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Iga klubiraamat annab boonuspunkti 
ja vabastab postikulust!KLUBIRAAMAT

Veebruaris, kui oleme Eesti 
juubeliaastat lõpetamas, on 
klubiraamatuks midagi väga 
sobivalt kodumaist. „Eesti 
maitsed” on toiduraamat, 
aga kaugeltki mitte ainult 
retseptiraamat. Pigem kutsub 
raamat läbi kohalike maitsete 
Eestimaad avastama. Juttu on 
nii mahetaludest kui ka teistest 
tublidest kohalikest tootmistest, 
mida autorid on külastanud.  

Lisaks lugudele on siin iga 
maitse jaoks välja pakutud 
uudseid retsepte – lugeja 
kutsutakse põnevatele 
avastusretkedele ka köögis. 
Hästi olulised on selle raamatu 
puhul fotod, mis tekitavad just 
selle õige tunde ja tahtmise ise ja 
ehedatest toorainetest kokata.

Kindlasti on tegemist nüüdis-
aegse raamatuga, sest Eesti 
maitsete hulka kuuluvad lesta, 
lihaveise ja maasikate kõrval 
ka jaanalind, Kreeka pähkel ja 
hallitusjuust. Saab teada, kus ja 
kuidas neid siinmail toodetakse.

Veebruaris naudi 
häid maitseid, 

loe häid raamatuid 
ja saa osa ka 

sooduspakkumistest!

Kus te seda raamatut tehes ära käisite ja kuhu lugejat kaasa kutsute?
Tiit: Raamatu „Eesti maitsed” kirjutamiseks käisime külades ja taludes ka Eesti 
kõige kaugemates nurkades ja kinnitame, et kodumail on avastamist küllaga. Nii 
näiteks võib juulikuu õhtul nautida värsket suitsurääbist koos hooajalise värske 
hapukurgi, Peipsi sibula ja musta leivaga Kallaste keskväljakul, kust avanev vaade 
järvele on vähemalt samaväärne Prantsuse Rivieraga. Võib käia jahil Tõstamaa ja 
Rõuge metsades või Väinamerel kalal koos Muhumaa kaluritega. Elamused Eesti 
loodusest ja erakordsetest hetkedest, mida oma teekonnal kogesime, olemegi 
koos rohkete fotodega sellesse raamatusse põiminud. Lugejat kutsume osa saama 
nii meie meeleolukast teekonnast kui ka köögikatsetustest.

Kuidas raamat sündis?
Tiit: Olen toiduajakirjanikuna külastanud viimaste aastate jooksul väga paljusid 
talusid ja majapidamisi maal, väikelinnades ja isegi Tallinnas. Need on põnevad 
elustiiliettevõtted, mis toodavad seda, mille järele neil ka endal vajadus on. Muide, 
see on üks käivitavamaid ja motiveerivamaid ärimudeleid, kui hakkad tootma 
midagi korraga nii endale kui oma mõttekaaslastele. Sealt hakkaski kooruma idee 
koondada need ühte raamatusse. Ja et tegemist ei oleks tuimade lugudega, otsus-
tasime ära kasutada ka Kristina kogemust, kes on usin retseptide autor, et ta võiks 
siia juurde ka retseptid luua.
Kristina: Retseptid said loodud kõikidest toorainetest, mille kasvatajaid ja toot-
jaid me külastasime. Retseptide hulgas on nii klassikat kui ka moodsaid mõtteid. 
Nii soovimegi oma raamatus tutvustada ka neid tooraineid, mis pole Eestis ehk 
traditsioonilised, aga mida on hakatud siin uuesti või uuena kasvatama ja mis 
võiksid välja tõrjuda kaugetest maadest sissetoodud, kes teab mis tingimustes 
kasvatatud ja oludes hoitud kraami. Näiteks kasvab kaugena näiv Kreeka pähkel 
meil siinsamas Eestis, peamiselt küll Saaremaal, ning kodu lähedalt võib leida 
viinamarjaistanduse, kikerherne- ja läätsepõllu või tšillitalu. Näiteks jaanalind või 
jalapeno ei kuulu kindlasti Eesti toiduklassika hulka. Aga tänapäeval need kasva-
vad ka Eestimaal ja miks mitte neid siis ka oma toidulaual proovida.

Mis on vahet mahedal ja lihtsalt kohalikul toidukaubal? 
Tiit: Me ei ole vastava ala spetsialistid ega ametnikud, räägime nagu tavatarbijana 

VÄRSKE
MAITSEV
KODUMAINE

TIIT EFERT on kogenud ajakirjanik ja hobifotograaf, 
kellele meeldib kirjutada toidust ja kajastada 
maaelu. KRISTINA EFERT on usin toiduretseptide 
katsetaja ja mitmete kokaraamatute autor. 
Tema koostatud kokaraamat „Supp” võitis 
2018. aastal parima kokaraamatu tiitli.
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Viimane äraütlemise päev 
22. veebruar

VÄRSKE
MAITSEV
KODUMAINE

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

14.31

0

asjast aru saame. Mahe tähendab seda, et toorainele on 
antud maheserti� kaat. Ametnikud on seda kontrollinud ja 
saavad kinnitada, et toit on tõesti mahedalt kasvatatud või 
mahetoorainest valmistatud. Tavakaubaga on nii ja naa. 
On talusid, kes ei varjagi, et nad kasutavad ohtralt mürke ja 
väetisi. Aga on ka neid, kes pole küll mahemärki taotlenud, 
sest sellega kaasneb igasugu paberite täitmist, ent siiski jär-
givad samu põhimõtteid. Need tootjad tuleb ise ära tunda ja 
neid usaldada.

Mille järgi valisite tootjad, keda külastasite?
Tiit: Raamatu valmistamise periood oli poolteist aastat, 
sisuliselt meie kliimas üks hooaeg. Esiteks kogusime kokku 
kõik info, mida ise teadsime, olime kuulnud või tarbinud. 
Kui kuhugi külla sõitsime, siis küsisime kohalikelt, mida 
põnevat siinkandis veel tehakse. Lisaks uurisime toidu-
võrgustikke, kohalikke toiduteesid, suhtlesime toidu-
entusiastidega, kokkadega, käisime poodides ja turgudel, 
kus kohalikku toitu müüakse. Tahame tänada kõiki, kellega 
raamatu tegemisel kokku puutusime ja kelle kohta saab ka 
raamatust infot, ning vabandada nende ees, kelle juurde 
seekord ei jõudnud.
Kristina: Väga suur probleem on, et turgudelt ei pruugi 
üldse leida kohalikku toorainet. Sealt leiab väga palju 
sama võõramaist toorainet, mida saab ka kaupluseletilt. 
Ükski talu nime kandev silt ei garanteeri, kas sellenime-
line talu üldse olemaski on ja mis seal tegelikult kasvab. 
Targem ostja haukab müüjaga suheldes ja kaupa vaadeldes 
selle muidugi läbi. Seega, kindlaim viis ehedat talukaupa 
osta on ikkagi tootjaid tunda ja need enda jaoks üles leida. 
Õnneks jõuab mahetoitu järjest rohkem ka tavakaupluste 
lettidele. Meie raamatu eesmärk on lugejaid natukenegi 
harida ja suunata. 

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

15.90

EESTI MAITSED
Kristina Efert, Tiit Efert

Eestimaa on põnev ja mitmekesine. Siin leidub nii 
avastamist ootavaid huvitavaid paiku kui ka igale 
maanurgale omaseid traditsioone. Selle raamatu 
autorid läbisid oma avastusretkel üle 5000 kilomeetri 
Eestimaa teedel, põigates sisse kümnetesse küladesse 
ja taludesse ning tutvudes sealse eluoluga. Elamused, 
mida nad teekonnal kogesid, on koos rohkete foto-
dega koondatud nende kaante vahele.
 Eeskätt on see aga toiduraamat, milles tutvusta-
takse nii Eestis traditsioonilisi kui ka uusi või taas-
avastatud tooraineid, mida tarbivad ise ka nende kas-
vatajad ja valmistajad. Kõikide Eestimaa toidu leidude 
juurde on lisatud retsepte, lihtsaid ideid koduste 
hõrgutiste valmistamiseks. Raamat on täis maitse-
elamusi ja muljeid, üllatusi ja äratundmisrõõmu.

Kirjastus Varrak
336 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 46013

* Kohalik toit kui elustiil

* Põnevad retseptid

* Inspireerivad fotod



4    02/2019

Iga klubiraamat annab boonuspunkti  
ja vabastab postikulust!

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT

RAAMATUST  
LEIAD MAITSED:

Astelpaju 

Burrata juust 

Fenkol 

Hallitusjuust 

Hiiu viiul 

Kaunviljad 

Värvilised köögiviljad 

Kits 

Kodulind 

Jaanalind 

Kreeka pähkel 

Lammas 

Lest 

Lihaveis 

Metsik lõhe 

Maasikas 

Mais 

Metsamesi 

Must küüslauk 

Mustikas 

Paprika 

Pampel 

Rääbis 

Saunasuitsuliha 

Peipsi sibul 

Siga 

Siider

Spargel 

Sõir 

Tatar 

Tint 

Tšilli 

Tuulehaug 

Uluk 

Viinamari 

Vutt 

Juust 

Õlu 

MAASIKAS
EESTIMAINE JA MAHE

Maasikate masstootmise ajas-
tul kohtame pahatihti välimu-
selt ilusaid, kuid maitsetuid 
marju, mis säilivad kaua, 
kannatavad pikka transporti 
ja mida müüakse aasta läbi. 
Selleks aga, et kogeda maa-
sika tõelist maitset, tuleb neid 
osta kohaliku taluniku käest ja 
maasikahooaja südames.
   
 Juunikuu lõpus on Tartumaal Voldi külas ajaloolise Äksi kiriku kõrval asuvas Korbi mahe-
talus käsil maasikahooaja teise nädala lõpp. Hooaja esimesed marjad on suuremad ja mah-
lasemad, hilisemad on väiksemad, ent see-eest väga magusad. Siin kasvavad maasikad 
keemiavabalt kõikide pahalaste kiuste ja peenarde vahel on lihtne saepuru. Aastas saab 
perenaine Liina peenralt keskeltläbi 250 kilogrammi maasikaid. Üle päeva korjab ta üle 
20 kilogrammi korraga ja ühel hooajal on kümme korjet. Ise korjab, oma kätega. 
     Maasikataimed vajavad kasvamiseks kaaliumit, lämmastikku ja fosforit. Kaaliumi 
lisamiseks viib Liina peenardele põletatud õunapuuokste tuhka. Lämmastikku saavad 
taimed talus kasvava kahe kitse sõnnikust. Aga fosforist tunnevad taimed puudust. Fos-
foriit on taastumatu loodusvara ja selle kasutamine ei käi kokku jätkusuutliku majanda-
mise põhimõtetega. Nii ongi mahedalt kasvatatud maasikate saagikus oluliselt väiksem. 
Aga see on paratamatus.

Loe edasi lk 144

HIRSISALAT MAASIKATEGA

1 dl hirssi
2 sl külmpressitud oliiviõli
sidrunimahla, maitse järgi
150 g kurki
250 g Korbi talu mahemaasikaid
helde peotäis siledalehelist peterselli
helde peotäis münti
soola
punaseid sõstraid

See salat sobib ideaalselt grill-liha kõrvale, aga 
on imemaitsev ka iseseisva roana. Kes soovib, 
võib peale murendada kitsejuustu või lisada 
grilljuustukuubikuid. 

Pane hirss külma veega paariks tunniks 
seisma. Seejärel loputa külma voolava vee 
all ja keeda pehmeks (mitte pudruks!). 
Kurna, lisa oliiviõli, sool ja sidrunimahl 
ning sega hästi läbi. Lõika maasikad ja kurk 
väikesteks kuubikuteks ning haki ürdid. 
Sega kõik omavahel läbi, puista peale 
sõstraid ja serveeri.

Loe edasi lk 147
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Viimane äraütlemise päev 
22. veebruar

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

MAASIKAVAHT

250 ml vahukoort, 
lisaks serveerimiseks

100 ml maasikapüreed Korbi talu
maasikatest, lisaks serveerimiseks

20 g suhkrut
6–7 suuremat basiilikulehte,

lisaks serveerimiseks
1 želatiinileht
maasikaid, serveerimiseks

Kasuta omavalmistatud moosi või püreed, kus 
suhkrut napib. Sobib ka sügavkülmutatud kraam, 
mis tuleks eelnevalt sulatada.

Tõsta želatiinileht kaussi, vala peale külm 
vesi ja lase 10 minutit seista. Vala väikesesse 
kastrulisse koor, lisa suhkur ja maasikapüree. 
Haki basiilikulehed ja lisa kooresegule. Kui 
soovid hästi siidist tulemust, püreesta segu 
saumikseriga. Kuumuta keemiseni. Seejärel 
pigista želatiinilehest vesi välja, lisa želatiin 
maasika-kooresegule ning sega, kuni želatiin 
on lahustunud. Jaga segu portsjonnõudesse 
ja aseta vähemalt 2 tunniks külma. Vahusta 
ülejäänud koor suhkruga vahuks. Tõsta iga 
magustoidu peale maasikapüreed ja vahu-
koort. Kaunista maasikate ja basiilikulehte-
dega ning serveeri.

Loe edasi lk 149

Kõigi vahel, kes ostavad veebruaris 
klubiraamatu „Eesti maitsed”, loosime välja 

3 ajakirja Oma Maitse 
aastatellimust koos eriväljaannetega!

Oma Maitse on Eesti suurim toiduajakiri, mis on mõeldud kõigile, 
kes peavad lugu heast söögist, joogist ja lugemismõnust. Inspireeriv 
u 100-leheküljeline toiduajakiri ilmub 10 korda aastas ja seda täiendavad 
2 mahukat eriväljaannet.

Loosimine toimub 22.03.2019

Kui sa loosiõnnele lootma 
jääda ei taha, telli ajakiri 
www.lehed.ee/omamaitse

Viimane äraütlemise päev 
22. veebruar

lisaks serveerimiseks
100 ml maasikapüreed Korbi talu

maasikatest, lisaks serveerimiseks

6–7 suuremat basiilikulehte,
lisaks serveerimiseks

lisaks serveerimiseks
100 ml maasikapüreed Korbi talu

maasikatest, lisaks serveerimiseks

Jaanuar-veebruar  2019 
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Jaanuar-veebruar 2019

• Veisekeel tomatikastmes
• Marineeritud lihalõigud
• Mis roog on kalakohr?

Veisekeel tomatikastmes

Eesti toidu 
hiilgeaeg

Milliseid  
lauanõusid  
koguvad 
kollektsionäärid?

Restorani-
trendid
2019

Hea idee!
LEIVAST
MAGUSTOIDUD

Eestimaised supertoidud • Kohupiimavormid • Suutäis heeringat

Veel! • Kust on pärit lumepallisupp? • Sõbrapäevatort kirssidega  
• Odrakruubist hitid • Salakuulaja restoranis Estonia 

Lihtsad  
argiroad
• Bataadipirukas
• Viineriomlett
• Pardiraguu  

pastaga
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ERIPAKKUMINE KLUBIRAAMATU OSTJALE

VOYAGER 1 & 2

101 EESTI MONUMENTI
Raul Vaiksoo

See raamat ei ole monumentaal-
skulptuuridest, vaid monu-
mentidest, s.o mingitest 
tähistest, mis on rajatud kellelegi 
või millelegi. Monumendid on 
raamatus toodud küll ajaloo-
põhisena, kuid järjestatud 
nende valmimisaasta järgi. Igal 
monumendil on rääkida oma lugu.

Kirjastus Varrak
220 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 43470

IVAN ORAVA MÄLESTUSED
ehk minevik kui helesinised mäed
Andrus Kivirähk 

Vabariigi Valvuri Ivan Orava nimi 
on tuntud igale eestlasele. Käes-
olev mälestuste täiendatud trükk 
ilmus Orava 100. aasta juubeli 
puhul. Nagu ikka, sekkub Orav 
karmilt ja selgesõnaliselt kõikjal, 
kus viga näeb laita. Lisaks on raa-
matus ka varem ilmumata näidend 
„Orav ja Meri”. Raamatu lõppu on 
lisatud Ivan Orava nekroloog.

Kirjastus Varrak
240 lk, kõva köide, 145 × 215 mm

KOOD 27661

KRISTALLID
Tervendamisest ennustamiseni
Sarah Bartlett

Kristallide abil saate end terven-
dada, eluenergiat suurendada 
ja langetada tähtsaid otsuseid. 
Lisatud on ka soovitused, kuidas 
kristalle valida ja nende eest 
hoolitseda. Raamat sisaldab har-
jutusi või õppetunde, mis aitavad 
üha kindlamalt ühendust saada 
kristallide energiaväega. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere
192 lk, kõva köide, 170 × 229 mm

KOOD 38674

KAKA JA KEVAD
Andrus Kivirähk

Lugeja ette astuvad romantiline 
kaka junn, punapäine viiner, pissi-
potis elav tont, munevad sokid, loll 
jope ja mereröövlist lusikas. Ning 
lisaks veel terve parv veidraid ole-
vusi, kellel varem pole olnud mingit 
võimalust lasteraamatusse pääseda. 
Nad on pälvinud laste heakskiidu 
ning kurjade tädikeste pahase pori-
na. Pildid on raamatusse joonistanud 
Heiki Ernits.

Kirjastus Varrak
96 lk, kõva köide, 68 × 240 mm

KOOD 19727

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

HULL HOBUNE
Katrin Pauts

Eesti krimikuningannaks 
tituleeritud Katrin Pautsi 
saarte-põnevike sarja kolmas 
raamat „Hull hobune” viib lugeja 
Hiiumaale. Evaga juhtub veider 
õnnetus, mis ta teovõimetuks 
muudab. Seejärel sureb 
kummalisel viisil paar turismitalu 
külalist. Näib, nagu oleks valla 
pääsenud mingi iidne needus. 
Kuid „needuse” põhjused võivad 
peituda ka lähiminevikus.

Kirjastus Varrak
232 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 43029

ÕPILASE KUNSTI 
ENTSÜKLOPEEDIA
Suurepärase pildimaterjaliga 
ja põnevatest faktidest tulvil 
entsüklopeedia on hea esmane 
teejuht kunstimaailma. Tutvus-
tatakse maalikunsti arengut 
alates koopa maalidest kuni „Mona 
Lisa” ja kaasaegse tänavakuns-
tini. Teoses antakse ülevaade ka 
maailma kuulsatest skulptuuridest 
ja tutvustatakse fotograafi at alates 
plaat kaameratest kuni digitaal-
tehnika ja legendaarsete fotodeni.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
208 lk, kõva köide, 224 × 282 mm

KOOD 44408

SUUR LIHA KOKARAAMAT

Põhjaliku käsiraamatu abil saad 
teada, kuidas valida kvaliteetset 
liha ja millised jaotustükid on kõige 
paremad, miks lasta lihal puha-
ta või proovida selle küpsus astet, 
ning palju muud vajalikku. Siin 
on üle 300 kana-, sea-, veise-, 
lamba- ja ulukiliharetsepti ühes 
sammsammuliste õpetustega. „Suur 
liha kokaraamat” on rohkem kui 
kokaraamat – see on liharoogade 
austajate piibel. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
320 lk, kõva köide, 228 × 275 mm

KOOD 41834

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

14.00

TAVAHIND 
11.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
28.00

KLUBIHIND

14.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

Selle lehekülje erihinnad 
kehtivad ainult 
veebruari klubiraamatu 
„Eesti maitsed” ostjatele.
Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub. 
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VALIKRAAMATValikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab boonuspunkti ja vabastab postikulust!

Õhk oli kopitanud ja raske, kummalises vastuolus kiviplaatidega, millest kandus Mary sukis jalgadesse 
külma. Kui ta kõhkles ja jätkamiseks julgust kogus, langes ühtäkki valgusviirg koridori, mis kulges 
eeskoja tagaküljes, ja ta kuulis hääli. Küllap oli baari uks lahti tehtud ja keegi oli välja tulnud, sest 

Mary kuulis, kuidas sammud kööki suundusid ja mõne minuti pärast naasid, kuid kes seal ka ei käinud, jättis 
baari ukse paokile, sest jutupomin jätkus ja valgusvihk jäi paigale. Maryl tekkis kiusatus jälle trepist üles 
oma tuppa minna ning unest turvalisust otsida, kuid samas peitus temas uudishimu deemon, keda ei saanud 
vaigistada, ja see osa temast viis ta läbi tagumise koridori ning sundis vaid mõni samm baariuksest eemal 
seina vastas maha kükitama. Nüüd olid tema käed ja laup higist niisked ja alguses ei kuulnud ta südame 
valju pekslemise tõttu midagi. Uks oli nii palju lahti, et Mary nägi hingedega varustatud kõrtsiletti ning 
pudelite ja klaaside kogumit, ja otse ees paistis kitsas riba põrandast. Tädimehe lõhutud klaasi teravad killud 
lebasid ikka veel seal, kuhu need olid kukkunud, ja nende kõrval oli pruun loik õllest, mille kellegi ebakindel 
käsi oli maha ajanud. Mehed istusid ilmselt kaugema seina ääres pingil, sest Mary ei näinud neid; nad olid 
vait jäänud, ja siis kõlas ühtäkki meesterahva hääl, värisev ja kõrge, võõras hääl. 
     „Ei ja veel kord ei,” ütles mees. „Ma ütlen sulle viimast korda: mina sellest osa ei võta. Ma katkestan 
suhted sinuga nüüd ja igaveseks ja teen kokkuleppele lõpu. See, mida te sunnite mind sooritama, härra 
Merlyn, on mõrv; teist nime sellel ei ole – see on tavaline mõrv.” 
      Hääl oli kõrge, viimane noot värises, nagu laseks kõneleja end tunnetel kaasa haarata ja oleks oma keele 
üle kontrolli kaotanud. Keegi – kahtlemata peremees ise – vastas vaikselt ja Mary ei saanud tema sõnadest 
aru, aga mehe jutu katkestas naerukõkutus, milles neiu tundis ära harjuski hääle. Selle toon oli ilmne – 
solvav ja jäme. 
     Küllap oli rääkija vihjamisi küsimuse esitanud, sest võõras kõneles jälle kärmelt enesekaitseks. 
„Võllas, mis?” ütles ta. „Ma olen varemgi võllaga riskinud ega karda oma kaela pärast. Ei, ma mõtlen oma 
südametunnistusele Kõigeväelise Jumala ees; ja ma astuksin ausas võitluses ükskõik millise mehe vastu 
ning kannaksin karistust, kui vaja, aga kui asi puudutab süütute inimeste tapmist, kelle seas võib olla naisi 
ja lapsi, siis tähendab see otse põrgusse minekut, Joss Merlyn, ja sina tead seda niisama hästi kui mina.”
       Mary kuulis toolijalgade kriipimist ja mees tõusis, kuid samal ajal raksas keegi rusikaga vastu lauda ja 
vandus ning Mary tädimees tõstis esimest korda häält.
      „Pea hoogu, mu sõber,” ütles ta, „mitte nii kiiresti. Sa oled selles äris kaelani sees ja olgu su kuradima 
südametunnistus neetud! Ma ütlen sulle, et nüüd pole tagasiteed; liiga hilja; liiga hilja sulle ja meile kõigile. 
Ma olen sinus su härrasmehe isekuse ja puhaste kätiste tõttu algusest peale kahelnud ja jumal teab, et mul 
oli õigus. Harry, pane see uks riivi ja varb ette.”
      Loe edasi lk 50

KATKEND RAAMATUST

„

JAMAICA VÕÕRASTEMAJA
Daphne du Maurier

Voorimees püüab Mary Yellanit hoiatada, et ta sellest Cornwalli rannikul 
asuvast vihmamärjast ja varemeis paigast eemale hoiaks. Kuid nooruke 
Mary otsustab siiski täita ema viimase soovi ning minna kartliku tädi 
Patience’i ja võimutseva onu Joss Merlyni juurde Jamaica võõrastemajja. 
Juba esimesest silmapilgust tajub ta võõrastemaja ähvardavat õhustikku. 
Kuid ta ei oska uneski näha, et ta mässitakse nii lootusetult siinsete 
paheliste skeemide võrku või et nägus ja mõistatuslik võõras äratab 
temas ootamatu kire. 
 Daphne du Maurier’ romaan „Jamaica võõrastemaja” ilmus inglise 
keeles 1936. aastal ja selle põhjal on Alfred Hitchcock vändanud ka 
samanimelise fi lmi.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Riina Jesmin
264 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 45788

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35
„ Jamaica võõrastemaja” on 
„Rebecca” ja veel paljude ülipopulaarsete 
romaanide autori Daphne du Maurier’ 
seni eesti keelde tõlkimata romaan.
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KLUBI SOOVITAB

Saamid. Foto E. Laansoo 1930

SOOME-UGRI SALADUSED
Art Leete
Raamat koosneb 24 esseest, mis käsitlevad üldiseid küsimusi, nagu 
teadlaste ja kirjanike loodud kuvand soomeugrilastest ja põhimõtted, 
millest lähtudes seda on aastasadu kujundatud. Autor lähtub soome-
ugrilaste maailma avamisel etnograafi listest üksikasjadest, nagu rõivad, 
toit või suusad. Mitu esseed on pühendatud soome-ugri usundilise 
ilma keerdküsimuste vaagimisele nii ideoloogilise kui ka nõiduslik-
rakendusliku nurga alt. On ka mõtisklusi selle üle, kuidas meie 
hõimlased suhtuvad pimedusse, külma ja vaikusesse.
 Soomeugrilik hõng peaks ilmnema igal moel, põimudes erinevate 
teemade ümber. Seetõttu võivad mõned küsimused mitmete 
konkreetsete teemade juures korduda. Hoolimata lugude kirjust 
spektrist puudutavad need mingil tasandil siiski justkui sama 
põhiküsimust. Või kes teab, ehk on kõik vastupidi ja 
soome-ugri ilma saabki mõista ainult jupikaupa.

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

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

Komi jahimehe Jevgeni Tšalanovi vanaisa 
poolt 1920ndatel ehitatud sammasait 
toimib tavaõigusliku kinnitusena 
jahiõigusele. Foto Art Leete 2003

Lilla veranda on komide meelest samuti väga ilus. Foto Art Leete 
2008

Soome-ugri nõidus
Soome-ugri äng
Soome-ugri loogika
Soome-ugri töökus
Soome-ugri jumalad    
Soome-ugri naised   

KLUBI SOOVITAB

SOOME-UGRI SALADUSED
Art Leete
Raamat koosneb 24 esseest, mis käsitlevad üldiseid küsimusi, nagu 
teadlaste ja kirjanike loodud kuvand soomeugrilastest ja põhimõtted, 
millest lähtudes seda on aastasadu kujundatud. Autor lähtub soome-
ugrilaste maailma avamisel etnograafi listest üksikasjadest, nagu rõivad, 
toit või suusad. Mitu esseed on pühendatud soome-ugri usundilise 
ilma keerdküsimuste vaagimisele nii ideoloogilise kui ka nõiduslik-
rakendusliku nurga alt. On ka mõtisklusi selle üle, kuidas meie 
hõimlased suhtuvad pimedusse, külma ja vaikusesse.
 Soomeugrilik hõng peaks ilmnema igal moel, põimudes erinevate 
teemade ümber. Seetõttu võivad mõned küsimused mitmete 
konkreetsete teemade juures korduda. Hoolimata lugude kirjust 
spektrist puudutavad need mingil tasandil siiski justkui sama 
põhiküsimust. Või kes teab, ehk on kõik vastupidi ja 
soome-ugri ilma saabki mõista ainult jupikaupa.

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

Soome-ugri nõidus
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KLUBI SOOVITAB

MURDEAJASTU
Marko Mihkelson
Saja-aastane Eesti vabariik on parim näide sellest, kuidas suured 
muutused maailmas mõjutavad ühe riigi ja rahva teed ajas ja ruumis. 
Sajast aastast oleme olnud ise oma saatuse peremehed veel alla 
poole. See sunnib meid tähelepanelikumalt mõtestama, miks ja 
kuidas on maailma muutumine mõjutanud Eesti käekäiku. Sama 
tähtis on igal hetkel tajuda, mida just praegu maailmas toimuv võib 
Eestile kaasa tuua või millise võimaluse pakkuda.
 Kuigi Eestil on maailma suurtest muutustest päris palju karta, 
kaaluvad võimalused need ikkagi üles. Riikidevahelises konkurentsis 
on esimest korda oma eelised maailma liidriks kujunemisel ka 
väikeriikidel. Globaalne internet ja digitaliseerumine, mis on viimase 
neljakümne aasta üks märkimisväärsemaid revolutsioonilisi muutusi 
kogu varasemat inimkonna ajalugu arvestades, lubab Eestil olla 
unikaalses positsioonis ja seda tuleb kasutada.
 Ajakirjanik ja poliitik Marko Mihkelson avab raamatus laiale 
lugejaskonnale huvipakkuvalt oma nägemuse sellest, kuidas maa-
ilmas meie ümber toimub ajaloo suurim murdehetk. Käsitlemist 
leiavad teemad Venemaast Hiinani ja kliimamuutustest sõltumatute 
inimesteni.

Kirjastus Varrak
336 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 45290

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

NAISED, KES 
ARMASTAVAD LIIGA PALJU
Robin Norwood

See New York Timesi ajatu bestseller on aidanud miljoneid maailma 
naisi, kes on kimpus liigse klammerdumisega oma partnerisse. Autor 
uurib: miks on nii paljud naised armunud valedesse meestesse; 
meestesse, kes on emotsionaalselt kättesaamatud, hõivatud töö, 
alkoholi või teiste naistega; meestesse, kes ei vasta neile armastusega? 
 Selles suurepärases raamatus aitab autor niisugustel naistel 
end ära tunda ning muuta oma senist destruktiivset armastuse 
käitumismustrit. Kui armastus tähendab elamist pidevas valus, siis on 
just see teos kohustuslik lugemisvara. 
 Käesolevas raamatus on autorilt uus eessõna ja täiendatud lisasid. 

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

Erakordne eneseabiraamat, mida loed 
nagu haaravat põnevikku. See kaunilt kirjutatud 
intelligentne teos võib aidata naistel muuta 
oma sõgeda armastuse mustrit.  

– Los Angeles Times

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35



10    02/2019

ILUKIRJANDUS

ITAALIA KINGAD
Henning Mankell

Stockholmi saarestiku kau-
geimal saarel elab eraklik 
Fredrik. Ühel hommikul 
seisab jääl Harriet, kelle ta 
üle kolmekümne aasta tagasi 
maha jättis. Nüüd on Harriet 
suremas haige ja nõuab 
Fredrikult ühe lubaduse täit-
mist. Koos teevad nad sõidu, 
mis osutub mitmes mõttes 
vapustavaks. Ühtaegu lõbus ja 
nukker romaan räägib nii sur-
mast ja valust kui ka rõõmust 
ja elutahtest. 

MEES MAJAKAS
Erik Valeur

Vanas valges majakas elab 
lapsest saati üks eriskumma-
lise saladusega mees. Tugeva 
ühiskondliku sõnumiga põnevik 
räägib isemoodi lastest, kes 
kasvavad oma eripäraga üles 
ega saa sellest iial päriselt lahti. 
Vaimudest ja surmast − ja 
universumist − ning võimu-
meestest, ärigurudest ja mee-
diastaaridest. Ning saladustest, 
mida üritatakse varjata nii 
iseendi kui ka teiste eest.

CAMINO SAAR
John Grisham

Vargajõuk korraldab hull-
julge röövi Princetoni ülikooli 
Firestone’i raamatukogu all 
asuvast varakambrist. Bruce 
Cable peab populaarset raa-
matukauplust, kuid tegelikult 
teenib ta raha haruldaste 
raamatute vahendajana. 
Salapärane naine pöördub 
loomekriisis noore kirjaniku 
Mercer Manni poole palvega 
Bruce Gable raamatusõprade 
hulka infi ltreeruda. 

MAAPÕU
2. osa 
„Deemonite” sarja 5. raamat

Peter V. Brett

Ennemuistsetest aegadest 
luusisid öös verejanulised dee-
monid, hõrendades inimkonna 
laiali pillatud riismeiks, keda 
kaitses pooleldi unustatud võlu-
kunst. Siis kerkis esile kaks san-
garit – lähedased kui vennad, 
aga lahutatud kibeda reetmise 
tõttu. „Deemonite” sarja eelmi-
sed raamatud olid „Maalingu-
tega mees”, „Kõrbeoda”, „Päise 
päeva sõda” ja „Pealuutroon”.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Aaloe
224 lk, pehme köide, 143 × 203 mm
KOOD 43104

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Vahtre
268 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 45726

Kirjastus Varrak
Taani keelest tõlkinud Jaan Pärnamäe
408 lk, pehme köide, 150 × 230 mm
KOOD 44583

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Saaber
360 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 45894

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
26.10

KLUBIHIND

20.85

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

17.00

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

ROOTSI KUMMIKUD
Henning Mankell
„Rootsi kummikud” on iseseisev järg Henning Mankelli romaanile „Itaalia kingad”. 
Vaheda sulega kirjeldab autor eaka mehe eluvõitlust: armastust, kaotusi, valesid ja 
vananemist. 
 Ühel hommikul ärkab pensionile jäänud arst Fredrik Welin selle peale, et tema 
saarestikumaja on üleni leekides. Ta jõuab vaevu eluga välja, kaasas ainult kaks 
vasaku jala kummikut. Ta asub elama vanasse haagiselamusse, piirdudes vaid eluks 
hädavajalikuga. Nagu sellest oleks vähe, kahtlustab politsei, et ta pani ise oma 
majale tule otsa. Fredriku ellu toob veelgi rohkem segadust tütar Louise’i saabumine, 
kelle hulljulge ja kompromissitu elustiili tõttu satub isa vanuigi veel Pariisi oma noo-
rusaja radadele. Lisaks armub ta ülepeakaela endast kolmkümmend aastat noore-
masse ajakirjanikku Lisa Modini, kes tuleb tulekahjust artiklit kirjutama. 

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe
304 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 45689

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

16.95
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LUGU UUEST 
PEREKONNANIMEST
Napoli-romaanide sarja II osa

Elena Ferrante

Lugejateni jõuab Elena ja Lila 
loo järgmine vaatus. Lila on 
hiljuti abiellunud ja asunud 
tegutsema perekonnaäris, Elena 
aga jätkab õpinguid ja maailma 
avastamist. Armastus, armu-
kadedus, perekond, vabadus, 
pühendumine ja eelkõige 
sõprus – just need märksõnad 
on mõlema naise elus olulised. 
Abielu näib olevat Lila jaoks 
ahistav, vajadus end tõestada 
osutub Elena jaoks kohati liiga 
raskeks koormaks. 

LÕÕMAV MAAILM
Siri Hustvedt

Maruvihasena, et New Yorgi 
kunstimaailm talle kui nais-
kunstnikule tähelepanu ei 
pööra, korraldab Harriet Burden 
eksperimendi: ta varjab oma 
identiteedi meeskunstnike 
„maskide” taha. Näituste edu 
näib kinnitavat Burdeni eeldust, 
et mehena on kunstimaailmas 
tähelepanu pälvida oluliselt 
lihtsam. Ent kui Harriet oma 
maskid langetab, ei jää sugugi 
kõik teda kui autorit uskuma. 

MINU GENIAALNE 
SÕBRANNA
Napoli-romaanide sarja I osa

Elena Ferrante  

Itaalia nüüdiskirjanduse ühe 
tähelepanuväärsema autori üle 
maailma erakordselt populaar-
seks kujunenud Napoli-romaa-
nide sarja esimene raamat viib 
lugejad 1950. aastate Napoli 
vaese ja troostitu linnaosa 
tänavatele, kust saab alguse 
Elena ja Lila elukestev sõprus. 
Tüdrukud käivad koos koo-
lis ning avastavad koos oma 
karmi ja elust pulbitsevat 
naabruskonda.

VICTORIA
Daisy Goodwin

Paljudele tundus ennekuulmatu, 
et 18-aastasest ema mõju all 
olevast Victoriast pidi saama 
Suurbritannia kuninganna. 
Ometi, alates hetkest, mil 
kuningas William IV suri, üllatas 
noor kuninganna kõiki: ta ise-
seisvus. Minister lord Melbour-
ne’ist sai Victoria era sekretär 
ja oleks ehk võinud saada ka 
midagi enamat, kuid kõik olid 
veendunud, et kuningannal 
tuleb abielluda igava prints 
Albertiga. 

Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud Tiina Randviir
256 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 45092

Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud Tiina Randviir
272 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 39008

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Nurm
416 lk, kõva köide, sari „Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 45061

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Karin Suursalu
360 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 44460

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

15.45

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

16.95

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

UUDISEID NEBOŠOVOST
Indrek Silver Einberg

Raamatu peategelane on uudishimulik ja taiplik Hiiumaa tüdruk Liisa, kes tuleb 
läinud sajandi algul Tallinna ja töötab end üles Telefunkeni fi rma esindajaks Eestis.
Pärast Siberist asumiselt tagasi pääsemist abiellub ta NKVD kapteniga, et saada 
puhtad paberid oma kunagisele kallimale Tambetile, kes on end pärast sõda või-
mude eest varjanud ja on ellujäämise huvides sunnitud abielluma Liisa õe Hildaga.
 Seesama NKVD kapten aitab vajalikul hetkel teha nii, et Tambeti ja Hilda poeg 
saaks Nõukogude Liidust põgeneda ega satuks sõjaväekohuslasena Afganistani. 
Tugevad karakterid, hoogne süžeearendus, taustaks nii igapäevaelu kui ka ajaloo-
lised keerdkäigud – „Uudiseid Nebošovost” on värvikas panoraam, mis hõlmab 
80 aastat meie lähiminevikust (1921–2000).

Kirjastus Varrak
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45733

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35
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LASTELE

MARU LUGU
Aarne Mägi

Kümneaastane poiss Maru 
saab ühel päeval teada, et pal-
jud asjad ei ole siin maailmas 
nii, nagu ta arvanud oli. See, 
mis juhtuma hakkab, on palju 
salapärasem kolmanda klassi 
poisi igapäevastest tegemis-
test ja sisaldab palju küsi-
musi. Maru on üks maru sell, 
kes koos oma sõprade Arksi, 
Idu ja Silviaga salapärastele 
küsimustele lahendusi otsima 
hakkab.

JONNIMETSA JONN
Ingrid Ulst

Ühte täiesti tavalisse kodusse 
kolib sisse üks täiesti eba-
tavaline tegelane. Ta kutsub 
ennast ise Johanneseks, kuid 
üldiselt tuntakse teda Jonni 
nime all. Väikese Adele kodus 
hakkab toimuma asju, mis 
ikka aeg-ajalt juhtuvad see-
tõttu, et lastele Jonn õla peale 
istub ja pahandusi sosistab. 
Tegemist on esimese raama-
tuga Jonni-lugudest.

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

Kirjastus Alle-Saija Teatritalu
160 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 888849

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

12.70

KÄPP JA 
KAPSARULLIPLANEET
Sandra Vungi
Kümneaastane roheliste juuste ja toreda maakeelse nimega 
isepäine tüdruk Käpp avastab oma sünnipäeval müstilise musta 
kosmosesõiduki, mis viib teda fantastilistele seiklustele teistel 
taevakehadel. Ühel neist kohtub Käpp südantsoojendava memmega, 
kelle planeedil vahetuvad aastaajad iga päev. Sealt leiab Käpp 
endale ka uue karvase sõbra, paksu valge inimkeelt kõneleva 
kassi nimega Kroi. Koos lähevad nad juba uskumatule missioonile 
päästma memme lapselapsi Kapsarulliplaneedilt kurja naisvalitseja 
Voluptuse käest. Käpp ja ta sõbrad peavad läbi elama nii mõndagi, 
millest nii väikesed lapsed ei oskaks undki näha. Nad kohtuvad 
kadunud rahvaga, seiklevad hallil tehaseplaneedil ja püüavad 
vaenulikult hulkurplaneedilt eluga pääseda. Sandra Vungi (29) 
on viie populaarse kokaraamatu ja ühe lasteraamatu autor ning 
trummar. Ta on 2009. aastast pidanud retseptilehte www.taimetoit.
ee ning aja jooksul loonud tuhatkond taimse toidu retsepti.

Kirjastus Varrak
116 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 45900

LASTELE

KÄPP JA 
KAPSARULLIPLANEET
Sandra Vungi
Kümneaastane roheliste juuste ja toreda maakeelse nimega 
isepäine tüdruk Käpp avastab oma sünnipäeval müstilise musta 
kosmosesõiduki, mis viib teda fantastilistele seiklustele teistel 
taevakehadel. Ühel neist kohtub Käpp südantsoojendava memmega, 
kelle planeedil vahetuvad aastaajad iga päev. Sealt leiab Käpp 
endale ka uue karvase sõbra, paksu valge inimkeelt kõneleva 
kassi nimega Kroi. Koos lähevad nad juba uskumatule missioonile 
päästma memme lapselapsi Kapsarulliplaneedilt kurja naisvalitseja 
Voluptuse käest. Käpp ja ta sõbrad peavad läbi elama nii mõndagi, 
millest nii väikesed lapsed ei oskaks undki näha. Nad kohtuvad 
kadunud rahvaga, seiklevad hallil tehaseplaneedil ja püüavad 
vaenulikult hulkurplaneedilt eluga pääseda. Sandra Vungi (29) 
on viie populaarse kokaraamatu ja ühe lasteraamatu autor ning 
trummar. Ta on 2009. aastast pidanud retseptilehte www.taimetoit.
ee ning aja jooksul loonud tuhatkond taimse toidu retsepti.

Kirjastus Varrak
116 lk, kõva köide, 168 × 240 mm116 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 45900

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.60

24

51
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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 eurot. Muudel juhtudel maksab pakikappi saatmine 

2.90 eurot.

 Omniva kullerteenus maksab 4.80, välja arvatud juhul, kui 

tellimuse hind on vähemalt 50 eurot.

 Kui oled valinud paki kättesaamiskohaks mõne meie 

teeninduspunktidest, ei lisandu postimaksu ühelgi juhul.

HEA 
RAAMATUKLUBI LIIGE!
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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

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.  Henning Mankelli uus romaan, 
mis on iseseisev järg „Itaalia kingadele”.

2. New York Timesi ajatu bestselleri 
„Naised, kes armastavad liiga palju” autor.

3. Katrin Pautsi põnevusromaan, 
mida on klubiraamatu ostjatel veebruaris 
võimalik soodsalt saada.

4. Veebruari eripakkumine.

5. Raamatu „Soome-ugri saladused” autor.

6. Peategelane Indrek Silver Einbergi romaanis 
„Uudiseid Nebošovost”.

7. Ajakirjanik, poliitik, uue raamatu autor Marko...

8. Trummar, paljude populaarsete taimetoidu 
kokaraamatute autor, kellelt on ilmunud värske 
lasteraamat.

9. Eesti maitse, mille nimi kõlab pigem nagu 
muusikariist.

10. Itaalia nüüdiskirjanduse tähelepanu väärsemaid 
autoreid, kellelt on ilmumas Napoli-romaanide sari.

11. Eesti suurim toiduajakiri, mille kolm aastatellimust 
klubiraamatu ostjate vahel välja loosime.

12. Kindlatele nõuetele vastavalt kasvatatud/toodetud 
toit.

13. Veebruari valikraamatu autori Daphne du Maurier’ 
üks populaarsemaid romaane.

22. veebruariks 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.  

Jaanuari ristsõna õige lahendus oli „Tasakaalus elu”. Jaanuari ristsõnale õige vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Arvo Veski  
Hiiumaalt. Õnnitleme!
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UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE
II osa
Agatha Christie  

328 lk, kõva köide

KOOD 39367

ROHELINE 24/7
Jessica Nadel

176 lk, kõva köide

KOOD 39275
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TALLINNAS:

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

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

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

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

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Triin Raa
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! veebruar 2019

VEEBRUARI KLUBIRAAMAT

 Kristina ja Tiit Efert 

EESTI MAITSED

veebruar 2019

• Kohalik toit kui elustiil

• Põnevad retseptid

• Inspireerivad fotod

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. veebruar

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.  Pakikappidesse tellides on sinu jaoks ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja pakid, mille hind on 
vähemalt 50 €. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 €. Kulleriga tel-
lides lisandub alates 1. märtsist postikulu 4.80 eur igal juhul välja 
arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 50 €. Raamatuklubi 
teeninduspunkti tellides 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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Kirjastus Varrak
176 lk, pehme köide

140 × 210 mm
KOOD 44019
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
12.10

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

5.00

KADUNUD NAINE
Sheila O´Flanagan

Imogenil on plaan. 
Ehkki pealtnäha lait-
matus abielus imet-
lusväärse mehega, 
on ta ometi juba paar 
aastat salamahti raha 
kõrvale pannud, et 
põgeneda esimesel 
võimalusel...

Tõlkinud Krista Suits
368 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 40691 

AASTA AIAS
Märkmik-kalender 
2019

Kalender on üles 
ehitatud nädala kaupa, 
ära on toodud Päikese 
ja Kuu tõusud ning 
loojangud, liikuvad ja 
riiklikud pühad, aasta-
aegade algused, täht-
samad rahva kalendri 
pühad jms

208 lk pehme spiraalköide
148 × 203 mm

KOOD 44712

PUHKUS PAPAGA
Dora Heldt

Christine kavatseb 
minna Norderney saa-
rele puhkama ja appi 
sõbranna Marleeni 
uut kõrtsi remon-
tima. Aga siis rabab 
ema teda nõudmisega 
võtta kaasa ka oma isa 
Heinz. 

Sari „Varraku ajaviite
romaan”
Tõlkinud Reet Weidebaum
240 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 43050

Kirjastus Varrak
176 lk, pehme köide

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

KALASTAJA ABC
Hanno Kask

Raamatus räägitakse populaarsematest püügikaladest, 
kalastuskohtadest ja kalastusviisidest. Ühegi teemaga ei 
minda liiga süvitsi, mis tähendab, et raamatut on lihtne 
lugeda ka võhikul. Siiski leiab raamatust hulga autori 
tähelepanekuid ja nippe konkreetsete kalastusviiside ja kalade 
püügi kohta. Ühelgi juhul pole ka otsi vette jäetud, vaid alati 
antakse soovitusi, kuidas tõsisema huvi korral asjaga edasi 
minna. Raamat on illustreeritud rohkete fotodega.




