait. 
Ta hüppas sõnagi lausumata diivanilt üles ja läks toanurgas lauakesel seisva kodutelefoni juurde. Ta uuris tähele-

panelikult juhet ja libistas sõrmedega kohani, kus see seina sisse kadus. Juhtmele osutades jäi ta Marcusele suuri-
silmi otsa vaatama. Ettevaatusele manitseva sõrme suule surunud, sikutas ta mehe esikusse, haaras nende mantlid 
ja lükkas ta korterist välja.

Loe edasi lk 227

ARMASTUSKIRI

Klubiraamatute komplekt annab ühe boonuspunkti!

Seekord on klubi raamatuks komplekt 
kahest raamatust. Sadade lehekülgede viisi 
haaravaid süžeekäike, põnevust ja pingelisi 
olukordi sinu suvesse!
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Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

Plato vabastas osaliselt tühjaks saanud magasini ühe pöidlaliigutusega ja see kukkus heleda kõlksatusega betoonile. 
Sirutas siis käe ülespoole pööratud peopesaga välja ja jäi ootama. Talle kõige lähemal seisnud mees sibas lähemale, 
avas Plato seljakoti, tõmbas sealt uue magasini ning pistis Plato ootavasse pihku. Plato torkas selle klõpsatusega 

oma kohale, tonksas veel kord kontrollimaks, kas see on ikka paigas, ja pöördus siis Reacheri poole.
„Sina oled vist politseiülem Holland?” 
Reacher vastas: „Jah.” 
„Lõpuks siis kohtume.” 
„Jah.” 
„Miks pole uks avatud ja varustus valmis?” 
Reacher ei vastanud. Mõtles: mis varustus? 
Plato jätkas: „Tead ju küll, sinu tütar on ikka veel minu käes.” 
Reacher küsis: „Kus ta on?” 
„Ta on koos teistega. Elab unistuste elu.” 
„Kas temaga on kõik korras?” 
„Seni küll. Aga minu jutt kehtib endiselt.” 
Reacher ütles nüüd: „Minu auto läks katki. Kõik vajalik on pakiruumis.” 
„Kus see auto on?” 
„Lennuraja teises otsas.” 
Plato ei vastanud kohe. See oli hea juhi tundemärk. Pole mõtet ärrituda millegi pärast, mida pole 

võimalik muuta. Ta pöördus ühe poole oma meestest ja ütles hispaania keeles: „Võta jäätõrjemasin ja too 
vajalikud asjad politseiülem Hollandi auto pakiruumist ära.” 

Mees hakkas minema, Plato aga pöördus Reacheri poole ja küsis: „Kus on võti?” 
Reacher võttis taskust võtme ja hoidis seda kõrgemal. Plato tuli oma meeste vahelt välja. Reacher kaalus kaht võimalust. 

Kas torgata võti Platole silma või pillata see maha ja virutada Platole tugev lõuahaak ja murda nii tema kael. 
Reacher ei teinud kumbagi. Otse Plato selja taga oli viis laskevalmis automaati MP5K. Sekundi murdosa jooksul lendaks 

läbi õhu seitsekümmend viis üheksamillimeetrist kuuli. Enamik neist läheks mööda. Aga mitte kõik. 
Jäätõrjeautol lükati käik sisse ja see sõitis minema. 
Plato astus Reacherile lähemale. Tema pealagi ulatus Reacheri rinna kõrgusele. Lõug oli täpselt Reacheri vöö kõrgusel. 

Tõesti väike mees. Miniatuurne kõva mees. Nagu mänguasi. Reacher kaalus veel kord lõuahaaki. Halb mõte. Nii madalalt 
lüüa on peaaegu võimatu. Pigem lüüa küünarnukiga tema pealagi sisse. Või lasta ta maha. Plato võttis võtme. 

Käsutas: „Nüüd võta oma jope seljast.” 
Reacher küsis: „Misasja?” 
„Võta oma jope seljast.” 
Reacher lausus: „Siin on külm.” 
Plato nähvas: „Sinu tütre hauas on veelgi külmem.” 
Kuus kätt hoiavad kuut automaatpüstolit. 
Reacher tegi parka tõmbluku lahti. Raputas jope seljast ja lasi maha kukkuda. See vajus summutatud kopsatusega maa-

pinnale. Glockid, Smithid, padrunikarp, mobiiltelefon. Plastmass, metall ja kartongkarp. Kolmkümmend kraadi alla nulli. 
Tuul. Puuvillane sviiter. Mõne sekundi pärast lõdises Reacher hullemini kui ükski teine. 

Plato ei liikunud paigast. Reacher mõtles: varsti jõuab jäätõrje auto tagasi ja juht räägib lömmi sõidetud Fordist. Ei lähe 
kuigi palju aega, kui keegi vaatab teisele poole ja märkab purustatud seinaga barakki. Ei lähe kuigi palju aega, kui keegi 
otsib läbi teised barakid. Ei lähe kuigi palju aega, kui keegi hakkab esitama ebameeldivaid küsimusi. On aeg tegutseda. 

„Käime seal siis ära,” lausus Reacher. 
Kell oli kahekümne seitsme minuti pärast neli. 
Veel kakskümmend kaks minutit. 

Loe edasi lk 357

61 TUNDI

Lohetätoveeringu-
ga tüdruk 
Stieg Larsson
534 lk, kõva köide

KOOD 18669

Purustatud õhuloss
Stieg Larsson
680 lk, kõva köide

KOOD 20174

Tüdruk, kes mängis 
tulega
Stieg Larsson
608, kõva köide

KOOD 19291

See, mis ei tapa
David Lagercrantz
456 lk, kõva köide

KOOD 34416

Mees, kes otsis 
oma varju
David Lagercrantz
348 lk, kõva köide

KOOD 41421

Millenniumi 
sarja raamatud 
juuni klubi-
raamatute 
 komplekti ostjale 
hinnaga vaid 
9 eurot tükk. 

Vt ka ettetellimist 

sarja viimasele osale 

(lk 12).

KLUBIRAAMAT
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VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2VOYAGER 1 & 2

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

MAAKÖÖK
Jocasta Innes

Raamat on meeleolukas tagasipõige aegadesse, kui toit tehti viimseni valmis 
kodus, ja annab ilmekalt aimu, kuidas see tol ammusel ajal toimus. Kas 
mäletad veel lapsepõlveaegseid õhtusööke maal: värskelt suitsutatud kala, 
kodus küpsetatud saia, omatehtud moose-küpsiseid-kooke ja seda, kuidas 
kogu pere köögilaua taga kokku sai? 
 Just sellise pildi manab silme ette Jocasta Innesi klassikaks kujunenud 
raamat. Kuidas valmistada kodus juustu ja võid, vorsti ja marineeritud 
aedviljahoidiseid; kuidas meisterdada plekist küpsisekarbist suitsutuskarp ja 
kohe liha või kala suitsutada; kuidas liha soolata … ja veel rohkesti muudki. 
 See on raamat neile, kes armastavad maitsvat, tervislikku ja 
traditsioonilist toitu, mis on tehtud korralikult ja ilma säilitusaineteta. Autor 
jagab lahkelt suurepäraseid teadmisi ja räägib sinna vahele niisamagi juttu, 
peale praktilise väärtuse kokanduse teejuhina pakub see raamat sulaselget 
lugemisrõõmu. „Maaköögi” kirjutisest tõuseb kindlasti kasu kõikidele 
toidusõpradele, kes pole ülearu pepsid ja armastavad mineviku teinekord üsna 
vängetki hõngu.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kaja Riikoja ja Lii Tõnismann
288 lk, kõva köide, 172 × 240 mm
KOOD 46730

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

19.30
RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:

SINU MAAKÖÖK  
TERAVILJAD
 Leib    

Lisanditega leivad   
Koogid ja küpsised  
Pasta     
Linnasejoogid ja õlled 

PIIM     
Piim     
Jogurt     
Koor     
Jäätis     
Või     
Juust  

KALA     
Suitsukala    
Kuivatatud soolakala   
Marineeritud ja võitarrendis kala 

LIHA     
Ulukiliha 

 Ahjupasteedid, pirukad ja   
   galantiinid 
Vorstid 
Kuivsoolatud liha  
Liha märgsoolamine ja marinaadis 

hoidmine 
Suitsuliha  

PUU- JA KÖÖGIVILI   
Kuivatatud puuviljad ja marjad  
Vekitud puuvili   
Hoidised

 Moosid    
Konservid    
Želeed    
Marjadest-puuviljadest võided  
Marmelaad    
Marineeritud hoidised ja tšatnid  
Vein     
Liköörid ja napsid 

REGISTER

SEVILLA MARMELAAD

Meetod, mille puhul puuviljad jäetakse terveks – 
lihtne aru saada, vähe vaeva.

Pese apelsinid hästi puhtaks, pane koos veega 
kastrulisse ja lase tasasel tulel umbes kaks tundi 
vaikselt podiseda, kuni kahvel läheb koorest kergesti 
läbi. Võta apelsinid välja ja lase jahtuda, nii et saad 
nad tükkideks lõigata, nii paksult või õhukeselt, 
nagu ise tahad, seejuures kogu kõik seemned 
kokku ja jäta alles. Pane puuviljatükid kastrulisse. 
Seo seemned marlist kotikesse ja pane kastrulisse 
keeduvedeliku sisse, lisa sidrunist pigistatud mahl ja 
lase viis minutit keeda.

1 kg mõruapelsine
2 liitrit vett 
ühe suure sidruni mahl
2 kg suhkrut 
(granuleeritud või 
moosi-)

Loe edasi lk 249
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ROOSID EESTI AEDADES
Mart Ojasalu
Roosiraamat annab ülevaate rooside kasvatamisest, roosiaedadest 
ja roosiaretusest Eestis viimase saja aasta jooksul. Asume ju 
kultuurrooside kasvatamise põhjapiiril, kus lisaks vähenõudlikele 
pargiroosidele on võimalik kasvatada ka kauneid aedroose, kes 
põhjamaise karge suve tingimustes annavad väga kirkaid õisi, kui 
nende eest õigesti hoolt kanda.
 Rooside maailm on väga mitmepalgeline ja keerukas, seal 
orienteerumise hõlbustamiseks on roosid erinevate tunnuste 
alusel jaotatud rühmadesse, millest igaüht tutvustatakse ka selles 
raamatus. Samuti on ära toodud rooside tähtsamad kaubamärgid ja 
rooside lihtne rahvapärane liigitus. Raamatus leidub ka nõuandeid 
ja näpunäiteid rooside koduaias kasvatamisest, paljundamisest, 
hooldamisest ning roosihaiguste ja -kahjuritega võitlemisest, mis 
tuginevad autori 50-aastasele kogemusele. Omaette peatükk on 
pühendatud olulisemate Eestis kasvatatavate uute ja ka vanemate 
teada-tuntud sortide kirjeldamisele. 

Kirjastus Varrak
184 lk, kõva köide, 210 × 265 mm
KOOD 46723

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:

•  Roosikultuur
•  Eesti roosiaiad ja roosipargid 
•  Eesti roosiaretus 100
•  Rooside klassifi katsioon
•  Rooside võlu saladused
•  Roosiaia kujundamine
•  Rooside hooldus
•  Roosisordid
•  Rooside valimine oluliste 

omaduste järgi
•  Roosiaedniku kalender
•  Rooside register

Ti
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SURMAV VALGE
Robert Galbraith

Eradetektiiv Cormoran Strike’i büroosse tuleb kasimata noormees 
Billy, kes usub, et nägi lapsepõlves pealt koletut kuritegu. Kuigi 
on selge, et noormehe mõistusega pole kõik korras, jääb midagi 
tema jutu juures Strike’i häirima ja ta asub tõe jälgi ajama.
 Õige varsti vajab büroo teeneid üks tuntud poliitik ning 
Strike ja büroo kaasosanik Robin Ellacott hakkavad tegelema 
väljapressimisjuhtumiga, millel on ootamatu seos Billy 
looga. Taustaks 2012. aasta Londoni olümpiamängude sagin, 
sukelduvad Strike ja Robin, kelle tunded teineteise vastu 
muutuvad aina keerulisemaks, rikaste ja ilusate maailma, 
mille glamuurse fassaadi taga paljastub aga midagi sootuks 
inetumat ...
 ROBERT GALBRAITH on Harry Potteri lugude sarja ja romaani 
„Ootamatu võimalus” autori J. K. Rowlingu pseudonüüm. 
Detektiiv Cormoran Strike’ist jutustava sarja kolm eelmist 
romaani „Käo kukkumine”, „Siidiuss” ja „Kus on kurja kodu” 
jõudsid kõik menukite edetabelite tippu ning praegu väntab BBC 
1 Strike’i lugudest ka teleseriaali.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Allan Eichenbaum
592 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 46617

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

19.30

KÄO KUKKUMINE
Robert Galbraith

Kui üks ängistuses modell 
lumises Mayfairis rõdult surnuks 
kukub, arvatakse, et tegemist 
on enesetapuga. Ent tema venda 
hakkavad painama kahtlused ja 
ta külastab Afganistanis maamiini 
otsa astudes jala kaotanud 
eradetektiiv Cormoran Strike’i, et 
seda juhtumit põhjalikumalt uurida 
lasta. Klassikaliste sugemetega 
võrratu kriminaalromaan viib 
Strike’ iludustest miljonäride, nende 
rokkaritest kallimate ja pööraste 
disainerite sekka.

SIIDIUSS
Robert Galbraith

Kui kirjanik Owen Quine jääb 
pikemaks ajaks kadunuks, pöördub 
tema abikaasa detektiiv Cormoran 
Strike’i poole. Esialgu arvatakse, et 
Quine on mõneks ajaks avalikkuse 
eest peitu läinud – seda on ta teinud 
varemgi. Ent lugu on keerulisem. 
Kirjanik on äsja lõpetanud oma uue 
romaani käsikirja, milles ta kirjeldab 
äärmiselt pahatahtlikult peaaegu 
kõiki, keda ta tunneb. Kui romaan 
peaks avaldatama, võib see rikkuda 
väga paljude elu.

KUS ON KURJA KODU
Robert Galbraith

Kui Robin Ellacott avab talle 
saadetud salapärase paki ja 
avastab sellest oma õuduseks 
mahalõigatud naisejala, siis pole 
tema boss, eradetektiiv Cormoran 
Strike kuigivõrd üllatunud, küll 
aga väga murelik. Strike’ile tuleb 
minevikust meelde neli inimest, 
kes võiksid süüdlastena kõne alla 
tulla – ja Strike teab, et igaüks 
neist on võimeline panema toime 
kirjeldamatult võikaid kuritegusid. 

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

18.60

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

Tõlkinud Tiia Krass

476 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 31491

Tõlkinud Tõnis Värnik

496 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 34003

Tõlkinud Anne Kahk

536 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 39091

Neljas romaan detektiiv Cormoran Strike’i sarjast



06/2019    9

ILUKIRJANDUS 

 

Nahidil on jäänud elada kuus kuud. Vähemalt nii arvavad 
arstid. Kuid Nahid pole inimene, kes kedagi usuks. Ta 
lükkab tagasi talle pandud vähidiagnoosi ja arsti, kes selle 
pani. Ta igatseb oma tütre Arami järele, kuid ei saa te-
maga kuidagi ühele lainele. Haiguse karm silmus tõmbub 
koomale ja Nahid tahaks kaitsta Arami valu eest. Ta saab 
aru, et ta peaks seda tegema. Sest mida muud on üks 
tütar kui keegi, kes on siia ilma sündinud jagamaks oma 
ema valu?
 Esitatud raevuka purskena, on „Sellised me oleme” 
lugu juurtetusest ja kaotusest, see on jutustus tugevast, 
kuid piinavast suhtest emade ja tütarde vahel.

Triinu Merese uus raamat koondab kaante vahele kolm 
ulmelugu, mis kõik räägivad Kuuevalla kuningriigist, 
kus leidub küll meie maailma sarnaseid elemente, kuid 
päris ühist on võrdlemisi vähe. Peamiselt tuleb siin 
juttu inimeste rasketest valikutest, võitlust ja mõõgaga 
vehkimist on napilt, põnevust aga piisavalt.
 Nagu Merese varasemaski loomingus, tõusevad juttudes 
üles küsimused heast ja kurjast. Kuidas mõrva heaks teha? 
Kas pereliiget isegi teiste pereliikmete heaks ohverdada on 
võimalik? Või hea? Kas vajadus võidab tunded? Kas asju on 
ikka kõige mõistlikum lahendada mõõgaga?
 Autor on kasutanud ilusat, ehk vanamoodsatki keelt 
ning kõik lood õhkuvad karmi põhjamaist romantikat. 

Prantsuse modernismiklassiku Louis-Ferdinand 
Céline’i teine romaan on üks 20. sajandi võimsamaid 
kirjandusteoseid. Romaan ilmus 1936. aastal, neli aastat 
pärast Céline’i läbimurdelist esikteost „Reis öö lõppu”. Kui 
esimene romaan jutustas meditsiiniüliõpilase Ferdinand 
Bardamu seiklustest Esimese maailmasõja keeristes, siis 
„Surm järelmaksuga” kirjeldab perioodi, mis esikromaanis 
kujutatule ajaliselt eelnes. Lugeja ette tuuakse kord 
realistlikus, kord veidi deliirses, kuid alati üliemotsionaalses 
võtmes Ferdinandi väikelapseiga, koolitee, esimesed 
tööotsinguvaevad ja keerulised suhted vanematega, 
taustaks 20. sajandi alguse Pariis, millest saab oma 
lopsakuses pea omaette tegelane. Kuid kirjapandu ei ole 
pelgalt memuaarid. Läbi romaani iga augulise lause paistab 
lugejale valusalt kätte väikese inimese suur viletsus.

Tom Knelston on karismaatiline ja võluv mees, kelle kireks 
on poliitika ja reformid. Ta on ka ambitsioonikas mees, kellel 
avalikkus silma peal hoiab. Tema naine, endine meditsiini-
õde Alice jagab ta ideaale. Nad näivad olevat täiuslik paar. 
Järsku aga kohtab Tom lapsepõlvetuttavat, kaunist ja 
õnnetus abielus olevat modelli Diana Southcotti. See naine 
kehastab paljuski kõike, mille vastu Tom võitleb, kuid samas 
on ta ka vastupandamatu ja nii hakkavadki nad ohuga flir-
tima, ehkki armulugu võib nad mõlemad hävitada. Kui Tomi 
laps haigestub, on mees sunnitud langetama otsuseid oma 
põhimõtete, karjääri ja abielu üle ning enne kõike küsima 
endalt, kui suur on ta armastus oma lapse vastu.
 „Usalduse küsimus” on Penny Vincenzi romaan elust 
eelmise sajandi keskel ja selles on palju huvitavaid tegelasi, 
elumuutvaid otsuseid, armastust, iha ja konflikte. 

SELLISED 
ME OLEME
Golnaz Hashemzadeh 
Bonde

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud 
Tiina Mullamaa
216 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 46594

TAVAHIND 
20.50

KLUBIHIND

16.40

KUIGI SA 
PROOVID 
OLLA HEA
Triinu Meres

Kirjastus Varrak
248 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 46549

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

SURM 
JÄREL-
MAKSUGA
Loius-Ferdinand Céline

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud 
Heli Allik
672 lk, kõva köide  
sari „Hieronymus” 
145 × 210 mm
KOOD 46877

TAVAHIND 
25.95

KLUBIHIND

20.75

USALDUSE 
KÜSIMUS
Penny Vincenzi

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Kristina Uluots
568 lk, pehme köide, sari 
„Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 46563

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.55
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Erasmus Levine’il on väga harukordne töö. Kui Ühendriikide 
president on välisreisil, seisab Erasmus temast alati paari 
meetri kaugusel, käes mapp, mida presidendile ulatada, kui 
olukord peaks seda nõudma. Mapis on koodid, sidevahendid 
ja kõik muu vajalik, et president saaks anda käsu tuuma-
relvade kasutamiseks. 
 Erasmuse perekond ja naabrid on kindlad, et tema tööks 
on üliõpilastele filosoofia õpetamine ning et loengute and-
miseks viibib ta vahel nädala-paari kaupa kodust eemal. Või 
siis mitte?
 Väikese poisina seletas Erasmus emale, kuidas kirjutada 
salakirju, ning mõtles välja ka koodi, mida teadsid vaid tema 
ja ta ema. Ema on ammu seniilsena hooldekodus, järsku   
võtab aga keegi Erasmusega just seda koodi kasutades 
ühendust. Kes ja miks?

Elujaatav raamat maaelust, looduse ringkäigust, 
üksildusest, surelikkusest ja rahulolust – seda kõike pakub 
uue nurga alt suurepärane looduskirjanik, ametilt vana 
kooli mutipüüdja. Ehkki üsna tavaline loom, on mutt ka 
omajagu saladuslik: tema harjumused on mõistatuslikud, 
anatoomiline ehitus kummaline ja ta elab täiesti üksi. Marc 
Hamer on muttidega tuttavam kui enamik meist, seda 
nii tänu oma pikale tööelule Walesi rohumaadel kui ka 
noorukipõlve kogemustele, kui ta kodutuna maakohtades 
ringi rändas ja ööseks põõsa alla magama heitis. Selles 
ilusas ja meditatiivses raamatus jutustab Marc loo endast 
ja vaatleb, mida mutid ja elu keset loodust võiksid meile 
meie enda inimsuse ja rahulolupüüdluste kohta kõneleda.

Ühes Oslo haiglas hakkab politseiuurija Fredrik Beier 
pikkamisi teadvusele tulema. Ta ei mäleta, miks ta 
haiglasse sattus. Lääne-Oslos ühe villa ees, milles elab 
jõukas lastetu leskproua, paneb postiljon tähele, et keegi ei 
võta enam ajalehte ära. Beieri kolleeg Kafa Iqbal läheb asja 
uurima ja avastab, et leskproua on kadunud. Aga majas 
lebab surnud mees. Peagi leiab politsei kanalisatsioonist 
veel ühe surnukeha. Fredrik ja Kafa avastavad tapetute 
vahel seose ja taipavad, et kurjategijal on põhjust kätte 
maksta, ent mitte midagi, mille nimel elada.
 Põnevad ja põimuvad süžeeniidid viivad Nõukogude 
Liidu lagunemise ja Norra eriüksuslaste äpardunud 
missioonini võõrriigi territooriumil.
 Triloogia esimene osa „Viini vennaskond” ilmus 
kirjastuselt Varrak 2016. aastal. 

Depressiooni põdeva, kuid meeleheitlikult „normaalsust” 
ihkava Rachel Culleni suhted ei õnnestunud, karjäärivalik 
osutus valeks ning ainsaks toetuspunktiks elus oli alkohol 
ja šokolaad. Vaimsete piinade nõiaringis sipeldes tõmbas 
ta jalga vanad jooksutossud.
 Mõte, et ta võiks olla „jooksja”, polnud talle varem 
pähegi tulnud, ja kui ta end esimest korda liikvele minema 
sundis, teadis ta, et see toob kaasa vaeva ja valusid. Ta ei 
aimanudki, et see samm võib teda ka terveks ravida.
Läbi kogu teose, mis sisaldab ka Racheli päevikusisse-
kandeid alates teismeliseajast, kui ta veel jooksmisega ei 
tegelenud, kuni Londoni maratoni läbimiseni, küsib ta en-
dalt, kas ta suudab tõesti oma deemonite eest ära joosta.
 

KANDJA
Mattias Berg

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Juhan Habicht
336 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 46303

TAVAHIND 
25.00

KLUBIHIND

20.00

KUIDAS 
PÜÜDA 
MUTTI 
... ja leida ennast 
looduses

Marc Hamer

Kirjastus Varrak 
Inglise keelest tõlkinud  
Lii Tõnismann
232 lk, pehme köide
130 × 200 mm
Kood 45955

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85

KALYPSO
Beieri triloogia teine 
raamat

Ingar Johnsrud

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud  
Sigrid Tooming
328 lk, pehme köide 
145 × 203 mm
KOOD 46518

TAVAHIND 
25.00

KLUBIHIND

20.00

JOOKS ELU 
EEST
Kuidas ma end 
sammhaaval 
parandasin

Rachel Ann Cullen

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Evelin Banhard
352 lk, pehme köide
135 × 216 mm
KOOD 46693

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85

MITMESUGUST
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PUUD
Piotr Socha, Wojciech Grajkowski 

Sellest raamatust saab teada, 
kes puude sees elavad, kes neid 
söövad, kes hoolitsevad nende 
seemnete eest, ja miks nad 
üldse olemas on. Muu huvita-
va teabe hulgas on ära toodud 
ka kõrgeim, vanim ja suurima 
läbimõõduga puu. 

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

KOOD 46020

SUUR PUTUKARAAMAT
Yval Zommer  

Raamat tutvustab lendavaid 
mardikaid, sumisevaid mesilasi 
ja vilkalt sibavaid põrnikaid kogu 
maailmast, ent ka kõikvõi-
malikke teisi tegelasi, nagu 
tigusid, ämblikke, sajajalgseid ja 
vihmausse. Igal lehel on ka väike 
otsimismäng. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
64 lk, kõva köide 
230 × 304 mm

KOOD 39787

SUUR LINNURAAMAT
Yuval Zommer

Raamat tutvustab mitme-
suguseid maailma eri paigus 
elutsevaid värvikirevaid ja 
omapäraseid, aga ka veidraid ja 
lausa uskumatute kommetega 
sulelisi. Siin on ka rohkesti 
põnevaid fakte erinevate 
linnuliikide jahipidamisviiside, 
ellujäämisoskuste ja pulma-
mängude kohta.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Vissak
64 lk, kõva köide, 230 × 304 mm

KOOD 45696

KOOLIENTSÜKLOPEEDIA 
EESTIMAAST

Raamat on mõeldud eelkõige 
põhikooli õpilastele, kuid 
ta on heaks abimeheks ka 
gümnaasiumi nooremas astmes 
ning sobib täiskasvanutelegi. 
Tegemist on rohkelt illust-
reeritud tänapäevase teatme-
teosega, mille kaudu on lihtne 
ja huvitav Eestimaaga lähemat 
tutvust teha. 

Kirjastus TEA
256 lk, kõva köide
230 x 285 mm

KOOD 88900

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

TAVAHIND 
17.65

KLUBIHIND

14.10

TAVAHIND 
15.40

KLUBIHIND

12.30
TAVAHIND 
33.90

KLUBIHIND

26.90

 

Paljud jutud algavad sellega, et elas kord üks tavaline 
tüdruk, kellega juhtus midagi erilist. See ei ole selline lugu. 
Sara on eluaeg teadnud, et ta on teistsugune ega sobi 
kokku mitte ühegi endavanuse noorega. Ta on kinnine, 
salapärane, geniaalne ... Tema ümber tuleb ette kahtlasi 
surmajuhtumeid. Sara püüab neid lahendada ning samal 
ajal jõuda selgusele oma vanemate ja iseenda minevikus. 
Carolin Kuuskmäe noortepõnevik „Ekraani taga” ilmus 
algselt veebilehel wattpad.com, kus Carolin kirjutab 
varjunime Shershade all. Netikeskkonnas on selle loo 
esialgne versioon pälvinud fännide tulise poolehoiu ja seda 
on loetud rohkem kui 38 000 korda. Nüüd on viimane aeg 
see ümber töötatud ja toimetatud kujul päris raamatuna 
välja anda. 

Nagu pealkirigi vihjab, sobib „Lapsed ja natuke vanemad” 
nii lastele kui ka täiskasvanutele. Raamat sisaldab toredaid 
lookesi, mis enamasti räägivad üsna argistest asjadest. Aga 
et neid tuttavaid asju vaadeldakse pisut tavapäratu ja hu-
moorika nurga alt, siis muutuvad need hoopistükkis erilis-
teks ja lustakateks. Näiteks kujuneb harilik poeskäik emaga 
mõneti kummaliseks ja naljakaks seikluseks, nohu raviks 
ilmuvad platsi täiesti uutmoodi ninatilgad ja nii edasi. See 
on nagu perevitamiin – täis parajas koguses igapäevaseid, 
kasulikke ja lustakaid lugusid. Need lood räägivad emadest, 
isadest ja lastest. Ning loomulikult jäätistest, kommidest ja 
sünnipäevatordist.
 Sandra Heidovi (snd 1976) sulest on varem ilmunud 
jutustus „Ema, kes armastas kaua magada”. 

EKRAANI 
TAGA
Carolin Kuuskmäe 

Kirjastus Varrak
320 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 46662

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

LAPSED JA 
NATUKE 
VANEMAD
Sandra Heidov

Kirjastus Varrak
56 lk, kõva köide
180 × 210 mm
KOOD 46648

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.65
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ETTETELLIMINE 

Ilmub 
22. augustil

19.90 
25.90

On alanud 
MILLENNIUMI SARJA 
viimase raamatu 
„Tüdruk, kes peab surema”

ETTETELLIMINE

TÜDRUK, KES 
PEAB SUREMA
Millenniumi sarja viimane osa

David Lagercrantz

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
400 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 46891

Stockholmi ühes pargis leitakse amputeeritud sõrmede ja varvastega kerjuse 
surnukeha. Esmapilgul ei kahtlustata surmajuhtumi põhjusena kuritegu. Kuid 
kohtuarst Fredrika Nyman võtab ühendust Mikael Blomkvistiga.
 Kerjus oli oma segastes juttudes korduvalt maininud Rootsi kaitseministri 
Johannes Forselli nime. Kas see oli vaid hullumeelse sonimine, mõttetu jamps? 
Või on mingi seos valitsusega tõepoolest olemas?
 Mikael palub Lisbethilt abi. Kuid pärast Holger Palmgreni matuseid on Lisbeth 
riigist lahkunud ja kellelgi pole temaga mingit kontakti.
 Keegi ei tea, et Lisbeth on Moskvas. Ta tahab oma õe Camillaga asjad ära 
klaarida. Ta on otsustanud: ta ei ole enam tagaaetav. Edaspidi on tema see, 
kes jahti peab.
 „Tüdruk, kes peab surema” – David Lagercrantzi Millenniumi sarja raamatute 
suur fi naal – seob poliitilised skandaalid ja kõrgel tasemel võimumängud 
ühte DNA-uuringute, Himaalaja-ekspeditsioonide ja lõhestumist külvava, 
organiseeritud netivihaga, mille juured viivad Vene trollivabrikutesse.

Kui soovid raamatu saada 
kohe, kui see ilmub ja 
soodsama hinnaga, 
siis telli ette!

Tellimine on lihtne ja mugav. 
Vali endale sobivaim moodus:

• Märgi oma tellimus kupongile 
tagakaanel

• Telli kodulehelt www.serk.ee
• Saada tellimus e-posti teel 

aadressile raamatuklubi@serk.ee
• Helista tööpäevadel 9.00–17.00 

numbril 6460218

Tellimus jõustub pärast arve 
tasumist. Raamat saadetakse välja 
kohe peale ilmumist eraldi pakina. 
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MEIE KODULEHT www.serk.ee ON UUENENUD! 

Õigupoolest on Raamatuklubi ja kirjastuse Varrak koduleht nüüd ühised. See tähendab, et teie käsutuses on 
mitte ainult antud kuu pakkumine, vaid ka kogu kirjastuse Varrak raamatuvaru. Sisseloginud klubiliikmele 
on KÕIK Varraku raamatud saadaval soodushinnaga -20%.
 Sisse logida saate ikka oma klubiliikme numbri ja parooliga. Püsikliendiks registreeruda pole vaja, sest 
klubiliikme soodustused on alati vähemalt sama suured või suuremad.
 Erinevalt varasemast on parool suur- ja väiketähtede suhtes tundlik. Kui te ei saa sisse, proovige nii 
suure kui väikese algustähega. 
 Loodetavasti on uus koduleht saanud selgem ja parem. Aga nagu uute asjadega ikka, ei tööta kõik 
funktsioonid veel päris ideaalselt. Kui peaks esinema tõrkeid, saatke palun oma tellimused ja äraütlemised 
meili teel aadressile raamatuklubi@serk.ee (kindlasti koos oma nime ja kliendinumbriga).

Täname kannatlikkuse eest!
Loodame, et uus ja positiivne kaalub kiiresti üles võimalikud väikesed tõrked!

Suur Eesti Raamatuklubi

3-päevane pakett 
sisaldab kõike 
eelöeldut ja lisaööd 
Uibu talus 

Lisatasu eest 
31.08–1.09 rühmale: sõit muinastulede ööle (transport ja 
võimalik pilet, täpsustub hiljem).
18.-20.08 rühmale: soovi korral lisatoidukorrad Uibu talus 
(hommikusöök – 7 eurot, lõunasöök – 8 eurot, õhtusöök – 
11 eurot)

Reis sobib kõigile, kes suudavad ronida auto peale 3 astet 
mööda treppredelit käsipuu toel.

Täpsema reisikava, majutuse info ja muud olulist 
lisainfot leiad www.serk.ee või www.gotravel.ee/kihnu

Registreerumine ja info kuni 22. juunini või kuni kohti jätkub.
e-maili teel sales@gotravel.ee või kõigis GO Traveli büroodes.
TALLINN: Reisikeskus Balti Jaam, tel  6 310 147, 6 310149. TARTU:  Kaluri 2, 
tel  6 310 226. PÄRNU: Hommiku 4, tel   6 310 217. 
VILJANDI:  Arkaadia aed 5, tel 6 310 227, 6310 228. RAKVERE: Tallinna tn 21, 
tel 6 310 219, 6310 220. JÕGEVA: Aia 1, tel 6 310 213. 

KAHEPÄEVANE reis toimub 31. augustist 1. septembrini, 
kui on MUINASTULEDE ÖÖ. 
Kui huvilisi on rohkem, toimub kahepäevane lisareis 30.-31. augustini.
KOLMEPÄEVANE reis toimub 18.-20. augustini.

Kahepäevane reis 
178 € – ööbimisega kahekesi toas
173 € – ööbimisega toas, kus on kolm või enam inimest

Kolmepäevane reis
198 € – ööbimisega kahekesi toas
188 € – ööbimisega toas, kus on kolm või enam inimest

2-päevane pakett sisaldab:
• Bussisõit Tallinn–Munalaid-Tallinn
• Praamipiletid Munalaid-Kihnu-Munalaid
• Ekskursioon veoautol mööda saart
• Majutust 1 öö Uibu talu öömajas 2-4-kohalistes 

tubades
• 1 hommikusöök, 2 lõunasööki, 1 õhtusöök
• Metsamaa Pärimustalu külastus
• Kihnu majaka ja Kihnu muuseumi sissepääsud
• Reisisaatja ja kohaliku giidi teenus

TULE SUURE EESTI RAAMATUKLUBIGA
MERETAGUSELE MAALE KIHNU! 
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AUHINNARAAMATUD

INGLID MINU 
SÕRMEOTSTEL
Lorna Byrne

344 lk, kõva köide

KOOD 42923

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

PAHNAST 
VABAKS!
Kodu arukas korrastamine
Geralin Thomas

176 lk, kõva köide

KOOD 37561

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

VEREV 
KESKPÄEVA-
TAEVAS
Simon Sebag Montefi ore

352 lk, kõva köide

KOOD 42466

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

TERAVA PLIIATSI 
RISTSÕNA

22. juuniks õige vastuse saatnute vahel loosime välja ühe raamatu võitja vabal valikul.
Märgi vastus kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga.
Mai ristsõna õige lahendus oli „Loodus tärkab”. Mai ristsõnale õige vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Linda Ala Hiiumaalt.
Õnnitleme!

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

Kõigile klubiraamatu ostjatele 
edaspidi ristsõnaajakiri Terav 
Pliiats TASUTA KAASA!

Terava Pliiatsi plussid:
- ligi 30 ristsõna

- rohkelt auhindu
- mugav suurus
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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:  TV3/Külli Rummel
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

juuni 2019

Mart Juur: 
„Põnevikke 

lugedes on mõnus 
ennast lõdvaks 
lasta ja autori 

fabuleerimisoskuse 
hoolde anda.”

 EESTI
RAAMATUKLUBI
PALJU HÄID RAAMATUID! juuni 2019

Mart Juur: 
„Põnevikke 

lugedes on mõnus 
ennast lõdvaks 
lasta ja autori 

fabuleerimisoskuse 
hoolde anda.”

juuni 2019juuni 2019

Lee Child
61 TUNDI  
Lucinda Riley
ARMASTUSKIRI

JUUNI KLUBIRAAMATUKS ON KOMPLEKT

 Seekord on klubi-

raamatuks komplekt 

kahest raamatust. 

Sadade lehekülgede viisi 

haaravaid süžeekäike, 

põnevust ja pingelisi 

olukordi sinu suvesse!
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RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

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. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel 
(1 punkt = 1 euro. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta) 

 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

Raamatukauplus Krisostomus 

Ringtee 75

Brigitta Äri, Viljandi Centrum  

E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 
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ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. juuni
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND

21.25

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND

15.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND

12.50

KLUBIHIND

5.00

GK KOKARAAMAT
Veresuhkrutaset regu-
leerivad toidud
Mari-Liis Ilover, 
Anneli Kõiv

Glükeemilise koormuse 
(GK) jälgimine ei 
tähenda järjekord-
set kiirdieeti, see on 
pigem elustiilimuutus. 

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 42138

MARU LUGU
Aarne Mägi

Kui üks kümneaastane 
poiss saab ühel päeval 
teada, et paljud asjad 
ei ole siin maailmas 
nii, nagu ta arvanud 
oli, siis võib vaid ette 
kujutada, mis temaga 
toimuma hakkab. 

Kirjastus Varrak
132 lk, kõva köide
168 × 220 lk

KOOD 45511

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir

192 lk, kõva köide
220 × 295 mm

KOOD 2457

ERIPAKKUMISED
Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

MINU ESIMESED 
KOGEMUSED
Anne Civardi

Selle raamatu lood 
kirjeldavad lõbusal ja 
sõbralikul viisil igapäe-
vaseid olukordi, nagu 
hambaarsti külastus, 
lennukireis, kutsika 
võtmine või esimene 
päev lasteaias.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
144 lk , kõva köide
216 × 216 mm

KOOD 40417

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

9.90

PINOCCHIO SEIKLUSED
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 kuulab oma lõbusa südame häält ja võidab nii ka 
paljude teiste südamed.

Käesoleva suureformaadilise raamatu imelised pildid on 
joonistanud Roberto Innocenti.

Tegu on täiendatud kordustrükiga 2006. aasta väljaandest 
ja ühe kaunimate illustratsioonidega eesti keeles ilmunud 
Pinocchio-raamatuga, mis vääristab iga raamaturiiulit.
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