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KLUBIRAAMAT

Oled alati elu, maailma ja suhete mõtestamisega tegelenud, üha enam ka 
kirja sõnas. Sinu artiklid annavad aimu, et analüüsid palju nii ennast kui 
teiste inimeste psühholoogiat. 
Jah, psühholoogia huvitab mind väga. Mulle meeldib kuulata inimeste lugusid 
ja ma näen, et üldjoontes on meie ootused ja probleemid sarnased – me kõik 
ihkame tunda armastust, aga ei taha kuidagi näha armastuse realistlikumat 
poolt. Kujutame ette, et armastus peaks olema lihtne ja mugav, et kui see vajab 
pingutamist ja sisaldab ka pettumist, siis pole see justkui „õige”. Kui me pettu-
me oma kaaslases, on see justkui vale valiku küsimus, aga mis juhtub siis, kui 
pettume oma enda vanemates või lastes? See ei ole ju vale valik? See tähen-
dab, et asi on meie ootustes armastusele, mis on ebareaalsed. Kui näeksime ja 
mõistaksime, et tõelises armastuses ongi erinevad tahud, protsessid ja et see 
nõuab õppimist, pingutamist ning kui veel usaldaksime neid arenguid, ilma 
vastuvõitluseta või põgenemiseta, saaksime juba väikeste sammudega päris-
armastamisele lähemale. 

Raamatu „Väikeste sammude jõud” autorid räägivad palju hetkes kohal 
viibimisest, sellest, et see teebki õnnelikuks. Mis sind õnnelikuks teeb? 
Ja mis aitab asju parandada?
Ma arvan, et õnnelikkus seisneb tasakaalus. Töö ja puhkuse, suhtluse ja vaikuse, 
andmise ja saamise ja kõige üldisemalt – keha, vaimu ja hinge tasakaalus. See 
tasakaal nõuab suurt harjutamist, seda enam, et me pole siin maailmas üksi, 
meie lähedased oma tasakaalutustega mõjutavad meid omakorda. 
     Minu meelest on valu eest mitte põgenemine peamine, mis aitaks meil asju 
parandada, puhastada. Aga inimesed üldjuhul otsivad hetkelist mugavust, 
eitades ja tunnistamata asju, mis neile haiget teevad. Ometi mässivad nad nõnda, 
tõde ignoreerides ja meeli ära petta püüdes end üha enam valusse. See on para-
doks. Ja see lõhestab inimest. 

Mis sulle selle raamatu juures meeldis? 
Mulle meeldis, et „Väikeste sammude jõud” on hästi mõistetav raamat ja kordab 
üht väga olulist momenti – tihtipeale on inimesed muutuste tegemisel äärmus-
likud. Ülekaalulised hakkavad end järsku näljutama, keerulises suhteolukorras 

SAA ENDAGA
PAREMAKS
SÕBRAKS

Palusime meie juuli klubiraamatut 
sirvida armastatud eesti 
džässlauljal, emotsionaalsel 
muusikul ja tundlikul inimesel 
HEDVIG HANSONIL

Südasuvi on loodetavasti kõigi 
jaoks natuke vähem pingeline aeg, 
kuid enamiku aastast peame toime 
tulema erinevate ülesannetega, 
seda enamasti ikka kiiresti ja 
korraga. Püüame ja püüame ja siis 
jookseb ikka „juhe kokku”. Ehk on 
just juulikuu, kui kohustusi ja isegi 
häirivaid uudiseid näib hoopis 
vähem olevat, sobiv selleks, et 
rahulikult mõelda ja analüüsida, 
kuidas selle kõigega paremini 
toime tulla. 

Iiri psühholoogide raamat 
„Väikeste sammude jõud” on väga 
loogiline, julgustav ja mõistetav 
ka igasuguste eelteadmisteta 
psühholoogias. Enamik inimesi 
peaks lugedes ennast või siis mõne 
oma lähedase ära tundma. Abi, 
võtted ja soovitused on praktilised. 
Kui mõni raamat on kiires 
tänapäevas peaaegu igaühele 
vajalik, siis on seda just „Väikeste 
sammude jõud”!

Klubiraamatu autorid rõhutavad 
hetkes kohalviibimist kui 
õnnetunde alust. Sellega võib 
kindlasti nõus olla. Olgu meil 
kõigil oskust vähem minevikus 
elada ja tuleviku pärast muretseda. 
Tunnetagem ja nautigem 
käesolevat hetke, päeva, suve.

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
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kannatatakse ehk aastaid ja siis minnakse lahku nõnda, et 
eluaeg ei suhelda, valu ja trots on nii suured! Või hakkab mitte-
sportlik inimene järsku stressist tegema sporti nõnda intensiiv-
selt, et see on lausa eluohtlik. Lõppkokkuvõttes ei ole äärmuslik-
kus mitte ainult jätkusuutlik, vaid lausa laastav. 
      Meil kõigil on asju, millega on vaja tööd teha, kel liigse 
tormakusega, kel hoopis enda allasurumisega, aga mõistlik oleks 
alustada just nimelt väikeste sammudega, harjutada end tasapisi 
vanu mustreid murdma. Nii on võimalik säästa ennast ja teisi 
ning saada püsivamat kasu. Mulle olid inspireerivad ka mõtted 
kirjanikelt-� losoo� delt iga peatüki alguses, näiteks: „Tõde, mida 
paljud inimesed ei taipa enne kui hilja, on, et mida rohkem te 
püüate kannatusi vältida, seda rohkem te tegelikult kannatate, 
sest mida suurem on teie hirm haiget saada, seda väiksemad ja 
vähem olulised asjad teid painama hakkavad.” (� omas Merton) 

Kellele ja miks võiksid raamatut soovitada?
Raamatut soovitaksin kõigile, kes otsivad vastuseid küsimuse-
le, kuidas ikkagi olla tegelikult õnnelikum. Välised asjad ei tee 
meid õnnelikeks, kui, siis ehk vaid hetkeliselt. Õnn ja heaolu 
tulenevad meie sisemisest maailmast, selle korrastatusest ning 
seeläbi ka paremast suhtlemisest ümbritsevaga. See on asi, 
mida kahjuks sageli ei mõisteta ja mida sellest raamatust võiks 
õppida. 

Mis see suvi toonud on ja veel toob? Mis tööalaselt käsil?
Suvi on üürike ja juba juuli käes! Juulis ootab mind kümne 
kontserdiga ringreis Eestimaa mõisates, ootan seda väga. Hea 
meelega tegelen ka aiatöödega, naudin õite ilu ja viljade valmi-
mist. Puhkan aktiivselt, käin palju looduses ja ujumas. Kogun 
looduselt ja inimsuhetest inspiratsiooni ja siis kirjutan. Kas 
mõne laulu või hoopis mõtiskluse kirjalikus vormis. Loomine 
tasakaalustab.
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VÄIKESTE SAMMUDE 
JÕUD
Kuidas teha väikseid, aga tõhusaid muudatusi, 
kui kõik kasvab üle pea
Aisling ja Trish Leonard-Curtin

Kas kannatate vaimse ülekoormuse all, 
sest peate liiga paljuga toime tulema?
Kas olete märganud, et viimasel ajal tunduvad lausa 
pooled inimesed kannatavat vaimse ülekoormuse all? 
Kunagi varem ei ole meilt oodatud, et oleksime vahet-
pidamata nii mitmes mõttes „liinil”. Võib tunduda, et 
nõudmiste piirid muudkui nihkuvad. Meil palutakse 
teha järjest rohkem ja rohkem, kasutades aina vähem ja 
vähem aega, energiat ja ressursse.
 Selle asemel et oodata suuri ja pöördelisi hetki, mida 
võite ootama jäädagi, saate muuta oma elu lihtsate 
väikeste otsuste ja tegude kaupa, et iseenda vajadusi 
rohkem arvestada ja näha uusi väljavaateid. Selles aitab 
teid väikeste sammude jõu meetod.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Martina Piir
248 lk, kõva köide, 136 × 206 mm
KOOD 47010

Kui mõistus ütleb teile, et te ei suuda 
halba olukorda muuta, ei väärigi midagi 

paremat, või kui kardate kaotada seda, 
mis teil juba on, siis on see lihtne ja 

tõhus raamat just teie jaoks.

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

13.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Raamat koosneb neljast osast. 

ESIMENE OSA aitab teil piiritleda oma mugavustsooni ja teha kindlaks 
need tegevused, mida ajendab soov liikuda rahuldust pakkuvama elu 
suunas, ja need tegevused, mida ajendab soov kontrollida või vältida 
teatud kogemusi. 

TEINE OSA aitab välja selgitada, mis peab muutuma, et saaksite elada 
eesmärgistatumat ja tähendusrikkamat elu.

KOLMANDAS OSAS antakse teie käsutusse väikeste sammude jõu 
tööriistad ja jagatakse peamisi oskusi ja strateegiaid, näidates, kuidas 
muuta oma praegusi ebatõhusaid reaktsioone vaimsele ülekoormusele. 

NELJANDAS OSAS tuuakse välja väikesed kokkuvõtlikud punktid, 
tarkuseterad ja vahendid, et hoida edu, milleni väikeste sammude jõu 
rakendamine teid viib.

Raamatu lõpuks, kui olete astunud ühe pisikese sammu teise järel, on teie 
käsutuses komplekt kasulikke tööriistu, mida saate kasutada ka kõige 
rängema vaimse ülekoormuse vastu. See on oskuste kogum, mille juurde 
saate tagasi pöörduda iga kord, kui elu ootused ületavad taluvuspiiri, ja 
mille hulgast saate valida igas olukorras sobiva, et saavutada väikesi, kuid 
võimsaid muutusi.

AISLING LEONARD-CURTIN ja DR TRISH 
LEONARD-CURTIN on psühholoogide 
tandem, kes juhivad üheskoos 
Iirimaal ACT Now Purposeful Living 
teraapiakeskust ning nende kutsumus 
on julgustada inimesi elama täiel 
rinnal, olles hetkes kohal ja püüeldes 
järkjärguliste muudatuste meetodi abil 
elamisväärse elu poole. Nad elavad ja 
töötavad Dublinis, esinedes ja koolitades 
regulaarselt ka mujal Euroopas ning 
USA-s.

Kas olete märganud, et viimasel ajal näib 
iga teine inimene, kellega te vestlete, 
kannatavat vaimse ülekoormuse, nn 
juhtme kokkujooksmise all? Keda ei kurna 
tööelu, seda kurnab tõenäoliselt isiklik 
elu. On olemas väikesed, aga tõhusad 
vahendid ja strateegiad, mis aitavad ükskõik 
millist vaimselt liiga koormavat seisundit 
kergendada ja mõista, mida konkreetsel 
hetkel kõige otstarbekam teha oleks. Ja 
sellele teekonnale meie raamat teid viibki.

Selle raamatu põhieesmärk on õpetada teile 
oskust liikuda edasi väikeste hallatavate 
sammude haaval. Sellega seoses tuleb 
mõnikord taluda lühiajalist valu. Kuid meie 
kogemus ja nende inimeste kogemus, kellega 
oleme töötanud, näitab, et pikaajaline kasu 
korvab selle kõigiti. 
    Selles raamatus oleme lahti harutanud 
hulga elupäästvaid ja -parandavaid oskusi, 
teinud neist väikesed, kergesti seeditavad 
portsjonid, mida te saate kasutada 
ükshaaval, tasapisi hoogu kogudes, et 
saavutada soovitud suured muutused, järk-
järgult, aga pöördumatult.

Aisling ja Trish Leonard-Curtin
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Aisling Leonard-Curtin ja dr Trish Leonard-Curtin 
on psühholoogide tandem, kes juhivad üheskoos Iirimaal ACT Now Purposeful 
Living teraapiakeskust ning nende kutsumus on julgustada inimesi elama täiel 
rinnal, olles hetkes kohal ja püüeldes järkjärguliste muudatuste meetodi abil 

elamisväärse elu poole. Nad elavad ja töötavad Dublinis, esinedes ja koolitades 
regulaarselt ka mujal Euroopas ning USA-s.

Kas kannatate vaimse 
ülekoormuse all, sest peate liiga 

paljuga toime tulema? 
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marisya / StocKNick 
Fotod autoritest:
Aoife Herrity 
Kaanekujundus: Ami Smithson
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Kuidas teha väikseid, 
aga tõhusaid muudatusi, 
kui kõik kasvab üle pea

Aisling ja Trish Leonard-Curtin

Väikeste
sammude

jõud

„Viimaks ometi üks raamat, mis õpetab sammhaaval ja  
käegakatsutavalt oma elu muutma, väikeste tegude kaupa.”  

Russ Harris, rahvusvahelise bestselleri  
„The Happiness Trap” („Õnnetunde lõks”) autor

ISBN 978-9985-3-4701-0

9  789985 347010

SILMAKLAPPIDE EEMALDAMISE KUNST

Võime kulutada terve elu oma peas
elavate koletiste eest põgenemisele.

Pema Chodron

„HEA” VÕI „HALB”?
Paljud eneseabiõpikud püüavad müüa ideed, et me peame kogu aeg 
mõtlema positiivseid või õnnelikke mõtteid. Paraku ei tugine see idee 
ei teadusele ega uuringutele. Ulatuslik teadusuuring selgitas välja, et 
positiivsed mõtted ja jaatused võivad tõesti olla kasulikud, kui oleme 
juba iseendaga rahul. Kuid kui tunneme niigi, et oleme vaimselt täiesti 
üle koormatud, võivad jaatused tuua meile rohkem kahju kui kasu. 
Samuti võib kujuneda probleemiks, kui meid pimestab mõte, mida 
paljud peaksid heaks või positiivseks. Oletame, et teid pimestab mõte, 
et olete absoluutselt imeline ja teie soovid ja ihad on absoluutselt 
ülimuslikud. Eemaldumiskäigud, mida te võite teha, kui teid pimestab 
mõte „Ma olen imeline ja mul on alati õigus” võivad hõlmata näiteks 
mitte oma tegude eest vastutuse võtmist või teiste süüdistamist, kui 
asjad ei toimi, nõnda jääb tõde selgumata ja kokkuvõttes teie isiksus ei 
arene.
 On kõige õigem mitte lasta mõtetel oma vaatevälja kitsendada, 
isegi kui need mõtted tunduvad positiivsed või lohutavad, kui need 
viivad teid ikka ja jälle samade eemaldumiskäikudeni, mis takistavad 
teie arengut.

Väikesed silmaklappidest vabanemise strateegiad:
1. Lubage endale (ajutist) eneseõigustust.
Meie seitsmest sammust koosnev juhend, kuidas kirjutada tsenseeri-
mata ja ehk ka eneseõigustuslik ülevaade soovimatust olukorrast.

Loe edasi lk 148

Tuhande lii pikkune teekond algab 
esimesest sammust.

Laozi
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Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

KLUBIRAAMAT

Kõigi vahel, kes ostavad juulis klubiraamatu 
„Väikeste sammude jõud”, loosime välja
3 stiilset ripptooli
tuppa või terrassile.

 kanga materjal 80% puuvill ja 20% polüester
 maksimaalne kandevõime 100 kg
 loosimine toimub 19. augustil

Mai klubiraamatu „Eesti elusloodus” ostjate vahel loosisime välja kolm ajakirja 
Eesti Loodus aastatellimust. Seekord naeratas loosiõnn järgmistele klubiliikmetele:
Maie Põldroos Tallinnast, Urve Tikka Hiiumaalt Kärdlast ja Kersti Näär Tartust. 

Õnnitleme!

Võida tool, 

mis sobib lugemiseks ja 

mõnusateks mõtisklustesks!

Kõigi vahel, kes ostavad juulis klubiraamatu 

mis sobib lugemiseks ja 

mõnusateks mõtisklustesks!
mõnusateks mõtisklustesks!
mõnusateks mõtisklustesks!

„Viimaks ometi üks raamat, mis õpetab sammhaaval ja 
käegakatsutavalt oma elu muutma, väikeste tegude kaupa.”

Russ Harris
 rahvusvahelise bestselleri „The Happiness Trap” („Õnnetunde lõks”) autor

SUE
Suele mõjus rängalt tema 
75-aastase ema hiljutine dement-
suse diagnoos. Kui keegi peab 
hakkama toime tulema lähedase inimese 
haiguse või tervisemurega, olgu see siis füüsi-
list või psüühilist laadi, on äärmiselt loomulik, et olukord 
tekitab peas mõtete tulva. Kuid tänapäeva ühiskond ei 
võimalda meil oma mõtete kogu spektrit omaks võtta, 
eriti kehtib see mõtete kohta, mida peame „halvaks”, 
„valeks” või „ebamoraalseks”.

Kui palusime Suel seda harjutust teha, oli ta pehmelt 
öeldes vastu. Ta protesteeris: „Mida see paremaks teeb?” 
Ja: „Ma lähen ainult väga kurvaks ja vihaseks ja siis ei ole 
minust kellelegi kasu.” Ja: „Ma ei taha oma tsenseeri-
mata mõtteid jagada, võib-olla hakkate minust halvasti 
mõtlema.”

Sellised vastuväited, tõrksus ja barjäärid on üsna 
tavalised. Julgustasime Sued seda harjutust siiski tegema 
ja palusime tal leida kaalul olev sisemine väärtus, mis 
oleks piisavalt oluline, et taluda ükskõik millist lühi-
ajalist ebamugavust. Sue jaoks oli piisavalt suur väärtus 
olemas – tema suhe emaga, samuti suhe partneri ja las-
tega, kellega ta oli alates ema diagnoosi teadasaamisest 
käitunud järjest tõredamalt.

Suel oli raske seda harjutust teha. Ta teadvustas 
järgmisi tsenseerimata mõtteid, mida ta tavaliselt varjas, 
kartes, et neid pannakse pahaks või teda peetakse väikla-
seks:

• Miks see minu ja minu perega toimub?
• Ma ei peaks nii isekas olema.
• Kui kaua see kestab?

• Kui halvaks olukord läheb?
• Dementsus on kohutav. Mis siis, kui 

see juhtub ka minuga?
• Ma ei taha oma ema näha ega tema man-

dumisele tunnistajaks olla.
• Ma tean, et ma ei peaks nii mõtlema, aga mõni-

kord ma soovin, et ta oleks selle asemel pigem surnud. Olen 
kohutav inimene, et nii mõtlen.

• Ma ei tule sellega toime.
• Ma igatsen oma ema.
• Ma olen vihane, et ta enam mulle toeks ei ole. Appi, kui 

isekas ja lapsik ma olen, et mul selline mõte on!

Nagu võite ette kujutada, ei olnud Suel kerge lubada 
endal oma mõtteid teadvustada ja kirja panna. Reaalsus on 
selline, et enamik inimesi mõtleb samalaadses olukorras 
kui mitte kõiki, siis vähemalt mõnd niisugust mõtet. Ent 
paljud inimesed kardavad neid endale või teistele tunnis-
tada, sest kardavad paista ebaküpsed, pirtsakad, vabandusi 
otsivad või isekad.

Mõtete allasurumise kõrvalmõju on kahjuks see, et need 
ei kao kuhugi. Tegelikult on nii, et ilma teadvustamata 
ja mingil viisil välja elamata kasvavad mõtted tihti aina 
suuremaks ja suuremaks ja pingutus nende allasurumiseks 
võib viia hulga väikeste eemaldumiskäikudeni, millel on 
erakordselt suur negatiivne mõju.

Pärast harjutuse sooritamist tundis Sue esmalt ärevust ja 
häbi. Kuid kui ta kirjutatu üle luges ja endalt küsis: „Kas ma 
mõtleksin oma sõbrast halvasti, kui ta samas olukorras nii 
mõtleks?”, avastas ta, et vastus on kindel ei. Selle harjutuse 
tegemine aitas Suel näha oma mõtteid kui ainult mõtteid, 
selle asemel et lasta neil silmaklappidena oma vaatevälja 
kitsendada. 

Loe edasi lk 151
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KOJUTULEKUD
Marcia Willett

Sadamaserval paneb kalurihüttide reale punkti vana graniitmaja. Algul 
kuulus see Nedi vanematele. Siis heitis Ned merel teenitud aastate järel 
siin ankrusse ja kodunes. Viimaks kolis sisse ka Nedi kadunud abikaasa 
õepoeg Hugo, kes vahetas Londoni väikese Cornwalli kaluriküla vastu. Olid 
ju siin möödunud tema rõõmuküllased koolivaheajad.
 See mereäärne maja on pelgupaik – ning nüüd tõmbab ta ligi teisigi 
sõpru-sugulasi. Nende seas on Dossie, keda vaevab pärast ema-isa surma 
ja poja abiellumist üksildus. Ning üle pika aja naaseb siia ka Nedi ja Hugo 
sugulane Jamie, kelle särav lendurikarjäär sai ootamatu punkti. Nii Dossie 
kui ka Jamie peavad uue eluga kohanema.
 Sedamööda, kuidas uustulnukad saabuvad ja vanad sõbrad 
taasühinevad, paljastuvad saladused, pannakse proovile uued suhted 
ning tärkavad tundevärelused. Sest siia tulijad taipavad, et see maja 
sadamamüüri ääres võtab nad avasüli vastu ning annab võimaluse … 
puhtalt lehelt alustamiseks. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Triin Tael
224 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 47102

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

KOJUTULEKUD
Marcia Willett

Sadamaserval paneb kalurihüttide reale punkti vana graniitmaja. Algul 
kuulus see Nedi vanematele. Siis heitis Ned merel teenitud aastate järel 
siin ankrusse ja kodunes. Viimaks kolis sisse ka Nedi kadunud abikaasa 
õepoeg Hugo, kes vahetas Londoni väikese Cornwalli kaluriküla vastu. Olid 
ju siin möödunud tema rõõmuküllased koolivaheajad.
 See mereäärne maja on pelgupaik – ning nüüd tõmbab ta ligi teisigi 
sõpru-sugulasi. Nende seas on Dossie, keda vaevab pärast ema-isa surma 
ja poja abiellumist üksildus. Ning üle pika aja naaseb siia ka Nedi ja Hugo 
sugulane Jamie, kelle särav lendurikarjäär sai ootamatu punkti. Nii Dossie 
kui ka Jamie peavad uue eluga kohanema.
 Sedamööda, kuidas uustulnukad saabuvad ja vanad sõbrad 
taasühinevad, paljastuvad saladused, pannakse proovile uued suhted 
ning tärkavad tundevärelused. Sest siia tulijad taipavad, et see maja 
sadamamüüri ääres võtab nad avasüli vastu ning annab võimaluse … 
puhtalt lehelt alustamiseks. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Triin Tael
224 lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 47102

VOYAGER 1 & 2

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

„Saiavorm,” lausub Hugo tunnustavalt. „Sa tead kõiki me nõrkusi, Dossie.”
Dossie kergitab kulmu. „Selles kahtlen ma küll tõsiselt.” Ta pööritab silmi ja pilgutab Hugole silma. „Nedil on 

kindlasti kõiksugu saladusi, millest ta ei iitsatagi.”
Ned naeratab tahes-tahtmata. Talle meeldib, kuidas Dossie kergelt fl irdib ja teda õrritab. Siis tunneb ta end jälle 

noorena, elujõulisena, elusana. Ja tal on tõepoolest saladusi, mida tal pole kavaski paljastada – kuid on ka nendega 
kaasnev süütunne. 

„Aga mina?” nõuab Hugo saiavormi taldrikutele kühveldades. „Kuidas on minu saladustega?”
„Ma arvan,” ütleb Dossie, leides kahvlid ja lusikad ning istudes siis laua äärde tagasi, „et sinu saladus on see, et 

sinus peitub mahasurutud kontsertpianist.”
Ned jälgib huviga Hugo nägu, millelt vilksatab üle terve rida ilmeid: üllatus, väike kulmukortsutus, suunurkade 

allapöördumine kerge näoviguri saatel.
„Sul võib õigus olla,” möönab Hugo. „Millest sul selline mulje on jäänud?”
Dossie silmitseb teda mõtlikult. „Vist sellest, kuidas su nägu muutub, kui sa mängima valmistud. Sa kaugened. 

Sa just nagu siseneksid kohe-kohe teise maailma, mida sa tegelikult siinsele eelistad.”
Dossie läbinägelikkus mõnevõrra jahmatab Nedi. Kunagi, Hugo viimastel kooliaastatel, oli ta lootnud, et poiss 

teeb klaverimänguga karjääri. Paraku polnud Hugo isa poja annet eales tunnistanud ega tõsiselt võtnud. Oleks Hugo 
ema endiselt elus olnud, oleks kõik võinud teiseks kujuneda.

„Aga igatahes,” ütleb Dossie parajasti, „pead sa tasuks magustoidu eest meile pärast õhtusööki mängima. Ja ära 
sa minu käest küsi, mida. Sa ju tead, milline võhik ma olen, ja sa küsid ainult selleks, et mulle kohta kätte näidata.”

Nüüd Hugo juba naerab. „Selge. Aga sina pead hakkama õppust võtma. Ma ehk mängin midagi Debussylt.”
„Vinge,” ütleb Dossie, kes räägib vahel oma pojapoja Jakey moodi. „Kas see meeldib mulle?”
„See on rõõm ja lust,” ütleb Hugo pühalikult. „Puhas rõõm ja lust.”
Kui nad naerma pahvatavad, vaatab Ned neid lõbustatud pilguga. Hugole ja Dossiele meeldib seda teha: tsiteerida 

repliike seriaalidest või fi lmidest, mida nad mõlemad paistavad teadvat.
Küll oleks imeline, mõtleb Ned, kui need kaks teineteisesse armuksid.
Neist saaks nii ilus paar: tumedate lokkis juustega Hugo, nii lahke ja südamlik, ja Dossie, nii tuhkjasblond, nii 

vaimukas ja elurõõmus. Nad mõlemad on helded, südantsoojendavad, hoolitsejad.
Aga eks mul ole alati see häda olnud, mõtleb Ned mõru muigega. Olin alati liiga varmas armuma. Liiga suur 

romantik. Liiga vastuvõtlik. Kui hirmus on olla väljast nii vana ja sisimas ikka nii noor. Ta mõtleb John Donne’i 
luuletusele:

Kahtmoodi narriks jään – 
kui armastan ja sellest juttu teen ...

Loe edasi lk 20

KATKEND RAAMATUST

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.80
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KLUBI SOOVITAB

KUTSIKA KASVATAMINE
Kutsikast korralikuks koeraks
Tuire Kaimio

„Kutsika kasvatamine” on asjalik ja põhjalik nõuanderaamat, mille 
abil tuleb toime ka päris algaja koerakasvataja. Peatükkide kaupa 
käsitletakse koera kasvatamise ja koolitamise erinevaid perioode ja 
probleeme vastavalt koera iseloomule ja tõule.
 Millist koeratõugu eelistada? Milline koer sobib kõige paremini 
lastega perele? Kuidas rahustada koera, kui tal tuleb lõigata küüsi 
või teha raviprotseduure? Sellest raamatust leiab vastused neile ja 
veel paljudele teistele küsimustele, mis tekivad igal koeraga perel.
 TUIRE KAIMIO on Soomes tuntud loomadekoolitaja. Eesti 
keeles on temalt varem ilmunud raamat „Koos hobusega”.

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Anu Suoninen
270 lk, kõva köide, 168 × 220 mm
KOOD 16542

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

KASSIDE 
VARJATUD ELU
Vicky Halls
Kas olete kunagi mõelnud, mismoodi näeb maailma kass ja mida ta 
teeb, kui teid silmapiiril pole? Selle raamatu abil saab selgeks, miks 
kassid käituvad just nii, nagu nad seda teevad.
 Oma esimeses rikkalikult illustreeritud raamatus vaatleb 
kasside hingeelu käsitlevate menukite autor Vicky Halls iga tahku 
kasside elus alates kassipoegade mängudest ja lõpetades kasside 
omavaheliste suhetega, räägib sellestki, kuhu nad suunduvad 
hämaruse saabudes ja millega tegelevad. Fotod, tõsielust pärit lood 
ja autori humoorikas jutustamisstiil aitavad mõista kasside maailma 
ning annavad ühtlasi ka väärt praktilist nõu igale kassipidajale.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Helje Heinoja
208 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 36441

Kas olete kunagi mõelnud, mismoodi näeb maailma kass ja mida ta 
teeb, kui teid silmapiiril pole? Selle raamatu abil saab selgeks, miks 

 Oma esimeses rikkalikult illustreeritud raamatus vaatleb 
kasside hingeelu käsitlevate menukite autor Vicky Halls iga tahku 
kasside elus alates kassipoegade mängudest ja lõpetades kasside 
omavaheliste suhetega, räägib sellestki, kuhu nad suunduvad 
hämaruse saabudes ja millega tegelevad. Fotod, tõsielust pärit lood 
ja autori humoorikas jutustamisstiil aitavad mõista kasside maailma 
ning annavad ühtlasi ka väärt praktilist nõu igale kassipidajale.

TAVAHIND

19.30

KLUBIHIND

15.45

Tutvustage uut kutsikat oma kassile ruumis, 
kust kass saab kergesti põgeneda. Vältige 
järelevalveta kohtumisi seni, kuni tundub, et 
mõlemad loomad on teineteise seltsis rahulikuks 
jäänud.

Loe edasi lk 190

Kas olete kunagi mõelnud, mismoodi näeb maailma kass ja mida ta Kas olete kunagi mõelnud, mismoodi näeb maailma kass ja mida ta 

Nüüd taas 
müügil!

Kauaoodatud 
kordustrükid 

ilmunud.
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ILUKIRJANDUS

SURNUD VESI
Ann Cleeves 

Ann Cleevesi viiendas Shetlandi-ainelises raamatus peab noor uurija 
Willow Reewes lahendama kaks mõistatuslikku mõrva. Taustaks saare 
karge loodus, naftasadam ja laiuv vesi. Kohati tundub Willow Reewesile, 
et ta sumpab vaid piimjas udus, suutmata tabada asja olemust. Oma 
pruuti leinav inspektor Jimmy Perez, kes kohalike oludega kursis, kuid 
depressioonis, tuleb vastutahtsi talle appi. Iga uus juhtlõng näib viivat 
uurimise uude suunda, aga lahendust ei paista. Kuni Jimmy Perez suudab 
kergitada katet mineviku salasuhetelt.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lauri Vahtre
312 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 46624

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

SELLISED 
ME OLEME
Golnaz Hashemzadeh 
Bonde 
Esitatud raevuka purskena, 
on „Sellised me oleme” lugu 
juurtetusest ja kaotusest, see 
on jutustus tugevast, kuid 
piinavast suhtest emade ja 
tütarde vahel. Oma väga 
otsese ja mõjusa stiiliga esitab 
Golnaz Hashemzadeh Bonde 
meile raskeid küsimusi. Mida 
me anname edasi oma lastele? 
Ja mida me võlgneme neile, 
keda armastame?

SURMAV VALGE
Robert Galbraith
Eradetektiiv Cormoran Strike’i 
büroo teeneid vajab üks tuntud 
poliitik ning tegeleda tuleb 
väljapressimisjuhtumiga. 
Taustaks 2012. aasta Londoni 
olümpiamängude sagin, sukel-
duvad Strike ja tema kaas-
töötaja Robin, kelle tunded 
teineteise vastu muutuvad 
aina keerulisemaks, rikaste ja 
ilusate maailma, mille fassaadi 
taga paljastub aga midagi 
sootuks inetumat ...

VESTLUSED 
SÕPRADEGA
Sally Rooney
21-aastane üliõpilane ja algaja 
kirjanik Frances usub, et 
eraomand on saatanast. Lõbus 
fl irt abielus Nickiga areneb 
kummaliseks läheduseks, mida 
kumbki oodatagi ei oska.

   Briljantselt täpne ja teravalt 
taiplik „Vestlused sõpradega” 
kujutab elavalt nooruse võlu ja 
karisid.

  Sally Rooney (snd 1991) on 
üks enim tähelepanu pälvinud 
noori Iiri kirjanikke. 

Ann Cleeves 

Ann Cleevesi viiendas Shetlandi-ainelises raamatus peab noor uurija 
Willow Reewes lahendama kaks mõistatuslikku mõrva. Taustaks saare 

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

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Allan Eichenbaum
592 lk, kõva köide
KOOD 46617

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

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Triin Tael
Sari „Moodne aeg”
272 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 46211

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

19.30

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND

20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND

20.50

KLUBIHIND

16.40

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

18.55
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LASTELE LASTELE 

KONN JA SÕBRAD
Max Velthuijs

Raamatus „Konn ja sõbrad” on kuus südant-
soojendavat lugu lastele ja vanematele. 
Üle maailma armastatud tegelaskuju Konna 
30. aastapäeva puhul välja antud kogumik 
sisaldab leebe huumoriga kirja pandud lugusid 
elulistel teemadel.
Max Velthuijs (1923–2005) on mainekaid 
auhindu pälvinud Hollandi kunstnik ja 
lastekirjanik.
 Juubelikogumikus on lood „Konn ja 
armastus”, „Konn ja linnulaul”, „Konn ja talv”, 
„Konn ja võõras”, „Konn ja hirm”, „Konn ja 
kangelane”.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Lii Tõnismann, 
Kerti Tergem
157 lk, kõva köide, 200 × 230 mm
KOOD 46266

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

13.35

OPERATSIOON 
PÄIKESELOOJANG
Detektiivibüroo nr 2
Jørn Lier Horst, Hans Jørgen Sandnes

Läbi Elvestadi kesklinna kihutav liiklushuligaan niidab Nora Bratlandi 
äärepealt jalust. Tiril ja Oliver on šokeeritud ja võtavad oma 
südameasjaks kiiruseületaja enne päikeseloojangut tabada. Üsna pea 
taipavad nad aga, et lugu on palju tõsisem. Selgub, et autopõgenikud 
on röövinud Elvestadi Hoiupanka! Kas hoolikas ja asjatundlik 
uurimine võiks viia Tirili ja Oliveri pangaröövlite jälgedele?

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Laura Pihlak
96 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 46655

Läbi Elvestadi kesklinna kihutav liiklushuligaan niidab Nora Bratlandi 
äärepealt jalust. Tiril ja Oliver on šokeeritud ja võtavad oma 
südameasjaks kiiruseületaja enne päikeseloojangut tabada. Üsna pea 
taipavad nad aga, et lugu on palju tõsisem. Selgub, et autopõgenikud 
on röövinud Elvestadi Hoiupanka! Kas hoolikas ja asjatundlik 

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

13.35
Vahel on number kaks 

olla enam kui küll.
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SUUR SUVINE SOODUSPAKKUMINE

GORBATŠOV
Mees ja tema aeg
William Taubman

Mahukas biograafia maalib pildi, 
kuidas lihtsast maapoisist sai 
nõukogude süsteemi hauakaevaja, 
kuidas ta tõusis järk-järgult selle 
süsteemi tippu, kuidas ta leidis 
ühise keele ülikonservatiivse USA 
presidendi Reaganiga ja kuidas ta 
võimaldas NSV Liidul laguneda.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik
Sari „Inimene ja ajalugu”
744 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 42565

EESTI TORNAADOD
Andres Tarand, Ain Kallis

Tornaadode puhul on tegemist 
loodusnähtusega, mida hästi kätte 
ei saa ega kotti ei pane. Raske on 
neid kirjeldada standardiseeri-
tud statistiliste parameetritega. 
Raamat tornaadodest on väga 
kollektiivne looming, mis hõlmab 
ajavahemikku aastatel 1745-2015.

Kirjastus Varrak
280 lk, poolpehme köide
Sari „Roheline Eesti”
168 × 240 mm

KOOD 40073

TANKID JA TARAKANID
Pealtnägijana lagunevas 
Nõukogude impeeriumis
Timo Laine

Tartu ülikoolis õppides võttis 
autor ette rännakuid läbi 
laguneva sotsialismileeri, 
nägi mõndagi mõistetamatut 
ja imestamisväärset, kohtus 
paljude inimestega, kelle kaudu 
talle avanes nende maade 
argipäev.

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

KOOD 43180 

KODU REMONDITÖÖD
Nõuanded, töövõtted, õpetused  
ja nipid
Alison Jenkins

Selles asjalikus käsiraamatus 
on rohkesti professionaalseid 
nõu andeid, mis abistavad 
koduremontijat esimese suure 
projekti elluviimisel. Selged ja lihtsad 
juhendid aitavad hea tulemuse 
saavutada vähese ajakuluga ning 
vältida tavalisi komistuskive.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaja Riikoja
176 lk, kõva köide, 195 × 245 mm

KOOD 38940

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
38.70

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

ESMAABI KÄSIRAAMAT

Esmaabi võib hõlmata erinevaid 
olukordi lihtsast rahustamisest 
pärast pisitraumat kuni tegutse-
miseni tõsiste õnnetus juhtumite 
korral. Just olukorras, kus arstiabi 
on raske saada või seda tuleb 
eluohtlikult kaua oodata, on esma-
abialased teadmised ja reaalsed 
oskused hindamatu väärtusega. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kalle Klein, Mart Paberit, 
Tiina Veskimeister
288 lk, poolpehme köide
150 × 210 mm

KOOD 33815

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

9.00

OKULTISM, NÕIAKUNST 
JA MAAGIA
Illustreeritud ajalugu
Christopher Dell

See on värvikas ja paeluv müsti-
liste, mõistatuslike ja teispoolsu-
sega seotud uskumuste ajalugu 
alustades süngest kiviaegsest 
koopast leitud kõige esimestest 
maagiaga seotud tõenditest ja 
lõpetades meie digitaalse ajastu 
ereda valguse ja taastärganud 
huviga paganluse vastu. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaja Riikoja
262 × 210 mm, 400 lk, kõva köide

KOOD 41360

TAVAHIND 
28.00

KLUBIHIND

9.00

PAASTUGA TERVEKS
Natalia Trofimova

Dr Trofimova innustab lugejaid 
asuma looduslähedasema eluviisi 
teele ning paastuma. Teoree-
tilised alapeatükid vahelduvad 
praktilistega, kus autor annab 
hulgaliselt näpunäiteid selle 
kohta, kuidas iga inimene ise 
saab oma heaolu nimel midagi 
ära teha. 

Kirjastus Varrak 
248 lk, kõva köide, 168 × 215 mm

KOOD 24295

TEEJUHT MAKRO-
TOITAINETE MAAILMAS
Kõik, mida pead teadma 
toitumisest ja ideaalkehast
Teevi Pau, Marian Võsumets

Raamat selgitab põhjalikult, 
kuidas toimivad kehas süsivesi-
kud, valgud ja rasvad. Sõltuvalt 
füüsilisest aktiivsusest ja treenija 
eesmärgist pakub see lahendusi 
optimaalsete toitainekoguste ja 
-vahekordade leidmiseks. 60 
retsepti.

Kirjastus Varrak
202 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 43500

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

7.00

Pakkumine kehtib, 
kuni kaupa jätkub!
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SUUR SUVINE SOODUSPAKKUMINE

MINU VÕITLUS
1. raamat. Surm perekonnas
Karl Ove Knausgård

Autori (snd 1968) hingekriipivalt 
aus elulugu, mis kirjeldab haaravalt 
ja detailirohkelt tema lapsepõlve, 
noorukiiga ja täiskasvanuelu 
nii abikaasa kui ka isana. Tema 
kompromissitut ja valusat võitlust, 
et jääda iseendaks, murda läbi, 
muutuda nähtavaks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming
424 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 37042

MINU VÕITLUS
3. raamat. Poisipõlvesaar
Karl Ove Knausgård

„Minu võitlus 3” räägib lapse-
põlvest. Neljaliikmeline perekond 
– ema, isa ja kaks poega – kolib 
Lõuna-Norras uhiuude eramu-
rajooni. On 1970. aastate algus, 
lapsed on väikesed, vanemad on 
noored ja maailm on pärani lahti. 
Aga mingil hetkel hakkab see sul-
guma ja kõik muutub. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming
400 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 42435 

INGLITE KEEL
Meelis Friedenthal

Paberiuurijate Asta ja Eino  
Aaroni kogu sisaldab vara-
uusaegsete vesimärkidega 
paberilehti ja üht kummalist 17. 
sajandist pärit raamatut, mida 
on näinud vaid loetud silma-
paarid.. Oma uurimistöö käigus 
avastasid nad ajaloohämaru-
sest asju, mis oleksidki võinud 
saladuseks jääda.

Kirjastus Varrak
208 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 37004

MINU VÕITLUS
2. raamat. Armunud mees
Karl Ove Knausgård

Romaanisarja teine osa käsitleb 
Karl Ove sõgedat armumist, selle 
metamorfoose ja tagajärgi. Autori 
naine on öelnud: „Ma olen abielus 
maailma kõige ebadiskreetsema 
mehega.” Knausgård räägib oma 
naisevanematest ja sõpradest, 
kirjutamisraskustest, lastega pere 
argipäevast.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming
572 lk, pehme köide
145 × 200 mm

KOOD 38995

TAVAHIND 
17.35

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

5.00

LÄBIKÄIDAVAD TOAD
Katrin Johanson

Keset arulagedat sõjaaegset 
julmust sõlmisid Els ja Ado ühes 
Siberi kolkaküla raudteejaamas 
kokkuleppe, mis järgnenud 
aastakümnetel unustusehõlma 
vajus. Üle poole sajandi hiljem 
kerkib see taas päevakorda, kui 
Elsi noor sugulane Ege kuuleb oma 
vaartädi juhuslikku mälestuskildu.

Kirjastus Varrak
184 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 35390

LINNUMEELI
Peep Ilmet

Peep Ilmeti luulekogu „Linnumeeli” 
räägib meile lindude salakeeltest. 
Muinasjuttudes on vahel ka 
juhtunud, et inimene on ära 
õppinud lindude keele. Tegelikult ei 
pea me ainult muinasjutu imedele 
lootma. Linde tuleb lihtsalt kuulata 
ja jälgida. Luuletusi illustreerivad 
Natalja Litvinova akvarellid.

Kirjastus Varrak
72 lk, kõva köide
168 × 210 mm

KOOD 34454

TAVAHIND 
15.40

KLUBIHIND

3.00

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
16.40

KLUBIHIND

3.00

FOOGT
Maa ja taeva mõrsja 
Esimene raamat
Mehis Tulk

Aasta 1342 on Liivi- ja Eestimaal 
rahutu. Võõramaiste isandate 
omavaheline kemplemine võimu 
pärast ning kisklemine piiri-
naabritega ei lähe mööda ka põlis-
elanikest saarlastest, kes pole ikka 
veel kaotanud lootust ikestajad 
oma maalt välja kihutada.

Kirjastus Varrak
464 lk, pehme köide
143 × 200 mm

KOOD 41797

VIIMANE LAEV
Aliis Jõe

Aliis otsustab vahetada hool-
dushaigla õe ameti koristaja-
koha vastu Rootsis, et nii oma 
lapse arstiõpinguid toetada. 
„Viimane laev” on eluterve 
huumoriga kirjutatud südam-
lik 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

TAVAHIND 
18.30

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

5.00
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MITMESUGUST

EESTI MÕISAD
Regio reisijuht 
Koostaja Valdo Praust, fotod Toomas 
Tuul 

Uus reisijuht tutvustab 674 mõisat, 
kus mingil kujul on olemas kas 
mõisa peahoone, suursuguseid 
kõrvalhooneid või park. Infot 
antakse nii mõisa tekkeaja, sellega 
seotud olulisemate aadlipere-
kondade kui ka hoonete kohta. 
Reisijuht sisaldab detailseid kaarte 
koos kihelkonnapiiride ja kiriku-
tega. 

Kirjastus Regio
208 lk, pehme köide, 140 × 240 mm 

KOOD 599585

ÜHE PERE LAPSED
Rivaalitsemisest üksmeeleni
Nina Bataille

Autor aitab mõista, kuidas 
tekivad ühe pere laste vahel 
pinged, ja viib paljude perede 
kulisside taha, et mõtestada 
lahti nende probleeme või 
õnnestumisi. 

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus
176 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 45993

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

Autor on bioloog ja on palju 
aastaid putukaid uurinud. 
Raamatus saab lugeda sellest, 
mis teda putukate juures 
vaimustab ja miks meil 
tuleks neid taibukaid olevusi 
paremini hoida.

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

KOOD 45962

ISESEISEV LAPS 
ehk kuidas saada „laisaks emaks”
Anna Bõkova

Raamat emadele, kes üritavad 
alati viimase peal head olla. Ja 
neile, kes tahavad teada, mida 
teha, kui laps ütleb, et ta ei oska 
või ei taha, ja kuidas panna teda 
iseendasse uskuma.

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud Peeter Villmann
280 lk, pehme köide
143 × 200 mm

KOOD 45979

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85
TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

RAVIJOOGA
Christine Burke

Sõltumata sellest, kas olete 
joogas algaja või kogenud 
harrastaja, käesolev kergesti 
mõistetav käsiraamat pakub 
teile iidse joogakunsti ja 
joogateaduse innustavaid 
ravivõtteid. 

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

KOOD 45504

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

KÖÖGIVILJADE 
TAASKASVATAMINE
Melissa Raupach, Felix Lill

See raamat jagab nõuandeid, 
kuidas panna kasvama enam 
kui kakskümmend vilja, 
kasutades selleks vaid tükikest 
taimest, ja mida teha, et sirguv 
taim hakkaks ka saaki kandma. 

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

KOOD 46310

TAVAHIND 
17.65

KLUBIHIND

14.10

VASTUOLULISED TAIMED
Lahingud seedetraktis
Steven R. Gundry

Et oma tervist kaitsta, 
kulutatakse gluteenivaba dieedi 
pidamiseks palju raha. Aga mis 
siis, kui meil on tegelik põhjus 
kahe silma vahele jäänud? 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Piret Frey
392 lk, kõva köide
150 × 230 mm

KOOD 45269

BEEBIALBUM

Albumisse saab talletada 
nii tita esimesed 
naeratused-sammud-
sõnad, kleepida fotosid 
kui ka peita salataskutesse 
mälestusväärseid esemeid. 
See on eriline mälestus lapse 
esimesest eluaastast.

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud  
Reesi-Lii Alas
60 lk, kõva köide, 201 × 235 mm

KOOD 32191

TAVAHIND 
20.50

KLUBIHIND

16.40

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55
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Tõlkinud 
Anne Kahk
336 lk
pehme köide

KOOD 44620

TEE TUTVUST PAKIAUTOMAATIDEGA ja SAA KINGITUSI!

Pakikapid on mugavad ja soodsad, 
asuvad käidavates kohtades ja on kättesaadavad igal ajal.

Sa ei pea enam kodus kulleri tulekut ootama, et raamatuid kätte saada.
Lisaks on klubiraamatut või valikraamatut sisaldavad pakid pakiautomaati tellides 

ILMA POSTIKULUTA!

Raamatuklubi tasub sinu eest pakikappidesse 
tellitud paki postikulu juhul, kui pakis sisaldub 
klubiraamat või valikraamat või kui tellimuse 

väärtus on vähemalt 30 eurot.

Muudel juhtudel on hinnad järgmised:
Omniva kullerteenus 4.80 

Omniva pakiautomaat 2.90
Smartposti pakiautomaat 2.90

• Kingituse saamiseks tuleb 
sul valida oma lähetusviisiks 
pakiautomaat ja lisada 
kingiraamat tellimusse. 

• Eraldi ega automaatselt 
kingiraamatut välja ei saadeta. 

• Üks kingiraamat tellimuse 
kohta.

Telli raamatud 
edaspidi mugavalt 
pakiautomaati ja 

saa kingitusi! 

MARDUSE TÄNAV
Romaan teleseriaali 
„Nukumaja” ainetel
Katrin Pauts

KUIDAS TOIMIDA:

•       Raamatuklubi kodulehel www.serk.ee vali „Minu 
konto” all „Minu andmetes” lähetusviisiks OMNIVA 
pakiautomaat või SmartPOSTI pakiautomaat ja 
järgnevast rippmenüüst endale kõige sobivamas 
asukohas olev pakiautomaat. 

• Kontrolli, et samal leheküljel vasakul oleks ka sinu toimiv 
mobiiltelefoni number ja muudatuste korral SALVESTA 
KA SEE.

• Pane tähele, et valitud tarneviis jääb kehtima niikauaks, 
kui seda uuesti muudad.

• Kui pakk on kohal, saabub sinu mobiiltelefoni 
uksekoodiga SMS sõnum. Sisesta uksekood 
pakiautomaati ja võta avanenud kapist pakk.

• Oma soovist edaspidi raamatuid pakiautomaati saada 
võid teada anda ka Raamatuklubi klienditeenindusele 
646 0218.

Pakiautomaatide võrgustik laieneb pidevalt. Uuri, 
kas ka sinule sobivas asukohas on pakiautomaat olemas.

JUULIS KINGITUSED 
PAKIKAPPIDES:

KOLME 
NELJANDIKU 
MÕISTATUS
Uus Hercule Poirot’ 
lugu
Sophie Hannah

256 lk
pehme köide

KOOD 43722
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AUHINNARAAMATUD

INGLID MINU 
SÕRMEOTSTEL
Lorna Byrne

344 lk, kõva köide

KOOD 42923

ILUKÕRRELISED
Martin Haberer

128 lk, poolpehme köide

KOOD 36465

KLAASKEHAD
Musta melanhoolia 
triloogia I osa
Erik Axl Sund

336 lk, pehme köide

KOOD 40509

ÄRKAMINE
Seitse sammu 
eneseleidmise teel
Derek Rydall

232 lk, pehme köide

KOOD 36502

TŠAKRARAAMAT
Tasakaalustage oma keha 
eluenergiat
Pauline Wills   

128 lk, pehme köide

KOOD 41179

PAHNAST 
VABAKS!
Kodu arukas korrastamine
Geralin Thomas

176 lk, kõva köide

KOOD 37561

TERVISLIKUD 
ÕLID JA ÄÄDIKAD
Teejuht põnevate maitsete 
maailma
Juta Raudnask

240 lk, kõva köide

KOOD 35208

ASJAD, MIDA IGA 
TAIMETOITLANE 
PEAKS TEADMA
Katherine McGuire

144 lk, pehme köide

KOOD 43616

KUBJA ÜRDITALU 
TEED JA 
RAVIMTEED
Rein Sander

224 lk, kõva köide

KOOD 40950

AUHINNARAAMATUD

VEREV 
KESKPÄEVA-
TAEVAS
Simon Sebag Montefi ore

352 lk, kõva köide

KOOD 42466

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

TERAVA 
PLIIATSI 
RISTSÕNA

22. juuliks õige vastuse saatnute vahel loosime välja ühe raamatu võitja vabal valikul. Märgi vastus kupongile või saada aadressil 
raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga. Juuni ristsõna õige lahendus oli „Rändrüütel”. Juuni ristsõnale õige vastuse saatnutest 
saab loosi tahtel kingiraamatu valida Elvi Reinvald Kuusalu vallast. Õnnitleme!

UURIVAD TOMMY 
JA TUPPENCE
II osa
Agatha Christie  

328 lk, kõva köide

KOOD 39367

TERVIS 
KÄEJOONTEL
Käte analüüs heaolu 
saavutamiseks
Lori Reid  

144 lk, pehme köide

KOOD 38377

Kõigile klubiraamatu ostjatele 
ristsõnaajakiri Terav Pliiats 
TASUTA KAASA!

Terava Pliiatsi plussid:
- ligi 30 ristsõna

- rohkelt auhindu
- mugav suurus
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TALLINNAS:

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

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

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

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

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Maris Ojasuu
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

juuli 2019

Hedvig Hanson 
soovitab:

Raamat kõigile neile, 
kes otsivad vastuseid 

küsimusele, kuidas 
olla õnnelikum.

VÄIKESTE 
SAMMUDE JÕUD  

JUULI KLUBIRAAMAT

Raamat sellest, 

kuidas teha väikseid,

aga tõhusaid 

muudatusi, kui kõik 

kasvab üle pea

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
E–R 10.00–18.00
Kauplus Charlot, 
Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75
E–P 10.00–21.00

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 
P 9.00–15.00

VÕRUS:
Kauplus Charlot
Jüri tn 35
E–R 9.00–18.00

 1. Suure Eesti Raamatuklubiga liitudes nõustuvad klubiliikmed saama 
12 korda aastas posti teel tasuta klubi ajakirja, milles olevad 
pakkumised kehtivad kuu lõikes ning infot e-mailile kuni 4 korda 
kuus.

 2.  Klubiraamatuks valitud raamatute hind on eriti soodne. 
Iga klubiraamatu ost annab ühe boonuspunkti ja vabastab 
paki postikulust, kui tellid pakiautomaati või raamatuklubi 
teeninduspunkti.

 3.  Kui Sa klubiraamatut ei soovi, tuleb sellest kindlasti teatada iga 
kuu 22. kuupäevaks. Teata sellest ühel järgnevatest viisidest:

  •  klubi kodulehel: www.serk.ee 

  •  e-kirjaga: raamatuklubi@serk.ee, lisa kindlasti oma nimi ja 
klubiliikme number või telefon 

  •  telefonil 646 0218 (tööpäeviti 9.00–17.00) 

  •  SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme 
number (tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot 

  •  täida ja postita kupong, mis on ajakirja tagakaanel

 4.  Teatamata jätmist käsitleme tellimusena ning klubiraamat 
saadetakse välja.

 5.  Iga valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti ning 
 vabastab paki postikulust, kui tellid pakiautomaati või 
raamatu klubi teeninduspunkti.

6. Pakiautomaati tellides on sinu jaoks ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja kõik pakid, mille hind 
on vähemalt 30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 tellimuse 
kohta. Kulleriga tellides lisandub alates 1.03.2019 postikulu 4.80 
eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 
30€. Teeninduspunkti tellides ei lisandu postikulu ühelgi juhul.

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

 8.  Iga viie boonuspunkti eest võid endale valida tasuta auhinna-
raamatu. Boonuspunkte saab kasutada ka tellimuse vormistamisel 
(1 punkt = 1 euro. Kuni 10 punkti ühe tellimuse kohta). 

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

Reeglite täielikku versiooni vaata www.serk.ee/reeglid

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. juuli
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND

17.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

24.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND

33.90

KLUBIHIND

7.00

PÕHJAMAA 
SEENED
Pelle Holmberg, 
Hans Marklund

Raamatus on umbes 
255 liigi põhjalikud 
kujutised ja kirjeldu-
sed; enamikul fotodest 
on näidatud nii suurt 
liigisisest varieeru-
vust, et see nende 
äratundmist paremini 
võimaldab. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar, 
Maarja Suvi
240 lk, poolpehme köide
168 × 227 mm

KOOD 28262

KULD LÕWI JA 
KULTASE AJAL
Tallinna restoranikultuuri 
ajalugu 1918-1940

Kalervo Hovi

Ajaloolasest autor on 
kasutanud laialdast 
allikmaterjali: arhiivi-
dokumente, ajakirjan-
dust ja kaasaegsete 
sageli värvikaid detaile 
sisaldavaid mälestusi. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Saluri
328 lk, kõva köide
150 × 230 mm

KOOD 40646

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Tallo

256 lk, kõva köide
168 × 240 mm
KOOD 40967

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

KÜLMA SÕJA LÕPP
1985-1991
Robert Service

1985 kestis külm sõda. 
Kõigest neli aastat 
hiljem oli aga Ber-
liini müür langenud ja 
perestroika oli toonud 
kaasa sellised muutu-
sed, mis peagi päädisid 
NSV Liidu lagunemi-
sega. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik
720 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 39190

TAVAHIND

21.25

KLUBIHIND

7.00

TOIT LOODUSEST
Tervislikke toidutaimi õuelt, niidult ja metsast
Sinikka Piippo

Söögiks, raviks või toidu maitsestamiseks kõlblikke taimi on 
põhjamaa looduses sadu liike. Kultuurtaimedega võrreldes 
on neis rohkem tervislikke toimeaineid. Raamatus räägitakse 
üksikasjalikult, mida looduslikes toidutaimedes sisalduvaist 
toimeaineist teatakse ja kuidas need meie tervist mõjutavad. 
Seda aspekti ei ole teistes loodustoidutaimi käsitlevais raamatuis 
nii põhjalikult käsitletud.
 Lisaks uurimustulemuste ja toimeainete tutvustamisele 
käsitletakse ka taimede kogumist, säilitamist, kasutamist ja 
ravitoimet.
 Autor on Helsingi ülikooli botaanikaprofessor. 

K
lie

n
di

te
en

in
du

se
 t

el
ef

on
 6

4
6

 0
21

8

O
le

n 
ko

gu
nu

d 
5 

bo
on

us
pu

nk
ti

 ja
 v

al
in

 a
uh

in
na

ra
am

at
uk

s 
(v

t 
lk

 1
4

)

R
aa

m
at

u 
ko

od

K
lu

bi
lii

km
e 

nu
m

be
rT

el
lij

a 
ee

s-
 ja

 p
er

ek
on

na
ni

m
i

R
aa

m
at

u 
pe

al
ki

ri

T
el

lij
a 

al
lk

ir
i

La
h
en

da
si

n 
ri

st
sõ

na
 ja

 o
sa

le
n 

lo
os

im
is

es
 (

vt
 lk

 1
4

).
 V

as
tu

se
ks

 s
ai

n:

Vt
. i

nf
ot

 p
ak

ia
ut

om
aa

ti
de

 k
oh

ta
 lk

 1
3


