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Noorte teadussaadete sari „Rakett 69” on ülipopulaarne erinevas vanuses 
ja erinevate huvidega inimeste seas. Mis sa arvad, mis on selle populaarsuse 
peamine põhjus? 
Meie peres on sirgumas kaks last. Jah, just needsamad, keda ka kaanepildil näha 
on. Kui ma nende tegutsemist vaatan, siis kõik, mida nad teevad, on seotud uute 
teadmiste hankimisega. Uute oskuste omandamisega. Inimese aju on juba nii 
arenenud, et kui ta saab hõisata kas või mõttes „AHHAA” ehk siis – nüüd ma 
saan aru küll, nüüd ma mõistan, vaat kui huvitav või midagi muud sarnast, siis 
premeerib see aju end mõnutundega. Mõnu ongi see motivaator, miks me janu-
neme uute teadmiste järele ja tahame maailmast aru saada. 
       Usun, et igas meie saates on selliseid mõnusaid AHHAA-tundeid kohe õige 
mitu tükki. Kuidas saab köögiviljadest või puuviljadest elektrit? Kuidas mõõta 
puu kõrgust või kuidas ehitada papist kaarikut?
      Ja teine põhjus, miks meie saadet vaadatakse, on see, et see on midagi, mida 
kogu pere saab teha koos. Lapsed vaatavad ja küsivad küsimusi, vanemad nupu-
tavad kaasa ja püüavad vastata laste küsimustele ning harvad pole ka juhtumid, 
kus saates nähtud asju kodus järele proovitakse. Näiteks: kuidas seista rulli keera-
tud A4 paberilehe otsas või kuidas teha kõrrest vilepilli. 

Kellele ja miks soovitaksid raamatut „Õpilase leiutiste entsüklopeedia”?
Esmalt annan ma selle raamatu kätte oma viie-kuueaastasele lapsele. „Õpilase 
leiutiste entsüklopeedia” on rohkete 
piltidega. Need pildid, eriti need, kus 
on kujutatud mõni tööprotsess, mõni 
seade lahtivõetult või ka mõni täna-
päeval kasutusest kadunud masin, 
tõmbavad tähelepanu ja tekitavad 
küsimusi. Ja siis on hea lapsega koos 
aega veeta, seda raamatut vaadata ja 
lugeda ning tema lõpututele küsi-
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KLUBIRAAMAT

• Põnevad faktid

• Suurepärane pildimaterjal

• Ülevaatlikud ajajooned

� IDEED
� LEIUTAJAD 
� TOOTED

Palusime meie augusti klubi-
raamatuga tutvust teha füüsikul, 
teaduse populari seerijal ja 
„Rakett 69” saatejuhil ja 
kohtunikul AIGAR VAIGUL.

Inimkonna hulgas on alati olnud 
suuri leiutajaid. Leiutatud on 
selleks, et ellu jääda, ja selleks, 
et elu oleks lihtsalt mugavam ja 
mõnusam. Muidugi ei tea keegi, kes 
leiutas ratta või mõistis esimesena, 
et tuule jõul on võimalik paat 
liikuma saada, aga need leiutised 
muutsid inimkonna arengut 
totaalselt. Galileo Galileid, Thomas 
Edisoni ja Marie Curied teavad 
koolilapsed nimepidi. Aga kas 
teate, kes mõtles välja allveelaeva, 
standardiseeritud ajavööndid või 
interneti?

Augustikuu klubiraamat sobib ime-
hästi kingituseks uue kooliaasta 
alguse puhul. Aga võib üsna kindel 
olla, et vanem ja vanavanem on 
sellest imelisest entsüklopeediast 
samavõrd sisse võetud. Uurige siis 
inimkonna avastusi koos järel-
tulijatega ja püüdke ühiselt välja 
mõelda, kas leiutamine on pigem 
laiskus või laiskuse vastand.

Põnevaid raamatuid on muidugi 
veel terve hulk. Telefoniga pildis-
tamine on ülilevinud tegevus, aga 
nüüd on olemas raamat, mis õpetab 
seda tegema niiviisi, et tulemu-
seks oleksid ikkagi korralikud 
fotod, mittte suvalised klõpsud. Ja 
„101 Eesti looduspaika” on kind-
lasti paljude jaoks selle sarja üks 
oodatumaid teoseid.

Toredaid raamatuleide, 
ilusat suve lõppu!

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

� IDEED
� LEIUTAJAD 
� TOOTED

mustele vastata. Isegi saan nii targemaks. Eriti põnev on teada 
saada, kuidas mõni meie igapäevaelus nii oluline asi alguse on 
saanud ja kui kohmakas see algul oli.
    Avatud raamatu kaks kõrvuti olevat lehekülge keskenduvad 
ühele alateemale. Minu arvates annab neil kahel leheküljel 
pakutud kiire ülevaade hea alguse, millest lähtuvalt teemat 
põhjalikumalt uurima hakata. Selliseid alateemasid on raama-
tus rohkem kui sada. 
      Usun, et see raamat sobibki kõige paremini esimeses kooli-
astmes õppivatele tüdrukutele ja poistele. Mäletan, et selles eas 
paelusid mind just eriti sellise stiiliga raamatud, nagu seda on 
„Õpilase leiutiste entsüklopeedia”. 

Mis on sinu enda igapäevase teadustöö teemaks?
Minu igapäevased tegevused on seotud valguse mõõtmisega 
ja sellega, mida valgus meile erinevate materjalide kohta 
ütleb. Erinevad materjalid peegeldavad valgust erinevalt ja nii 
on võimalik kindlaks teha, mis materjaliga on tegu. Näiteks 
isejuhtival autol on vaja teada, kas eespool on kuiv või märg 
asfalt ning kas teel on lumi või lehed. Seda kõike on võimalik 
kindlaks teha, kui uurida, kuidas valgus sealt peegeldub.

Milliseid raamatuid sinu öökapilt leida võib?
Öökapil mul raamatuid ei ole, sest eriti just väikeste laste 
vanematel on uni kõige olulisem. Küll aga kannan alati ühte 
või kahte raamatut oma seljakotis, et siis bussis, rongis või ka 
lihtsalt kedagi oodates lugeda. Hetkel loen selle kohta, kuidas 
toimub otsustusprotsess meie ajus, kuidas mõttemudeleid 
loome ja kuidas me ise ennast ninapidi veame. 
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Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

17.01

TAVAHIND

27.00

KLUBIHIND

18.90

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA
Põnevate faktide, ajajoonte ja kvaliteetse pildimater-
jaliga „Õpilase leiutiste entsüklopeedia” on pühenda-
tud suurtele leiutistele ja suurtele leiutajatele-avas-
tajatele inimkonna kogu senise ajaloo jooksul.
Millal ja kus hakkasid pöörlema esimesed rattad? 
Kes lõi interneti? Kuhu hakatakse reisima kosmoses? 
Sellest kõigest räägitakse käesolevas entsüklopeedias, 
mis hõlmab meie maailma kujundanud teedrajavaid 
ideid, inimesi ja tooteid.
 See entsüklopeedia on ka suurepärane inspirat-
siooni ja teadmiste allikas kõigile neile, keda paelub 
uute tehniliste lahenduste väljatöötamine.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann
304 lk, kõva köide, 220 × 283 mm
KOOD 46785

Tööstusrevolutsioonist alates on tehnoloogiate 
edenemine olnud kiire. Mitmesugused leiutised 
aurumasinast kuni robotini on muutnud seda, 

kuidas me elame, töötame ja mängime.
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Entsüklopeedia valgustab meid kõiges inimkonna esimestest 
leiutistest moodsa maailma nähtusteni. Käsitletakse nii 
liikumis- ja suhtlemisvahendeid, koduseid seadmeid kui ka 
läbimurdelisi avastusi meditsiinis ja kosmoseuurimises.

�SÜGAVALT MÕTTESSE VAJUNUD
Pildil oma laboris seisev Tesla oli kahtlemata teadusemees. 
Lisaks sellele väitis ta, et võib kõnelda kaheksas keeles.

NIKOLA TESLA

Andekas leiutaja Nikola Tesla valmistas
esimese tõhusa vahelduvvoolumootori,
tegi katseid röntgenikiirtega ja esitles raadio
teel juhitavat paati. Ta sai oma elu jooksul
ligikaudu 300 patenti, kuid oli surres siiski
puruvaene.

SAAGU VALGUS
Tesla ja tema rahastaja Westinghouse pidasid võistlevaid 

süsteeme reklaamides „voolude sõda” Thomas Edisoniga. 
1893. aastal võitis Tesla hanke Chicago maailmanäituse 

valgustamiseks (paremal). Tema edu oli otsustava tähtsusega 
vahelduvvoolu ohutuse tõestamisel.

Loe edasi lk 61

ASÜNKROONMOOTOR
1887. aastal lõi Tesla asünkroonmootori (all), mis

töötas vahelduvvooluga – kõrge pingega kaugülekande jaoks on 
vahelduva suunaga elektrivool sobivam kui alalisvool. Tänu sellele 

seadmele sai vahelduvvoolust elektrivõrkude standardvariant.

Staator tekitab pöörleva magnetvälja,
mis paneb ringi käima rootori.

Rootor

1856 1882 1884 1887 1891 1898 1943

Nikola Tesla sündis 
praeguse Horvaatia 
alal Smiljani külas. 
Ta on väitnud, et 
tema sündimise 
ajal möllas väljas 
äikesetorm.

Tesla töötas 
Pariisis kuulsa 
Ameerika leiduri 
Thomas Edisoni 
asutatud fi rmas 
Continental Edison 
Company.

Tesla rändas 
USA-sse, kuhu 
jõudes oli tal 
taskus kõigest neli 
senti, mõned oma 
lemmikluuletused 
ja lennumasinat 
käsitlevad 
arvutused.

Lõi lisaks senisele 
alalisvoolu mootorile
vahelduv voolu-
asünkroon mootori.
Sellest sai peagi 
kõige levinum
elektri  mootori tüüp.

Leiutas trafo, 
mida on 
seejärel palju 
kasutatud 
raadio-
skeemides.

Tesla esitles New 
Yorgis Madison 
Square Gardenis
üldsusele raadio-
signaalide abil 
eemalt juhitavat 
paati.

Tesla suri New 
Yorgis 86 aasta 
vanusena. Tema 
loodud vahelduv-
voolusüsteem
jäi elektrienergia
ülekande 
ülemaailmseks
standardiks.
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Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

KLUBIRAAMAT

Kõigi vahel, kes ostavad augustis klubiraamatu 
„Õpilase leiutiste entsüklopeedia”, loosime välja 
KOLM Teaduskeskus AHHAA perepiletit!

Teaduskeskus AHHAA pakub nii teadust, põnevaid tegevusi, seiklusi kui ka 
mõnusat ajaviidet lastele ja täiskasvanutele. Keskusest leiad atraktiivse 
õpikeskkonna ning omandad uusi teadmisi. 

www.ahhaa.ee

MIKROSKOOBID

Vanasti ei teadnud keegi, mis 
haigusi põhjustab. Prantsuse 
keemik Louis Pasteur (vaata lk 244–245) 
tõestas, et haigusi tekitavad tillukesed 
bakteriteks nimetatavad mikroorganismid, 
mis on liiga väikesed, et neid palja 
silmaga näha. Teekond niisuguse 
„pisikuteooria” suunas algas aga 
ligikaudu 250 aastat enne seda, 
kui leiutati mikroskoop, mis 
laskis inimestel esimest korda 
mikroorganisme näha.

LIITMIKROSKOOP
See on Hooke’i 
liitmikroskoobi
ehk kahe või ena-
ma läätsega
mikroskoobi 
koopia.

Metalltihvt
hoiab

preparaati
paigal.

Kruvi liigutab seadet 
fookuse muutmiseks 
üles ja alla.

Vaatleja 
vaatab
läbi oku-
laari.

Objektiivi
hoidik

ELEKTRONMIKROSKOOBID
Saksa füüsik Ernst Ruska lõi 1930. aastatel kuni
500 000-kordse suurendusega mikroskoobi. 
Selles kasutati valguse asemel elektronide kimpu. 
Lõpptulemusena õnnestus mikroskoobiga näha 
molekule ja aatomeid. Tänapäeval suudavad 
kõige võimsamad mikroskoobid suurendada 
kujutist kuni 50 miljonit korda.

                                              Loe edasi lk 235

Liitmikroskoop toimib laias laastus vastupidiselt 
teleskoobile. Mikroskoobil ei ole suurt läätse kaugelt 
tuleva nõrga valguse kogumiseks, vaid on väike lääts 

valguse koondamiseks lähedal olevale väikesele objektile. 
Mikroskoobil on harilikult olemas valguse allikas, 

fokuseeritav objektiiv ja fi kseeritud okulaar. Läätsed 
murravad valgust, et kujutist suuremaks muuta.

Valgus-
kiired

Peegel 
suunab 
valguse 

läbi pre-
paraadi 

üles.

Preparaat 
asetatakse 

alusklaasile.

Okulaar suurendab objek-
tiivi loodud kujutist veelgi.

Objektiiv 
suruendab 

objekti 
kujutist.

Loosimine toimub 20. septembril.
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VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

VOYAGER 1 & 2 EESTI VÄHETUNTUD TAIMED 
Toomas Kukk

Ükskõik kui hästi me taimi teame, on meil kõigil tundmatuid kodumaiseid 
taimeliike. Vähetuntud taimed kipuvad ikka olema ühed ja samad liigid, 
kusjuures põhjus võib peituda taime väheses tutvustamises. Sellest raamatust 
võiks leida huvipakkuvat iga taimehuviline, sõltumata oma taimetundmise 
tasemest. Raamat tugineb autori paarikümne aasta pikkusele taimede 
õpetamise ja määramise kogemusele nii algajatega kui ka botaanikutest 
kolleegidega.

TOOMAS KUKK on taimedest huvitunud juba koolipoisist saati. Tema 
magistritöö käsitles Eesti karutubakaid. Alates 1991. aastast on ta töötanud 
zooloogia ja botaanika instituudis, millest praeguseks on saanud Eesti 
maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ning 2002. aastast on 
ta ka ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja. Herbaariumi vanemkuraatorina 
on Toomas Kuke igapäevatöö peale taimekogu korrashoiu ja täiendamise 
ka taimede määramine ning tutvustamine. Ta on kirjutanud ja toimetanud 
raamatuid Eesti taimestikust ja puisniitudest ning tegelenud puisniitude ja 
teiste pärandkoosluste kaitse ja hooldamisega, olles ka pärandkoosluste kaitse 
ühingu asutajaliige 1997.

Kirjastus Varrak
Sari „Roheline Eesti”
272 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm
KOOD 46679

TAVAHIND

21.40

KLUBIHIND

17.10

NURMLAUK

Allium vineale

SUGUKOND: laugulised (Alliaceae)

STAATUS TAIMESTIKUS: pärismaine

OHUSTATUSE KATEGOORIA: ohualdis

KAITSEKATEGOORIA: LK II

KASVUKOHT: kuivad lubjarikkad niidud 
Lääne-Eestis

VÄHETUNTUSE PÕHJUS: tähelepandamatu, 
raskesti eristatav

Nurmlaugul on tihedalt pisikesi rohekaskollaseid sigisibulaid ja õisikul üks kilejas 
kandeleht, temaga sarnasel rohulaugul on sigisibulad kolmnurksemad ning õisiku 
alusel on kaks rohtset, kaua püsivat kandelehte. 
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Laukude ühine tunnus on sibulalõhn ja -maitse, mis sõltuvalt liigist võib 
olla nõrgem või vängem. Paljudel liikidel on õisik sigisibulatega, need on 
meie liikidel tugevalt sibulamaitselised.

Nurmlauk (Allium vineale) on kodumaistest laukudest haruldasim: teda on 
leitud vaid läänesaarte lääneosast. Siiski, leiukohad on tal rohkete isendi-
tega.

Loe edasi lk 232

Vaatame raamatusse:
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KLUBI SOOVITAB

NUTIKAD FOTOD 
NUTITELEFONIGA
Lihtsad juhised, kuidas iPhone’i või Androidiga 
häid fotosid teha
Jo Bradford

Nutitelefonide tulek on endaga kaasa toonud telefoni võimsad 
kaamerad, mis ei jää sugugi alla tavakaameratele. Kas võib sama 
öelda ka meie fotograafi aoskuste arengu kohta? Jo Bradford, 
Briti kunstfotograaf ja ülipopulaarse Instagrami konto 
@greenislandstudios pidaja, jagab oma raamatus professionaalseid 
võtteid ja nippe, kuidas nutitelefoniga senisest paremaid pilte 
teha. Raamatus käsitletakse foto kompositsiooni, teravustamist, 
valgustust ja fotode töötlemist rakendustega. Lihtsalt järgitavate 
nõuannete abil seletatakse lähemalt kõiki telefonifotograafi a 
tahke alates säritusest kuni fotode kvaliteetse printimiseni. Autor 
annab nõu, kuidas teha portreefotosid, jäädvustada loodusvaateid, 
linnatänavate melu, pildistada loomi jpm.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Piret Frey
144 lk, pehme köide, 192 × 235 mm
KOOD 46174

TAVAHIND

20.45

KLUBIHIND

16.35

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID: 

SISSEJUHATUS
Eessõna 
Motivatsioon ja inspiratsioon 

FOTOGRAAFIA: SUUR PILT
1 Teravustamine ja kompositsioon 
2 Säritus 
3 Fotograafi a tähendab valgust 

PILDISTAMINE
1 Asukoht 
2 Inimesed 
3 Loodus 
4 Loomingulisus 

LIGHTROOM JA TEISED RAKENDUSED
1 Pilditöötlus rakendustega 
Alustõed 

Register 

KIIRE LIIKUMISE JÄÄDVUSTAMINE

KUI PILDISTATE MÄNGIVAID LAPSI VÕI KIIRET LIIKUMIST
SISALDAVAT SPORTLIKKU TEGEVUST, KASUTAGE LIIKUMISE
PEATAMISEKS LÜHIKESI SÄRIAEGU – 1/1000 S VÕI LÜHEMAID.

RIKKUGE REEGLEID
Otsige võimalust, kuidas fotol edasi anda 

kiirust, liikumist ja energiat. Mõni objekti osa 
võib kaadrist välja jääda, lubatud on 

teataval määral hägusust, võib pildistada 
väga madalast vaatenurgast, et rõhutada 

objekti skulptuursust. Proovige fotodel edasi 
anda energiat!

Vajutage päästikule ja hoidke sellel sõrme peal, et pildistada sarivõtte režiimis – 
võttes mitu kaadrit sekundis, saate töötlemise faasis kombineerida peatatud liiku-
mise muude huvitavate ja omavahel tasakaalus olevate pildielementidega.
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KLUBI SOOVITAB

101 EESTI LOODUSPAIKA
Indrek Rohtmets

Meie kodumaa loodus on erakordselt mitmekesine. Kõrgel klindiveerel seistes 
saad mõtiskleda, kuidas see meie tänane loodusmonument ometi küll võis 
sündida. Jääaja jääsahk on loonud meie kordumatud oosi- ja vooremaastikud, 
mida ehivad järvesilmad. Vilsandil saad seista sadade miljonite aastate 
vanustel korallkaljudel. Haanjamaal saad kõndida meie oma kanjonis ja 
Piusa, Ahja ning Võhandu jõe ääres imetleda võimsaid liivakivimüüre, millele 
Ahja jõe ääres on antud imekauni kõlaga nimi – taevaskojad. Eestimaa 
loodusrikkuste hulka kuuluvad kindlasti arvukad sood ja rabad. Rabavaikuses 
näib ajal olevat hoopis teine mõõde. Kuidas küll sai turbasammal 
moodustada need meie ürgloodusele eriti iseloomulikud tohutud turbapätsid, 
mis kirendavad älvestest ja laugastest? Meie niidud võistlevad liigirikkuse 
poolest maailmatasemel.
 Meie metsad ja pärandmaastikud on silmatorkavalt looma-, linnu- ja 
taimerohked. Tuntud laulusõnadele toetudes saab ütelda: ilus oled isamaa, ja 
selle ilu taga on meie ainulaadne loodus.

— Indrek Rohtmets

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide, sari „101 Eesti ...“
160 × 210 mm
KOOD 47249

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.80

HINNI KANJON

Eestimaa jaoks unikaalse Hinni kanjoni liivakivist seinad 
on 5–6 meetri kõrgused ja ojaäärse paljandi pikkus ulatub 
ligemale 200 meetrini. Järsuseinaline org on silmatorkavalt 
kitsas, oja alamjooksul on tal laiust 6–10 meetrit, ülesvoolu 
aheneb aga kogunisti 3 meetri laiuseks.
     Kanjoni seina liivakivid on pärit Devoni ajastust ja nende 
vanuseks hinnatakse 370 miljonit aastat. Kanjoniga sälkorg 
asub Rõuge ürgorus, mis on mitmesuguste setete alla mat-
tunud ja pärineb jääajaeelsetest aegadest. Kolmas vanu-
setase tuleb mängu, kui hakkame hindama kanjoni enda 
vanust, mis paigutub jää taandumise aegadesse rohkem kui 
10 000 aastat tagasi. Jääpankade sulaveed uuristasid siis 
kanjoni ja neist vetest said alguse ka Rõuge ürgoru seitse 
järve. Kanjoni seinas on allikakoht ja nagu ikka, on sellegi 
allika vett tervistavaks peetud.
      Hinni kanjon on kahtlemata vaatamisväärne igal aasta-
ajal, aga väga erilisena mõjub ta kesksuvise leitsaku ajal, kui 
palavusest tüdinuna kanjonisse laskud. Järsku ümbritseb 
sind meeldiv jahedus, vesi vuliseb tasakesi ja üleval, kõrgel 
kaldapealsel sirutuvad taeva poole kased ja kuused. Tunned, 
et oled taas valmis kuumusega võitlema!
     Meie ainsat kanjonit vaevab seesama nuhtlus mis ena-
mikku Lõuna-Eesti liivakivipaljandeid. Nimelt leidub kül-
laga inimesi, kes kraabivad oma nime ligemale 400 miljoni 
aasta vanusesse pehmesse kiviseina, lootes vist seeläbi oma 
surematusele. 

Loe edasi lk 22

Raamat ilmub 12. augustil
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KLUBI SOOVITAB 

ISAGA ÕUE
Julgete isade ja kartmatute laste toredad seiklused 
vabas õhus
Alex Gregory

Inspireeriv ideekogumik kõigile neile, kes lastega sageli aega 
veedavad. Raamatu autor, kahekordne olümpiavõitja ja viiekordne 
maailmameister sõudmises, seikleja ja kolme lapse isa Alex Gregory 
jagab ka teiste töödest-tegemistest hõivatud isadega omaenda 
kogemuste najal omandatud tarkusi selle kohta, kuidas veeta kõikidele 
osalejatele alatiseks meelde jäävat kvaliteetaega laste seltsis. Vabas 
looduses saab teha rohkesti nii lastele kui ka lapsevanematele ülimalt 
põnevaid ja õpetlikke asju taeva ja loomade vaatlemisest kuni onnide 
ja sildade ehitamise ning lõkkel toidu küpsetamiseni. Enamasti ei ole 
selleks vaja kuigi palju erivarustust. Tegevused on raamatus jaotatud 
kestuse järgi alates nendest asjadest, mida saab teha koolist koju 
tulles, kuni lahtise taeva all ööbimisega matkadeni. Autor kirjeldab 
huvitavaid ettevõtmisi väljaspool koduseinu asjalikult ja samas ka nii 
kütkestavalt, et lugejal tekib tahtmine kõike kohe järele proovida.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann
268 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 47287

TAVAHIND

21.30

KLUBIHIND

16.95

PSÜHHOPAADID MINU ÜMBER
Kuidas vältida ärakasutamise ohvriks langemist 
Th omas Erikson

Oleme kõik kuulnud lugusid meistermanipulaatoritest, abielulubaduse 
abil raha välja petjatest, kelmidest. Kuidas ta küll mind niivõrd osavalt 
ära pettis, tavatsevad ohvrid küsida. Kuidas ma aru ei saanud, et ta on 
kelm? 
 Jah, kuidas? Nad saavutavad instinktiivse manipuleerimisega 
peaaegu kõik oma eesmärgid. Nad oskavad igaühe oma sõnu uskuma 
panna ja pööravad sinu öeldu sinu vastu. Kuid tihti on nad väga 
populaarsed. Paljud armastavad neid, asetavad nad pjedestaalile ja isegi 
austavad neid. 
 Nad teesklevad, et on tavalised inimesed, aga tegelikkuses on 
röövloomad inimnahas. Need indiviidid teevad lõpuks kahju enamikule 
ja sageli ohver isegi ei tea, kes kogu selle jama taga peitub. Oled 
kindlasti mõnega neist kokku puutunud. Sellest raamatust saad teada, 
kuidas neid ära tunda, end kaitsta ja nendega ennastsäästvalt suhelda.
„Psühhopaadid minu ümber” on järg Rootsi käitumisteadlase, koolitaja 
ja kirjaniku Thomas Eriksoni ülimenukale raamatule „Idioodid minu 
ümber” (e k 2018, Varrak).

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Liisi Koppelmaa
272 lk, pehme köide, 145 × 205 mm
KOOD 47324

PSÜHHOPAADID MINU ÜMBER
Kuidas vältida ärakasutamise ohvriks langemist 

Oleme kõik kuulnud lugusid meistermanipulaatoritest, abielulubaduse 
abil raha välja petjatest, kelmidest. Kuidas ta küll mind niivõrd osavalt 
ära pettis, tavatsevad ohvrid küsida. Kuidas ma aru ei saanud, et ta on 

 Jah, kuidas? Nad saavutavad instinktiivse manipuleerimisega 
peaaegu kõik oma eesmärgid. Nad oskavad igaühe oma sõnu uskuma 
panna ja pööravad sinu öeldu sinu vastu. Kuid tihti on nad väga 
populaarsed. Paljud armastavad neid, asetavad nad pjedestaalile ja isegi 

 Nad teesklevad, et on tavalised inimesed, aga tegelikkuses on 
röövloomad inimnahas. Need indiviidid teevad lõpuks kahju enamikule 
ja sageli ohver isegi ei tea, kes kogu selle jama taga peitub. Oled 
kindlasti mõnega neist kokku puutunud. Sellest raamatust saad teada, 
kuidas neid ära tunda, end kaitsta ja nendega ennastsäästvalt suhelda.
„Psühhopaadid minu ümber” on järg Rootsi käitumisteadlase, koolitaja 
ja kirjaniku Thomas Eriksoni ülimenukale raamatule „Idioodid minu 

TAVAHIND

21.40

KLUBIHIND

17.10
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ILUKIRJANDUS
 

 

Uurija Harry Hole ärkab hommikul pärast joomingut, 
riided verised, ega mäleta eelmisest õhtust midagi. Ta on 
tagasi nullpunktis: tema elu armastus Rakel on ta välja 
visanud, ta on langenud tagasi alkoholismi küüsi ja jää-
nud ilma õppejõuametist Politseikõrgkoolis.
 Vanad tuttavad Oslo politsei vägivallaosakonnas 
leiavad Harryle töö politsei ametiredeli kõige madalamal 
pulgal, aga see kuulsat sarimõrvade uurijat ei rahulda. 
Sest Harry teab, et Svein Finne – esimene kurjategija, 
kelle ta oma karjääri alguses trellide taha saatis – on 
pärast kahekümne aastast vangistust jälle vabaduses ja on 
andnud Harryle mõista, et haub kättemaksu.

Cornwall, 1798–1799
Ross Poldark istub Truro ringkonna esindajana parlamendis 
ning jagab oma aega Londoni ja Cornwalli vahel, süda 
lõhestatud kahetistest tunnetest Demelza vastu.
Tema ja George Warleggani vana vaen hõõgub endiselt, 
nagu ka Morwenna ning Demelza venna Drake’i salajane 
armastus.
 Enne uue sajandi koidikut ühendab George’i ja 
Rossi kaotus, mis on suurem kui nende vastasseis, ning 
Morwennat ja Drake’i tragöödia, mis annab neile uut 
lootust.

Noortepõneviku sündmused leiavad aset tänapäeva 
Hiiumaal, kuid peategelaste elu ja suhteid mõjutavad 
oluliselt ammused salapärased sündmused. Miikael tuleb 
Hiiumaale seletust otsima painavatele unenägudele. 
Teda abistab sensitiivsete võimetega Vika, kellel on aga 
saare ja poisi aitamisega hoopis omad plaanid. Samal ajal 
püüab Ingel maksku mis maksab oma teadmata kadunud 
poiss-sõbra jälgi ajada. Oma uue romaaniga jätkab Reeli 
Reinaus Eesti ajaloo ja rahvapärimuse tutvustamist noorele 
lugejale. Raamatust leiab nii romantikat, saladusi kui ka 
kriminaalsust, samuti paraja portsu paranähtusi. Tegemist 
on põneva kokteiliga, mis hoiab noort lugejat oma kütkes 
kuni viimase lehekülje viimase reani.

Miles Vorkosigan, kellest on hiljuti saanud Barrayari 
impeeriumi noorim Keiserlik Audiitor, tohutu võimuga 
Keisri Hääl, on viimaks pääsenud oma naise Jekateriniga 
pulmareisile, töökohustustest eemale. Kaugel kosmoses 
selgub aga, et talle ei anta ka siin rahu – kvadrikutele, 
neljakäelistele kosmoseelanikele kuuluvas Grafi Jaamas on 
kinni peetud Barrayari kaubalaevastik ja asja peab klaarima 
minema just nimelt Miles, kes on juhtumisi sündmuspaigale 
kõige lähemal. Salapäraselt kadunud inimesed, kõmmutama 
kippuvad sõdurid, kosmilised kahjunõuded ja kaosesse 
langenud rahvusvahelised suhted – see kõik pole Milesi 
jaoks midagi uut.

NUGA
Jo Nesbø

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud 
Kadri Rood
512 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 47171

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

KURI 
HOOVUS
Seitsmes Poldarki raamat 

Winston Graham

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Krista Suits
520 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 46600

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.95

ROOSI 
MÄRGI ALL
Reeli Reinaus

Kirjastus Varrak
376 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 47096

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85

DIPLO-
MAATILINE 
PUUTUMATUS
Lois McMaster Bujold 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Allan 
Eichenbaum
320 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 47201

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.55
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MITMESUGUST

JOOKS ELU EEST
Kuidas ma end sammhaaval 
parandasin

Rachel Ann Cullen
Depressiooni põdeva, kuid 
meeleheitlikult „normaalsust” 
ihkava Rachel Culleni suhted 
ei õnnestunud, karjäärivalik 
osutus valeks ning ainsaks 
toetuspunktiks elus oli alkohol 
ja šokolaad. Vaimsete piinade 
nõiaringis sipeldes tõmbas ta 
jalga vanad jooksutossud. Ta ei 
aimanudki, et see samm võib 
teda ka terveks ravida. Kas ta 
suudab tõesti oma deemonite 
eest ära joosta?

101 EESTI AJA-
KIRJANDUSPALA
Roosmarii Kurvits,
Tiit Hennoste
Siin on lugusid 
ajalehtedest, ajakirjadest, 
tele- ja raadiosaadetest, 
ajakirjandusinimestest ja 
ajakirjanduslikest nähtustest. 
Kõneks tulevad kuulsad 
algatajad, nagu Perno 
Postimees ja Eesti Ekspress, 
institutsioonideks muutunud 
metuusalad, nagu Postimees 
ja „Aktuaalne kaamera”, ning 
suured üksikhetked, nagu 
„Täna 25 aastat tagasi” ja 
„Horoskoop”. 

KUIDAS PÜÜDA 
MUTTI
... ja leida ennast looduses

Marc Hamer
Elujaatav raamat maaelust, 
looduse ringkäigust, üksildu-
sest, surelikkusest ja rahulolust. 
Suurepärane looduskirjanik, 
ametilt vana kooli mutipüüdja 
Marc Hamer on muttidega 
tuttavam kui enamik meist, 
seda nii tänu oma pikale töö-
elule Walesi rohumaadel kui 
ka noorukipõlve kogemustele, 
kui ta kodutuna maakohtades 
ringi rändas ja ööseks põõsa alla 
magama heitis. 

101 EESTI 
NÕUKOGUDE AJA 
EHITIST
Karin Paulus
Raamatusse on valitud pilt ilusad 
arhitektuuriteosed, ajastule 
iseloomulikud kurioosumid, 
tüüpmajad, stiiliikoonid ja 
väikesed väärt projektid. Avatud 
on nõukogude aja stilistilist 
paletti stalinistlikust toretse-
misest modernismi kasinusse 
ning sealt läbi skulpturaalsete 
mängude postmodernismi paa-
tosesse. Ajaline distants lubab 
paremini mõtestada ehitiste 
tähendust tänases.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Evelin Banhard
352 lk, pehme köide, 134 × 216 mm
KOOD 46693

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
232 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 45955

Kirjastus Varrak
Sari „101 Eesti ...”
223 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 44972

Kirjastus Varrak
Sari „101 Eesti ...”
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 45191

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85

TAVAHIND

21.45

KLUBIHIND

17.10

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85

TAVAHIND

21.35

KLUBIHIND

16.95

ROOSID EESTI AEDADES
Mart Ojasalu

Raamat annab ülevaate rooside kasvatamisest, roosiaedadest ja –aretusest Eestis 
viimase saja aasta jooksul. 
 Rooside maailm on väga mitmepalgeline ja keerukas, seal orienteerumise 
hõlbustamiseks on roosid erinevate tunnuste alusel jaotatud rühmadesse, millest 
igaüht tutvustatakse ka selles raamatus. Samuti on ära toodud rooside tähtsamad 
kaubamärgid ja rooside lihtne tavapärane liigitus. Raamatus leidub ka nõuandeid 
ja näpunäiteid rooside koduaias kasvatamisest, paljundamisest, hooldamisest ning 
roosihaiguste ja –kahjuritega võitlemisest, mis tuginevad autori 50-aastasele 
kogemusele. Omaette peatükk on pühendatud olulisemate Eestis kasvatatavate 
uute ja ka vanemate teada-tuntud sortide kirjeldamisele.

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

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85
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SUVINE SOODUSPAKKUMINE

LUGUSID LOOMADEST
Ernest Thompson Seton

Selle raamatu loomadel on tunded, 
hirmud, vaprus ja väärikus, mida 
on harjutud seostama üksnes 
inimestega. Tema rebased, aguli-
kassid, jänesed ja karud elavad 
oma elu, püüavad ellu jääda ja po-
jad üles kasvatada. Lugeja hakkab 
neile paratamatult kaasa elama.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ester Heinaste
432 lk, kõva köide, 145 × 200 mm

KOOD 42534

PÜHAD JA MÜSTILISED 
SÜMBOLID
Rahvad, usundid, müsteeriumid

Raamat on illustreeritud kokku-
võte inimolendite ajatutest pin-
gutustest selgitada ja ohjeldada 
ümbritsevat maailma. Raamatu 
kolme ossa – rahvad, usundid 
ja müsteeriumid – on kokku 
kogutud mõned maailma kõige 
võimsamad pühad märgid ja 
kujutised.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaja Riikoja, Marju Algvere
792 lk, kõva köide, 165 × 185 mm

KOOD 34140

KÄPP JA 
KAPSARULLIPLANEET
Sandra Vungi

Kümneaastane roheliste juus-
te ja toreda maakeelse nimega 
isepäine tüdruk Käpp avastab 
oma sünnipäeval müstilise 
musta kosmosesõiduki, mis 
viib teda fantastilistele seik-
lustele teistel taevakehadel. 
Ta leiab vahvaid sõpru, kellega 
koos minna uskumatule mis-
sioonile.

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

KOOD 45900

IMEFLÖÖT
Emil Kolozsvari Grandpierre

Esimest korda ilmus Grandpierre’i 
ungari muinasjuttude kogumik 
eesti keeles aastal 1959. Sealt-
peale on sellest populaarsest ja 
paljude lapsepõlve lemmikraa-
matust antud välja mitu kordus-
trükki. Eriliseks teeb „Imeflöödi” 
autori meisterlik jutuvestmisos-
kus. 

Kirjastus Varrak
368 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 266X

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

7.00
TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00

METSAAED
Hanna Marttinen, Ella Räty

Raamatus leidub rohkelt ideid 
ja nõuandeid, kuidas kujundada 
risusest rägastikust loodusega 
kooskõlas olevat põhjamaist 
metsaaeda. Kui uue aia rajamisel 
lähtuda koha looduslikust tai-
mestikust, püsivad aia rajamise 
kulud mõistlikkuse piirides ja töö 
ei murra konti. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Hille Lagerspetz 
216 lk, kõva köide
195 × 260 mm

KOOD 36472

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
17.40

KLUBIHIND

7.00

VÄIKE RAAMAT SUUREST 
KAALULANGETAMISEST
Bernadette Fisers

Varem 128 kilo kaalunud autor 
tunneb tohutut rõõmu ja ker-
gendust, et leidis sellise lolli-
kindla viisi kaalus alla võtta ja 
soovitud kaalus ka püsida. Talle 
meeldib, kui asjad on konkreet-
sed ja selged: see raamat jõuab 
asja tuumani kohe, mitte sadu 
lehekülgi hiljem.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiiu Kraut
136 lk, pehme köide 
140 × 180 mm

KOOD 41865

TAVAHIND 
15.40

KLUBIHIND

7.00

MEISTERDA ISE AIAS
34 projekti kõrgpeenrast 
tomatimajani
Peter Hagen

Kas sulle meeldib pigem ise 
meisterdada ja asju taaskasu-
tada kui osta midagi uut? Kui 
nii, siis selles raamatus on 34 
värske lahendusega projekti 
kõrgpeenrast tomatimajani, 
et muuta aed mõnusamaks ja 
omanäolisemaks keskkonnaks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Õie Ristoja
128 lk, pehme köide
170 × 235 mm

KOOD 43661

AIAKAHJURID
Kutsumata külalised aias
Tiit Koha

Autoril tekkis mõte pildistada 
kõiki kahjureid, keda ta oma 
aias mõne aasta jooksul mär-
kas. Raamatust leiab rohkem 
kui 50 kahjuri tutvustuse, 
aga ka kasulike putukate 
nimekirja. Käsi raamat annab 
soovitusi ja nõuandeid, kuidas 
kutsumata külalisi tõrjuda.

Kirjastus Varrak
160 lk, pehme köide, 148 × 210 mm

KOOD 44187

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

9.00
TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

9.00
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Tõlkinud 
Anne Kahk
336 lk
pehme köide

KOOD 44620

TEE TUTVUST PAKIAUTOMAATIDEGA ja SAA KINGITUSI!

Pakiautomaadid 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.

AUGUSTIS 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

ARMASTUSE TOIT
I osa. Laura lugu
Prue Leith

344 lk, kõva köide

KOOD 39039

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

TASAKAALUTRIKK
Joanna Trollope

272 lk, kõva köide

KOOD 42411

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. augustiks 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. Juuli ristsõna õige lahendus oli „Sammhaaval”. Juuli ristsõnale õige vastuse saatnutest 
saab loosi tahtel kingiraamatu valida Taivo Jakobson Viljandimaalt. 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

Romantika,
puuviljad,
sarvevõti,
Vaiksoo,
rikkad jm.A
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5000 €*
Aastaauhind 2019Auhindu üle 

500 euro eest!
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Kehaosa 
kolme 

tähega? Õlg.
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:  Eve Joosing 
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

august 2019

Rakett 69 saatejuht Aigar Vaigu 
soovitab klubiraamatut:

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA

AUGUSTI KLUBIRAAMAT

PÕNEVAD FAKTID

SUUREPÄRANE PILDIMATERJAL

ÜLEVAATLIKUD AJAJOONED

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. august
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND

20.45

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND

20.45

KLUBIHIND

7.00
TAVAHIND

17.40

KLUBIHIND

9.00

ME OLIME 
NOORED, ME 
TAHTSIME ELADA
Jüri Hanko

Haaravalt kirja pandud 
mälestused nii elust 
esimese vabariigi 
ajal kui ka rasketest 
üle elamistest Siberi 
vangi laagrites, kuni 
1956. aasta kojutu-
lekuni.

Kirjastus Varrak
230 lk, pehme köide
150 × 220 mm

KOOD 45238

MURRA 
TUNDELUKKE
Kimmo Takanen

Raamat aitab igaühel 
tugevdada tema 
täiskasvanulikku külge 
ja muuta minevikus 
omaks võetud stereo-
tüüpseid käitumisviise 
ja hinnanguid.

Kirjastus Varrak
240 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 44682

Kirjastus Varrak
260 lk, pehme köide

130 × 200 mm
KOOD 45733

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

FLANDRIA PÄEVIK
Tõnu Õnnepalu

Õnnepalu mõtiskleb 
mineviku ja oleviku, 
maa-ja linnaelu, Eesti 
ja Euroopa, üksinduse ja 
suhtlemise, kirjanduse 
ja elu üle ning vaatab 
looduse muutumist 
oma ümbruses.

Kirjastus Varrak 
340 lk, kõva köide
145 × 200 mm

KOOD 15705

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

5.00
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UUDISEID NEBOŠOVOST
Indrek Silver Einberg

Raamatu peategelane on särtsuvat uudishimu täis Hiiumaa 
tüdruk Liisa, kes tuleb läinud sajandi algul Tallinna ja asub tööle 
tehnikakaupluses. Liisa osutub väga tubliks ning tehniliselt 
taibukaks ning temast saab Telefunkeni fi rma esindaja Eestis.
 Pärast Nõukogude vägede saabumist saadetakse Liisa 
asumisele, kus sureb tema poeg. Liisa ise pääseb tagasi Eestisse 
ja abiellub NKVD kapteniga, et saada puhtad paberid oma 
kunagisele kallimale Tambetile, kes on end pärast sõda võimude 
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.
 Tugevate karakterite ja hoogsa süžeearendusega värvikas 
panoraam hõlmab 80 aastat meie lähiminevikust.


