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TOIMETAJA
VEERG

Iga klubiraamat annab boonuspunkti 
ja vabastab postikulust!KLUBIRAAMAT

Jälle on üks aastaring täis 
saanud ja uus alanud. Mõtted on 
värsked, plaanid pisut suuremad 
kui muidu. Ärgem seda värskust 
aasta kuludes käest laskem, siis 
läheb kõik suurepäraselt!

Aastat vanade Hiina tarkustega 
alustades võime igal juhul tõelise 
restardi anda nii oma kehale 
kui hingele. Ajas ja ruumis väga 
kaugelt pärinev mõtteviis on 
meie klubiraamatus lihtsaks 
ja arusaadavaks kirjutatud. 
Võõristust ei teki, kõik tundub 
loomulik. Küllap on abiks 
hiinlannast autori isiklikud 
kogemused eurooplastega 
viimase viieteistkümne aasta 
jooksul. Ta on igapäevaselt 
mõelnud sellele, kuidas oma 
teadmisi just lääne inimestele 
arusaadavalt edasi anda. 
Igatahes põnevat lugemist ja edu 
töös iseendaga! 

Ajakirjast leiad põnevaid uusi 
raamatuid väga erinevatel 
teemadel. Samuti kuulutame 
siin välja Raamatuklubi 2019. 
aasta reisid.

Õnnelikku, tervet, 
teadmishimulist ja 

kogemusterikast 
uut aastat!

Aitäh, et oled 
ikka meiega!

Üle 30 aasta traditsioonilist Hiina meditsiini praktiseerinuna olen tegelnud väga 
paljude erinevate terviseprobleemidega. Kuid viimased 15 aastat olen spetsiali-
seerunud kaalu langetamisele ja juhtimisele. See raamat sündis minu praktilistest 
kogemustest nii Ühendkuningriigis kui Hiinas ning kohtumistest üha suureneva 
hulga klientidega, kel on olnud kaaluprobleeme või keda on kimbutanud teistest 
terviseprobleemidest põhjustatud liigne kehakaal.
     Olen saanud aru, mis on nende kaalu- ja terviseprobleemide põhipõhjused ja 
miks on need läänes nii levinud, ning minu raamat põhinebki neil taipamistel, 
teadmistel ja kogemustel, mis ma olen selles valdkonnas omandanud. Minu raa-
matu eesmärk on selgitada inimestele söömis- ja eluviise, mis võimaldavad neil

• hoida tervislikku kehakaalu või püsida saledana,
• võtta vajaduse korral kaalust alla,

• elada tervislikku ja tasakaalustatud elu.

Minu lähenemisviis ja selle raamatu fookus põhineb traditsioonilise Hiina medit-
siini yin’i ja yang’i tasakaalu � losoo� al ning sellel, kuidas sa saaksid seda rakenda-
da oma toitumise ja elustiili puhul.

•  Sulle tutvustatakse hiinlaste eluviisi, mille järgi õpid mõistma yin’i ja yang’i 
tasakaalu � losoo� at ning avastad, milliseid hüvesid pakub see, kui järgida 
hiinlaste toitumist ja elustiili.

•  Sulle paljastatakse saladused, miks suudavad Hiina inimesed püsida saleda 
ja tervena isegi vanas eas ning saad teada, miks on lääne inimestel kalduvus 
kogeda toitumise ja elustiiliga seotud terviseprobleeme.

•  Sa õpid valitsema oma igapäevaelu tsüklit, et töötamist, söömist, magamist, 
treenimist ja suhtlemist parimal moel ära kasutada.

•  Sa leiad rohkem viise, kuidas kasutada yin’i ja yang’i tasakaalu, et parandada 
oma teisi eluvaldkondi.

Raamatus uuritakse, kuidas kõik asjad sinu elus võivad üksteist mõjutada, kuidas 
need võivad paigast nihkuda, kuidas yin ja yang võivad tasakaalust välja minna 
ning mida sa saad teha, et oma tasakaalu taastada.

SALEDUS JA 
TERVIS HIINA 
ELUSTIILIST

LILY LI HUA on Hiina 
meditsiini arst, kes 
Inglismaal elades on 
võtnud oma mis-
siooniks aidata lääne 
inimestel mõista yin’i 
ja yang’i tasakaalu 
iidset põhimõtet ja 
kasutada seda heaolu 
saavutamiseks.
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Viimane äraütlemise päev 
22. jaanuar

SALEDUS JA 
TERVIS HIINA 
ELUSTIILIST

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

13.14

HIINA TOITUMIS- JA 
ELUVIISI TASAKAAL
Kaalust alla muistse yin’i ja yang’i fi losoofi a abil
LILY LI HUA

Hiina elanike tervisliku ja õnneliku eluviisi saladus on 
aastatuhandete jooksul Hiina kultuuri sügavalt juur-
dunud: hiinlased usuvad, et elu peab olema loomulik 
ja loodusega kooskõlas, loodus tähendab aga yin’i ja 
yang’i tasakaalu. Nad usuvad, et see on kõige alus. 
 Hiinlasi peetakse muu hulgas ka üheks kõige 
saledamaks rahvaks maailmas. Käesolevas raamatus 
tutvustab üle 30 aasta traditsioonilist Hiina medit-
siini ja akupunktuuri praktiseerinud Lily Li Hua iidseid 
salenemise ja heaolu saladusi, samuti pakub lihtsaid 
retsepte ja harjutusi, mida saab hõlpsasti oma iga-
päevaeluga sobitada.
 Saa teada, kuidas paremini oma keha kuulata, 
hoida end vormis, tunda end energilisena ning olla 
oma tervise ja heaolu peremees.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kaido Kangur
272 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45665

     Hiinlased peavad toitu ravimiks, sel on tasakaalu saavu-
tamisel keskne roll ning toit on ka kaalukaotuse ja tervisliku 
elustiili järgimisel kesksel kohal. Samuti on oluline teada, 
mismoodi erinevad toiduained vastastikku toimivad ja sinu 
keha energiat mõjutavad, ning see on tähtis samm tõeliselt 
tasakaalustatud toitumise saavutamisel.
     Sageli juhtub, et inimesed ei suuda oma kaalulangeta-
mise  eesmärki täita ega kaalulangetamise teekonda isegi 
lõpule viia. See raamat annab sulle vastused küsimustele, 
miks see nii juhtub, millised on levinud vead, mida kaa-
lulangetamisel tehakse ja kuidas neid vältida, et jõuda oma 
eesmärgini. Raamatus antakse ülevaade ka toitumisõpe-
tusest, samuti mõistetest, mis juhivad hiinlaste lähenemist 
tervislikule söömisele ja miks see lääne omast nii palju 
erineb.

Õpi ära tundma toiduaineid, mis
• on kergesti seeditavad,
• eemaldavad kehast toksiine,
• aitavad sinu kehal säilitada oma loomulikku energiat,
• aitavad sul säilitada tervislikku kehakaalu.

Lõpetuseks sisaldab raamat rohkelt retsepte, mille seast 
valida. Kas valmistad suupisteid, hommiku-, lõuna- või 
õhtusööki, neid kõiki on lihtne järgida, kuna need annavad 
sinu abistamiseks üksikasjaliku ülevaate koostisosadest ja 
sammsammulise valmistamisjuhendi. Niisiis, ühine selle 
hiina elurännakuga ja sa saad teada, kuidas elada tervemat, 
õnnelikumat elu, milles sa ei võta üksnes kaalust alla, vaid 
õpid seda ka säilitama.

— Lily Li Hua

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

14.60
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Iga klubiraamat annab boonuspunkti  
ja vabastab postikulust!

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT

Selles raamatus teed tutvust Hiina tasakaalustatud eluviisi 
põhimõtetega. Muu hulgas veendud, et kaalust alla võtta ei 
aita sugugi mitte võimalikult vähene, vaid eelkõige võimalikult 
tasakaalustatud energiatarbimine.

RAAMATUST LEIAD 
PEATÜKID:

• Hiina eluviis

• Yin’i ja yang’i 
filosoofia

• Hiina ja lääne eluviisi 
erinevused

• Kaalulangetamise 
levinumad vead

• Populaarsed teed, 
puu- ja köögiviljad

• Juhised ja 
kaalulangetamise 
retseptid

• Populaarsed Hiina 
harjutused ja 
meditatsioon

• Jää igavesti saledaks

HIINA TOITUMISE PÕHIMÕTTED

Saledate ja tervete hiinlaste saladus on yin’i ja yang’i tasakaalu põhimõtte järgi elamine.
Yin-energia tagab keha korrashoiu, yang-energia kasvatab aktiivsust. Füüsiline keha, st 
elundid, nahk ja luud ning organismi talitlus esindavad yang-energiat; veri, kehavedeli-
kud ja koed aga yin-energiat.
 Hiinlaste arvates on kõikidel toiduainetel yin- ja yang-omadused. Võtkem näiteks 
punane liha. Punase liha yin-omadused kasvatavad vere hulka, samas kui yang-omadu-
sed parandavad keha tugevust; yin ja yang üheskoos aitavad kaasa juuste, naha, lihaste 
ja luude kasvule ja vastupidavusele.
 Toidu yin- ja yang-omadused erinevad vastavalt sellele, mis värvi, millise suuruse, 
maitse ja qi’ga toiduainetega nad on paaris.

Näiteks:
• roheline värv vs. punane värv toidus: roheline on yin, punane on yang;
• hele värv vs. tume värv toidus: hele on yin, tume on yang;
• liha vs. mereannid: mereannid on yin, liha on yang;
• liha vs. mereannid vs. köögiviljad: liha ja mereannid on yang, köögiviljad on yin;
• tofu (sojaoad) vs. köögiviljad: tofu on yang, köögiviljad on yin;
• tahke toit vs. vedel toit (supp): tahke toit on yang, vedel toit on yin;
• suur portsjon vs. väike portsjon: suur portsjon on yang, väike portsjon on yin.

Läänes mõõdetakse toidu energiasisaldust kilokalorites. Nii Hiina kui lääne vaate-
punktist vaadatuna saadakse ja põletatakse energiat – kas siis yin ja yang või kalorid – 
toitumise, liikumise ja elustiiliga.

Loe edasi lk 46

TOIDUAINED

Võid süüa 4–6 keskmise suurusega arbuusitükki päevas.
Traditsioonilises Hiina meditsiinis on arbuus peamiselt yin-energia allikas, kuid selles on pisut ka qi-energiat (mis on 
yang’i osa). Arbuus sisaldab 92% vett ning on magus ja jahe. Sobib suurepäraselt keha värskendamiseks ja liigse kuumuse 
vähendamiseks. Mõjub hästi kõigile elunditele, aitab kurguvalu ja vedelikupuuduse korral.
• Toetab südame yin-energiat ja aitab vähendada toksiinidest või liigsest kuumusest põhjustatud kiiret südame löögi-
sagedust. Toidab nahka ja teisi keha kudesid, aitab kehal vedelikutaset taastada, loputab organismi ja eemaldab liigset 
kuumust. 
• Toetab põrna qi-energiat ja kergendab seedimist, eemaldades organismis loomulikult tekkivaid toksiine.
• Aitab neerusid detoksikatsiooni juures ja toimib peaaegu nagu õhukonditsioneer, pumbates välja kehasoojust ja kuuma 
õhku ning asendades need uue õhu ja värske külma veega. See on tõesti üks parimaid vilju, mida kuuma ilmaga süüa. 

Arbuusis on külluslikult aminohapet, mis aitab 
lõdvestada veresooni ja parandada vere ringet. 
On leitud, et see alandab vererõhku, mis on 
südamehaiguste peamine riskitegur. Seega võib 
arbuus olla tõeline elupäästja. Ühes Florida 
osariigi ülikoolis hiljuti tehtud uuringus leiti, et 
menopausijärgsete naiste südame ja veresoon-
konna tervis paranes pärast rohkelt arbuusi 
sisaldanud ravitoitumist.

100 g arbuusi toitumisalane teave
30 kcal, 6 g suhkrut, 1% rauda, 13% C-vitamiini

Yin’i ja yang’i määr

Yang ++ Yin +++++

Seos elunditega
Kopsud, põrn, maks, süda ja neerud

Loe edasi lk 117

Tervislik arbuus:

•  aitab organismi 
puhastada,

•  hoiab ära 
kõhukinnisust,

•  turgutab südame 
tervist,

•  aitab aeglustada 
vananemist,

•  on abiks 
kaalulangetamisel,

•  aitab stressi 
leevendada.
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Viimane äraütlemise päev 
22. jaanuar

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

HIINA HARJUTUSED

Traditsioonilisi Hiina harjutusi on uuritud vähe-
malt 2000 aastat. Vastandina tänapäeva lääne 
lähenemisele ei keskendu traditsioonilised Hiina 
harjutused oma keha viimisele füüsiliste võimete 
piirini. Selle asemel rõhutatakse järjepidevust ja sihi-
kindlust. Taoistid usuvad, et elu ei mõõdeta aastates, vaid 
pigem hingetõmmetes ja südamelöökides. Seepärast ei 
ole treeningu mõte panna süda kiiresti lööma; selle mõte 
on kutsuda esile qi voolamine, avada keha, keskendudes 
lülisambaga seotud liigestele ja lihastele.

Viie looma mäng
Viie looma mäng, mida tuntakse ka ravitantsuna, on 
klassikaline qigong’i harjutuste kompleks, mis on saanud 

„HÄMMASTAV KONTSERT”

Yin’i ja yang’i määr
Yang +++++ Yin +++

Koostisosad:
100 g broileri rinnafi leed, 

ilma nahata
8 kuivatatud kõrvtarrikut
160 g kurki
10 g ingverit
10 g rohelist sibulat
3 sl oliiviõli

„HOOAJA TERVITUS”
(kammkarpidega või ilma)

Yin’i ja yang’i määr
Yang +++ Yin +++++

Koostisosad:
200 g spargleid
10 kammkarpi
10 g Kreeka pähkleid
10 g ingverit
2 sidruniviilu

inspiratsiooni viie looma liigutus-
test: tiiger, hirv, karu, ahv ja kurg. 

Jäljendades loomade käitumist, kas-
vatavad harjutajad energiat, mida kasu-

tada igapäevaelus, ning omandavad jõudu, painduvust, 
tasakaalu ja koordinatsiooni.

KARU LIIKUMINE
Tee kehaga vöökohas vänderdavaid liigutusi, sellal kui 
astud vasaku ja seejärel parema jalaga pika sammu, 
jäljendades karu liikumist. Seisa sirgelt ja pane liigesed 
naksuma.

Loe edasi lk 259

KAALULANGETAMISE RETSEPTID

3 sl päevalilleõli
1/2 sl oliiviõli
näpuotsatäis soola
3 sl kvaliteetset 

heledat sojakastet
250 ml keeva vett

Valmistamine
1. Lõika sparglid 2,5-sentimeetristeks juppideks. 
Loputa kammkarbid. Purusta Kreeka pähklid. Koori 
ingver ja lõika kuubikuteks.

Loe edasi lk 241

2 sl päevalilleõli
näpuotsatäis soola
2 sl kvaliteetset heledat 

sojakastet
1 tl valget veini
1 tl õunasiidriäädikat
3 sl vett

Valmistamine
1. Viiluta broileri rinnafi lee suurteks nurgeti lõigatud
tükkideks, seejärel sega kausis kokku veini ja äädikaga.
 Lõika kurk ja kooritud ingver suurteks tükkideks.
Leota kuivatatud kõrvtarrikuid ja lõika need
suurteks tükkideks. 

Loe edasi lk 222

Kõigi vahel, kes ostavad jaanuaris klubiraamatu 
„Hiina toitumis- ja eluviisi tasakaal”, loosime 
välja 5 bambusaurutajat!

Bambusest kahekordne aurutusnõu on läbimõõduga 25 cm. See asetatakse koos 
aurutatava toiduga keeva veega poti või vokpanni kohale nii, et vesi ei ulatu 
bambusnõuni ega saa ka otsa. Aurutades valmivad kõige tervislikumad köögi-
viljad, kala, riis, Dim Sum ja palju muud. Aurutamise käigus säilivad vitamiinid, 
mineraalid, maitsed ja värvid.

Loosimine toimub 22. veebruaril.
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VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust!

... KES POLE KUNAGI 
SÖÖNUD HOMAARI
Aliis Jõe

Keskealine Aliis on Prantsusmaalt koju tagasi tulnud ja oma elu uutesse 
rööbastesse juhtinud. Kuid ühel hetkel tuleb tal naasta lapsepõlvekoju – 
väikeasulasse, mida ta pole üle kahekümne aasta külastanud. Otsekui 
virvatulukesed meelitavad mälestused ta ohtlikule alale, kus peitub nii 
varjatud tundeid, aegunud kuritegusid kui ka võimalus leida tõeline armastus. 
Kõike seda muidugi siis, kui tal õnnestub toime tulla ootamatult kaela 
langenud elukoormaga.
 Müstikahõnguline, romantiline ja humoorikas „… kes pole kunagi söönud 
homaari” on mõtteline järg Aliis Jõe 2017. aastal ilmunud teosele „Viimane 
laev”. Aliis Jõe on telerežissöör Elo Seliranna pseudonüüm.

Kirjastus Varrak
264 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 45047

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

Ülol? Tal pole midagi viga. Tema on kullatükk. Aga kõigil naistel ei vea elus nii. Ei tohi lasta nooruses end 
ära lollitada, et võtad selle, kes tantsupeol esimesena platsile läheb ja kelle ümber plikad tiirlevad. Peab 
kaval olema. Passid peale, et kes see on, kes aitab pingid tagasi panna, kui kõik minema jooksevad, kes 

ennast täis ei ropsi, igal õhtul erineva linnuga võssa ei kao. Pitsi sisse mees sülitada ei tohi, täiskarsklased 
on need kõige ohtlikumad. Mõtle ise.” Naima kummardus Aliisi poole, nagu annaks teada piraatide peidetud 
varanduse koordinaate. „Sa ei saa juua, sest kardad, et läheb käest ära. Meestel on niigi jama, ühte osa endast 
nad ju nagunii ei kontrolli, see seisab, kuidas ise tahab, mõtle, mis mees ta siis üldse on, kui pitsi viinagi lubada 
ei julge.”
       Naima naeris mürinal. Ta oli oma Ülo väga hoolikalt välja valinud. Priima kaup. Aliis ohkas. Naima prunditas 
suud.
      „Lapsed? Ah, tead, ükski laps pole sellepärast veel hukka läinud, et ta koolikooris solist pole. Vaata neid 
õpetajaid, üks häda ajab teist taga. Nemad pole ka ilmeksimatud. Minu poiste kohta öeldi, et lähevad kolooniasse. 
Aga ei läinud midagi. Nüüd on ministeeriumis...”
      Aliis tõmbas suitsu kurku.
      „Mis nad seal teevad?” piuksus ta köhahoogude vahelt.
      „Üks on autojuht. Hea amet. Kellast kellani töö, ületunnid makstakse kinni. Lõuna on tööaja sees. Tööd 
on, olgu riigikord mis tahes. Teine aga...” Naima lõi masendunult käega ja ohkas südamest. Võttis toetava 
suitsusõõmu ning puhus endale rahustuseks nina alla. „Tööpäevadel lõppu pole, kogu aeg mingi jama kaelas. 
Puhkust pole. Lapsed kasvavad isata. Ma ütlesin kohe, et on sul vaja ministriks hakata, aga tema, et isamaa 
kutsub...” Naima vajus vissi, nagu oleks tema hästi juhitud peret tabanud ebaõiglane karistus.
      Loe edasi lk 235

KATKEND RAAMATUST

VIIMANE LAEV
Aliis Jõe

Üksikemana poja ülikooliküpseks kasvatanud Aliis otsustab vahetada hooldushaigla õe 
ameti koristajakoha vastu Rootsis, et nii oma lapse arstiõpinguid toetada. Aastaid kit-
sastes oludes virelenud Aliis on ammu kaotanud usu, et elu talle põnevust ja armastust 
võiks pakkuda. Kuid laevasõit sihtkohta osutub ootamatult seiklusrikkaks. „Viimane 
laev” on eluterve huumoriga kirjutatud südamlik lugu naisest, kes avastab üllatuslikult, 
et küps iga võib olla mitmes mõttes märksa värvikirevam kui noorus. 

Kirjastus Varrak
192 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 41674

NB! „Viimane laev” ei ole valik raamat.

TAVAHIND 
18.30

KLUBIHIND

14.65

„
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KLUBI SOOVITAB

AINO KALLAS
Maailma südames
Silja Vuorikuru

Aino Kallas (1878–1956) elas oma elu jooksul viiel maal ja on tuntud 
soome-eesti kirjanik. See roll ei olnud probleemitu: läbi elu kannatas 
ta juurte puudumise pärast ja võitles tunnustuse eest nii Soomes kui ka 
Eestis. 
 Aino Kallasest on kultuuriloos kujunenud pilt kui tugevast ja 
enesekesksest loojast. See tähelepanu pälvinud biograafi a toob välja uusi 
isiklikumaid jooni: esile tuleb juba noorena oma kutsumuse leidnud autor, 
kelle jaoks loominguline inspiratsioon oli otsekui religioosne kogemus. 
Armastus Eino Leino vastu oli suur liikuma panev jõud tema kirjanduslikus 
loomingus; niisamuti isa Julius Krohni varane surm, mis jättis Kallase ellu 
ja loomingusse kustumatu jälje. Aino Kallas reageeris tundlikult oma aja 
vajakajäämistele ja avaldas nende kohta arvamust oma teostes. 
Käesolev biograafi a on liigutav jutustus autorist, kes jõudis erandliku 
rahvusvahelise tunnustuseni, kuid pidi taluma üksindust, mõistmatust 
ja mitmeid suuri kaotusi. Raamatus kirjeldatakse 20. sajandi alguse 
kultuurilist ja poliitilist atmosfääri, inimeste ootusi ja väärtushinnanguid 
nii Soomes kui ka Eestis. Esile astuvad mitmed selle aja kultuurimaailma 
kesksed persoonid Hella Wuolijoest Friedebert Tuglaseni. 
 Filoloogiadoktor Silja Vuorikuru (snd 1977) on kirjandusteadlane, 
kirjanik ja õppejõud Helsingi ülikoolis.

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Sirje Olesk
304 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 44453

AINO KALLAS
Maailma südames
Silja Vuorikuru

Aino Kallas (1878–1956) elas oma elu jooksul viiel maal ja on tuntud 
soome-eesti kirjanik. See roll ei olnud probleemitu: läbi elu kannatas 
ta juurte puudumise pärast ja võitles tunnustuse eest nii Soomes kui ka 
Eestis. 
 Aino Kallasest on kultuuriloos kujunenud pilt kui tugevast ja 
enesekesksest loojast. See tähelepanu pälvinud biograafi a toob välja uusi 
isiklikumaid jooni: esile tuleb juba noorena oma kutsumuse leidnud autor, 
kelle jaoks loominguline inspiratsioon oli otsekui religioosne kogemus. 
Armastus Eino Leino vastu oli suur liikuma panev jõud tema kirjanduslikus 
loomingus; niisamuti isa Julius Krohni varane surm, mis jättis Kallase ellu 
ja loomingusse kustumatu jälje. Aino Kallas reageeris tundlikult oma aja 
vajakajäämistele ja avaldas nende kohta arvamust oma teostes. 
Käesolev biograafi a on liigutav jutustus autorist, kes jõudis erandliku 
rahvusvahelise tunnustuseni, kuid pidi taluma üksindust, mõistmatust 
ja mitmeid suuri kaotusi. Raamatus kirjeldatakse 20. sajandi alguse 
kultuurilist ja poliitilist atmosfääri, inimeste ootusi ja väärtushinnanguid 
nii Soomes kui ka Eestis. Esile astuvad mitmed selle aja kultuurimaailma 
kesksed persoonid Hella Wuolijoest Friedebert Tuglaseni. 
 Filoloogiadoktor Silja Vuorikuru (snd 1977) on kirjandusteadlane, 
kirjanik ja õppejõud Helsingi ülikoolis.

Kirjastus Varrak
TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

MAA=ILM
Mikk Sarv
Koostanud Kristel Vilbaste

Mikk Sarve seniste ülipopulaarsete raamatute „Ilmasilmaja” 
ja „Sõna jõud” ning viimaste aastate artiklite parimad lood 
on ühiste kaante vahele kogunud Kristel Vilbaste. Tänavu 
kevadel lahkunud Mikk Sarv oli pärimuse mõtestaja, 
teeotsija manatarkuse juurde, sõnade sügavama tähenduse 
otsija. Tema loodud on eestikeelsed sõnad „elurikkus”, 
„õuesõpe” ja „õhinapõhisus” jpt. 
 
Meie maa=ilm koosneb sellest väikesest maast, millel elame 
ja hingame. See on meile püha. Vaid siin suudab meie keha 
vaimustuda. Ilm selle maa kohal ja all on meile meelepärane, 
siinne elurikkus loob võimalused hingestatud eluoluks. 

– Autor

Kirjastus Varrak
304 lk, pehme köide, 160 × 200 mm
KOOD 45221

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

Aino Kallasest on kultuuriloos 
kujunenud pilt kui tugevast 
ja enesekesksest loojast. See 
tähelepanu pälvinud biograafi a 
toob välja uusi isiklikumaid jooni.
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IMELINE INIMENE

LAPSEOOTUS
Fakte ja müüte raseduse ja imikuea kohta
Agnes Wold ja Cecilia Chrapkowska
Kui oled varsti lapsevanemaks saamas või äsja saanud,  külvatakse  
sind üle heatahtlike nõuannetega raseduse ja vanemaks olemise 
kohta. Ja sa kuulad neid, sest kui asi puudutab sinu last, siis soovid sa 
kogu südamest talitada õigesti. Aga kuidas otsustada, mis on kõige 
õigem, kui paljud nõuanded on üksteisele risti vastu käivad?
 Agnes Wold ja Cecilia Chrapkowska, kogenud Rootsi arstid ja 
teadlased, püüavad korda luua selles soovituste ja „tõdede” džunglis 
alates sünnitusest, allergiatest, imetamisest ja vaktsineerimisest kuni 
alkoholitarvitamise ja kõhuvaludeni.
 Rootsis palju poleemikat tekitanud teos sisaldab ohtralt tea-
duslikke fakte, mõistlikke nõuandeid ja müütide purustamist, see 
on suunatud kõigile lapsevanematele, hoolimata soost ja perekonna 
koosseisust. 
 Autoritel on kahe peale kokku kaheksa last ja neli lapselast, nii 
et nad teavad, kui üksildaselt ja nõutult võib ennast tunda, kui tuleb 
hakata vastutama ühe väikese elu eest. Selle raamatuga tahavad nad 
peaasjalikult arstide ja teadlastena levitada teadmisi, milleni nad on 
jõudnud aastakümneid lapsevanemaks olemist uurides.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Mari Bleive, Merle Nestra, 
Lisette Pedaja, Marite Sild, Maarja Sissa
296 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 44705

TAVAHIND 
20.40

KLUBIHIND

16.30

EKSIMINE ON KASULIK
Kuidas aju puudused meid tugevamaks muudavad
Henning Beck  

Selles raamatus ei räägita teile, kui vahvasti aju toimib. Vähemalt ei jää 
esma pilgul sellist muljet. Sellest raamatust ei saa ka lugeda, kui täiuslikult aju 
töötab. Ta nimelt ei tööta täiuslikult.
 Paljud inimesed usuvad, et probleemide lahendamiseks ja edu saavutami-
seks tuleb pingelisemalt, tõhusamalt ning keskendunumalt töötada. Seda-
sama suudavad aga kahjuks ka masinad. Meie seevastu eksleme pidevalt 
õigelt rajalt kõrvale, oleme ebatäpsed ja hajameelsed. Me teeme valearvestusi 
ja hindame valesti aega. Kuid just nende vigade tõttu tulevad meile pähe uued 
ideed ja head otsused.
 HENNING BECK (snd 1983) näitab võluvalt, miks aju väidetavad nõrkused 
on hoopis tema salarelvad; miks meie suurim mõttejõud on sageli varjul vales 
mõtteviisis ja kuidas saaks neid aju tõelisi tugevusi kasutada selleks, 
et mõelda loovamalt ja tegutseda tõhusamalt.

Kirjastus Varrak
Saksa keelest tõlkinud Kadri Metsma
280 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45276

Selles raamatus ei räägita teile, kui vahvasti aju toimib. Vähemalt ei jää 
esma pilgul sellist muljet. Sellest raamatust ei saa ka lugeda, kui täiuslikult aju 

 Paljud inimesed usuvad, et probleemide lahendamiseks ja edu saavutami-
seks tuleb pingelisemalt, tõhusamalt ning keskendunumalt töötada. Seda-
sama suudavad aga kahjuks ka masinad. Meie seevastu eksleme pidevalt 
õigelt rajalt kõrvale, oleme ebatäpsed ja hajameelsed. Me teeme valearvestusi 
ja hindame valesti aega. Kuid just nende vigade tõttu tulevad meile pähe uued 

 (snd 1983) näitab võluvalt, miks aju väidetavad nõrkused 
on hoopis tema salarelvad; miks meie suurim mõttejõud on sageli varjul vales 
mõtteviisis ja kuidas saaks neid aju tõelisi tugevusi kasutada selleks, 

Henning Beck kirjeldab uskumatult ilmekalt, 
kuidas meie aju vigu teeb. Ja seda tehes kasutab ta 
enda aju veatult. Paradoks. 

– Vince Ebert, füüsik ja koomik

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35
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ILUKIRJANDUS

LAVENDLITUBA
Nina George

Jean Perdu müütab oma 
raamatu laeval La pharmacie 
littéraire – Kirjanduslik Apteek – 
romaane nagu ravimit hinge-
hädade tervendamiseks. Ainult 
iseennast ei mõista ta ravida, 
pärast toda ööd kakskümmend 
üks aastat tagasi, kui kaunis 
provanslanna Manon lahkus, 
sellal kui tema magas. Naine 
ei jätnud maha midagi muud 
peale kirja – mida Perdu lugeda 
ei julgenudki. Kuni selle suveni. 
Suveni, mis muudab kõike.

LE RHINO
2. osa
Liisi Õunapuu

„Le Rhino” teine raamat jätkab 
peategelase Mirthi elukäigu ja 
tundeilma kirjeldamist. Mirth 
töötab endiselt Le Rhinos, kus 
kõik püüavad toime tulla kao-
tusvaluga lahkunud töökaaslase 
pärast, kelle rõõmsameelne 
vaim näib majas ikka veel 
ringi uitavat. Et aga Le Rhino 
töötajad on omamoodi arm-
sate veidrustega, siis aitavad 
nad tahes-tahtmata üksteise 
kurbust leevendada. Värvikaid 
tegelasi lisandub veelgi. 

SÜDAMEMURDJA
Geir Tangen

Ajakirjanik Viljar Ravn Gud-
mundsson ja uurija Lotte 
Skeisvoll toibuvad tasapisi 
sarimõrvar Maestro juhtu-
mist, kui Haugesundi linna 
vapustab uus juhtum. Pärast 
eramajas toimunud noorte-
pidu leitakse majast sur-
nud tüdruk. Uurimine toob 
päevavalgele paremäärmus-
lusest, eksperimentaalsest 
seksist ja uimastitest kokku 
segatud surmava kokteili. Loo 
keskmes on Viljari 17-aas-
tane poeg Alexander. 

LE RHINO
1. osa 
Liisi Õunapuu

Kallima poolt maha jäetud noor 
naine satub veidratel asjaoludel 
kohta nimega Le Rhino – oma-
moodi imedemaale, kus tema 
kaaslasteks saavad isikupärased 
ja värvikad tegelased. Tasapisi 
hakkab muutuma peategelase 
suhtumine maailma, inimes-
tesse, armastusse ja iseendasse 
– mõistagi positiivses suunas. 
Raamatut iseloomustavad 
mõnus huumor ja lustakas ning 
mänguline jutustamisstiil. 

Kirjastus Varrak
Saksa keelest tõlkinud Krista Räni
272 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 45078

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Ene Mäe
376 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 45542

Kirjastus Varrak
184 lk, pehme köide, 120 × 200 mm
KOOD 45658

Kirjastus Varrak
200 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 42367

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
18.35

KLUBIHIND

14.70

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

MITFORDIDE MÕRVALOOD
Juhtum rongis
Jessica Fellowes

London, 1919. Nooruke Louisa Cannon püüab meeleheitlikult leida pääseteed 
nii vaesuse kui ka oma kurjade kavatsustega onu eest. Tal avaneb võimalus 
oma elu meeldivaks ja turvaliseks muuta, kui ta saab Mitfordide aadliperekonna 
viiele tütrele lapsehoidja abiliseks. Samal ajal vapustab kogu Inglismaad jõhker 
mõrvajuhtum – päise päeva ajal tapetakse rongis teenekas halastajaõde. Kui 
ootamatult selgub, et tapetul oli mitmeid seoseid Mitfordide lähikondlastega, 
otsustavad Louisa ja ta vanim hoolealune aidata kurjategijat tabada.
 Romaani aluseks on tõestisündinud mõrvalugu, mille ohvriks oli halastaja-
õde Florence Nightingale Shore, kuulsa nimekaimu ristitütar. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Triin Sinissaar
320 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 45535

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
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LASTELE

OPERATSIOON 
VARJUMEES
Detektiivibüroo nr 2

Jørn Lier Horst, Hans Jørgen 
Sandnes 

Keegi on kaevanud teele suure 
ja sügava augu. Oliver märkab 
seda liiga hilja ja lendab uper-
kuuti üle jalgratta lenksu. Kes 
sellise sigadusega hakkama 
sai? Ja miks? Tiril ja Oliver 
asuvad jälgi ajama. Kõigepealt 
võssakasvanud lagendikul ja 
seejärel mahajäetud hurtsiku 
juures. Siis ilmub välja vana 
kaart, kus on imelikud märgid. 
Kas nad suudavad mõistatuse 
lahendada? 

PRUUNE
Håkon Øvreås

Päeval on Rune lihtsalt Rune, 
aga öösiti muutub Rune Pruu-
neks – kartmatuks superkan-
gelaseks, kes hiilib õue pintsli 
ja pruuni värviga. Ja see pole 
ju Rune süü, et Pruune värvib 
oma super kangelase hetkedel 
suurte poiste jalgrattad ära? 
„Pruune” on raamat sõpru-
sest, julgusest, vastuhakust, 
igatsusest vanaisa järele ja 
sellestki, kuidas asjalood 
võivad hulluks minna, kui 
superkangelase võimetest 
enam ei piisa. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Laura Pihlak
96 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 45177

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Minna Salmistu
136 lk, kõva köide, 130 × 180 mm
KOOD 43135

TAVAHIND 
15.40

KLUBIHIND

12.30

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

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 tema endaga toimuma hakkab. Ja see, mis 
juhtub, on palju salapärasem kolmanda klassi poisi igapäevastest 
tavalistest tegemistest. Ja nende tegemiste sees on palju 
küsimusi, millele vastuseid leida ei olegi nii lihtne. 
 Maru on üks maru sell, kes koos oma sõprade Arksi, Idu ja 
Silviaga salapärastele küsimustele lahendusi otsima hakkavad.

Kirjastus Varrak
132 lk, kõva köide, 168 × 220 mm
KOOD 45511 TAVAHIND 

15.90

KLUBIHIND

12.70

LASTELE

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 tema endaga toimuma hakkab. Ja see, mis 
juhtub, on palju salapärasem kolmanda klassi poisi igapäevastest 
tavalistest tegemistest. Ja nende tegemiste sees on palju 
küsimusi, millele vastuseid leida ei olegi nii lihtne. 
 Maru on üks maru sell, kes koos oma sõprade Arksi, Idu ja 
Silviaga salapärastele küsimustele lahendusi otsima hakkavad.

Kirjastus Varrak
132 lk, kõva köide, 168 × 220 mm132 lk, kõva köide, 168 × 220 mm
KOOD 45511

PRUUNE
Håkon Øvreås
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MITMESUGUST

SÕNUMEID 
SAARTELT
Elurikkuse ilmatuur

Ilkka Hanski
Saared on kui laboratooriumid, 
kus loodus korraldab kõik-
sugu elurikkuse eksperimente. 
Soome väljapaistvaima öko-
loogi uurimisobjektideks on 
aastakümnete jooksul olnud 
saarte mitmekesisuse erine-
vad tahud alates sõnniku-
mardikatest Borneol kuni 
lemminguteni Gröönimaal. See 
on tähtteos, mis käsitleb loo-
duse saladusi ja avab teaduse-
tegemise põnevaid tagamaid.

EESTI TALVISED 
METSALINNUD
Karl Adami

Talv on aeg, mil loodust haa-
rab vaikus, linnuliikide arv on 
drastiliselt kahanenud ja leht-
puud paljad. See on ideaalne 
aeg lindude tundmaõppimi-
seks. Raamatus on ära toodud 
27 talvise metsalinnu kirjeldus, 
käitumine, levik, arvukus. 
Lisaks rohketele fotodele jagab 
autor oma kogemuste põhjal 
ka näpunäiteid lindudele lähe-
nemiseks ja nende jäädvusta-
miseks fotodele.

EUROOPA LIIT 
Teejuht kodanikule

Chris Bickerton

Raamatu eesmärk on tutvus-
tada Euroopa Liitu tavaluge-
jale. Autor väldib akadeemilist 
keele kasutust ning kujutab 
elavalt nii mõnegi tähtsa 
otsuse tagamaid. Lääne- 
Euroopa sõjajärgsete meele-
olude ja majanduse analüüs, 
üksik asjalik ülevaade riikide-
vahelistest suhetest nii polii-
tikute tasandil kui ka üldiste 
sündmuste taustal on huvitav 
ja nauditav. 

ME OLIME 
NOORED, ME 
TAHTSIME ELADA
Jüri Hanko
Nende mälestuste kirja-
panija Jüri Hanko sündis 1924. 
aastal Tallinnas. Mõni aasta 
pärast tema sündi läks Jüri 
isa laevaäri pankrotti ja algas 
nende perekonna lagunemine 
ja hiljem Siberisse saatmine.
See raamat on ühe mehe, ühe 
perekonna ning täitumata 
jäänud unistuste lugu. See on 
jutustus raskest ajast ning 
keerulistest valikutest.

VANAEMADEST JA 
LASTELASTEST
Täna õhtul mängime… 

Merete Mazzarella

Julge ja sügavalt isiklik raamat 
muutunud peresuhetest, 
väärtushinnangutest ja vana-
vanemaks olemisest nüüdsel 
ajal, kui vahemaad on muu-
tunud pikemaks. Autor lahkab 
teemat isiklikele kogemustele 
tuginedes. Tema elab Soomes, 
lapselapsed Amelia ja Jacob 
aga Ameerikas. Armukadedus, 
eraldatus ja kõrvalejäetus või-
vad olla tunded, millega tuleb 
silmitsi seista.

PUNANE 
NÄLJAHÄDA
Stalini sõda Ukrainas

Anne Applebaum

Applebaum tõestab arhiivido-
kumentide ja mälestuste abil, 
et vastuseks Ukrainas hul-
galiselt toimunud rahutus-
tele pani Stalin paika plaani 
Ukraina talupoegkond hävi-
tada. Moskva sulges Ukraina 
piirid ja võttis liiduvabariigilt 
kogu toidu. Raamat kirjel-
dab lihtsate inimeste võitlust 
seletamatu kurjusega ühes 
20. sajandi kõige võikamas 
massimõrvas.

Kirjastus Varrak
208 lk, kõva köide, 150 x 220 mm
KOOD 45238

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Laanisto
336 lk, kõva köide, sari „Roheline raamat”
145 × 203 mm
IKOOD 45214

Kirjastus Varrak
272 lk, poolpehme köide, sari „Roheline Eesti”
168 × 240 mm
KOOD 44941

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadi-Riin Haasma
216 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 44026

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Mall Laur
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45283

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kalev Lattik
448 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 44668

TAVAHIND 
27.80

KLUBIHIND

22.25

TAVAHIND 
12.10

KLUBIHIND

9.65

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.95

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10
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Berliin oli mõnikümmend aastat tagasi kaheks 
jagatud Euroopa sümbol. Tänane Berliin on uuene-
nud, arenev ja kasvav kaunis Euroopa linn, kus vana 
keisririigi ajalugu ja tänapäeva suurlinna kultuur 
elegantselt ja säravalt kõrvuti eksisteerivad. Mis 
enne Berliini müüri langemist oli hall, on nüüd kirev 
ja kiiskav, mis oli šikk, on nüüd lootusetult moest 
läinud. Berliinis keeb elu igal hetkel. 

1. päev 
10.40–12.00 otselend Tallinn–Berliin. Sõit hotelli tellitud bus-
siga, väike puhkeaeg. Jalutuskäigul Eesti saatkonda teeme tee 
peal lõunapausi. Ekskursioon saatkonnas. Edasi sõidame linna-
liinibussiga Riigipäevahoone juurde, kus külastame ka kuplit. 
Sealt jalutame Brandenburgi väravate ja juudi memoriaalini, 
mille lähedal asus omal ajal ka Hitleri punker. Seejärel sõidame 
linnaliinibussiga Lääne-Berliini keskmesse Zoo rongijaama, kust 
jalutame maalilisse vabaõhu-biergartenisse Cafe am Neuen See, 
kus on võimalus õhtustada.  

2. päev 
Teisel reisipäeval teeme Berliini bussiekskursiooni. Sõidame 
läbi endise Ida-Berliini koduloomuuseumisse, kus saab näha, 
kuidas lihtrahvas sada aastat tagasi neis praegu nii uhkeis 
Berliini kortermajades elas. Seejärel sõidame üle Alexander-
platzi Spree jõe äärde ning külastame Spreefeldi elamukoope-
ratiivi kui näidet Berliini nüüdisaegsetest elamiseksperimen-
tidest. Edasi sõidame kultuuritehasesse RAW-Gelände, kus 
lõunastame põnevas vegan-toidukohas Emma Pea. Bussi-
ekskursioon jätkub: külastame rahvusraamatukogu hooneid 
Unter den Lindenil ja Potsdamer Platzil. Pärastlõunal vaba 
aeg, õhtul võimaluse korral mõne põneva kultuurisündmuse 
külastus (soovi korral ja lisatasu eest).

3. päev 
Teeme väljasõidu Potsdamisse (tellitud bussiga). Vaatame 
sealseid UNESCO kultuuripärandi nimistusse kantud objekte: 
preisi kuningate ja saksa keisrite barokset residentsi Sanssouci 
lossi (väljast) ja parki, vene külakest Alexandrowkat, 18. sa-
jandi hollandi asumit ja muud. Seejärel külastame Potsdami 
konverentsi toimumispaika Cecilienhofi , kus on nüüd muu-

seum. Jalutuskäik lossipargis on umbes 3 km pikk. Sööme 
koos lõunat Brauerei Meiereis. Järgneb tagasisõit Berliini ja 
vaba aeg.

4. päev 
Sõidame linnaliinibussiga Mitte linnaossa. Alustame oma 
jalutuskäiku muuseumisaarel, seejärel näeme Angela Merkeli 
kodumaja, arhitektuurilisi jälgi 20. sajandi alguse hiilgusest 
ja eksperimenteerivatest 1990ndatest, sõjakahjustusi, juudi 
ajaloo jälgi ning natsismiohvrite mälestamise viise. Peale ühist 
lõunat on vaba aeg muuseumide külastamiseks, jalutamiseks, 
poodlemiseks. Kõik saavad linnakaardi ja soovitused.

5. päev 
Sõit tellitud bussiga lennujaama
12.45–16.00 otselend Berliin-Tallinn 

KLUBILIIKME HIND 690 EUROT SISALDAB:
•  Lennupileteid Tallinn–Berliin–Tallinn (äraantav pagas 

20 kg)
•  Majutust 4 ööd samas hotellis Hotel Sylter Hof Berlin (hea 

asukoht, lähedal KaDeWe kaubamaja, Literaturhaus jms)
•  4 hommikusööki 
•  4 lõunasööki 
•  Kavas kirjeldatud väljasõite/ekskursioone
•  Kavas märgitud ühistranspordi pileteid
•  Eestikeelse giidi teenused kohapeal ja reisisaatjat kogu reisi 

vältel
•  Sissepääsude paketti: Postdami konverentsi muuseum 

Cecilienhof ja Koduloomuuseum.

Lisatasu eest: 
•  Soovi korral ühene majutus hotellis 130 eurot/4 ööd, 

piiratud saadavus
•  Reisikindlustus 
•  Õhtusöök hotellis (2 käiku) – 16 €/kord 

Klubiliikme hind kehtib ka klubiliikme kaaslasele. 

Kuna suurlinnas on üksjagu kõndimist, ei ole reis sobilik piiratud 
liikumisvõimega inimestele.
Jätame endale õiguse teha vajaduse korral kavas väikesi muudatusi. 

Vaata lisa www.serk.ee/yritused

TULE SUURE EESTI 
RAAMATUKLUBIGA 
KULTUURIREISILE BERLIINI
Meie giidiks on kunsti- ja arhitektuuriajaloolane ning urbanist 
REGINA FRENZEL-VILJASAAR, kes elab Berliinis

Reis toimub 8.-12. maini 
Kui huvilisi on rohkem, toimub lisareis 15.-19. maini 2019

Registreerumine ja info kuni 22. jaanuarini 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. 
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Yorkshire’i ja Järvepiirkonna looduskaunid paigad 
on inspireerinud kirjandust ja kunsti juba sajandeid. 
Meri, mäed ja nõmmed on andnud ainet luuletustele 
ja romaanidele, tänapäevalgi veetlevad need paigad 
loomingulisi inimesi ning kahtlemata on oma võlu 
ka sealsel ajalool, mis oma mitmekihilisusega paneb 
tööle kujutlusvõime. 

1. päev Manchester–Heptonstall-Haworth
Lennud Tallinn–Helsingi 06.05–06.40 ja Helsingi–Manches-
ter 08.15–09.15. Heptonstall on seotud kahe suure ja vastu-
olulise luuletajaga. Ted Hughesi ja Sylvia Plathiga. Haworthis 
külastame pastoraati, kus elasid õed Brontëd ja kus praegu on 
muuseum. Ööbimine Brighthouse’is hotellis Holiday Inn Leeds 
või sarnases 2 ööd.

2. päev Brighthouse–York–Coxwold–Brighthouse 
Külastame Castle Howardi maja ja aedasid. Evelyn Waugh 
romaani „Tagasi Bridesheadi” põhjal tehtud fi lmis oli just see 
loss üheks peamiseks. Edasi sõidame Coxwoldi, kuhu on ka 
maetud Laurence Sterne, teoste „Sentimentaalne teekond” ja 
„Tristram Shandy elu ja seiklused” autor. Külastame muljet-
avaldavat vabaõhunäitust Yorkshire’i Skulptuuride parki. 

3. päev Scarborough–Whitby–Goathland–Washington
Scarborough on huvitava ajalooga maaliline rannikulinn, 
kus on sündinud säärased tuntud kirjanikud nagu Susan Hill 
ja Alan Ayckburn. Sõidame Robin Hood’s Baysse, maalilisse 
kalurikülla, kus on toimunud mitme tuntud fi lmi võtted. Sealt 
edasi sõidame Whitbysse. A. S. Byatti romaanis „Lumm” on 
Whitbyl ja selle ümbrusel väga oluline koht, Bram Stoker aga 
laskis oma Draculal randuda just seal. Sel päeval jõuame kü-
lastada ka Goathlandi, rahvuvsparki Põhja-Yorkis, kus näeme 
kaunist nõmmeloodust ja kus on ka mitmete fi lmide võtte-
paigad („Heartbeat”, „Harry Potter”). Ööbimine Washingtonis 
hotellis Holiday Inn Washington või sarnases.

4. päev Richmond–Yorkshire Dales 
Sõidame Richmondisse. Briti krimikirjanik Peter Robinson on 
pannud oma romaanide peategelase inspektor Banksi tegut-
sema just sellesse looduskaunisse piirkonda. Edasi liigume 
Yorkshire Dalesi rahvusparki, kus tegutses kunagi kirjanikust 

loomaarst James Herriott ja toimus Briti telesarja „Emmerdale” 
tegevus. Ööbimine Shapis hotellis Shap Wells Hotel või sarnases 
2 ööd.

5. päev Järvepiirkond: Grasmere & Rydal, Keswick, Coniston 
Water and Sawrey Top Hill. Järvepiirkonnaga seostuvad eelkõige 
Järveluuletajad – William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, 
Robert Southey. Nende panus inglise luulesse on hindamatu ja 
paljude muude teemade kõrval kerkib nende loomingus esile 
muidugi piirkonna maaliline loodus. Külastame luuletajatega 
seotud paiku ja imetleme looduse ilu. 

6. päev Lancaster–Liverpool–Haydock 
Sõidame Lancasterisse, vanasse ja huvitava ajalooga kultuu-
rikeskusesse, kus  saame veidi ringi vaadata. Järgmise peatuse 
teeme biitlite linnas Liverpoolis. Ööbimine Haydockis hotellis 
Mercure Haydock või sarnases.

7. päev Hardyrock–Manchester
Sageli põhjaosa pealinnaks kutsutud Manchester on Londoni 
järel külastatavuselt teine linn Inglismaal. Jõuame kesklinna 
avenüüdel ja väljakutel pisut ringi vaadata, enne kui lennu-
jaama sõidame. Lennud Manchester–Helsingi 17.50–22.30 ja 
 Helsingi–Tallinn 23.45–00.20.

KLUBILIIKME HIND 995 EUROT SISALDAB:
• Lennupileteid Tallinn-Manchester-Tallinn (äraantav 

pagas 23 kg)
• Majutust hotellides kahekohalistes tubades 
• 6 sooja buff ee hommikusööki
• 6 kolmekäigulist õhtusööki hotellides 
• Eestikeelse giidi ja reisisaatja teenuseid kogu reisi vältel
• Ringsõitu mugavustega bussiga
• Sissepääsude paketti: Castle Howard, Brontë muuseum, 

Scarborough Castle

Lisatasu eest: 
• Soovi korral ühene majutus hotellides 225 eurot/6 ööd
• Reisikindlustus 

Klubiliikme kehtib ka klubiliikme kaaslasele. 

Jätame endale õiguse teha vajaduse korral kavas väikesi muudatusi

Vaata lisa www.serk.ee/yritused

TULE SUURE EESTI 
RAAMATUKLUBIGA 
KIRJANDUS REISILE PÕHJA 
INGLISMAALE  
( Järvepiirkond ja Yorkshire)
Meie giidiks on üks tunnustatumaid ingliskeelse kirjanduse 
eestindajaid KRISTA KAER

Reis toimub 24.-30. augustini. Kui huvilisi on rohkem, toimub lisareis 7.-13. septembrini 2019

Registreerumine ja info kuni 22. jaanuarini 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. 
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AUHINNARAAMATUD

LIBAHUNT
Fred Vargas

288 lk, pehme köide

KOOD 40837

ROHELINE 24/7
Jessica Nadel

176 lk, kõva köide

KOOD 39275

MALE JA 
SÕJAKUNST
Al Lawrence

160 lk, kõva köide

KOOD 39510

LÕPETAMATA 
MINEVIK
Julian Fellowes

432 lk, pehme köide

KOOD 41391

ISEENDAST ALGAV 
SUGUPUU
Sugupuude koostamine 
kaheksa ilmakaare kaudu
Mikk Sarv, 
Kristel Vilbaste

262 lk, kõva köide

KOOD 40981

ÄRKAMINE
Seitse sammu 
eneseleidmise teel
Derek Rydall

232 lk, pehme köide

KOOD 36502

LIHTNE HIINA 
KÖÖGI KURSUS
Jeremy Pang

160 lk, kõva köide

KOOD 37530

CONRANI 
VÄRVIMAAILM
Terence Conran

224 lk, kõva köide

KOOD 34171

IDEAALSE KAALU 
VÕTI ehk võit rasva 
loogika üle
Nadja Hermann

344 lk, pehme köide

KOOD 41629

RAHU. 50 meele rahu- 
ja lõdvestusharjutust 
stressi vastu
Arlene K. Unger

160 lk, kõva köide

KOOD 39244

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

224 lk, pehme köide

KOOD 41773

AUHINNARAAMATUD

ÜHE 
LIIVIMAALASE 
MÄLESTUSED
Kindralmajor Woldemar von 
Löwensterni mälestused

400 lk, kõva köide

KOOD 40943

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

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.  Väljapaistva soome ökoloogi Ilkka Hanski 

raamat „Sõnumeid...”.

2.  Yin’i tasakaalustav vastandenergia.

3.  Raamatu „Lapseootus” autorid on ... arstid ja 
teadlased.

4.  Jessica Fellowesi romaani „Mitfordide 
mõrvalood” peategelane.

5.  Räppar ja rännumees, kes kirjutas 
Kagu-Aasia reisimuljetest raamatu 
„Elu aluspüksata”.

6.  ... on üks maailma saledamaid rahvaid.

7.  Kirjanikupseudonüümi Aliis Jõe taha 
peitub telerežissöör Elo ...

8.  Soome-eesti kirjaniku Aino Kallase 
suur armastus.

9.  Seda oleme üksteisele viimasel ajal 
palju soovinud.

10.  Tõlkija, kes on juba mitmeid aastaid juhtinud 
Raamatuklubi reise Briti saartele.

11.  Kümneaastase Maru toredatest seiklustest 
pajatab lastele...

12.  Uusim raamat sarjast „Varraku 
ajaviiteromaan”.

13.  Henning Beck arvab oma raamatus, 
et eksimine on ...

22. jaanuariks 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.  Detsembri ristsõna õige lahendus oli „Kauneid jõule“. Detsembri ristsõnale õige vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Malle Nairis Saaremaalt. Õnnitleme!
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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
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI
PALJU HÄID RAAMATUID! Jaanuar 2019

JAANUARI KLUBIRAAMAT

HIINA TOITUMIS- JA 
ELUVIISI TASAKAAL

SUUR EESTISUUR EESTI
RAAMATUKLUBIRAAMATUKLUBI

Jaanuar 2019

KAALUST ALLA 
MUISTSE YIN’I JA YANG’I 
FILOSOOFIA ABIL

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. jaanuar

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. 

 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 postikulust. 

 6.  Kui pakis on klubiraamat või valikraamat või kui saadetise väärtus 
on vähemalt 50 eurot, saad paki ilma postikuluta. Muudel juhtudel 
on postikulu ühe tellimuse kohta 4.80 kulleriga ja 2.90 paki-
automaati. Kui oled valinud paki kättesaamiskohaks mõne meie 
teeninduspunktidest, ei lisandu postimaksu ühelgi juhul.

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

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

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

Reeglite täielikku versiooni vaata www.serk.ee/reeglid
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

7.90

KES TEAB
Ike Volkov 

69 lühijuttu põhine-
vad autori enda elu 
ainetel ning on seo-
tud bänditegemise, 
arhitektuuri, eraelu 
ja muuga. Illustreeri-
nud graafi k Toomas 
Pääsuke.

192 lk, pehme köide
170 × 200 mm

KOOD 43944

INGLID MINU 
SÕRMEOTSTEL
Lorna Byrne 

Tavatute võimetega 
autor räägib võima-
lustest, kuidas oma 
kaitseingliga lähedase-
maks saada ja vaatleb 
lahkunud lähedaste, 
nende taevaste hingede 
rolli meie elus.

344 lk, kõva köide
Tõlkinud Marju Algvere
130 × 200 mm

KOOD 42923

PAASTUGA 
TERVEKS
Dr Natalia Trofi mova

Paastumise kui ravi-
meetodi kohta saab 
nende kaante vahelt 
uut infot nii see, kes 
on pidanud paastu 
pelgalt kaalulange-
tamise viisiks, kui ka 
kogenud paastuja.

248 lk, kõva köide
168 × 215 mm

KOOD 24295

Kirjastus Varrak
200 lk, pehme köide

130 × 180 mm
KOOD 43197

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

5.90

ELU ALUSPÜKSATA
Ühe räppari rännud Kagu-Aasias
Pok

Inimesed ja nende lood on eeskätt need, mis teevad 
rändamisest väärt elamuse. Viiel talvel Aasias seigelnud Pok 
on tutvustanud hindudele oma sisemist Robertit, soovitanud 
süütuse pärast muretseval Filipiinide tudengineiul käe püksi 
panna ning uurinud Myanmari ja Laose külaelanike uskumusi. 
Pok on räppar, spoken word’i artist ja kirglik seljakotirändur. 
Raamatus keskendub ta peamiselt oma reisielamustele aastaist 
2016−2017, kuid teeb põikeid ka varasemasse aega. Eelkõige 
tuleb raamatus juttu Taist, Myanmarist, Laosest, Indoneesiast, 
Malaisiast ja Kambodžast. „Erakordsed isiksused satuvad 
tihtipeale just odavamatesse majutusasutustesse, kus liiguvad 
nii paberitega kui paberiteta napakad,” tõdeb autor.


