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Eestis sündinud Felix Kersteni lugu on ühteaegu nii tuntud kui tundmata. Selles 
loos, eriti selles osas, mis puudutab tema tegevust Teise maailmasõja lõpuperioo
dil, on tänini palju mõistatuslikku ja raskesti tõlgendatavat, hoolimata kättesaa
dava materjali hulgast. Felix Kersten on avaldanud nii oma mälestusteraamatu 
kui päeviku ning tema sõjaaegset tegevust on püüdnud kirjeldada nii kõmulisi 
uudiseid jahtivad ajakirjanikud kui tõsiselt võetavad ajaloolased. 

Felix Kersten polnud mitte ainult Heinrich Himmleri pikaaegne massöör, vaid 
ka lähedane inimene, kellest hitlerliku Saksamaa üks juhtfiguuridest oli sattu
nud sõna otseses mõttes sõltuvusse. Nii avaneski Kerstenil sõja viimastel kuudel 
võimalus mõjutada Himmlerit vabastama tuhandeid koonduslaagrite vange. Et 
vangide osaline (tegemist oli ikkagi marginaalse osaga) vabastamine toimus, on 
fakt, mille üle ajalookirjanduses ei vaielda. Küsimus on vaid selles, kui suurt rolli 
(kui üldse) mängis seejuures Felix Kersten.

Tapio Tammineni „Timukas ja tema maagiline imearst” ei anna sellele küsimu
sele ühest vastust, mis muudabki tema raamatu enamikust varasematest käsitlus
test tunduvalt laiahaardelisemaks. Autor ei keskendu mitte niivõrd Felix Kersteni 
elukäigule, kuivõrd üldisemale olustikule, mis iseloomustas nii sõja viimaseid 
kuid kui tegelasi, kes olid kas otseselt või kaudselt imearstiga ja tema ettevõtmis
tega seotud. Nii on igati loogiline, et autor ei esita küsimusi mitte ainult Kers
teni tegutsemismotiivide kohta, vaid analüüsib ka nimeka „patsiendi” otsuste 
tagamaid, jõudes seejuures Hannah Arendtiga samale järeldusele – kui banaalne 
võib tegelikult kurjus olla. 

Heinrich Himmleri sõltuvusel Felix Kerstenist on mingi sarnasus Hitleri ja tema 
ihuarsti Theodor Morelli suhtega. Oma olemuselt pole sellised suhted ajaloos 
olnud kaugeltki haruldased, kui meenutada kas või Rasputini mõjuvõimu  
Romanovite viimase valitseja perekonna juures. 

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Elu on mõnikord uskumatum 
kui väljamõeldis. Kui maailm 
elab läbi vapustuste ajastut ja 
sündmuste keerisesse satub 
teatud annete ja ambitsioonidega 
inimene, võib ta teha nii head 
kui kurja. Ning kui ümbritsejatel 
on omad põhjused tema tegusid 
ühes või teises valguses näidata, 
on hilisematel ajaloo-uurijatel 
üpris raske tõde välja selgitada. 
Meie septembrikuu klubiraamatu 
autor Tapio Tamminen on oma 
uurimuses tasakaalukalt ja teraselt 
jälginud Eestis sündinud Felix 
Kersteni elukäiku, eriti tema 
lähedast suhet Kolmanda Reichi 
teise mehe Heinrich Himmleriga, 
kes on sisuliselt raamatu teiseks 
peategelaseks. Lugeja otsustada 
jääb, kas pidada Kerstenit 
avantüristiks ja šarlataniks või 
hoopis ravitsejaks ja tuhandete 
elude päästjaks. Igal juhul on see 
ajalooraamat nii ülimalt põnev kui 
ka hoiatav ja mõtlemapanev. 

Muidugi on uusi raamatuid 
ilmunud veelgi. Krimikirjanikuna 
tuntud Sophie Hannah näitab 
oma esimeses eneseabiraamatus 
humoorikas võtmes, kui hästi ta 
inimloomust tunneb. Ilmunud on 
ka Millenniumi-sarja kauaoodatud 
viimane osa „Tüdruk, kes peab 
surema”. Olge hoiatatud - seda te 
juba enne lõpetamist käest ei pane.

Ilusat ja tegusat sügist 
ikka koos heade raamatutega!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

ŠARLATAN 
VÕI 
KANGELANE?

Palusime septembri klubiraamatut 
lugeda ajaloolasel, Eesti 
Kunsti akadeemia professoril ja 
arvamusliidril DAVID VSEVIOVIL
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TIMUKAS JA TEMA 
MAAGILINE IHUARST
Himmleri ja Felix Kersteni lugu
Tapio Tamminen

Berliin, aprill 1945. Kaks popliinmantlis meest väljub 
haakristidega märgistatud lennukist. Üks meestest, 
Luunjas sündinud Felix Kersten, on Himmleri pika
aegne massöör ja sõber, kes on koos Juudi Maailma
kongressi esindajaga tulnud pidama läbirääkimisi 
koonduslaagrivangide vabastamise üle. Meeste reis 
võib päästa kümnete tuhandete inimeste elu …
 See raamat räägib loo Eesti päritolu Felix Kerste
nist, keda Himmler nimetas oma maagiliseks Budd
haks. Himmler oli kogu sõja aja sõltuvuses Kersteni 
raviseanssidest ja viimane suutis sageli mõjutada 
natsijuhi otsuseid. Kui Saksamaa kaotus tundus 
olevat juba möödapääsmatu, hakkas Himmler 
oma naha päästmiseks meeleheitlikult kaubitsema 
koonduslaagrivangidega. Kersten omalt poolt püüdis 
päästetud vange Rootsi toimetada. 
 Mälestuste ja päevaraamatutega jätab Kersten 
maha hulga mõistatusi, mille üle uurijad on jagele
nud rohkem kui pool sajandit. Kes Kersten tegelikult 
oli? Oportunistlik silmamoondaja või karismaatiline 
heategija?

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Katrin Kurmiste
288 lk, kõva köide, 149 x 216 mm
KOOD 47119

Viimane äraütlemise päev 
22. september

Tapio Tammineni raamatu uuenduslik väärtus seisneb selles, 
et varem tuntud materjalidele lisaks on autor Felix Kersteni  
sõjaaegset tegevust analüüsides pööranud tähelepanu ka 
mitmetele seikadele, mis kajastasid imearsti suhteid Soome 
valitsustegelastega ja Soome saatkonnaga Berliinis. Selline 
käsitlus on igati põhjendatud, kuna Felix Kersten oli Soome 
kodanik (ta saatis Himmlerit ka Soome külaskäigu ajal) ning 
teda sidusid selle riigi alamatega arvukad sõprussuhted. 

See teos pole kaugeltki lugu vaid timukast ja tema ihuarstist. 
Raamatu lehekülgedel leidub kirjeldusi nii Soome juutide 
„pääsemisloost”, 1945. aasta kevade oludest Ravensbrücki 
koonduslaagris, RootsiSaksamaa suhetest ja Rootsi kuul
laagritest, mustlanna Katharina Waitzi saatusest ja paljust 
muust. Seejuures on mõned raamatus käsitletud lood ja neid 
illustreerivad fotod enamikule lugejatest ilmselt tundmatud –  
näiteks kui paljud meist ikka teavad India vabatahtliku 
WaffenSS leegioni kunagisest olemasolust.

Felix Kerstenit on ühelt poolt nimetatud šarlataniks ja 
haiglaslikuks valetajaks, teiselt poolt aga inimeseks, kes oma 
tegude eest (teda seostatakse operatsiooni korraldamisega, 
mille tulemusel pääses paarkümmend tuhat inimest koon
duslaagritest vabadusse) oleks väärinud Nobeli rahupree
miat. Millised aga võisid olla nende äärmuslike seisukohtade 
esindajate motiivid, see ongi üks Tapio Tammineni raamatu 
põhiküsimus. Küsimus sellest, mis on tõde ja kas kurjuse 
teenistuses olles head tehes on võimalik patud lunastada. 

David Vseviov

Teenindus
punktides
veel 10% 
soodsam

13.41

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

14.90

ŠARLATAN 
VÕI 
KANGELANE?
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

See on raamat Eestis sündinud Felix Kerstenist, kes oli kogu 
Teise maailmasõja vältel lähedalt seotud Gestapo koletise 
Heinrich Himmleriga. Kas vatuolulise eluga Kersten oli 
avantürist ja šarlatan või ravitseja ja tuhandete elude päästja? 
Või oli ta mõlemat? 

„Timukas ja tema maagiline ihuarst” on lugu ühe maailma lõpust ja teise valu
lisest algusest. Selle keskmes on kaks meest, Heinrich Himmler ja Felix Kersten, 
ja nende taustal Ravensbrücki koonduslaagri naised. Kõik nad loodavad pääseda.
 Tartus sündinud Felix Kersten oli Teise maailmasõja ajal endiselt Soome 
kodanik, nagu ta oli suurema osa oma elust. Selle mehe elulugu on peaaegu usku
matu. Baltisakslane leiab end kodusõda pidavast Soomest. Varsti on ta Berliinis 
massaaži õppimas. Aga kuidas saab temast jõukate KeskEuroopa ärimeeste ja 
poliitikute tervendaja ja lõpuks Madalmaade kuningaperekonna „õukonnaarst”? 
Ja mis äratab Heinrich Himmleri huvi turske massööri vastu, keda ta hakkab 
kutsuma oma maagiliseks Buddhaks? Kas Himmler sunnib teda enda ravitsejaks 
hakkama?
 Kersten siiski ei rahuldu pelgalt tervendaja rolliga. Ta tahab mõjutada 
Himmleri otsuseid ja isegi sõja kulgu. Suvel 1943 kolib Kersten Stockholmi. 
Kelle heaks ta Rootsis töötab? Või on tal omaenda praksis? Kas Kersten kujutab 
tõepoolest ette, et suudab mõjutada Lääne ja Saksamaa vahelise sõja lõppu?
 1945. aasta kevadel tegutseb Kersten üha hoogsamalt. Tal on otsustav osa pal
jude inimeste pääsemises koonduslaagritest. Juudi Maailmakongressi esindajate 
sõnul päästis Kersten lausa 60 000 juuti. Kas sel väitel võiks tõepõhi all olla?
 Kohe pärast sõja lõppu algab Rootsis omapärane vägikaikavedu. Vastamisi 
on rootsi krahv ja soome massöör. Kes organiseeris valged bussid, kes korraldas 
20 000 vangi pääsemise laagritest Rootsi? Rootsi Punase Risti juhi krahv Folke 
Bernardotte’i meelest oli operatsioon tema teene. Mõningate võtmetunnistajate 
arusaam on teistsugune: krahv lihtsalt viis massööri plaani ellu.

//

Kuigi Kerstenist on loodud ka mõningaid kangelaslugusid, ei saanud temast siiski 
kunagi rahvuskangelast. Sest Kersten oli anomaalia, vastuolu. Temas oli liiga 
palju kelmi, ta ei sobinud ühegi maa kangelaste galeriisse, kuigi tema kui päästja 
teeneid võib võrrelda ükskõik millise päästja tegudega Teises maailmasõjas. 
Kersten tegi igasugu tegusid, nagu me kõik. Paljudel on siiski olnud raske leppida 
tema vastuolulisusega – kuidas saab kelmusi toime pannud mees olla samal ajal 
ka kangelaslik päästja. 
 Hakkasin Kersteni saladuse vastu huvi tundma juba aastaid tagasi. Ma ei 
plaaninud siiski kirjutada temast pikemalt kui ühe raadiosaate jagu. Mõni aasta 
tagasi aga sattusin paarile huvitavale artiklile Kersteni Rootsiaastate kohta. Säde 
süttis uuesti. 
 On selge, et Kersteni tegutsemist pole võimalik mõista ilma Himmlerita ja ta 
mälestusi saab mõista vaid 1945. aasta kevadiste sündmuste valguses. Seepärast 
keskendun siin suures osas tollele „viimasele kevadele” ja Kersteni Rootsiaasta
tele. Algusest peale oli mulle selge seegi, et raamat kujuneb mitmehäälseks. 
Himmleri kõrval peaks selles mingil moel välja kostma ka Ravensbrücki naiste 
hääl. See hääl toetub suurelt osalt Margarete BuberNeumanni kogemustele. 
Tema mälestused on üks mõjusamaid dokumente, mis Ravensbrücki kohta on 
kirjutatud.
 Ma ei kujutle, et paljastan Kersteni saladuse täielikult – see on vaevalt üldse 
võimalik – või hajutan täielikult tema legendi või pigem selle varju kohale kogu
nenud ajaloovahu. Loodetavasti suudan siiski varasemast pisut tõepärasemalt 
avada tema tegusid, motiive ja isikut. 

Tapio Tamminen

Filosoofiadoktor, kultuuri
antropoloog ja teaduskirjanik TAPIO 
TAMMINEN võitis teaduskirjanduse 
Finlandia auhinna oma eelmise 
teosega „Rahvakodu varjukülg” 
(2015).

„Felix Kersten, meie armee endine ohvitser, 
kes on nüüd mõõgast loobunud ning

edukalt esinenud näitlejana mitmes Saksa 
filmis.” Nii tõdeti Suomen Kuvalehti veerus

Portreeuudised 24.11.1923
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Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar!  

KLUBIRAAMAT

Ühel 1939. aasta märtsiõhtul sai 
Kersten kutse tulla Heinrich Himmle
riga kohtuma. Sekretär palus Felix Kerstenil 
ootetoa diivanil istet võtta. SSi juhi päev oli olnud väga tihe. 
 Kersteni pilk rändas ringi mööda tuba, mille seinad olid 
kaetud raamaturiiulitega. „Mein Kampfi” ja natside pro
paganda kirjanduse kõrval paistis riiulitel olevat arvukalt ajaloo
alaseid teoseid. Kerstenit hämmastas, kui palju oli raamatuid 
Saksi hertsogist Heinrich Linnupüüdjast ja Tšingiskhaanist. 
Hiljem sai ta teada, et Himmler uskus end olevat Heinrich 
Linnupüüdja reinkarnatsioon. Himmleri meelest olid Tšingis
khaan ja Heinrich Linnupüüdja Hitleri kõrval maailma ajaloo 
suurimad valitsejad.
 Kersten märkas riiulitel ka palju islami usku ja Muhamedi 
elu käsitlevat kirjandust. Kui teda lõpuks juhatati Himmleri 
magamistuppa, oli öökapil avatud Koraan. Tundus, et SSi juht 
oli seda enne tema tulekut lugenud. 
 Himmleri hääl üllatas Kerstenit. See oli rahulik ja vaos
hoitud. Kersteni meelest aimus selles ka tugevat tahte
jõudu. Ajuti muutus hääl siiski teravaks. Kersten oli näinud 
Himmlerist palju pilte ja pööranud tähelepanu mehe lõuale. 
Või õigupoolest sellele, et SSi juht tundus olevat peaaegu ilma 
lõuata. See oli ilmselt ka Himmleri enda jaoks probleem, sest 
paljudel piltidel varjas ta lõuga käega. 
 Ka Himmleri välimus ja olemus ei vastanud Kersteni 
ettekujutusele tahtejõulisest sadistlike kalduvustega mehest. 
Kersteni meelest ei viidanud miski selles kitsaõlgses isikus 
„sisemisele julmusele”, mis massööri arvates pidi olema 
Himmleri tüüpiline iseloomujoon. SSi juhi helehallide sil
made pilk mõjus peaaegu süütuna. Kersteni meelest võis tema 
välimuses aduda midagi „idamaist”. Silmad olid aasiapäraselt 
viltu, aga nahk oli valge.
 Juba lapsena oli Himmler kannatanud kummaliste kõhu
valude käes, millele ei leidunud mingit loomulikku seletust. 
Aastatega tundusid vaevused vaid hullemaks minevat. Ise 
pidas ta valusid psühhosomaatilisteks. Tal oli olnud mitu era
arsti, aga ühelgi polnud õnnestunud teda aidata. Nüüd kaebas 
Himmler oma magamistoas Kerstenile eriti halva enesetunde 
üle. Ta kahtlustas, et on saanud mingi toidumürgituse, millest 
ta siiski on juba toibunud. Aga mürgitus oli avanud SSi juhi 
vana „närvihaava”, nagu ta oma vaevust kirjeldas. Himmler 
soovis kuulda, mida „professor Kersten” tema haigusest arvab. 
Kui Kersten väitis, et ta pole professor, nimetas Himmler  

massööri „suureks arstiks, kelle võimeid ta oli 
kuulnud kiidetavat”. 

 Kersten küsitles Himmlerit lapsepõlves põetud haiguste 
kohta. SSi juht rääkis, et oli lapsena põdenud kroonilist 
düsenteeriat (verist kõhutõbe), mis hiljem oli põhjustanud 
kollatõve. Kersteni meelest nägi mees praegugi sapihaige 
moodi välja, aga seda ta voodis lamavale patsiendile ei 
öelnud.
 Kersten alustas ettevaatlikult massaaži. Käed libisesid 
osavalt ja kiiresti patsiendi kurgu alt, rinnalt ja südame 
kohalt kõhu piirkonda. Alguses puudutasid sõrmed kergelt 
pehmet nahka. Himmler hädavaevu tundis massööri sõr
mede raskust. Siis hakkasid sõrmed kindlatesse kohtadesse 
pidama jääma, otsekui oleksid otsitu üles leidnud. Vajutasid 
keha üha tugevamini. Äkitselt Himmler röögatas valust, 
sest Kersteni sõrmed olid leidnud kõhus haige koha.
„Väga hea, olge paigal,” nentis Kersten Himmlerile pehme 
häälega. „See on väga valus, eks ole?” küsis Kersten iga 
kord, kui ta sõrmed sügavamale nahakurdudesse vajusid. 
„Õudne,” sihistas Himmler vaevukuuldavalt. Hetke pärast 
tõdes patsient ravitsejale: „Kas ma näen und? Kas see võib 
tõsi olla? Valu on läinud. Rohud ei aita, ka morfiin ei mõju 
enam – ja nüüd mõne minutiga. Ma poleks ilma pealgi 
niisugust asja uskunud. Doktor, tahan teid siitpeale enda 
läheduses hoida.”

Loe edasi lk 44

KATKEND RAAMATUST

Gudrun Burwitz (1929–2018) jäi elu lõpuni ustavaks oma isa 
aadetele. Foto aastast 1937

Kõigile 
klubiraamatu 
„Timukas ja 
tema maagiline 
ihuarst” ostjatele 
ristsõnaajakiri 
Terav Pliiats 
TASUTA KAASA!

Kõigi vahel, kes ostsid 
juuli klubiraamatu 
„Väikeste sammude 
jõud”, loosisime välja 
3 ripptooli.
Evi Salumets Tallinnast,
Viive Utso Tartust,
Imbi Napritson 
Viljandimaalt  

õnnitleme!
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PALMIK
Laetitia Colombani
Kolm naist, kolm saatust, kolm põimuvat lugu, mida seob üks vabadusekihk. 
Smita, Giulia ja Sarah elavad eri maailmades ja eri maailmajagudes. Nad 
kõik peavad üles näitama erakordset vaprust ja trotsima ühiskondlikke 
eelarvamusi, et võidelda selle eest, millesse nad usuvad.
 Smita elab Indias, väikeses Badlapuri külakeses Uttar Pradeshi piiri ääres. 
Ta kuulub ühiskonna heidikute hulka, puutumatute kasti. Tema ametiks 
on latriinide tühjendamine paljakäsi – amet, mida antakse edasi emalt 
tütrele. Niisugune on kord ja kastisüsteemi reeglite rikkumine on seadusega 
karistatav. Smita on valmis mängu panema nii enda kui ka oma pere elu ja 
turvalisuse, et võimaldada oma tütrele kooliharidust. Et anda talle võimalus 
elada teistsugust elu. 
 Giulia töötab oma isa ettevõttes, mis on viimane traditsiooniline paruka
töökoda Palermos. Kui tema isaga ühel päeval õnnetus juhtub, avastab neiu, 
et töökoda on pankroti äärel, nii tööliste kui ka Giulia perekonna saatus ripub 
juuksekarva otsas – sõna otseses mõttes.
 Sarah on mainekas advokaat, tema büroo on üks edukamatest kogu 
Montréalis ja kõigest neljakümneaastasena ootab Sarah’t ees osanikuks 
ülendamine. Karjääri nimel on Sarah ohverdanud kogu isikliku elu, vaba aja ja 
suhted. Nüüd on ta jõudmas karjääri tippu, kui ta kuuleb sünget uudist, mis 
paiskab segi kogu ta elukorralduse.
 
LAETITIA COLOMBANI (snd 1976) on prantsuse stsenarist, režissöör ja 
näitleja. „Palmik” on tema esikromaan ja tõlgituna paljudesse keeltesse  
on see saavutanud laialdast rahvusvahelist tähelepanu.

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Mirjam Tiitus
200 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 47355

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

Kolm naist, kolm saatust, 
kolm põimuvat lugu, mida 
seob üks vabadusekihk

Sarah
Montréal, Kanada

Sarah tajub seda: töö juures on miski muutunud. Ta ei oska seda sõnadesse panna, see on midagi õhkõrna, vaevu-
märgatavat, aga midagi seal on.
 Vargsed pilgud, teistsugune hääletoon, kui talle tere öeldakse, liiga rõhutatud viis, kuidas tema tervise järele päri-
takse, või hoopis vastupidi, küsimist välditakse. Kohmetuvõitu häälekõla või näoilme, kui Sarah’le otsa vaadatakse. 
Mõni naeratab võltsilt. Teised väldivad Sarah’t. Keegi ei käitu loomulikult.
 Algul imestab Sarah, mis neile küll pähe on läinud. Kas on ta välimuse juures midagi kohatut, kas on tal mingi 
pisiasi kahe silma vahele jäänud? Ometi näeb ta välja laitmatu nagu alati. Sarah’le meenub lapsepõlveajast, kuidas 
nende õpetaja ükskord prügikotiga tundi tuli. Ta oli selle loomuliku liigutusega kirjutuslauale asetanud, ja taipas siis, 
et oli kodust lahkudes prügikonteinerisse visanud hoopis käekoti. Niiviisi, eksitust märkamata oli ta kogu tee kooli 
sõitnud. Lapsed olid loomulikult naerda lagistanud.

Täna on Sarah’ välimus perfektne – ta uurib end pikalt tualettruumi peeglist. Kui mitte arvestada väsinud näoilmet 
ja kõhnust, mida tal varjata õnnestub, ei reeda miski tema haigust. Miks suhtutakse temasse siis reserveeritult nagu 
mitte kunagi varem? Mingi kummaline distants on tasahilju viimastel päevadel tekkinud, distants, mis ei ole tema 
loodud.
 Piisab vaid ühest sekretäri lausutud sõnast, ühestainsast sõnast. Sarah mõistab.
 Mul on kahju, ütleb sekretär talle vaikselt ja vaatab teda kaastundliku pilguga. Ühe hetke jooksul, tõesti üheainsa 
hetke jooksul ei saa Sarah aru, millest sekretär räägib; kas juhtus mingi katastroof, mingi rünnak, millest tema ei ole
kuulnud? Mõni ootamatu torm, õnnetus, surm? Aga sealsamas jõuab talle kohale – jutt käib temast. Jah, see on tõe-
poolest tema, see ohver, haavatasaanu, taganutetu.

Sarah on sõnatu.
Kui juba sekretär teab, siis teavad järelikult kõik.

KATKEND RAAMATUST

Loe edasi lk 116

TAVAHIND 
20.40

KLUBIHIND

16.30
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EESTI JÄRVED 
Ronald Laarmaa • Ingmar Ott • Henn Timm
Kairi Maileht • Margot Sepp • Helle Mäemets
Anu Palm • Teet Krause • Katrin Saar

Esimesed asulad tekkisid Eestis just vee lähedusse. Vett on vaja 
joogiks, vee abil saab taimi ja loomi kasvatada, veest saab toitu, 
vettpidi saab liigelda, vee voolamist saab arenguks rakendada ja 
vee läheduses on niisama hea olla. Vee ja veekogude olulisust on 
raske üle hinnata. Seal, kus on vesi, seal on ka elu.
 Viimasest väikejärvede raamatust on möödunud üle 40 aasta, 
selle tühimiku täidab nüüd käesolev populaarteaduslik raamat 
väikejärvedest ja nendes peituvatest loodusväärtustest. Veekogude 
registris on järvedena arvel ligikaudu 2000 objekti, mis sellesse 
raamatusse paraku ei mahu. Siin tutvustavad autorid lähemalt 
96 Eesti populaarsemat väikejärve, mida on käesoleval sajandil 
uuritud.

Kirjastus Varrak
256 lk, poolpehme köide, sari „Roheline Eesti”
168 × 240 mm
KOOD 47256

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

HAANJA KÕRGUSTIK

VASKNA JÄRV

Poolhuumustoiteline järv (VRD IV, pindala 37,1 ha, kõrgus 243 m ümp) asub 
Võrumaal, Suure Munamäe kagujalamil. Suurim sügavus 9,5 m, keskmine süga-
vus 2,8 m. Kaldajoone pikkus on 9,5 km ning kallas on väga liigestatud (4,4). 
Järves on 9 saart (5,94 ha). Veetaset on korduvalt muudetud. Pärast väljavoolu 
süvendamist eraldus järv kaheks osaks: Suur- ja Väike-Vasknaks. Kaldad on 
peamiselt kõrged ja võsastunud, Suur-Vasknal enamasti kruusased või liiva-
sed, Väike-Vasknal pehmed ning soostunud. Veevahetus on nõrk (2 korda/a). 
Mudakihi keskmine paksus on 2,6 m, suurim paksus 4,8 m. Lähedal asuvast 
Tuuljärvest tuleb sisse Järvepera oja, välja voolab Isknä jõgi. 
     Vesi on kevadel tumeoranž, suvel pruunikaskollane. Läbipaistvus on kesk-
mine (2 m) ja vesi nõrgalt aluseline (pH 7,6). 

Loe edasi lk 54

Raamat ilmub septembri keskel.
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KUIDAS PIDADA VIMMA
Kibestumisest rahuloluni – vimma jõud võib muuta elu
Sophie Hannah

Kui sageli oled sa vimma pidanud ja end seetõttu süüdlasena tundnud? Tihtilugu 
arvatakse, et targem on andestada ja edasi liikuda, ning just seda paljud meist 
püüavadki teha.
 Positiivne mõtlemine on küll õnneliku elu alus, aga veelgi olulisem on, 
kuidas sellise positiivsuseni jõuda.
 Aga mis siis, kui vimm hoiatab hädaohu eest ja aitab paremini elada?
Mis siis, kui vimm toimib hüppelauana, mis näitab kätte õige suuna?
Mis siis, kui vimm pole mitte üksnes kasulik, vaid teeb ka palju head?
See raamat on humoorikas pilguheit vimma olemusse, muu hulgas leiab siit 
ootamatuid vahendeid, mille abil analüüsida, töödelda ja omaks võtta raskeid 
emotsioone, selleks et saada paremaks inimeseks.
 
Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Faina Laksberg
280 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 47317

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

Kindlasti oled sinagi lugenud uudiseid kuulsustest, kes iga kord, kui nad on üle Atlandi lennanud, istutavad puu.
 Vimmalarve (minu vimmapidamise eelarve hellitusnimi) tasakaalus hoidmisel tuleb silmas pidada samasuguseid 
põhimõtteid. Selles peatükis näitan sulle, kuidas vimmalarve ohjamisel tasuks kasutada kolme meetodit: eelarve 
loomine, kontrollimine ja unustamine. Kui kõik vimmalood on töödeldud, vigased välja praagitud ning ainult kasuli-
kud alles jäetud, on aeg mõelda suurele pildile: tasakaalule sinu vimmakapis. Vimmavoldilise raja peamine eesmärk 
on parandada sinu elu kvaliteeti ja maailma. Vimmalugude positiivse mõju maksimeerimiseks saad sa teha – ja peak-
sidki tegema – kolme asja.

Iga kord, kui lisad oma vimmakappi uue töödeldud vimma, katsu leida ka vimm, mille saad sealt välja visata. Võib-
olla leidub kapis mõni vimm, mida sa enam ei armasta ega vaja?
Vimm, mis ei tundu enam huvitava, õpetliku või väärtuslikuna?
Kui selline vimm on leitud, mõtle järele, kas sa saaksid selle hüljata ja unustada. Kujunda harjumus oma vimmakapis 
regulaarselt suurpuhastust teha. Kellelgi pole kasu vanadest kopitanud vimmadest, mis nüri näoga vimmakapi riiuli-
tel vedelevad. Alljärgnevalt toon välja mõned mõistlikud põhjused, mis võivad panna sind otsustama, et on aeg
vimmast vabaneda.

–  Sa tunned, et vimmatekitaja siiralt kahetseb ja soovib sama palju kui sina,  
et poleks teinud seda, mida ta tegi.

–  Sa oled täiesti kindel, et niisugune käitumine enam ei kordu, järelikult pole sul tarvis vimmatekitajat 
vältida.

–  Sa mõistad, et vimmatekitaja teo ajend oli ekslik.

Näide. Ma pidasin üle aasta ühe sõbra vastu võimsat vimma, sest ta kirjutas raamatut, aga hoidis seda minu eest 
saladuses. Minul oli kombeks rääkida talle kõigest ning ma eeldasin, et tema vastab samaga. Sain tema raama-
tust teada alles vahetult enne ilmumist ehk siis, kui sellest kuulis kogu ülejäänud maailm. Mingil tobedal põhjusel 
otsustasin tõlgendada tema valikut mulle sellest rääkimata jätta kui selget märki, et mu sõber ei hooli minust – ja 
mis veelgi hullem, oletasin isegi, et ta jättis raamatu tahtlikult mainimata ega pühendanud mind oma saladusse, sest 
tahtis mind hiljem endast välja viia. Siis aga, kui möödas oli rohkem kui aasta, otsustas ta täiesti spontaanselt mulle 
külla tulla, ehkki vähimatki vajadust selleks polnud. See pani mind mõistma, et minu varasem järeldus oli täiesti vale 
ning et ta hoolis minust tookord ja hoolib ka praegu. Ta hoiab lihtsalt rohkem asju enda teada kui mina. Seda vimma 
minu kapis enam pole.

KATKEND RAAMATUST

SOPHIE HANNAH on rahvusvaheliselt tunnustatud 
krimikirjanik, sh Uute Hercule Poirot´ lugude autor,  
kelle teoseid on tõlgitud 49 keelde ja müüdud üle 
kahe miljoni eksemplari. Peale selle on ta auhindu 
võitnud poeet, kauaaegne vimmapidaja ning õnnelik, 
positiivne ja väga andestav inimene.

Loe edasi lk 228
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TÜDRUK, 
KES PEAB SUREMA
David Lagercrantz

Stockholmi ühes pargis leitakse amputeeritud sõrmede ja 
varvastega kerjuse surnukeha. Esmapilgul ei kahtlustata surma 
põhjusena kuritegu. Kuid kohtuarst Fredrika Nymani vaist ütleb, 
et midagi on valesti, ja ta võtab ühendust Mikael Blomkvistiga.
 Mikael tunneb loo vastu pehmelt öeldes leiget huvi. Kerjus oli 
oma segastes juttudes korduvalt maininud Rootsi kaitseministri 
Johannes Forselli nime. Kas see oli vaid hullumeelse sonimine, 
mõttetu jamps? Või on mingi seos valitsusega tõepoolest 
olemas?
 Mikael palub Lisbethilt abi. Kuid pärast Holger Palmgreni 
matuseid on Lisbeth riigist lahkunud ja kellelgi pole temaga 
mingit kontakti.
 Keegi ei tea, et Lisbeth on Moskvas. Ta tahab oma õe 
Camillaga asjad ära klaarida. Ta on otsustanud: ta ei ole enam 
tagaaetav. Edaspidi on tema see, kes jahti peab.
 „Tüdruk, kes peab surema” – David Lagercrantzi 
Millenniumi-sarja raamatute suur finaal – seob poliitilised 
skandaalid ja kõrgel tasemel võimumängud ühte DNA-uuringute, 
Himaalaja ekspeditsioonide ja lõhestumist külvava organiseeritud 
netivihaga, mille juured viivad Vene trollivabrikutesse.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadri Papp
320 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 46891

Millenniumi-sarja raamatud hinnaga vaid 12 eurot tükk. 
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub.

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.70

Lohetätoveeringuga 
tüdruk 
Stieg Larsson
534 lk, kõva köide

KOOD 18669

Purustatud õhuloss
Stieg Larsson
680 lk, kõva köide

KOOD 20174
 
 

Tüdruk, kes mängis 
tulega
Stieg Larsson
608, kõva köide

KOOD 19291

See, mis ei tapa
David Lagercrantz
456 lk, kõva köide

KOOD 34416

Mees, kes otsis 
oma varju
David Lagercrantz
348 lk, kõva köide

KOOD 41421
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Ajaloolispoliitiline põnevik jutustab sündmustest 20. sa
jandi Prantsusmaal, kulmineerudes 1968. aasta kevad
suvel toimunud Pariisi rahutustega. Kirju tegelaskonnaga 
romaani keskmes on Nõukogude Liidust põgenenud 
ajakirjanik ja 1917. aasta revolutsiooni järel Pariisi elama 
sattunud vene emigrandid.
 Vahetult pärast II maailmasõja lõppu asus Prantsus
maa territooriumil kümneid repatrieerimislaagreid, kus 
hoiti ajutiselt sõjapõgenikke ja väljarännanuid, keda nii 
vabatahtlikult kui ka sunniviisiliselt saadeti Prantsusmaalt 
Nõukogude Liitu. Stalin oli lubanud „amnestiat” kõigile  
emigrantidele ja kutsus neid kodumaale tagasi. Paljud ini
mesed läksidki tagasi Venemaale ja kadusid seal jäljetult. 

Marusja Klimova raamatud kutsuvad lugejais esile täiesti 
ettearvamatuid reaktsioone: hämmingust ja nördimusest 
fanaatilise kummardamiseni, kuid ükskõikseks ei jäta need 
kedagi. „Blondid elajad” on Klimova autobiograafilise triloogia 
kolmas raamat. Romaani tegevus toimub 1990. aastatel, 
Venemaa jaoks pöördelisel kümnendil, millele Marusja heidab 
nähtava pingutuseta pilgu teise aastatuhande lõpu kõrgustest. 
Kirjaniku loodud Vene uusdekadentidest ja transvestiitidest 
tegelaskujud, kes vahetavad mängleva kergusega maske ja 
kostüüme, sobivad ülimalt hästi tolle kümnendi globaalse 
karnevali õhustikku. Esmakordselt 2001. aastal väikses 
tiraažis ilmunud „Blondid elajad” sai vene kirjasõna kõige 
nõudlikumate nautlejate seas kohe kultusraamatuks. 

Ma tahaksin aru saada, mis juhtus. Ja mis järjekorras. 
Mälust. Kõik küsimused, mis on jäänud vastuseta. Kes me 
olime? Mis on armastus? Natuke armastust peab ju ometi 
alles jääma, kui see kord olemas on olnud? Muidu on ainult 
surm ja ükskõiksus. Aga mälu on muidugi petlik. Põhiliselt 
tahtsin kolme asja. Vabaks saada, kirjutada, orgasmi kogeda.
Avameelselt ja selgete mälupiltidega visandab Agneta 
Pleijel meile tüdruku, kes ta ise kunagi oli. Raamatu tegevus 
hõlmab kaht kümnendit alates kirjaniku sünnist 1940. 
aastal. Valulises, kuid ka humoorikas loos otsitakse tõde, 
moraali ja kohta päikese all. Agneta Pleijel kirjutab küll oma 
noorusajast, kuid kirjeldus tütarlapse naiseks sirgumisest on 
ajatu.

Ühel suveõhtul telgivad viis lapsepõlvesõpra oma salajases 
supluskohas. Gümnaasium sai äsja läbi ja kohe algab täis
kasvanuelu. Meeleolu on rõõmus, kuid ka veidi nukker, kuna 
sõbrad mõistavad, et käes on aeg jätta hüvasti nii noorpõlve 
kui üksteisega.
 Kui koidab hommik, lebab järvevees noormehe surnu
keha. Uurimine kinnitab, et tegemist on õnnetusjuhtumiga, 
kuid mitte kõik ei ole selles veendunud.
 Kahekümne seitsmeks aastaks jääb see juhtum haavana 
kohalike hinge. Kui vana politseiülema asemele tuleb mõrva  
uurija Anna Vesper Stockholmist, hakkab miski liikuma. 
Varsti pole Annal muid valikuid, kui avada 1990. aastast 
pärit toimik. Juhtum, millest vaid üksikud soovivad rääkida, 
kuid mida mitte keegi ei suuda unustada.

ISEVÄRKI 
KALMISTU 
ASUKAD
Andrei Ivanov

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud 
Veronika Einberg
536 lk, pehme köide
150 × 230 mm
KOOD 47126

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

BLONDID 
ELAJAD 
Marusja Klimova

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud 
Kristiina Bernhardt
408 lk, kõva köide
sari „Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 46556

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85

ENNUSTUS
Agneta Pleijel

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud  
KadiRiin Haasma
224 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 45825

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.85

SÜGISROIM 
Anders de la Motte
 

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud  
Tiina Mullamaa
424 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 47195 TAVAHIND 

23.20

KLUBIHIND

18.55
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Ebatavaliselt kuumas Oslos leitakse noore naise laip, 
kelle käel puudub üks sõrm ja kelle silmalau alt leitakse 
veripunane teemant. Oslo politsei juurdlusosakonnas 
valitseb aga suvepuhkusele vastav vaikus. Ainus kättesaadav 
uurija on tööalaste reeglite korduva eiramise tõttu hoiatuse 
saanud Harry Hole. Ülemus on Harryt tagasi tööle kutsudes 
kahevahel. Harryt vaevav viinakurat muudab mehe 
käitumise ettearvamatuks, samas on Harry vaieldamatult 
juurdlusosakonna kõige andekam töötaja.
 Ääretult tempokas ja ootamatuid sündmuskäike täis 
raamatus paneb Jo Nesbø lugejat unustama, et selle 
tegevus ei toimu mitte LAs, vaid põhjamaiselt rahulikus 
Oslos. Nagu selles sarjas ikka, võitleb Harry korraga mitmel 
rindel, nii omaenda mineviku, salapärase sarimõrvari kui 
ebakompetentsete kolleegide vastu. 

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, jäänud ilma õppejõu
ametist Politseikõrgkoolis ja müünud maha talle kuulunud 
baari.
 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 kahekümneaastast 
vangistust jälle vabaduses ja on andnud Harryle mõista, et 
haub kättemaksu.

VERE-
TEEMANDID 
Jo Nesbø

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud 
Maarja Siiner
408 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 47188 TAVAHIND 

22.30

KLUBIHIND

17.85

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

SALADUSTE SUVI 
Nikola Scott

August 1939. Sõda terendub ähvardavalt, kui Cornwalli suvi lõpule hakkab 
jõudma. Summerhilli mõisas ootab kuueteistaastane Maddy murelikult oma 
õe Georgiana kojutulekut. Kui Georgiana toob kaasa oma uue võluva kallima 
Victori, on kõik mehest vaimustatud. Ainult Maddy kahtlustab, et Victor pole 
sugugi see, kes ta paistab olevat ... 
 Tänapäev. Chloe abielu eduka ja tegusa Aidaniga kadestavad kõik. Nüüd, 
kui õhus on beebiuudised, tõotab nende elu muutuda täiuslikuks. Aga Chloe 
elus on ka tumedam külg ja kohtumine Madeleine’iga Summerhillis sunnib 
teda lõpuks sellega silmitsi seisma.
 Olles tõmmatud kaasa 1939. aasta salapärastesse sündmustesse, 
hakkavad mõlemad naised aru saama, kuidas pahaendeliste motiividega mees 
võib väänata tõde, et jõuda oma eesmärkidele.

Sündinud Saksamaal, õppis NIKOLA SCOTT inglise ja 
ameerika kirjandust, enne kui siirdus välismaale, 
kus töötas ilukirjanduse toimetajana New Yorgis ja 
Londonis. Pärast rohkem kui kümmet aastat tööd 
raamatukirjastamise alal elab ta nüüd abikaasa ja kahe 
pojaga Frankfurdis. Tema esimene romaan  
„Minu ema vari” ilmus Varrakus 2017.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiiu Loog
296  lk, pehme köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 46570

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

Kaanefoto: © Evelina Kremsdorf / Trevillion Images

Nikola SCOTT

Saladuste
suvi

August 1939. Sõda terendub ähvardavalt, kui Cornwalli suvi 

lõpule hakkab jõudma. Summerhilli mõisas ootab kuueteist-

aastane Maddy murelikult oma õe Georgiana kojutulekut. 

Kui Georgie toob kaasa oma uue võluva kallima Victori, 

on kõik mehest vaimustatud. Ainult Maddy kahtlustab, et 

Victor pole sugugi see, kes ta paistab olevat ...

Tänapäev. Chloe abielu eduka ja tegusa Aidaniga kades-

tavad kõik. Nüüd, kui õhus on beebiuudised, tõotab nende 

elu muutuda täiuslikuks. Aga Chloe elus on ka tumedam 

külg ja kohtumine Madeleine’iga Summerhillis sunnib teda 

lõpuks sellega silmitsi seisma.

Olles tõmmatud kaasa 1939. aasta salapärastesse sünd-

mustesse, hakkavad mõlemad naised aru saama, kuidas paha- 

endeliste motiividega mees võib väänata tõde, et jõuda oma 

eesmärkidele. 

Kas mineviku mõistmine aitab Chloel astuda vastu tule-

vikule? Tema veel sündimata lapse turvalisus sõltub sellest. 

Saladuste suvi
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Nikola SCOTT

Austatud lugeja! 
Nüüd on Varraku ajaviiteromaani 
käesolevas valikus ilmunud kümme 
raamatut: 

Saladuste
suvi

Sündinud Saksamaal, õppis

Nikola Scott inglise ja ameerika

kirjandust, enne kui siirdus

välismaale, kus töötas ilukirjanduse

toimetajana New Yorgis

ja Londonis. Pärast rohkem kui

kümmet aastat tööd raamatu- 

kirjastamise alal, elab ta nüüd

abikaasa ja kahe pojaga Frankfurdis.

Tema esimene romaan „Minu ema 

vari” ilmus Varrakus 2017.

ISBN 978-9985-3-4657-0

9   789985   346570

Marcia Willett
SEITSE PÄEVA SUVEL

Joanna Trollope
SÕPRADE LINN 

Liz Fenwick
TÕUSUVESI

Nina George
LAVENDLITUBA

Lucinda Riley
KUUÕDE

Kathryn Hughes
KIRI

Santa Montefiore
DEVERILLIDE VIIMANE SALADUS

Ann O’Loughlin
KOHTUNIKU NAINE

Penny Vincenzi
USALDUSE KÜSIMUS

Marcia Willett
KOJUTULEKUD

      Lugejad, kes on ostnud need 
    kümme raamatut, saavad raamatute laka 
küljest lõigatud 10 kolmnurga (ankur) esitamisel 
raamatukauplustest käesoleva, üheteistkümnenda 
raamatu TASUTA.
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LASTELE JA NOORTELE

AUTOD, RONGID, 
LAEVAD JA LENNUKID
Clive Gifford

Sea end valmis imepäraseks teekonnaks sõidukite maailmas, kuhu 
see illustreeritud entsüklopeedia sind viib. Kihuta punases superautos, 
võta pilet ülikiirrongile, astu luksusreisilaeva pardale ning kiika 
ülehelikiirusega reaktiivlennuki kabiini. 
 Rohkem kui 1000 pilti ja ohtralt paeluvaid fakte sisaldav „Autod, 
rongid, laevad ja lennukid” sõidutab sind maal, õhus ja merel 
üheainsa raamatu lehekülgedel.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kalle Klein
256 lk, kõva köide, kordustrükk
215 × 275 mm
KOOD 41650

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

LAPSED JA 
NATUKE VANEMAD
Sandra Heidov

Raamat sisaldab toredaid 
lookesi, mis enamasti räägivad 
üsna argistest asjadest. Aga et 
neid tuttavaid asju vaadeldakse 
pisut tavapäratu ja humoo
rika nurga alt, siis muutuvad 
need hoopistükkis erilisteks ja 
lustakateks. 

Kirjastus Varrak
45 lk, kõva köide, 180 × 210 mm

KOOD 46648

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

Läbi Elvestadi kesklinna kihutav 
liiklushuligaan niidab Nora 
Bratlandi äärepealt jalust. Tiril 
ja Oliver võtavad oma südame
asjaks kiiruseületaja. Selgub 
aga, et autopõgenikud on röö
vinud Elvestadi Hoiupanka! 

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

KOOD 46655

KONN JA SÕBRAD
Max Velthuijs

Üle maailma armastatud tege
laskuju Konna 30. aastapäeva 
puhul välja antud kogumik 
sisaldab lugusid: „Konn ja 
armastus”, „Konn ja linnulaul”, 
„Konn ja talv”, „Konn ja võõ
ras”, „Konn ja hirm”, „Konn ja 
kangelane”.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kerti Tergem, Lii Tõnismann
157 lk, kõva köide, 206 × 237 mm

KOOD 46266

EKRAANI TAGA
Carolin Kuuskmäe

Sara on teistsugune ega sobi 
kokku endavanuste noortega. 
Ta on kinnine, salapärane, 
geniaalne … Tema ümber tuleb 
ette kahtlasi surmajuhtumeid. 
Sara püüab neid lahendada ning 
samal ajal jõuda selgusele oma 
minevikus.

Kirjastus Varrak
320 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 46662

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.65

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35
TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.35

Suured katuse
klapid takistavad 
avarii korral auto 

õhkupaiskumist

Taas 
müügil!
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KUTSIKA 
KASVATAMINE
Kutsikast korralikuks koeraks
Tuire Kaimio
Asjalik ja põhjalik nõuande
raamat, mille abil tuleb toime 
ka algaja koerakasvataja. 
Peatükkide kaupa käsitletakse 
koera kasvatamise ja kooli
tamise erinevaid perioode ja 
probleeme vastavalt koera 
iseloomule ja tõule. Millist 
koeratõugu eelistada? Milline 
koer sobib kõige paremini las
tega perele? Kuidas rahustada 
koera, kui tal tuleb lõigata 
küüsi või teha raviprotseduure?

101 EESTI 
LOODUSPAIKA
Indrek Rohtmets
Meie kodumaa loodus on 
erakordselt mitmekesine. 
Kõrgel klindiveerel seistes 
saad mõtiskleda, kuidas see 
loodus monument 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 aga kõndida meie oma 
kanjonis…

MAAKÖÖK
Jocasta Innes
Raamat on meeleolukas 
tagasipõige aegadesse, kui 
toit tehti viimseni valmis 
kodus ja sobib neile, kes 
armastavad maitsvat, 
tervislikku ja traditsioonilist 
toitu, mis on tehtud ilma 
säilitusaineteta. Autor 
jagab lahkelt suurepäraseid 
teadmisi ja räägib sinna vahele 
niisamagi juttu, peale praktilise 
väärtuse kokanduse teejuhina 
pakub see raamat sulaselget 
lugemisrõõmu. 

KASSIDE 
VARJATUD ELU
Vicky Halls
Kasside hingeelu käsitlevate 
menukite autor Vicky Halls 
vaatleb iga tahku kasside elus 
alates kassipoegade mängu
dest ja lõpetades kasside 
omavaheliste suhetega ning 
räägib sellestki, kuhu nad 
suunduvad hämaruse saabu
des. Fotod, tõsielust pärit lood 
ja autori humoorikas jutusta
misstiil aitavad mõista kasside 
maailma ning annavad ühtlasi 
ka väärt praktilist nõu igale 
kassipidajale.

PUTUKATE 
PLANEET
Anne Sverdrup-Thygeson
Putukad on hoopis teistsuguse 
kehaehitusega kui inimesed –  
nende keha katab skelett, 
mis toimib kui turvis, ja neil 
võivad olla kõrvad põlvedel, 
silmad peenisel ja keel jala
talla all. Ehkki nende aju on 
seesamiseemne suurune, 
suudavad nad nägusid meeles 
pidada. Lisaks on putukatel 
meeletu paljunemis ja 
kohane misvõime. Aga kuigi 
putukaid on palju, kahaneb 
nende arv drastiliselt... 

KÜPSETAJA 
KÄSIRAAMAT
Eva Pärtel
Raamat õpetab sammsammult, 
kuidas valmistada pärmi, 
juuretise, mure, puru, leht, 
biskviit ja keedutainast ning 
toorjuustukooke ja besee
küpsetisi. Peamiselt sisaldab see 
magusate küpsetiste retsepte, 
kuid peaaegu iga tainaliigi 
kohta on toodud ka üks soolane 
küpsetis. Lisaks leiab nippe, 
kuidas tainategu paremini 
õnnestuks või mil moel retsepti 
põnevamaks muuta.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Helje Heinoja
208 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 36441

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anu Suoninen
270 lk, kõva köide, 168 × 220 mm

KOOD 16542 

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 47249

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Sigrid Tooming
232 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 45962

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kaja Riikoja ja Lii Tõnismann
288 lk, kõva köide, 172 × 240 mm
KOOD 46730

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide, kordustrükk
168 × 240 mm
KOOD 35239

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

15.45

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

17.10

TAVAHIND 
22.25

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

MITMESUGUST
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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 Montefiore

352 lk, kõva köide

KOOD 42466

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

22. septembriks 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.  
Augusti ristsõna õige lahendus oli „ nutikad“. Augusti ristsõnale õige vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Riina Susi 
Raplamaalt. 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

1.  Rootsi kirjanik, romaani „Ennustus” 
autor.

2. Varem peamiselt krimikirjanikuna 
tuntud Sophie Hannah räägib oma 
uues eneseabiraamatus sellest, kuidas 
... võib muuta elu.

3. Valikraamatu „Palmik” kolm 
naispeategelast elavad Kanadas, 
Itaalias ja ...

4. SStimuka Heinrich Himmleri ihuarst 
Felix Kersten oli sündinud ...

5. Millenniumisarjas paljastab koos 
Lisbeth Salanderiga tumedaid saladusi 
Mikael ...

6. Meie klubiraamatu autor Tapio 
Tamminen on võitnud ... kirjanduse 
Finlandia auhinna.

7. Sarja „Roheline Eesti” uus raamat.

8. Sarja „Varraku ajaviiteromaan” uue 
raamatu autor.

9. Jo Nesbø kriminaalromaanide tegevus 
toimub peamiselt ...

10. Septembri eripakkumises oleva „Hipi” 
autor.

11. Anders de la Motte krimipõnevik.

12. Andrei Ivanovi uus romaan „Isevärki 
kalmistu ...”.

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
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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:  Priit Simson,  
 Ekspress Meedia 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

september 2019

Palusime septembri 
klubiraamatut lugeda 
ajaloolasel, Eesti 
Kunstiakadeemia 
professoril ja 
arvamusliidril 
DAVID VSEVIOVIL

TIMUKAS JA TEMA 
MAAGILINE IHUARST

SEPTEMBRI 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 emailile 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 

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

  •  telefonil 646 0218 (tööpäeviti 9.00–17.00) 

  •  SMSsõnumiga: 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. september
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00

MITFORDIDE 
MÕRVALOOD
Juhtum rongis
Jessica Fellowes

Autor on võtnud 
oma romaani alu
seks tõestisündinud 
lahendamata mõrvaloo 
möödunud sajandi 
algusest, mille ohv
riks oli halastajaõde 
Florence Nightingale 
Shore.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Sinissaar
145 × 203 mm

KOOD 45535

PUNASED LUUD
Ann Cleeves

Kui ühel Shetlandi 
väikesaarel vana naine 
pealtnäha traagilise 
õnnetuse käigus maha 
lastakse, kutsutakse 
mõistatust lahendama 
detektiiv Jimmy Perez. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Riina Jesmin
312 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 43098 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Indrek Koff
280 lk, pehme köide

140 × 210 mm
KOOD 45801

SÜDAMEMURDJA
Geir Tangen

Ajakirjanik Viljar Ravn 
Gudmundsson ja uurija 
Lotte Skeisvoll on 
just hakanud tasapisi 
toibuma sarimõrvar 
Maestro juhtumist, 
kui Haugesundi linna 
vapustab uus krimi
naalne lugu…

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ene Mäe
376 lk, pehme köide
145 × 200 mm

KOOD 45542

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

5.00
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HIPI
Paulo Coelho

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


