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Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!KLUBIRAAMAT

Ehkki õhus on mõnel päeval 
juba kevade lõhna tunda, on 
märts paljude jaoks siiski 
kevadväsimuse kuu. Talv on 
juba nii pikalt kestnud ja suur 
suvi tundub olevat ikka veel 
kättesaamatus kauguses. 

Et jõuvarud otsa ei saaks, tuleb 
just nüüd enda peale mõelda 
ja ennast millegagi turgutada. 
Millega täpsemalt, saate 
teada meie enneolematult 
põhjalikust, informatiivsest 
ja samas ülevaatlikult lihtsast 
klubiraamatust. Esiteks on 
siin vaadeldud vitamiine ja 
mineraalaineid ning nende 
omadusi, teiseks toiduaineid, 
milles neid leidub, ja kolman-
daks on käsitletud teemat veel 
ka haigusseisundite kaupa.

Uskuge, see raamat 
ei jää teie kodus 

riiulile seisma, vaid 
leiab kindlasti tihedat 

kasutust!
Ilmunud on veel mitmeid 
hitipotentsiaaliga raamatuid: 
Petter Northugi köitev elulugu, 
mastaapsed ajalooraamatud 
Šoti kuningannast Maryst ja 
Romanovite perekonnast, 
mõned uudsed psühholoogia- ja 
eneseabiraamatud ning võrratut 
ilukirjandust.

Ikka tervist, rõõmsat meelt ja 
suurepäraseid raamatuid!

Sel aastal täitub teil 50 aastat Eesti Televisioonis. Selle aja jooksul on sündinud 
sadu saateid, positiivsust ja innustust on neist saanud põhimõtteliselt kõik Eesti 
inimesed. Kas teil kevadväsimust ei olegi ja millest oma energia ammutate?
50 aastat Eesti Televisioonis on lennanud nagu niuhti. Täpselt 11. märtsil 1969 
vormistati mind selles majas tööle. See oli  aeg, mil oli võimalik jagada end lava- ja 
teletöö vahel. Päevad teles ja õhtud kusagil toredas Eestimaa klubis rahvast lõbusta-
mas. Kui oled noor, siis väsimuse üle ju ei kurda! Ma mäletan ema õpetust, et rabar-
ber suhkruga on hea vitamiin, kui oled väsinud. Mingit erilist nippi ega vahendit 
väsimuse peletamiseks siis polnud. Hea uni oli ikka kõige parem ravim. 
      Viimastel aastatel hakkan ma „kustuma” tavaliselt  siis, kui aasta otsa saama 
hakkab. Olen üsna ettenägelik pereema, kellel on sügavkülma varutud musti 
sõstraid, astelpaju marju ja jõhvikaid. Need on minu abilised. Veel armastan ma 
spinatit ja avokaadot, mis mõlemad on ju teadagi head vitamiinipommid. Olen 
proovinud ebaküdooniat suhkruga purki panna, teades, et see on hea külmetuse-
vastane ravim ja muidu ka toonust tõstev. Kui te küsite nüüd, millest või kellelt ma 
energiat saan, siis ühest vastust sellele polegi. Ju on see minu memme geneetiline 
kingitus mulle! Päris kindlasti pakatan ma energiast iga esinemise järel. Olla koos 
oma rahvaga ükskõik millises Eestimaa otsas on ääretu rõõm. Näha ja tunda, et 
oled oodatud, on parim kingitus. Talvel püüan paar korda ka suusamäele jõuda. 
Eelistan viimasel ajal siiski vaid meie kodumägesid. Ja muidugi saun ja jääauk – 
needki on minu sõbrad. Ühesõnaga, mulle annavad jõudu värske õhk, kõndimine, 
suusatamine ja armas Eesti vaataja-kuulaja!

Kas ja miks võiksite soovitada raamatut „Vitamiinide ja mineraalainete 
käsiraamat”?
See „Vitamiinide ja mineraalainete käsiraamat” on justkui omamoodi entsüklopee-
dia. Tavaliselt lähevad mul sellised  nõuanded ja vajalike vitamiinide-mineraalide 
nimed ühest kõrvast sisse ja teisest välja, ent siin on kõik nagu peo peal. Kui selgub, 
et organismis on mingi vajaliku aine puudus, leiab raamatust kindlasti vastuse, 
mida sel puhul süüa. Olen vist alateadlikult õigesti toitunud, sest eelnimetatud 
spinat ja avokaado on mõlemad mulle väga vajalikud. Spinatis leidub palju C- ja 
E-vitamiini, beetakaroteeni ja pisut rauda, avokaados ohtralt antioksüdante, mis 

HEA 
ENESETUNNE, 
RÕÕMUS MEEL

Kui mõni inimene võiks olla vitamiin, 
siis esimesena tuleb pähe REET 
LINNA. Palusime alati elurõõmsal 
saatejuhil ja lauljal sirvida 
meie märtsikuu klubiraamatut 
„Vitamiinide ja mineraalainete 
käsiraamat”.
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Viimane äraütlemise päev 
22. märts

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

14.85

aitavad ka isheemiatõbe vältida. Ja nii võib leida sellest 
raamatust vastused kõikidele vitamiine ja mineraale 
puudutavatele küsimustele. Eraldi on ära toodud ka ühe 
või teise tervisehäda ravimiseks vajalikud toiduained ja 
vitamiinid. Kõige enam meeldisid mulle autori antud lahe-
dad retseptid, mis on väärt kohe katsetamist. Esimesena jäi 
silma „Kaerapäts kuivatatud ploomidega” – see  tundub nii 
kodune ja mõnus! Kõik retseptid raamatus on tervislikud, 
leia vaid endale sobiv!

Kuivõrd teadlikult te ise toitute? Kas selles raamatus oli 
ka midagi uut, mida te enne ei teadnudki?
Vahel tundub mulle, et inimese organism ise suunab, mida 
süüa, mida mitte. Mind näiteks ei isuta enam väga rasvane 
toit, söön rohkem juurvilju, armastan kala ja kuna on 
teaduslikult kindlaks tehtud, et kala tuleb süüa vähemalt 
kolm korda nädalas, siis püüan seda ka teha. Mõnikord 
lihtsalt tunnen, et tahaksin granaatõuna või kuivatatud 
viigimarju. Järelikult mu keha vajab hetkel just neid aineid. 
Püüan tõesti kontrollida, mida söön, aga ega ma tavaliselt 
raamatu järele ei haara, et uurida, kas toidus on parasjagu 
just mulle vajalikud ained sees. Kuigi, kui käepärast on 
selline toitumise ABC nagu  „Vitamiinide ja mineraal-
ainete käsiraamat”, siis võiks mõnikord lausa uudishimust 
üle kontrollida küll! 
      Mulle meeldis väga, et raamatus on lahti kirjutatud 
paljude meile võõraste puu- ja juurviljade kooslus, nende 
kasutamine  ja kasulikkus. Ja kui leiad sealt veel ootamatu 
ja  üllatava retsepti kõne all oleva toiduaine kohta, siis oled 
justkui midagi uut avastanud. 

Hääd uurimist teile, head raamatusõbrad!

Reet Linna

VITAMIINIDE JA 
MINERAALAINETE 
KÄSIRAAMAT
Imelised toidud tervise toetamiseks

Praktiline teejuht 100 väärt toidu ning neis leiduvate 
vitamiinide ja mineraalainete juurde, mis aitavad 
tervist tugevdada ja parandada. Kõigepealt loe, millist 
kasu elutähtsaid toitaineid sisaldavad toidud sulle 
toovad, ja seejärel leia innustust lihtsatest ja isuärata-
vatest retseptidest.
 Raamatu viimasest osast leiad soovituslikke 
toiduaineid erinevate haigussümptomite ja vaevuste 
leevendamiseks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaja Riikoja, Meri-Liis Laherand, 
Tiina Voolaid
320 lk, pehme köide
190 × 245 mm
KOOD 44842

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

16.50
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT

Sellest raamatust saad teada, millist kasu võivad 
erinevad toiduained sinu tervisele tuua, milliseid 
vitamiine ja mineraale ning kui palju nad sisaldavad. 
Samuti saad teada, mida ühe või teise haigusseisundi 
korral on eriti kasulik tarbida ja millest võiks hoiduda.

Avasta, millist kasu võivad eri-
nevad toiduained sinu tervisele 
tuua
•  MANDLID sisaldavad ohtralt 

monoküllastumata rasvhappeid, 
mis kaitsevad südamehaiguste 
eest.

•  TŠILLI sisaldab antioksüdante 
A-vitamiini (beetakaroteeni), C- 
ja E-vitamiini, lisaks foolhapet 
ja kaaliumi – see on hea tervi-
sele üldiselt ja kaitseb südant.

•  KAER sobib hästi päeva alusta-
miseks, sest suhkrud vabanevad 
suure kiudainesisaldusega toi-
dust aeglaselt ega tõsta vere-
suhkru taset.

Raamat on usaldusväärne ja 
täpne teejuht kehale vajalike 
toitainete juurde
•  E-VITAMIIN, mida leidub 

munas, värsketes puuviljades ja 
täisterades, hoolitseb naha eest 
ja võitleb nakkustega.

•  Banaanides, kanalihas ja spina-
tis leiduv KAALIUM on tuntud 
väsimuse võitja.

•  Punaste vereliblede oluline 
koostisosa RAUD toetab energiat 
ja vähendab väsimust.

•  TSINK on immuunsüsteemi 
alustala. Seda leidub palju  
kõrvitsaseemnetes ja lihas.

•  B1-VITAMIIN muudab reipa-
maks ja alandab vererõhku ning 
parandab tervist üldiselt.

B1-VITAMIIN (TIAMIIN)

B1-vitamiin on vajalik süsivesikute energiaks muutmisel ning 
hoiab keha ja vaimu heas vormis. Seda leidub paljudes toiduaine-
tes, kuid nagu kõik B-rühma vitamiinid lahustub ka tiamiin vees 
ja viiakse hõlpsalt kehast välja.

ÜLESANDED
B1-vitamiin on vajalik toidu energiaks muutmisel ning impulsside 
ülekandmisel närvides ja lihastes. Sellel on oluline roll punaste vere-
liblede moodustumisel ja toidu seedimisel.
      Tiamiini nimetatakse vahel ka tujuvitamiiniks, sest see on vajalik 
närvisüsteemi korralikuks toimimiseks ning võib suurel määral 
mõjutada meeleolu ja erksust.

VAEGUSE SÜMPTOMID
• nõrkus ja lihasvalud
• ärrituvus
• tuimus ja torkimistunne jalgades
• veepeetus
• iiveldus ja kõhuvalu
• halb keskendumisvõime

RAVIOMADUSED
Psüühika ja emotsioonid. B1-vitamiini põhikasutusala on ilmselt 
meeleoluhäiretega tegelemine. Uurimistulemused on näidanud,
et need inimesed, kes tarbivad rohkesti tiamiini, kannatavad väik-
sema tõenäosusega madala enesehinnangu ja depressiooni all.
Tiamiin aitab ka uneprobleeme leevendada.
    Keskendumine ja erksus. B1-vitamiin parandab mälu ja mõtle-
mise kiirust, eriti vanematel inimestel.
    Alkoholism. B1-vitamiin aitab leevendada alkoholist loo-
bumise sümptomeid. Seda on vaja ka alkoholi liigtarvita-
mise tõttu kaotatud tiamiini asendamiseks.
    Energia suurendaja. B1-vitamiin muudab ini-
mese energilisemaks ja võib alandada vere-
rõhku, parandades nii üldist tervist.

Päevane 

tarbimissoovitus

(RDA)

täiskasvanutele:

1,4 mg

ALLIKAD
Suurem osa toiduainetest sisaldab
vähemalt väikeses koguses B1-vita-
miini, kuid mida enam toitu töödelda – 
sealhulgas ka tükeldada või säilitada –, 
seda enam tiamiini kaotsi läheb. Ka 
kõrge temperatuur lagundab B1-vita-
miini, näiteks saiaviil kaotab röstimisel 
umbes kolmandiku tiamiinisisaldusest.

   täisterad

   pruun riis

★★  täisterapasta

★★  sealiha

★★  pärmiekstrakt

★ herned

 ★ maapähklid

 ★ kaunviljad

Tiamiini nimetatakse ka tujuvitamiiniks, 
sest see aitab olla positiivne ja õnnelik, tänapäeval
kasutatakse seda laialdaselt depressiooni ja ärevuse raviks.

Loe edasi lk 45

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
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Viimane äraütlemise päev 
22. märts

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

Kõigi vahel, kes ostavad märtsikuu
klubiraamatu „Vitamiinide ja mineraalainete 
käsiraamat”, loosime välja 

UMAMI KINKEKAARDID 
3 × 50 EURO väärtuses.

Umamist leiad maailma maitseid, vürtse, ürte, tervise- 
ja gurmeetooteid, supertoite ning palju muud maitsvat. 
    Kui sa loosiõnnele lootma jääda ei taha, 
külasta e-poodi umami.ee või kauplusi Tallinnas 
Balti Jaama turul ja Tartus Lõunakeskuses.

klubiraamatu „Vitamiinide ja mineraalainete 

UMAMI KINKEKAARDID 

Umamist leiad maailma maitseid, vürtse, ürte, tervise- 

HERNED

Värsked herned on ühed rikkalikumad aedviljadest saa-
dava raua allikad ning sisaldavad ka rohkesti B1-vitamiini 
(tiamiini). Raud aitab ennetada kehvveresust, tiamiin aga 
toitu energiaks muuta ning säilitada südame ja närvisüs-
teemi tervist.
     Hernestes sisalduv lahustuv kiudaine, mis aeglustab 
energia vabanemist ja stabiliseerib veresuhkru taset, teeb 
need heaks toiduvalikuks diabeetikutele. Kolesteroolitaset
alandades aitab kiudaine ka südant kaitsta.
    Herneste roheline pigment klorofülliin aitab vältida 
vähki, kuna eemaldab organismist vabu radikaale. Arva-
takse, et ka taimsed hormoonid lignaanid kaitsevad 
hormoonidega seotud vähivormide ning menopausiga 
kaasnevate probleemide eest.
     Karotenoidid luteiin ja zeaksantiin aitavad säilitada 
silmade tervist ja foolhape võib ära hoida sünnidefekte ja 
vähendada südame isheemiatõve riski.

TOITEVÄÄRTUS 100 G
VÄRSKETE (KÜLMUTATUD)
HERNESTE KOHTA:

• energiat 83 (66) kcal
• valku 7 (6) g
• süsivesikuid 11 (9) g
• rasva 2 (1) g
• kiudaineid 5 (7) g
• C-vitamiini 24 (17) mg
• rauda 2,8 (1,5) mg

Loe edasi lk 170

Loe edasi lk 286

KÕRGE VERERÕHK

Kõrge vererõhu korral on surve, mida veri 
kehas  ringeldes arteritele avaldab, normaal-
sest suurem, mistõttu veresooned ahenevad, 
nende seinad muutuvad paksemaks ja süda 
satub pinge alla.

VITAMIINID
B3-vitamiin alandab kõrgenenud vererõhku.
C-vitamiin alandab vererõhku.
D-vitamiin osaleb kaltsiumi imendumises, 

mis aitab vererõhku alandada.
E-vitamiin aitab verd vedeldada.

MINERAALAINED
Kaalium aitab kehast väljutada liigset naatriumi 

(soola).
Kaltsium stabiliseerib vererõhku.
Magneesium laiendab veresooni, alandades 

vererõhku.
Seleen tugevdab E-vitamiini toimet.

MUUD TOITAINED/TOIDULISANDID
Oomega-3-rasvhapped; kalaõlid vedeldavad 

verd.
Oomega-6-rasvhapped; kuningakepiõli alandab 

vererõhku.
Koensüüm Q10 tugevdab südant.
Biofl avonoidid tugevdavad C-vitamiini toimet.
Küüslauk toniseerib vereringet ja alandab 

vererõhku.
Hõlmikpuu parandab vereringet.

HEA TOIDUVALIK

★★★    rasvane kala, nagu sardiinid ja makrell

★★★    värsked puu- ja köögiviljad

★★★    kaer

    ★★ küüslauk ja sibul

★  lahjad piimatooted

★  ★ ingver

★  ★ seller
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VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

Tüdruk tema kõrval jäi seisma, ostis lilli ja selle asemel, et need niisama kaasa võtta, tegi neist kaks pärga 
ning pani ühe poisi ja teise enda pähe. Ja see ei tundunud sugugi naeruväärne, vaid oli üks viis, kuidas 
tähistada elu väikesi võite, nii nagu kreeklased ülistasid aastatuhandeid tagasi oma võitjaid ja muid 

kangelasi – kuldse pärja asemel loorberipärg. Need pärjad närtsivad ja saavad otsa, kuid need pole rasked ega 
nõua pidevat valvelolekut nagu kuningate ja kuningannade kroonid. Paljudel möödujatel olid pärjad peas ja 
see muutis kõik ilusamaks.
 Mängiti puust fl ööti, viiulit, kitarri, sitarit – kostis palju erinevaid helisid, kuid need sobisid siia 
kõnniteedeta tänavale imehästi, nagu õigupoolest ka kõigile teistele linna tänavatele: need olid täis jalgrattaid 
ning aeg liikus kord aeglasemalt, siis jälle kiiremini. Paulo kartis, et lõpuks jääb kiirus peale ja unenägu saab 
otsa.
 Sest ta ei olnud tänaval, ta viibis unenäos, mille tegelased olid lihast ja luust inimesed, kes rääkisid 
võõraid keeli, vaatasid tema kõrval seisvat tüdrukut ja naeratasid tema ilu nähes; tüdruk vastas samaga 
ning Paulo tundis kerget kadedust, mis aga asendus kohe uhkusega selle pärast, et tüdruk oli just tema enda 
kaaslaseks valinud.
 Pakuti viirukit, käevõrusid, Peruus või Boliivias valmistatud värvilisi kotte, ning tal tekkis tahtmine 
kõik ära osta, kuna nad naeratasid talle, ei tundnud ennast solvatuna ega käinud ka peale, nagu poemüüjad 
enamasti tegid. Kui keegi midagi ostis, siis tähendas see neile veel üht ööd, veel üht päeva paradiisis – ehkki 
samas teadis ta, et kõik, absoluutselt kõik oskasid selles maailmas ellu jääda. Paulo pidi meelde jätma nii palju 
kui võimalik, õppima siin linnas elama, kuni viimaks hakkas lennukipilet tema püksivärvli külge peidetuna 
kinnitatud kotis raskemaks muutuma, andes mõista, et on aeg, ta peab unenäost välja tulema, tegelikkusse 
naasma.
 Too tegelikkus võttis aeg-ajalt kuju ka tänavatel ja parkides üles seatud laudadel ja nende taha 
paigutatud piltidel, millel kujutati Vietnamis korda saadetud jubedusi – näiteks fotol kindralist, kes hukkab 
külmavereliselt Việt Cộngi liiget. Nad palusid vaid toetust manifestile ja kõik olid nõus alla kirjutama.

Loe edasi lk 73

     

KATKEND RAAMATUST

HIPI
Paulo Coelho
Kui tahad iseennast tundma õppida, siis uuri alustuseks maailma, mis on su 
ümber.
 Oma elukogemusele tuginedes viib Paulo Coelho meid ajas tagasi, et 
saaksime uuesti tuttavaks põlvkonnaga, kes ihkas rahu ja julges minna 
vastuollu väljakujunenud ühiskondlike normidega.
 Kõhn pikajuukseline brasiillane Paulo, kes tahab saada kirjanikuks, otsib 
kaugetelt maadelt elu sügavamat tähendust. Otsingud viivad noormehe 
Amsterdami, kuulsale Dami väljakule, mis kihab kirevaid rõivaid kandvatest 
vaimsete huvidega noortest – nemad ongi hipid, kellesse ülejäänud 
ühiskonnaliikmed suhtuvad hirmu ja põlgusega.
 Seal kohtab ta Karlat, kellega koos võetakse ette bussireis Nepali. 
Reisiseltskond on kirju, igaühel on jutustada oma lugu, ja nagu pikkadel 
rännakutel ikka, tuleb ette tormilisi pöördeid ja sügavaid sisemisi muutumisi.

Kirjastus Varrak
Portugali keelest tõlkinud Indrek Koff 
280 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 45801

„Hipi” on lugu eneseotsingutest, 
vaimsetest püüdlustest ja ennekõike 
muidugi armastusest.

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti!
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KLUBI SOOVITAB

101 EESTI NÕUKOGUDE AJA 
EHTIST
Karin Paulus 
Nõukogude Eesti ehituskunst on rabav ning tummine. Valisin raamatusse 
piltilusad arhitektuuriteosed, ajastule iseloomulikud kurioosumid, 
tüüpmajad, stiiliikoonid ja väikesed väärt projektid. Avatud on nõukogude 
aja stilistilist paletti stalinistlikust toretsemisest modernismi kasinusse ning 
sealt läbi skulpturaalsete mängude postmodernismi paatosesse.
 Tahtsin näidata arhitektuursete vahenditega vabamõtlust, salajast 
luksust, välismaa järgi õhkamist; teisalt aga ka riigi programmilist 
ideoloogiat, konstantset soovi luua miraaži avatud ühiskonnast, piirangutes 
ja militaarehitistes peegelduvaid paranoiasid.
 Raamatut kirjutades kombineerisin erinevaid allikaid; eriti tänulik olen 
mind nõustanud teistele uurijatele ning hoonete autoritele ja tellijatele. 
Ajaline distants lubas paljudel rääkida toonastest projektidest väga 
avameelselt, aga ka mõtestada paremini ehitiste tähendust tänasest 
vaatepunktist. Loodan, et see teos kutsub mitte ainult ajarännule, vaid ka 
mõtisklema, milleks on muutnud nõukogude kihistus meid ennast.

– Karin Paulus

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 45191

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10

KARIN PAULUS (snd 1975 Tallinnas) 
on kunstiteadlane ja kriitik. Ta 
on pühendunud arhitektuuri- ja 
disainiraamatute kirjutamisele. 
Teiste teoste seas on näiteks „Sajand 
sisearhitektuuri”, „Tuletõrjedepood 
ja pritsikuurid Eestis”, „Eesti disaini 
ja reklaami 100 aastat” ja „Jalutaja 
teejuhi” sarja raamatud. Ta on olnud 
Eesti Ekspressi arhitektuuritoimetaja 
ning teeb tänagi kaastööd paljudele 
väljaannetele. Paulust on tunnustatud 
nii parima disainikriitiku kui ka 
parima arhitektuurikriitiku tiitliga. 
Lisaks kureerib ta näitusi ning 
töötab mitmes kõrgkoolis disaini- ja 
interjööriajaloo õppejõuna.

EKP KESKKOMITEE HOONE 1968
Arhitektid: Mart Port, Uno Tölpus, Olga Kontšajeva, Raine Karp
Sisearhitektid: Hannes Krull, Aet Maasik

VILLA PAULBERG
PÄRNUS
1985
Arhitekt: Māra 
Metsal
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KLUBI SOOVITAB

ENESEHINNANGU TÖÖRAAMAT 
TEISMELISTELE
Harjutused, mis aitavad sul tõsta eneseusaldust ja 
seada eesmärke 
Lisa M. Schab

Selle raamatu eesmärgiks on aidata teismelistel arendada ja parandada 
oma enesehinnangut. Tervislikku enesehinnangut võib mõista kui 
positiivset endasse suhtumist, mis sisaldab enda aktsepteerimist, arusaama 
oma nõrkustest ja tugevustest ning realistlikku veendumust, et ollakse 
teistega võrdväärne. Teismelised, kellel on tervislik enesehinnang, on 
hoolimata välistest asjaoludest veendunud oma väärtuslikkuses ja austavad 
teiste väärtuslikkust.
 Raamatu praktilised ülesanded on koostatud, et aidata noorukitel 
avastada, aru saada ja väärtustada nende tõelist ja ainulaadset ennast ning 
õpetada neile oskusi, mis võimaldavad neil muutuda täiskasvanulikumaks 
ja käia oma teed põhimõttekindlalt ning rahuga.
 Sellest raamatust leiad sa ülesandeid, mis aitavad sul teada saada, kes 
sa oled; mõista, kuidas sa said selleks inimeseks; ning avastada, kelleks sa 
saada tahad.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Oliver Oll
192 lk, pehme köide, 168 × 220 mm
KOOD 45986

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

MINU LUGU
Petter Northug, Jonas Forsang

Kui palju on vaja ohverdada, et saada maailma parimaks?
See on lugu ühest Norra kirkaimast sporditähest. Poisist, 
kes kaotas kõik suusavõistlused, aga ei andnud mitte kunagi 
alla. Tahtejõust, vanaisast ja lapselapsest, üksindusest ja 
ebakindlusest, julgusest olla sina ise. Mehest, kes trotsis kõiki 
ja tõi suusasporti murrangu. Kuldmedalitest, skandaalidest ja 
autosõidust, mis muutis kõik. 
 Jutustanud on Petter Northug – ainus, 
kes teab kogu tõde.

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Krista Suppi
240 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 45948

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

Esimene valu lööb jalgadesse. 
Järgmine rindu. Aga ma surun edasi. 
Kuni valu hakkab pulseerima meelekohal. 
Kuni pilt hakkab kokku tõmbuma. Kuni 
kogu keha on häirerežiimis. See on siis, 
kui ma end teistest lahti rebin.

• lõpeta enese mahategemine
• ole see, kes sa oled
• unusta ebakindlus
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MU SÜDA ON MINUGA
Šotlaste kuninganna Mary Stuarti elu
John Guy

Mary Stuarti elu oli ennenägematult dramaatiline ja sündmusrikas. 
Ta krooniti Šotimaa kuningannaks, kui ta oli üheksa kuud vana. 
Kuueteistaastaselt sai temast Prantsusmaa kuninganna ja kaheksa-
teistkümneselt asus ta oma sünnijärgsele troonile Šotimaal, valitsedes 
üht Euroopa kõige lõhestunumat õukonda, mida killustasid usukonfl iktid 
ja võimuiha. Ta juhtis oma vägesid lahingusse nii võidus kui ka kaotuses, 
oli tunnistajaks oma teise abikaasa mõrvale ja abiellus tema mõrtsukaga. 
25. eluaastal sai temast oma peamise rivaali Elizabeth I vang ja selleks jäi 
ta elu lõpuni. 
 Tunnustatud ajaloolane John Guy toetub oma biograafi as unustatud 
arhiiviallikatele ja põrmustab müüdid, mis on seni ümbritsenud seda üht 
lummavamat naist Euroopa ajaloos. 
 Raamatu põhjal on valminud suurejooneline ajalooline mängufi lm 
„Mary, šotlaste kuninganna”, mille on lavastanud Josie Rouke ning milles 
mängivad peaosi Saoirse Ronan ja Margot Robbie.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik
584 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 45924

MU SÜDA ON MINUGA
Šotlaste kuninganna Mary Stuarti elu
John Guy

Mary Stuarti elu oli ennenägematult dramaatiline ja sündmusrikas. 
Ta krooniti Šotimaa kuningannaks, kui ta oli üheksa kuud vana. 
Kuueteistaastaselt sai temast Prantsusmaa kuninganna ja kaheksa-
teistkümneselt asus ta oma sünnijärgsele troonile Šotimaal, valitsedes 
üht Euroopa kõige lõhestunumat õukonda, mida killustasid usukonfl iktid 
ja võimuiha. Ta juhtis oma vägesid lahingusse nii võidus kui ka kaotuses, 
oli tunnistajaks oma teise abikaasa mõrvale ja abiellus tema mõrtsukaga. 
25. eluaastal sai temast oma peamise rivaali Elizabeth I vang ja selleks jäi 
ta elu lõpuni. 
 Tunnustatud ajaloolane John Guy toetub oma biograafi as unustatud 
arhiiviallikatele ja põrmustab müüdid, mis on seni ümbritsenud seda üht 
lummavamat naist Euroopa ajaloos. 
 Raamatu põhjal on valminud suurejooneline ajalooline mängufi lm 
„Mary, šotlaste kuninganna”, mille on lavastanud Josie Rouke ning milles 
mängivad peaosi Saoirse Ronan ja Margot Robbie.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik
584 lk, kõva köide, 145 × 215 mm584 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 45924

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.55

VÕIDUJOOKS ROMANOVITE 
PÄÄSTMISE NIMEL
Tõde salajaste plaanide taga Venemaa keiserliku 
perekonna päästmiseks
Helen Rappaport

Inglise kirjanik ja ajaloolane Helen Rappaport tutvustab lugejale 
põnevat küsimust, mis on juba sadakond aastat ajaloo- ja 
poliitikahuvilistele palju peamurdmist põhjustanud: miks 
ei õnnestunud tsiviliseeritud maailmal päästa Vene viimast 
keisriperekonda bolševike haardest, mis viis lõpuks Romanovite 
julma mõrvamiseni 1918. aasta juulis Jekaterinburgis. Raamatus 
kirjeldatakse põimuvate ja põrkuvate taotluste ning soovide 
rägastikku, mille tulemusel sündmused fataalse järjekindlusega 
õnnetu lõpplahenduse suunas arenesid, ilma et oleks võimalik 
üheselt osutada inimesele või inimestele, keda selles süüdistada. 
Süü, kui sellest üldse rääkida, jaotub väga paljude vahel. Oma osa 
on ohvritelgi, välja arvatud lapsed, kelle surm rõhub tuhandeid 
südametunnistusi tänini.
 Rohkete ajalooliste üksikasjade koostoimes avaneb lugeja ees 
peaaegu panoraamne pilt murdelisel ajalooperioodil tegutsevate 
inimeste võimaluste piiridest. Pealtnäha lihtsad otsused ja teod 
osutuvad lähemal vaatlusel võimatuks või utoopiliseks, suurt võimu 
omavad inimesed on aga arvukate asjaoludega käsist-jalust seotud, 
mis jätab neile oma tahtmise elluviimiseks vähe võimalusi, kui üldse.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Vahtre
336 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 44477

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

AJALUGU
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ILUKIRJANDUS

KUUÕDE
Lucinda Riley

Tiggy D’Aplièse’i päevad 
mööduvad keset Põhja-Šoti 
ürglooduse ilu. Talle pakutakse 
tööd mõistatusliku mõisaoma-
niku juures ja see ei muuda 
mitte ainult tema tulevikku, 
vaid seab silmitsi ka minevi-
kuga. 1912. aastal sünnib aga 
vaeses mustlaste kogukon-
nas Granada linnamüüri taga 
Lucía Amaya-Albaycin, kes 
on saatuse poolt määratud 
oma põlvkonna kuulsaimaks 
fl amenkotantsijaks. 

LUGUSID 
JUTUSTADES
Ann Cleeves

Nooruke Jeanie Long mõisteti 
kümme aastat tagasi süüdi 
viieteistaastase Abigail Manteli 
tapmises. Nüüd kuulevad 
Ida-Yorkshire’is asuva Elveti 
küla elanikud ärevusega, et 
uued tõendid kinnitavad Jeanie 
süütust. Inspektor Vera Stan-
hope alustab poolsaarel uut 
juurdlust ja see viib külarahva 
tagasi aega, mille nad olid 
lootnud unustada. Suhted hak-
kavad ohtlikult pingestuma. 

AJA MÜRA
Julian Barnes

Romaan vene helilooja 
Dmitri Šostakovitšist, võimu 
ja vaimu suhetest ning 
loomingu võimalikkusest 
terrori all. Autor annab pildi 
Šostakovitšist kolmel raskel 
eluhetkel: hukatuse ootu-
ses pärast ooperi „Mtsenski 
maakonna leedi Macbeth” 
hukkamõistmist ajalehes 
Pravda, häbitundes pärast 
Ameerika-reisi ning viimaks 
ka kommunistlikku parteisse 
astumise eelõhtul. 

VERA
Anne Swärd

Vale nime all põgeneb noor 
Sandrine sõja süngustest päi-
kesesse uppunud varasuvisesse 
Rootsi. On aasta 1945. Tema 
ainsaks pagasiks on laps, kellest 
ta kavatseb lahti saada, ja oht-
lik saladus.

Seitse kuud hiljem seisab ta 
saarestiku kõige kaugemal saa-
rel, seljas pruudirüü. Cederite 
kõrgklassi perekonnas õpib 
Sandrine uusi saladusi hoidma, 
ent tema minevik kipub talle 
järele jõudma. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Faina Laksberg
544 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 45771

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Aet Varik
176 lk, kõva köide, sari „Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 45757

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann
360 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45887

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadri Papp
312 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 45795

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.55

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

VAIMUDE LABÜRINT
IV raamatu I osa
Carlos Ruiz Zafón

„Vaimude labürint” on ohtralt tunnustust pälvinud tetraloogia „Unustatud raamatute surnu-
aed” neljas ja viimane osa. Kakskümmend aastat salapolitseis töötanud Alicial tuleb enne 
eruuminekut lahendada viimane juhtum ja leida üles saladuslikul moel kadunud Hispaa-
nia kultuuri- ja haridusminister Mauricio Valls. Too oli Teise maailmasõja ajal vanglaülem 
Montjuïci kindluses, kus kandsid karistust paljud kirjanikud, nende seas lugejale romaanisarja 
varasematest osadest tuttavad David Martín ja Víctor Mataix. Nende kirjanike otsinguil kohtub 
Alicia Barcelona vanaraamatukaupmeeste Semperetega, kes, nagu selgub, tundsid kunagi 
ammu tema vanemaid. Koos elutormidest räsitud politseiniku Vargasega asub Alicia lahen-
dama inimröövide ja mõrvadega pikitud salapärast juhtumit, mille käigus tuleb ilmsiks üha 
uusi võikaid üksikasju, kõik seotud Franco režiimi korruptsiooni ja kuritöödega.

Kirjastus Varrak
Hispaania keelest tõlkinud Eva Kolli
400 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 44965

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55



03/2019    11

ILUKIRJANDUS

EKSIMINE 
ON KASULIK
Kuidas aju puudused meid 
tugevamaks muudavad
Henning Beck  

Sellest raamatust ei saa ka 
lugeda, kui täiuslikult aju töö-
tab. Ta nimelt ei tööta täiusli-
kult. Henning Beck (snd 1983) 
näitab võluvalt, miks aju väide-
tavad 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.

RASPUTIN
Usk, võim ja Romanovite 
langus
Douglas Smith

Tähelepanuväärne uus uurimus 
ühendab sügava eruditsiooni 
mõjuva jutustamisoskusega ja 
eraldab fakti väljamõeldisest, 
et tuua välja ühe ajaloo kõige 
intrigeerivama kuju tegelik 
elu. Toetudes dokumentidele 
seitsme riigi arhiivides, esitab 
Smith Rasputini kogu tema 
keerukuses – jumalamees, rahu 
eestkõneleja, lojaalne alam, 
abielurikkuja, joodik. 

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

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Elle Vaht
824 lk, kõva köide
KOOD 44446

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
33.70

KLUBIHIND

24.55

LAPSEOOTUS
Fakte ja müüte raseduse ja 
imikuea kohta
Cecilia Chrapkowska ja 
Agnes Wold 

Kogenud Rootsi arstid ja tead-
lased, püüavad korda luua selles 
soovituste ja „tõdede” džunglis, 
alates sünnitusest, allergiatest, 
imetamisest ja vaktsineerimi-
sest kuni alkoholitarvitamise ja 
kõhuvaludeni. Palju poleemikat 
tekitanud teos sisaldab ohtralt 
teaduslikke fakte, mõistlikke 
nõuandeid ja on suunatud kõi-
gile lapsevanematele.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud M.Bleive, M. Nestra, 
L. Pedaja, M. Sild, M. Sissa
296 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 44705

TAVAHIND 
20.40

KLUBIHIND

16.30

„Puud ei oska nalja visata, aga kahtlemata oskavad nad 
lugusid jutustada ...” 
 Selle tammepuu nimi on Punane ja tal on palju 
aasta ringe. Ta on piirkonna soovipuu: inimesed kirjuta-
vad oma soovid riideribadele ja seovad need Punase oks-
te külge. Ühes varesest sõbra Bongo ja teiste loomadega, 
kes Punase õõnsustes elutsevad, peab soovipuu naab-
ruskonna üle vahti. Võiks arvata, et Punane on näinud 
kõike. Aga ühel päeval kolib piirkonda uus perekond. 
Sugugi mitte kõik ei ole nende vastu külalislahked ja 
Punase roll soovipuuna muutub olulisemaks kui kunagi 
varem. 
 Naljakas, sügavmõtteline, nüansirikas ja südamlik – 
auhinnatud USA lastekirjaniku Katherine Applegate’i 
raamat „Soovipuu” on kirjutatud ootamatust vaate-
punktist ja suure soojusega.

Fowlesi loomingus on korduvaks motiiviks kangelase 
konfl ikt eneseteostuse ning ühiskonnas eksisteerivate 
reeglite vahel. Tihti juhatab kangelast vabaduse poole 
keegi saladuslik tundmatu ning teetähiseks pole mitte 
keelud ja käsud, vaid üha uued mõistatused. Nii satub ka 
„Maagi” minategelane Nicholas Urfe ühel Kreeka saarel 
psühholoogilisse mängu, milles põimuvad tihedalt reaalsus 
ja illusioonid.
 Eessõnas Fowlesi peateoseks peetud „Maagile” on autor 
öelnud, et raamatu tähendus on just see reaktsioon, mille 
raamat lugejas esile kutsub, ning ta ei taha öelda, nagu 
oleks olemas mingi „õige” reaktsioon.

SOOVIPUU 
Katherine Applegate

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Kristina Uluots
224 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 45719

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

MAAG
John Fowles

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Henno Rajandi
728 lk, kõva köide
kordustrükk
145 × 203 mm
KOOD 1485

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.95

MITMESUGUST

NB! 
LASTE-
RAAMAT!
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SOODUSPAKKUMINE

VIRU TÄNAV JA TEISED
Erika Aulik 

Rikkaliku fotomaterjaliga 
paeluv mälestusteraamat, 
milles autor kirjeldab elu 
Tallinnas Eesti vabariigi ajal 
enne Teist maailmasõda, sõja 
ajal ja Nõukogude okupatsiooni 
alguses. 

544 lk, kõva köide, 145 × 215 mm

KOOD 40653

ELLUJÄÄMISE KÄSIRAAMAT
John Wiseman

Raamat räägib sellest, kuidas 
jääda ellu metsikus looduses, 
erinevates kliimavööndites, merel 
ja maa peal. Raamatu autor 
teenis 25 aastat Briti Lennuväe 
Eriteenistuses.

576 lk, pehme köide, 136 × 210 mm

KOOD 19079

VÕIM VALU ÜLE
Helena Miranda   

Soome arst Helena Miranda on 
võtnud jutuks 18 erisugust valu 
võitmise vahendit ja kogunud 
raamatusse uued teadmised 
valu-uuringute valdkonnast. 

256 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 42961

SADAMA JA SILMAPIIRI 
VAHEL
Maailma merede ajalugu
Michael North 

Merede ajalugu on esmajoones 
meresõidu ja kaubanduse ajalugu, 
ning koduste Euroopa veeteede 
kõrval on siin vähemalt sama 
olulised ka Aasia ja Aafrika mered.

328 lk, kõva köide, 143 × 210 mm

KOOD 43159

KUI AEG SAAB OTSA
Elina Hirvonen

Noor mees tulistab Helsingi 
kesklinnas maja katuselt inimesi. 
Heausklik ema peab silmitsi 
seisma kohutava stsenaariumiga, 
mida ta ei ole võimeline peatama. 

232 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 43777

NAISSAATANA SURM
Fay Weldon

Ruth Patchett, see õige 
Naissaatan, on nüüdseks 
84-aastane. Kellest võiks 
saada tema mantlipärija? 
Lavale astub tema 23-aastane 
lapselaps Tyler Patchett

288 lk, pehme köide, 150 × 203 mm

KOOD 44897 

BALLISAALI KOHVIK
Ann O´Loughlin 

Õed Ella ja Roberta O’Callaghan 
ei ole kaua oma vahel rääkinud, 
ehkki elavad samas lagunevas 
mõisas. Kui neid ähvardab 
pankrot, üritab Ella maja päästa, 
avades ballisaalis kohviku.

240 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 43043

SEE OLID SINA
Jo Platt

„See olid sina” on lugu 
armastusest, kaotusest ja 
allasurutud tunnetest. Liigutav 
ja vaimukas lugu ühe naise 
konarlikust teekonnast iseenda 
ja teiste inimeste mõistmiseni. 

344 lk, kõva köide, 145 x203 mm

KOOD 39947

KIRJATUD KOED
Mustrikogu 200 moodsa 
kudumismotiiviga
Andrea Rangel 

Uudsete motiivide hulgas leiab 
kõike alates geomeetrilistest 
mägedest, lainetest ja 
spiraalidest kuni rataste, 
pealuude ja lammasteni. 

164 lk, kõva köide, 210 × 260 mm

KOOD 41841

IMELISED LINNUD
Mida neilt õppida meie endi, 
maailma ja tuleviku kohta
Jim Robbins 

Raamat kirjeldab lindude 
ainulaadseid omadusi ja näitab, 
kui väärtuslikud on nad inimeste 
jaoks – nii ökoloogilises kui 
vaimses kontekstis. 

352 lk, kõva köide, 150 × 250 mm

KOOD 44002

TOPELTELU
Armastuslugu Broadwaylt 
Hollywoodi
Alan Shayne, Norman Sunshine

See topeltautobiograafia on 
rännak läbi 20. sajandi teise 
poole USA meelelahutus- 
ja kunstimaailma ühe 
samasooliste paari seltsis. 

376 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KOOD 44491

TAGASIVAADE
Mae Antsu

Eluloojutustus viib lugeja läinud 
sajandi 30. aastate Tallinna, 
kirjeldades noore tüdruku 
isiksust kujundavaid sündmusi, 
suhtumist õpingutesse ja 
hilisemasse õpetajatöösse.

136 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 40936

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
16.40

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00
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Kullerteenuse hinnatõusu tõttu lisandub alates 1. märtsist 
postikulu KULLERIGA saadetavatele pakkidele ka juhul, kui pakis 
on klubiraamat või valikraamat. 

Pakikappi tellides tasub Raamatuklubi endiselt sinu postikulu 
kõigi pakkide eest, milles sisaldub klubiraamat või valikraamat. 

Postikulust vabanemiseks asenda lähetusviis „kuller” mõne sobiva 
pakikapiga. Saad seda teha Raamatuklubi kodulehel või klienditeeninduse 
kaudu.

Kuidas toimida:
• Raamatuklubi kodulehel www.serk.ee  vali vasakult menüüst „Minu andmed”.
•   Seal vali lähetusviisiks SmartPOSTi pakiautomaat või OMNIVA pakiautomaat ja järgnevast 

rippmenüüst endale kõige mugavamas asukohas olev pakiautomaat.
•   Kontrolli, et samal lehel ülalpool oleks sinu toimiv mobiiltelefoni number.
•  Pane tähele, et valitud tarneviis jääb kehtima niikauaks, kui seda kodulehel uuesti 

muudad. 
•  Kui pakk on kohal, saabub sinu mobiiltelefoni uksekoodiga SMS sõnum. Sisesta uksekood 

pakiautomaati ja seejärel võta avanenud kapist pakk.
•   Pakke hoitakse pakiautomaatides kuni 7 päeva. 

•  Raamatute eest saad endiselt maksta 30 päeva jooksul kaasasoleva arve alusel.

 Oma soovist edaspidi raamatud pakiautomaati saada võid teada anda ka klienditeenindusele 

6460218 või e-kirjaga raamatuklubi@serk.ee

 Pakikappidesse tellides tasub Raamatuklubi endiselt 

sinu postikulu kõigi pakkide eest, milles sisaldub 

klubiraamat või valikraamat. Samuti pakkide 

eest, mille hind on vähemalt 50 30 eurot. Muudel 

juhtudel maksab pakikappi saatmine 2.90 eurot.

 Omniva kullerteenus maksab 4.80, välja arvatud 

juhul, kui tellimuse hind on vähemalt  50 30 eurot.

 Kui oled valinud paki kättesaamiskohaks mõne meie 

teeninduspunktidest, ei lisandu postimaksu ühelgi 

juhul.

HEA 
RAAMATUKLUBI LIIGE!

HEA UUDIS!

Kui seni olid sinu jaoks ilma 
postikuluta pakid, mille 

hind oli vähemalt 50 eurot, 
siis alates märtsikuust on 

ilma postikuluta kõik pakid, 
mille hind on vähemalt 

30 eurot!
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AUHINNARAAMATUD

UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE 
I osa
Agatha Christie

450 lk, kõva köide

KOOD 38032

MALE JA 
SÕJAKUNST
Al Lawrence

160 lk, kõva köide

KOOD 39510

LÕPETAMATA 
MINEVIK
Julian Fellowes

432 lk, pehme köide

KOOD 41391

ÄRKAMINE
Seitse sammu 
eneseleidmise teel
Derek Rydall

232 lk, pehme köide

KOOD 36502

TŠAKRARAAMAT
Tasakaalustage oma keha 
eluenergiat
Pauline Wills   

128 lk, pehme köide

KOOD 41179

CONRANI 
VÄRVIMAAILM
Terence Conran

224 lk, kõva köide

KOOD 34171

IDEAALSE KAALU 
VÕTI ehk võit rasva 
loogika üle
Nadja Hermann

344 lk, pehme köide

KOOD 41629

ASJAD, MIDA IGA 
TAIMETOITLANE 
TEADMA PEAKS
Katherine McGuire

144 lk, pehme köide

KOOD 43616

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

224 lk, pehme köide

KOOD 41773

AUHINNARAAMATUD

ÜHE 
LIIVIMAALASE 
MÄLESTUSED
Kindralmajor Woldemar von 
Löwensterni mälestused

400 lk, kõva köide

KOOD 40943

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

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Lisa M. Schabi raamat aitab 
teismelistel parandada oma ...

2. Kultuskirjanik, romaani „Hipi” 
autor.

3. Hea tuju vitamiiniks 
nimetatakse ...

4. Carlos Ruiz Zafoni tetraloogia 
„Unustatud raamatute surnuaed” 
viimane raamat  
„... labürint”.

5. Petter Northug on ...

6. Märtsi eripakkumises olev 
vahvate piltidega lasteraamat.

7. Inglise kirjanik ja ajaloolane, kes 
on süvenenud Venemaa ajalukku.

8. Supertoitudel on ... omadused.

9. Šoti kuninganna Mary Stuarti elu 
käsitlev mahukas raamat „Mu 
süda ...”.

10. Kunstiteadlane Karin Paulus 
kirjutab oma uues raamatus 
seekord nõukogude aja ...

11. Eripakkumises oleva raamatu 
„Mamma, papa ja nende lapsed” 
autor.

22. märtsiks 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.  

Veebruari ristsõna õige lahendus oli „Kohalik gurmee”. Veebruari ristsõnale õige 
vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Hille Eelma Tallinnast! 
Õnnitleme!

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE
II osa
Agatha Christie  

328 lk, kõva köide

KOOD 39367

TERVIS 
KÄEJOONTEL
Käte analüüs heaolu 
saavutamiseks
Lori Reid  

144 lk, pehme köide

KOOD 38377

Kõigi vahel, kes ostsid jaanuari klubiraamatu „Hiina toitumis- 
ja eluviisi tasakaal”, loosisime välja 5 bambusaurutajat.

Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele:

Merike Pihl Põlvamaalt, Värdi Paks Jõhvist, Diana Kooskora 
Sauelt, Maie Türner Saue vallast, Margit Rannamets 
Tallinnast.

Palju õnne!



03/2019    15

TALLINNAS:

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

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

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

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

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

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. märts

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

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

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

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

Reeglite täielikku versiooni vaata www.serk.ee/reeglid
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Arnover

535 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 18669
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

MAMMA, PAPA JA 
NENDE LAPSED
Lapsepõlvest saja 
aasta taguses 
Tallinnas
Tiia Toomet

Selle raamatu mäles-
tuskillud on nagu 
üksikud vanad fotod, 
mis on juhuslikult 
alles jäänud.  

96 lk, kõva köide
200 × 210 mm

KOOD 44675

TÜDRUK, KES 
MÄNGIS TULEGA
Stieg Larsson  

Millenniumi-sarja 
teises osas mõrva-
takse inimesed, kes on 
uurinud prostituutidega 
äritsemist ja avastanud, 
et sellega on seotud ka 
tuntud inimesi ja polit-
seitöötajaid. 

Tõlkinud Kadri Papp
608 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 19291

K NAGU KULL
Helen Macdonald 

Raamat on isikupärane 
segu looduskirjandu-
sest ja memuaaridest, 
milles põimuvad 
kinnisideed, hullus, 
mäletamine, müüdid 
ja ajalugu. 

Tõlkinud Kristiina Kivil
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 43968

Tõlkinud Tõnis Arnover

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

TAVAHIND 
22.25

KLUBIHIND

9.00

LOHETÄTOVEERINGUGA 
TÜDRUK
Stieg Larsson  

Esimene raamat ülipopulaarsest Millenniumi-sarjast, kus 
tegutsevad majandusajakirjanik Mikael Blomkvist ja riigi üks 
parim häkker Lisbeth Salander.

Legendaarne tööstur Henrik Vanger teeb Blomkvistile ettepaneku 
kirjutada Vangeri suguvõsa kroonika. See on aga suitsukate: 
tegelikult tuleb Blomkvistil välja uurida, mis on juhtunud ligi 
40 aasta eest jäljetult kadunuks jäänud Henriku noore sugulase 
Harriet Vangeriga. Blomkvist saab abiliseks riigi ühe parima 
häkkeri Lisbeth Salanderi. Mida sügavamale Blomkvist ja 
Salander Vangeri suguvõsa ajalukku süüvivad, seda õudsemaks ja 
verisemaks kogu lugu nende kohkumuseks muutub…


