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TUBANE 
AIAPIDAMINE

OKTOOBRI KLUBIRAAMAT

Sa ei pea aiahooaega 
veel lõpetama! 
See raamat 
võimaldab sul aasta 
ringi erinevatelt 
ürtidelt, köögiviljadelt, 
söödavatelt lilledelt 
ja marjataimedelt 
saaki koguda ja 
värsket aiakraami 
nautida.

Loominguline 
lähenemisviis toidu- 

ja maitsetaimede 
kasvatamisele
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Oled oma unistuse teostanud ja näitlejatöö kõvalt ka Olustverest põllumehe 
diplomi saanud. Mis sind selle üllatava sammuni viis?
Selle sammu taga oli mitu asja. Tundsin, et on aeg end täiendada, õppida 
juurde midagi, mis oli mind juba kaua huvitanud, aga seni polnud õnnestunud 
sellele tõsisemalt pühenduda. Pealegi olin aastaid näitlejatööd tehes tundnud, 
et soovin lisaks teha ka midagi omaenese kätega. Näitlejatööst ei jää ju kahjuks 
käegakatsutavat jälge maha ja siis võib mõnikord tunduda, et su tööl polegi 
tulemust...

Tegutsed koos elukaaslase, näitleja Erki Lauriga kaubamärgi all Tauraite 
Country Spirits. Kuidas see kõik alguse sai ja kuidas täna läheb?
Jah, oleme Erkiga partnerid nii elus, laval kui äris ja oma brändi loomine oli 
loogiline samm taimekasvatuse õpingutest edasi. Valisin endale kultuurid, mida 
kasvatama hakkasin ja soovisin neid ägedaid kultuure läbi toodete ka teistele 
inimestele tutvustada. 
     Minu suurimad lemmikud on piprad, täpsem eestikeelne nimetus on kibe-
pipar ehk tšilli. See sooja armastav taim on pärit Lõuna-Ameerikast. Erinevad 
tšilliliigid on tohutult erinäolised nii maitse kui välimuse poolest. Nad pakuvad 
nii silmailu kui särtsakaid maitseelamusi. Kes kasvatamisega jänni jääb, võib 
minu käest abi paluda. Olen, muide, isegi sellekohase õppevideo teinud. Selle 
leiab www.tauraite.com. Tšillide kasvupottide õpetuse leiad ka raamatust 
„Tubane aiapidamine”.
      Minu teine suur lemmik on must sõstar. Seda maitset teame ju kõik vana-
ema moosidest, ent minu jaoks oli üllatav just see, kuidas musta sõstra maitse 
ajaga joogi sees muutub. Maitse küpseb ja muutub ainult paremaks, meenutades 
lõpuks musta ploomi ja rosinat...
     Praeguseks oleme oma jookidega juba päris kaugele jõudnud: meie tooted on 
suuremates poodides letil. Aga teha on veel palju. Tahame luua uusi väärikaid 

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Kuldne ja saagirikas sügis 
on paljude lemmikaastaaeg. 
Rohenäpud, ärge nukrutsege – 
aiahooaeg ei pea ju lõppema, 
aed võib lihtsalt tuppa üle 
kolida! Oktoobri klubiraamatust 
peaksid inspiratsiooni leidma 
ka korterielanikud, kes 
tervislikku ja isekasvatatud 
saaki toiduks tarvitada tahavad. 
Ideid jätkub ka kõigile neile, 
kelle meelest ükskõik kui kauni 
sisekujundusega kodu pole ilma 
taimedeta kunagi täiuslik. 

Nende kaante vahel 
ootavad sind värsked 
ideed, näpunäited ja 

teadmised! Aga võib-olla 
ka hoopis sinu trendikas 

uus hobi.
Uusi raamatuid on seekord 
pakkuda tõesti igale mait-
sele. Oma lemmiku leiavad nii 
kokandus huvilised, korvpalli-
fännid kui ilukirjanduse sõbrad. 
Eriti palju rõõmu on sel kuul 
pakkuda aga lastele – Andrus 
Kivirähki uus raamat või imeliste 
illustratsioonidega Harry Potteri 
väljaanne ei jäta naljalt kedagi 
külmaks! Aga pöörake tähelepanu 
ka suurte fi losoofi liste küsimuste 
raamatule, mis just lastele suu-
natud.

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

AED
KOLIB
TUPPA

Palusime meie 
klubiraamatut sirvida 
armastatud näitlejal ja 
kirglikul taimekasvatajal 
TIINA TAURAITEL
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Viimane äraütlemise päev 
22. oktoober

jooke, põnevaid maitseid. Tunneme, et tegeleme kultuuriga -  
anname oma panuse Eesti ja maailma toidu- ja joogikultuuri.

Mida arvad raamatust „Tubane aiapidamine”. 
Kas ja kellele seda soovitaksid? 
„Tubane aiapidamine” haaras kohe mu tähelepanu. Olen ise 
ka selline pidevalt mullaste küünealustega tüüp, kelle kohta 
vist öeldakse „rohenäpp”. Sääraste rohenäppude mõte jook-
seb veidi teisi radu pidi kui ülejäänud inimestel. Nad leiavad 
alati põhjuse toppida kasvusubstraatidesse erinevaid seem-
neid, võrseid, leherootse ja juurikaid ning poevad kasvõi 
nahast välja, et see kõik kasvama läheks. See raamat on just 
neile. Ja neid inimesi on palju! Pealegi saavad meiesugused 
raamatust üliägedaid nippe, kuidas kogu see kasvama läinud 
kupatus tuppa ära mahutada, kuidas seda paremini kasva-
tada ja lõpuks ära süüa, sest lisatud on ka nutikaid retsepte. 
Arvata võib, et see raamat tekitab uusi rohenäppe juurdegi.

Jõuad sa kõigi oma tegemiste kõrvalt ka raamatuid lugeda?
Loodan, et tulevikus on lugemiseks rohkem aega. Praegusel 
eluperioodil meeldib mulle luulet lugeda. Ahmin kiiruga ühe 
luuletuse ja siis keerutan teda enda sees mitu päeva.

Mida saabuv sügis toob? 
Sügis toob meile kiireima aja aastas – ettevalmistuse jõulu-
deks. Kuna meie toodang sobib suurepäraselt kingituseks, 
siis üritame täita paljude inimeste soove ja kingikotte. See on 
kiire aeg, aga suurt naudingut pakkuv tegevus. Alati on hea 
kellegi  jõulusoov täita!

jooke, põnevaid maitseid. Tunneme, et tegeleme kultuuriga -  
anname oma panuse Eesti ja maailma toidu- ja joogikultuuri.

„Tubane aiapidamine” haaras kohe mu tähelepanu. Olen ise 
ka selline pidevalt mullaste küünealustega tüüp, kelle kohta 
vist öeldakse „rohenäpp”. Sääraste rohenäppude mõte jook-
seb veidi teisi radu pidi kui ülejäänud inimestel. Nad leiavad 
alati põhjuse toppida kasvusubstraatidesse erinevaid seem-
neid, võrseid, leherootse ja juurikaid ning poevad kasvõi 
nahast välja, et see kõik kasvama läheks. See raamat on just 
neile. Ja neid inimesi on palju! Pealegi saavad meiesugused 
raamatust üliägedaid nippe, kuidas kogu see kasvama läinud 
kupatus tuppa ära mahutada, kuidas seda paremini kasva-
tada ja lõpuks ära süüa, sest lisatud on ka nutikaid retsepte. 
Arvata võib, et see raamat tekitab uusi rohenäppe juurdegi.

Jõuad sa kõigi oma tegemiste kõrvalt ka raamatuid lugeda?
Loodan, et tulevikus on lugemiseks rohkem aega. Praegusel 
eluperioodil meeldib mulle luulet lugeda. Ahmin kiiruga ühe 

Sügis toob meile kiireima aja aastas – ettevalmistuse jõulu-

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

15.21

AED
KOLIB
TUPPA

TUBANE 
AIAPIDAMINE
Loominguline lähenemisviis toidu- ja 
maitsetaimede kasvatamisele 
Zia Allaway

Soovid ise aiasaadusi kasvatada, aga sul pole 
aeda? „Tubane aiapidamine” annab nõu, kuidas 
kasvatada kodus maitsvaid toidutaimi, mis on 
pealegi väga kenad.
 Suurepärased illustratsioonid ja lihtsad juhised 
on sulle heaks abimeheks, et kasvatada näiteks 
sidrunheina, ajatada küüslauguvõrseid või kasva-
tada söödavaid õisi. Kõik raamatus toodud stiilsed 
kujundused alates rippuvates purkides kasvava-
test ürtidest kuni tassikoogi topsides uhkeldavate 
kressideni on ühteaegu maitsvad ja kaunid.
 „Tubane aiapidamine” võimaldab sul aasta 
ringi erinevatelt ürtidelt, köögiviljadelt, sööda-
vatelt lilledelt ja marjataimedelt saaki koguda ja 
värsket aiakraami nautida.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Malle Leht
200 × 238 mm, 222 lk, kõva köide
KOOD 47362

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

16.90

• Uuri, kuidas kõige paremini ära kasutada 
olemasolevat pinda ja valgust

•  Vali kasvatamiseks meelepärased taimed ja 
saa teada, kuidas nende eest hoolitseda

•  Kaunista ja elavda nende taimedega oma eluruumi
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Pole oluline, kas elad kortermajas, kus pole aeda, või soovid 
lihtsalt katsetada mõne hõrgu toidutaimega – igal juhul leiad 
sellest raamatust rikkalikult näpunäiteid, kuidas taimi toas 
kasvatada. Enamik projekte on väga lihtsad, nii et kui soovid 
endale ise värskeid aiasaadusi kasvatada ja nende maitstet 
nautida, pole vaja mingeid eelnevaid kogemusi.

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:

• Tubase taimeaia kavandamine
• Ürdid ja söödavad õied
• Idandid, lehed ja juurikad
• Viliköögiviljad
• Puuviljad
• Asjatundja nõuanded

TŠILLI-ÜRDIPALL
Söögilaua kohal rippuv tšillist (vürtspaprikast)  
ja põõsasjast basiilikust koosnev pall on 
suurepärane võimalus nende taimede 
kasvatamiseks, kui põrandapinda napib.

LIIVATEE
Liivatee tunneb ennast suurepäraselt päikeselisel 
aknalaual, annab värskeid lehti kevadest sügiseni ja on 
vägagi dekoratiivne. Lisa lehti suppidele, kastmetesse, 
liha- ja kalaroogadele. Liivatee pisikesed roosad õied on 
samuti söödavad.

-----------------------
SINU TUBANE AED

METSMAASIKA RIIULID
Pisikesed metsmaasikad kasvavad valges, ilma otsese päikesepaisteta 
kasvukohas väga hästi, see teeb neist ideaalsed taimed tubadesse, kus 
pole lõunapoolset akent ega katuseakent. Need kenad riiulid on tehtud 
puidust puuvilja- või veinikastidest. Metsmaasika pisikesi marju jätkub 
suvel ja sügisel paljudeks nädalateks.

KURGID RATASTEL

Juba mõne kurgitaime abil võid oma 
kodus päikeselisse paika tekitada 
kauni, rohelistest lehtedest seina, 
mis kasvab kenasti ja kannab rikkali-
kult maitsvaid vilju.
     Selle kasti kurgid kasvavad kõik 
drenaažiaukudega plastpottides, mis 
on mahutatud veekindlatesse kontei-
neritesse. 

Loe edasi lk 149
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KLUBIRAAMAT

Parajad
ristsõnad
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5000 €*
Aastaauhind 2019

Võite rohkem kui 
450 euro eest!
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Tere! 
Mina olen aara 

ja ma olen 
ristsõna-
sõltlane.
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Uus!
Kõigile 
klubiraamatu 
„Tubane 
aiapidamine” 
ostjatele 
ristsõnaajakiri 
Terav Pliiats 
TASUTA 
KAASA!

ROHELISED VÕRSED 
MUFFINIVORMIDES

Muffi  nivormid on kenad ja praktilised asjad võrsete kasvatamiseks. Kui võr-
sed on kasvanud söömiskõlblikeks, sea need imetlemiseks jalaga koogialusel 
laua keskele.
      Et võrseid nopitakse vahetult enne tarvitamist, ei lähe kaduma ükski neis 
sisalduv vitamiin ega antioksüdant. Kasuta neid salatitele ja võileibadele 
vürtsikuse lisamiseks või kui toitainerikast roogade garneeringut.

Loe edasi lk 84

MUUDA OMA RIIULID 
MINIKASVUHOONEKS

Kui su kodus pole piisavalt looduslikku 
päikesevalgust, on parim lahendus kasu-
tada päevavalguslampe ja rajada endale 
tubane minikasvuhoone. Lampe on üllatavalt 
lihtne tavaliste riiulite külge kinnitada. 
      Jäljenda looduslikku valgust ja lülita 
lambid igal ööl 8-10 tunniks välja.

Iga kuu teisel laupäeval 
veidi peale kl 9.30 

Raamatuklubi saatelõik 
raadios Elmar! 

Auhinnaks on kinkekastid 
„Kasvata selles kastis tšillitaim”. 
Puidust kastis on pudel musta-
sõstrasiirupit, ümbrikukese sees 
spetsiaalselt madalakasvulise 
aknalauatšilli seemned ning 
Tiina Tauraite koostatud õpetus, 
kuidas sellesama puidust kasti 
sees kasvatada aknalaual oma 
tšillipõõsas. Seemned saab 
kasvama panna juba jaanuari 
lõpus-veebruari alul.

Kõigi oktoobri klubiraamatu 
ostjate vahel loosime välja 
3 auhinda Tauraite Country Spirits’ilt. 

Vaata lisa www.tauraite.com

Kõigi vahel, kes ostsid augusti klubiraamatu „Õpilase 

leiutiste entsüklopeedia”, loosisime välja 3 Teaduskeskus 

AHHAA perepiletit. Loosiõnn naeratas järgmistele klubi-

liikmetele: Mare Trestip Tallinnast, Mall Petersen Sakust ja

Kärt Allert Raplamaalt.

    Õnnitleme!
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MUUSA
Jessie Burton

Pilt võib öelda rohkem kui tuhat sõna. Aga oskab ka varjata oma autorit ja 
sünnilugu. 1967. aasta kuumal juulipäeval läheb Odelle Bastien Londonis 
Skeltoni galeriisse teadmisega, et kohe muutub tema elu täiesti teistsuguseks. 
Viis aastat tagasi saabus ta koos sõbrannaga Trinidadist Londonisse ja on 
püüdnud seal endale kohta leida. Nüüd on talle pakutud masinakirjutaja tööd 
suurilmaliku ja salapärase Marjorie Quicki juhendamisel. Ehkki Quick võtab 
Odelle’i oma tiiva alla ja julgustab teda kasutama võimeid, mida too õieti 
ei teadnud endas olevatki, jääb naine ise saladuseks – ka siis, kui galeriisse 
tuuakse mõistatusliku ajalooga tundmatu meistriteos.
 Tõde maali kohta peitub 1936. aastas ja suures Hispaania maamajas, 
kus tuntud kunstikaupmehe tütar Olive Schloss hellitab omi lootusi. Sellesse 
haprasse paradiisi satub kunstnikust revolutsionäär Isaac Robles koos poolõe 
Teresaga, kes imbuvad Schlosside perekonda, tuues kaasa plahvatuslikud ja 
hävitavad tagajärjed. 
 Haarav ja pingeline „Muusa” on unustamatu romaan püüdlustest, 
identiteedist, kinnisideedest ja armastusest, pettusest ja ehtsusest. Varem on 
kirjastuselt Varrak ilmunud Jessie Burtoni menuromaan „Miniaturist”.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiina Viil
344 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 47348

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

MUUSA
Jessie Burton

Pilt võib öelda rohkem kui tuhat sõna. Aga oskab ka varjata oma autorit ja 
sünnilugu. 1967. aasta kuumal juulipäeval läheb Odelle Bastien Londonis 
Skeltoni galeriisse teadmisega, et kohe muutub tema elu täiesti teistsuguseks. 
Viis aastat tagasi saabus ta koos sõbrannaga Trinidadist Londonisse ja on 
püüdnud seal endale kohta leida. Nüüd on talle pakutud masinakirjutaja tööd 
suurilmaliku ja salapärase Marjorie Quicki juhendamisel. Ehkki Quick võtab 
Odelle’i oma tiiva alla ja julgustab teda kasutama võimeid, mida too õieti 
ei teadnud endas olevatki, jääb naine ise saladuseks – ka siis, kui galeriisse 
tuuakse mõistatusliku ajalooga tundmatu meistriteos.
 Tõde maali kohta peitub 1936. aastas ja suures Hispaania maamajas, 
kus tuntud kunstikaupmehe tütar Olive Schloss hellitab omi lootusi. Sellesse 
haprasse paradiisi satub kunstnikust revolutsionäär Isaac Robles koos poolõe 
Teresaga, kes imbuvad Schlosside perekonda, tuues kaasa plahvatuslikud ja 
hävitavad tagajärjed. 
 Haarav ja pingeline „Muusa” on unustamatu romaan püüdlustest, 
identiteedist, kinnisideedest ja armastusest, pettusest ja ehtsusest. Varem on 
kirjastuselt Varrak ilmunud Jessie Burtoni menuromaan „Miniaturist”.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tiina Viil
344 lk, pehme köide, 143 × 200 mm344 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 47348

VOYAGER 1 & 2

Quick vajus toolile, nagu oleks kakskümmend päeva järjest seisnud, ja võttis lonksu džinni, tõstis telefonitoru 
hargilt ja valis numbri. Plõksas siis välgumihklit ja nähtavale ilmus tüse oranž leek. Tema sigaretiots särises, 
tubakaleht kõrbes sinise suitsu jugadeks.

„Halloo, Harris? Jah, ükskõik, mida täna on. Aga topelt. Ja pudel Sancerre’i. Kaks klaasi. Kui kaua? Hästi.” 
Kuulsin Quicki käheda ja napi häälduse rütmi, mis ei kõlanud päris inglaslikult, kuigi sealt aimus tõmbetuulises 
internaatkoolis õppimist.

Quick asetas toru hargile tagasi ja nipsutas sigaretituhka hiiglaslikku marmorist tuhatoosi. „Siin kõrval on 
restoran,” ütles ta. „Mina seal istuda ei suuda.”

Võtsin tema vastas istet, klaas käes, ja mõtlesin võileivast, mille Cynth oli mulle teinud ja mis nüüd sahtlis kuuma 
käes kaardu tõmbus.

„Nii,” lausus Quick. „Uus töökoht.”
„Jah, madam.”
Quick pani oma klaasi lauale. „Olulised asjad, preili Bastien. Ärge öelge mulle kunagi madam. Ma pole ka preili. 

Mulle meeldib olla tuntud kui Quick.” Ta naeratas ja näis kahetsev. „Teil on prantsuse nimi?”
„Jah, ma usun küll.”
„Kas te räägite prantsuse keelt?”
„Ei.”
„Omamine ja olemine ajavad mind suuresti segadusse. Ma arvasin, et Trinidadis räägitakse prantsuse keelt.”
Kõhklesin. „Ainult mõned meie esivanemad töötasid majas sees ja rääkisid prantslastega,” ütlesin.
Quickil läksid silmad suureks – lõbusalt, solvunult? Võimatu oli aru saada. Kartsin, et see ajalooselgitus oli liig ja ma 

ei saa katseajaga hakkama. „Aga muidugi,” nõustus Quick. „Väga huvitav.” Ta võttis veel ühe lonksu džinni. „Praegu 
pole siin eriti palju teha,” jätkas ta, „aga ma oletan, et härra Reede hoiab teid oma lõputu kirjavooluga tegevuses. 
Mulle teeb muret, et teil hakkab igav.”

„Oi, olen kindel, et ei hakka.” Mõtlesin Dolcisest, sellest, kuidas nad seal mind ja Cynthi tööga üle koormasid, seda, 
kuidas mehed vahtisid meie tagumikku, kui nende naised kontskingi jalga proovisid. „Mul on lihtsalt väga hea meel 
siin olla.”

„Ilmselt näeb Dolcises ühe päevaga palju rohkem elu kui siin terve nädala jooksul. Kas see meeldis teile?” küsis ta. 
„Kõikide nende naiste jalgade puudutamine?”

Küsimus oli veidi šokeeriv, sealt aimuv seksuaalne teravus torkas mind – neitsi, nagu ma olin. Aga ma ei lasknud 
ennast hirmutada. „Ausalt öelda,” vastasin ma, „kolmekümne paariga päevas oli see jube.”

Quick heitis pea kuklasse ja naeris. „Kõik need Prantsuse juustud!”
Tema naer oli nakkav ja ma kõkutasin kaasa. Absurdne öelda, aga see sulatas pinge mu seest. 

Loe edasi lk 21

KATKEND RAAMATUST

TAVAHIND

26.95

KLUBIHIND

21.55
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Raamat jõuab müügile 
oktoobri teisel nädalal

KLUBI SOOVITAB

HAKKLIHA
Kristina Efert

Hakkliha on suurepärane tooraine. Seda on lihtne vormida 
sobiva suuruse ja kujuga tükiks ning valmistada, nagu hing 
ihaldab. Hakkliha saab praadida, frittida, grillida, aurutada 
või hoopis supis keeta. Hakkliha sobib pirukatesse ja 
pelmeenidesse, võib teha isegi meelepäraste lisanditega 
vorsti. 
 See kõik pole üldse keeruline. Ei pea piirduma kastme ja 
makaroni-hakkliharoaga – siit raamatust leiad hulganisti uusi 
põnevaid ideid, mida hakklihaga peale hakata!
 Kristina Efert on usin toiduretseptide katsetaja ja mitme 
kokaraamatu autor. Tema koostatud „Supp” võitis 2018. 
aastal parima kokaraamatu tiitli.

Kirjastus Varrak
144 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 47331

TAVAHIND

21.37

KLUBIHIND

16.95

Raamat jõuab müügile 
oktoobri teisel nädalal

HAKKLIHA
Kristina Efert

Hakkliha on suurepärane tooraine. Seda on lihtne vormida 
sobiva suuruse ja kujuga tükiks ning valmistada, nagu hing 
ihaldab. Hakkliha saab praadida, frittida, grillida, aurutada 
või hoopis supis keeta. Hakkliha sobib pirukatesse ja 
pelmeenidesse, võib teha isegi meelepäraste lisanditega 
vorsti. 
 See kõik pole üldse keeruline. Ei pea piirduma kastme ja 
makaroni-hakkliharoaga – siit raamatust leiad hulganisti uusi 
põnevaid ideid, mida hakklihaga peale hakata!
 Kristina Efert on usin toiduretseptide katsetaja ja mitme 
kokaraamatu autor. Tema koostatud „Supp” võitis 2018. 
aastal parima kokaraamatu tiitli.

Kirjastus Varrak
144 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 47331

HAKKLIHA-MUNAMUFFINID

1 väike sibul
200 g segahakkliha
1 suurem keedetud kartul 

(umbes 100 g)
100 g rohelisi herneid
6 muna
veidike piima
peterselli
soola
musta pipart
tšilli- või paprikapulbrit
rapsiõli

Viiluta sibul. Kuumuta pannil õli, prae sibul läbi, lisa 
hakkliha ja pruunista. Maitsesta soola ja pipraga ning 
tõsta kaussi. Lõika keedukartul kuubikuteks, lisa koos 
hernestega hakklihale. Haki petersell ning puista 
hakklihasegu juurde, sega kõik hästi läbi. Tõsta segu 
kuude muffi  nivormi. Klopi munad kausis lahti, lisa 
veidi piima ja maitsesta tšilli- või paprikapulbriga. 
Vala muna vormidesse segu peale ja küpseta eelkuu-
mutatud 180kraadises ahjus 15–20 minutit.

Loe edasi lk 14

Ideaalsed 
hommikusöögiks 
või vahepalaks, 

serveerituna värske 
salatiga.
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ILUKIRJANDUS
  

Lähitulevikus on kogu maailmas rahutud ajad. Taanis rajab 

rühm tunnustatud uurijaid ja ettevõtjaid uue ühiskonna, mis 

ühendab vana maailma hõllandusliku harmoonia ja kõige 

uuemad tehnoloogilised saavutused. Sellesse kõrgtehnoloo-

gilisse maaidülli kolivad ka galerist Stig, tema aju-uurijast 

naine Elisabeth, nende idealistist tütar Emma ja kunstnik 

Christian.

 Elisabeth värvatakse rahvusvahelisse uurimisrühma. 

Tulemused on murrangulised, ent naise eriline suhe katse-

aluse ahvi Felixiga tekitab ärevust. Anorektikust Emma kolib 

pärast Kopenhaagenis toimunud terrorirünnakuid Mosam-

biiki, konteineritest rajatud põgenikelinna. „Euroopa kevad” 

on groteskne ja provokatiivne lugu vabadusest, võrdsusest ja 

kokkukuuluvusest lähitulevikus, mis on ühtaegu hirmutav ja 

kütkestav.

Põnevusromaani sündmustik leiab aset väikeses Põhja-Itaalia 

mägikülas. New Yorgist pärit fi lmirežissöör Jeremiah Salinger kolib 

ajutiselt sinna koos oma naise Annelisega, kes on külakeses üles 

kasvanud. Salinger väntab mägedes dokumentaalfi lmi. Võtete käi-

gus satub ta kohutavasse õnnetusse, milles on ainsaks ellujääjaks. 

Et oma üleelamisi unustada, pühendub Salinger aastatetaguse 

kuritöö uurimisele, mis pandi toime lähedalasuvas Bletterbachi 

kanjonis. Kolm noort inimest tapeti elajalikul moel ühel 1985. 

aasta ööl, mil ümbruskonnas möllas metsik torm. Mõrvar on 

siiani leidmata ja keegi külaelanikest ei soovi seda lugu meenu-

tada. Võib-olla sellepärast, et ainuüksi mõte metsikusest, millega 

kolm noorukit tapeti, tekitaks neis õudusvärinaid, aga võib-olla 

ka sellepärast, et neil kõigil on põhjust midagi varjata. Kohalike ja 

abikaasa Annelise vastupanust hoolimata jõuab Salinger uurimise 

käigus tõele üha lähemale, kuni päevavalgele tuleb enneolematu 

hirmutav tegelikkus.

9  789985 346211
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Kaspar Colling Nielsen

Euroopa kevad

Euroopa kevad
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Lähitulevikus on kogu maailmas rahutud ajad. Taanis rajab aga 
rühm tunnustatud uurijaid ja ettevõtjaid uue ühiskonna, mis ühen-
dab vana maailma hõllandusliku harmoonia ja kõige uuemad 
tehnoloogilised saavutused. Sellesse kõrgtehnoloogilisse maaidülli 
kolivad galerist Stig, tema aju-uurijast abikaasa Elisabeth, nende 
idealistist tütar Emma ja kunstnik Christian.

„Euroopa kevad“ on groteskne ja provokatiivne lugu vabadusest, 
võrdsusest ja kokkukuuluvusest lähitulevikus, mis on ühtaegu 
arusaamatu, hirmutav ja kütkestav.
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Euroopa kevad

Kaspar Colling Nielsenit (snd 1974) 
peetakse üheks Taani uuema aja kirjanduse 
originaalsemaks hääleks. Oma loomingus 
mõtiskleb autor elu eksistentsiaalsete olude 
ja dilemmade üle tragikoomilises ja lugeja 
kujutlusvõimet proovile panevas stiilis. Tema 
teoseid on pärjatud mitmete auhindadega nii 
Taanis kui ka väljaspool.

Euroopa kevad

„Hoiate käes Euroopa tumeda tuleviku kroonikat, ent „Euroopa kevad“ 
on söakamgi kui Michel Houellebecqi „Alistumine“. Nielsenil on 

ulmekirjaniku julgust vaadata poliitilise hirmuhorisondi taha, näha 
Lääne kriisi millegi täiesti teistsuguse algusena.“ 

— Meelis Oidsalu
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© Isak Hoffmeyer

Küprosel asuv Famagusta on 1972. aasta suvel Vahemere piir-

konna kõige hinnatum kuurort, moodne ja väljapeetud. Luksuslik 

hotell meelitab kohale varakaid puhkajaid kõikjalt maailmast ja 

seal töötavad rahumeelselt koos nii kohalikud kreeklased kui ka 

türklased. Kaks üksteise lähedal elavat perekonda, Georgioud ja 

Özkanid, on ühed neist paljudest, kes põgenesid Famagustasse 

ülejäänud saarel toimunud rahutuste ja etnilise vägivalla eest. 

 Kui riigipöörde tagajärjel paisatakse saar kaosesse, seisab 

Küpros silmitsi hukutava konfl iktiga. Küprosele tungivad Türgi 

väed, et kaitsta vähemuses olevaid Küprose türklasi, ja Fama-

gustat hakatakse pommitama. Nelikümmend tuhat inimest haa-

ravad kaasa oma kõige kallima vara ja põgenevad sisse tungivate 

sõdurite eest. Famagusta eraldatakse ülejäänud saarest okas-

traataiaga. Hüljatud linna jääb elama siiski kaks perekonda. See 

on nende lugu.

RAHAPESU ja selle paljastamine on muutunud kuumaks, isegi 

lausa põletavaks teemaks kogu maailmas. Musta raha vere-

plekkidest puhastamise ning rahapesijate musta südametunnis-

tuse ümber tiirleb ka Cristina Algeri hoogsa põneviku „Pankuri 

naine” tegevus.

 Ühel novembrialguse tuisusel hommikul astuvad sarmikas 

mees ja kaunis naine Londonist Genfi  suunduva eralennuki par-

dale. Peagi kaob tormi kätte sattunud lennuk radariekraanidelt ja 

mõni tund hiljem leitakse Alpidest selle vrakk. Samal ajal ilmneb, 

et teadmata kadunud on ka võimsa off shore-panga Swiss United 

siseringi kuuluv pankur Matthew Werner. Tema noorel lesel 

Anna belil tuleb hakata rinda pistma mehest maha jäänud mõista-

tustega, mille hulgas on ka šifreeritud sisuga sülearvuti. Innukalt 

vastuseid otsides jõuab ta järeldusele, et Matthew’ surm ei olnud 

õnnetusjuhtum ja et nüüd on ohtlike vaenlaste sihikul tema ise.

EUROOPA 
KEVAD
Kaspar Colling Nielsen

Kirjastus Varrak
Taani keelest tõlkinud 
Eva Velsker
344 lk, kõva köide 
sari „Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 47133

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.95

KURJA 
LOOMUS
Luca D’Andrea

Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud 
Cathy Laanela
384 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 47164

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.95

PÄIKESE-
TÕUS
Victoria Hislop 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Triinu-Liis Looveer
304 lk, pehme köide 
sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 47140

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.95

PANKURI 
NAINE
Cristina Alger

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter 
Villmann
304 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 47478

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.95
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ILLUSTREERITUD HARRY POTTER

1. osa HARRY POTTER 
JA TARKADE KIVI
J.K. Rowling
Kõige esimene illustreeritud väljaanne J.K. Rowlingi maagilisest 
klassikateosest on täis imelisi värvipilte, mille autor on Jim Kay. See on 
jäägitult hurmav raamat, mis sobib nii andunud fännidele kui ka uutele 
lugejatele.
 Harry Potteri elu muutub igaveseks tema üheteistkümnendal 
sünnipäeval, kui sitiksilmne hiiglane Rubeus Hagrid toob talle kirja ja 
jahmatava uudise. Harry ei tea veel, et ta on võlur ning et võlurid olid 
ka tema surnud ema ja isa. Ta ei oska loitse, pole kunagi olnud lohe 
munast koorumise juures ega kandnud nähtamatuks tegevat mantlit. 
Ta on kogenud üksnes õnnetut elu koos oma hirmsa tädi, onu ja nende 
jõhkardist poja Dudleyga, kes ei taha võlukunstist midagi teada. Harry 
elab tillukeses panipaigas trepi all ning üheteistkümne aasta jooksul 
pole kordagi tähistatud tema sünnipäeva. See kõik aga muutub, kui 
öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt kutsutakse imelisse 
paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry leiab endale 
sõbrad, õpib võlukunsti kõigis selle ilmingutes, kuid peab ka astuma 
vastu oma kõige hirmsamale vaenlasele. Sellest kohtumisest sõltub 
rohkem kui Harry enda saatus…
 J.K. ROWLING on rekordiliste tiraažidega ja rohkelt auhindu võitnud 
Harry Potteri romaanide autor. Selle armastatud sarja raamatuid on 
maailmas müüdud üle 450 miljoni eksemplari ja tõlgitud 78 keelde. 
Raamatute põhjal on valminud kaheksa menukat fi lmi. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer
Illustreerinud Jim Kay
248 lk, 226 × 267 mm, kõva köide
KOOD 346525

2. OSA 
HARRY POTTER JA 
SALADUSTE KAMBER  

KOOD 1663

3. OSA
HARRY POTTER JA AZKABANI VANG 

KOOD 1825

4. OSA
HARRY POTTER JA TULEPEEKER

KOOD 2090

5. OSA
HARRY POTTER JA FÖÖNIKSI ORDU

KOOD 7763

6. OSA
HARRY POTTER JA 
SEGAVERELINE PRINTS

KOOD 073X

7. OSA
HARRY POTTER JA SURMA VÄGISED

KOOD 47461

„Jim Kay illustratsioonide nägemine liigutas mind 
sügavalt. Mulle meeldib see, kuidas ta Harry Potteri 
maailma tõlgendab, ma olen tänulik, et ta on sellele 
oma andega kaasa aidanud ja ma pean seda endale 
suureks auks.”     J.K. ROWLING

ILLUSTREERITUD HARRY POTTER

1. osa
JA TARKADE KIVI
J.K. Rowling
Kõige esimene illustreeritud väljaanne J.K. Rowlingi maagilisest 
klassikateosest on täis imelisi värvipilte, mille autor on Jim Kay. See on 
jäägitult hurmav raamat, mis sobib nii andunud fännidele kui ka uutele 
lugejatele.
 Harry Potteri elu muutub igaveseks tema üheteistkümnendal 
sünnipäeval, kui sitiksilmne hiiglane Rubeus Hagrid toob talle kirja ja 
jahmatava uudise. Harry ei tea veel, et ta on võlur ning et võlurid olid 
ka tema surnud ema ja isa. Ta ei oska loitse, pole kunagi olnud lohe 
munast koorumise juures ega kandnud nähtamatuks tegevat mantlit. 
Ta on kogenud üksnes õnnetut elu koos oma hirmsa tädi, onu ja nende 
jõhkardist poja Dudleyga, kes ei taha võlukunstist midagi teada. Harry 
elab tillukeses panipaigas trepi all ning üheteistkümne aasta jooksul 
pole kordagi tähistatud tema sünnipäeva. See kõik aga muutub, kui 
öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt kutsutakse imelisse 
paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry leiab endale 
sõbrad, õpib võlukunsti kõigis selle ilmingutes, kuid peab ka astuma 
vastu oma kõige hirmsamale vaenlasele. Sellest kohtumisest sõltub 
rohkem kui Harry enda saatus…
 J.K. ROWLING on rekordiliste tiraažidega ja rohkelt auhindu võitnud 
Harry Potteri romaanide autor. Selle armastatud sarja raamatuid on 
maailmas müüdud üle 450 miljoni eksemplari ja tõlgitud 78 keelde. 
Raamatute põhjal on valminud kaheksa menukat fi lmi. 

Kirjastus Varrak

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND

16.90

KLUBIHIND

13.50

TAVAHIND

17.90

KLUBIHIND

14.30

TAVAHIND

21.55

KLUBIHIND

17.25

TAVAHIND

22.50

KLUBIHIND

18.00

TAVAHIND

25.50

KLUBIHIND

20.40

TAVAHIND

24.15

KLUBIHIND

19.32

Raamat ilmub 19. oktoobril
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LASTELE

MINU SUURED KÜSIMUSED
Kus ma olin enne sündimist? Kas ma olen samasugune kui teised? 
Kuidas teisi õnnelikuks teha? Mis on hea ja halb? 
 Lapsed küsivad lakkamatult küsimusi kõikvõimalikel teemadel: 
perekond, sõprus, vabadus, tunded, täiskasvanute maailm...

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus ja Kaidi Roots
160 lk, kõva köide, 200 × 240 mm
KOOD 46501

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

13.35

* Lõbusad joonistused

* Küsimused, nagu lapsed 
neid esitavad

* Vastused koos edasi 
arutamiseks

MINU SUURED KÜSIMUSED
Kus ma olin enne sündimist? Kas ma olen samasugune kui teised? 
Kuidas teisi õnnelikuks teha? Mis on hea ja halb? 
 Lapsed küsivad lakkamatult küsimusi kõikvõimalikel teemadel: 
perekond, sõprus, vabadus, tunded, täiskasvanute maailm...

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus ja Kaidi Roots
160 lk, kõva köide, 200 × 240 mm160 lk, kõva köide, 200 × 240 mm
KOOD 46501

MINU SUURED KÜSIMUSED
Kus ma olin enne sündimist? Kas ma olen samasugune kui teised? 
Kuidas teisi õnnelikuks teha? Mis on hea ja halb? 
 Lapsed küsivad lakkamatult küsimusi kõikvõimalikel teemadel: 
perekond, sõprus, vabadus, tunded, täiskasvanute maailm...

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus ja Kaidi Roots
160 lk, kõva köide, 200 × 240 mm160 lk, kõva köide, 200 × 240 mm
KOOD 46501

•  Kes on inimesed?

•  Mis on perekond?

•  Mis on tunded ja 
emotsioonid?

•  Mis on kool? 

•  Mis on ühiskond?

•  Mis on keskkond?
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LASTELE

TONT JA FACEBOOK 
Andrus Kivirähk 

„Kaka ja kevad” ning „Karneval ja kartulisalat” saavad järje! Andrus 
Kivirähki uus lasteraamat „Tont ja Facebook” sisaldab lugusid kärbse-
pirukast ja tatipuust, täispuhutavast vanaisast ja laulvast kuusepuust. 
Aga lugeda saab ka musimaiast herilasest, imelisest ketšupist, 
karvasest sülearvutist, saabastega supist ning veel paljudest 
kummalistest tegelastest.

Kirjastus Varrak
Illustreerinud ja kujundanud Heiki Ernits
128 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 347225

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

SALAMANDRI MÕISTATUS (CLUE 1)
Jørn Lier Horst 

CLUE tähendab inglise keeles juhtlõnga, saladuse võtit. Ühtlasi viitab see ka raamatu 
peategelaste Cecilia, Leo, Une ja Egoni eesnimede esitähtedest loodud kombinatsioonile.
 Cecilia Gaathe elab idüllilises Paadisadamas pansionaadis Pärl, mille omanik on ta 
isa. Koos sõprade Leo ja Une ning koer Egoniga avastavad nad, et pansionaadis elavad 
mingid saladuslikud tüübid. Kas neil tüüpidel on midagi ühist surnud mehega, kes ran-
nalt leiti?
 Sõbrad hakkavad asja uurima omal käel, puutuvad kokku keerulise kuriteoga, mil-
lesse on segatud nii kahtlased isikud, laevahukk, palju raha kui salapärane salamander.

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud Eha Vain
144 lk, pehme köide, 140 × 203 mm

KOOD 47508

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

13.35

SOKK JA KINNAS

Sokid olid juba kaua aega koos elanud, käinud saabaste, tenniste ja 
kummikute sees, rännanud igal pool ja pesnud ennast pärast pesumasi-
nas nagu korralikel sokkidel kombeks. Nüüd olid nad jälle pessu pandud 
ja keerlesid pesumasina trumlis, kui üks sokk korraga kuulutas:

„Mina ei viitsi enam. Mina lähen ära.”
„Kuidas?” ehmus teine sokk. „Kuhu? Me oleme ju paar.”
„Aga mind on ära tüüdanud,” vastas esimene sokk. „Igav on. 

Ma vupsan parem kanalisatsiooni ja ujun mööda torusid, 
kuni jõuan merre. Olen ammu tahtnud kalu näha ja 
nendega tuttavaks saada.”   Loe edasi lk 91

TONT JA FACEBOOK 
Andrus Kivirähk 

„Kaka ja kevad” ning „Karneval ja kartulisalat” saavad järje! Andrus 
Kivirähki uus lasteraamat „Tont ja Facebook” sisaldab lugusid kärbse-
pirukast ja tatipuust, täispuhutavast vanaisast ja laulvast kuusepuust. 
Aga lugeda saab ka musimaiast herilasest, imelisest ketšupist, 
karvasest sülearvutist, saabastega supist ning veel paljudest 
kummalistest tegelastest.

Kirjastus Varrak
Illustreerinud ja kujundanud Heiki Ernits
128 lk, kõva köide, 168 × 240 mm128 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 347225
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Eelised: Jeanne võrdsustas Ülempreestri oma hariduse 
ja teadmistega. Kaarikut nägi ta iseenda meelekind-
luse ja auahnusena; Erakut enda kui kirjanikuna ja 
müntide kuningannat märgina, et ta töö on olnud ja 
on tunnustust väärt ning see võib saada hea vastu-
võtu osaliseks. 

Väljakutsed: Ta koges sõpruse murenemist, millele 
viitas karikate viis, ja tunnetas ohtu, mida märkis 
7. kaart – võib-olla ta lihtsalt ei suuda olukorda 
hallata, ehk teeb sääsest elevandi? Saatan näi-
tas Jeanne’ile, et kolleeg võib püüda kriitika abil 
temaga manipuleerida, kuid lõpeks oli Jeanne ise 
kolleegile selle jõu andnud.

Tulemus

Väljakutsed

Eelised

Millest pean 
üle saama

Millest pean üle saama: Sauade neli märkis, et on aeg 
eneseanalüüs lõpetada ja võtta ette midagi rõõmu 
ja naudingut pakkuvat. Võib-olla vajab ta lühikest 
puhkust või rohkem aega laste ja partneri seltsis 
(karikate kuningas), kes näeb olukorda hoopis 
teistsugusest vaatevinklist? Jeanne uskus, et kolleeg 
oli olnud ebaõiglane ning tema pidanuks ta märkusi 
lihtsalt ignoreerima; Jeanne peaks lõpetama endas 
kahtlemise ja eluga edasi minema.

Tulemus: Müntide neli tuletas Jeanne’ile meelde kõiki 
ta elu püsiväärtusi ja kinnitas usku, et ta saab vahe-
juhtumist kolleegiga üle. Kuna Jeanne ei pea teda 
enam oma sõbraks, võiks ta püüda olla tööl pigem 
vaatleja kui ohver, ta võiks püüda end toimunust 
ja kolleegist distantseerida ning sel viisil oma jõud 

ÜLEMPREESTER       KAARIK        ERAK    

SAATAN

KARIKATE KUNINGAS

MÜNTIDE KUNINGANNA

ESOTEERIKA

TAROKAARTIDE 
LADUMISE KÄSIRAAMAT
Leia vastus küsimustele töö, kodu, edu ja armastuse kohta
Liz Dean
„Tarokaartide ladumise käsiraamat” õpetab tarokaarte tõlgendama ja looma 
nende ladumiseks omaenda süsteeme.
 Selles raamatus kirjeldatakse tarokaartide ladumisviise, mida on 
kasutatud aastasadu, ja ka tänapäevaseid süsteeme, mis lähtuvad praegus-
aegsete tarokaartide lugejate tõlgendustest. Taroekspert Liz Dean on 
ka ise koostanud palju uusi ladumisviise nende küsimuste põhjal, mida 
elukutselistele tarotõlgendajatele ja -õpetajatele kõige rohkem esitatakse.
 Raamat sisaldab rohkem kui 70 klassikalist ja uut armastust, raha ja edu 
puudutavat ladumisviisi, mis aitavad leida vastuse nii iseenda kui teiste kohta 
esitatud küsimustele.
*  Kasutage ladumisviisi „Armutõde”, et selgitada, kas teie tunded on 

vastastikused.
*  Kasutage ladumisviisi „Püramiid”, et täpsustada, kuidas viia tähtis projekt 

edukalt lõpuni.
*  Kasutage ladumisviisi „Teelahkmel”, et otsustada, millises suunas tuleks 

liikuda töö-, raha- või armuasjades.
Algajad märkavad peagi, et nad saavad hõlpsasti hakkama tarokaartide 
tõlgendamisega nii iseendale kui ka teistele, ning keerulisemad ladumisviisid 
pakuvad naudingut kogenud tarosõpradele. Raamatus on avastamisväärset 
igale tarohuvilisele. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Marju Algvere
192 lk, 210 × 260 mm, poolpehme köide
KOOD 46921

ESOTEERIKA

TAROKAARTIDE 
LADUMISE KÄSIRAAMAT
Leia vastus küsimustele töö, kodu, edu ja armastuse kohta
Liz Dean
„Tarokaartide ladumise käsiraamat” õpetab tarokaarte tõlgendama ja looma 
nende ladumiseks omaenda süsteeme.
 Selles raamatus kirjeldatakse tarokaartide ladumisviise, mida on 
kasutatud aastasadu, ja ka tänapäevaseid süsteeme, mis lähtuvad praegus-
aegsete tarokaartide lugejate tõlgendustest. Taroekspert Liz Dean on 
ka ise koostanud palju uusi ladumisviise nende küsimuste põhjal, mida 
elukutselistele tarotõlgendajatele ja -õpetajatele kõige rohkem esitatakse.
 Raamat sisaldab rohkem kui 70 klassikalist ja uut armastust, raha ja edu 
puudutavat ladumisviisi, mis aitavad leida vastuse nii iseenda kui teiste kohta 
esitatud küsimustele.
*  Kasutage ladumisviisi „Armutõde”, et selgitada, kas teie tunded on 

*  Kasutage ladumisviisi „Püramiid”, et täpsustada, kuidas viia tähtis projekt 

*  Kasutage ladumisviisi „Teelahkmel”, et otsustada, millises suunas tuleks 

Algajad märkavad peagi, et nad saavad hõlpsasti hakkama tarokaartide 
tõlgendamisega nii iseendale kui ka teistele, ning keerulisemad ladumisviisid 
pakuvad naudingut kogenud tarosõpradele. Raamatus on avastamisväärset 
igale tarohuvilisele. 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Marju Algvere
192 lk, 210 × 260 mm, poolpehme köide192 lk, 210 × 260 mm, poolpehme köide
KOOD 46921

„Inspireeriv käsitlus 
ühelt tänapäeva parimalt 
tarotõlgendajalt.” 

— Sarah Bartlett

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85

1, 2, 3, 4 Millised eelised mul on?
5, 6, 7 Millised väljakutsed 

mind ees ootavad
8, 9 Mida ma vajan, 

et nende väljakutsetega 
hakkama saada?

10 Tulemus: 
kui ma suudan 

seda teha, 
siis kas mul 

on edu?

„PÜRAMIID”: 

KUIDAS TAGAN 

OMA PROJEKTI EDU?

Kui tundub, et teie loovus on 
tõkestatud või maha surutud või kui 
leiate, et mingid välised probleemid 
ei lase teil vajalikku tööd teha, siis 
katsetage seda põnevat ladumis-
viisi. „Püramiid” aitab neid 
tõkkeid mõista ja neist 
jagu saada ning 
oma projektiga 
edasi liikuda. 

Loe edasi lk 116
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ETTETELLIMINE

MAMBA 
MÕTTEVIIS
Kobe Bryant

„Mamba mõtteviis” tutvustab lugejale USA 
legendaarse korvpalluri Kobe Bryanti mõtteid, 
võimaldades heita pilku meie aja ühe kõige 
intelligentsema ja loomingulisema tippsportlase 
sisemaailma. Maailma üks parimaid korvpallureid 
räägib omaenda sõnadega, kui põhjalikult ta 
seda spordiala tunneb. Ta mainib mängijaid, 
kellelt ta õppis, kirjeldab, kuidas ta vahel 
mängis ka vigastatuna – valust hoolimata –, 
ja selgitab, miks kaotus ei tulnud tema puhul 
kõne allagi. Ta jutustab, mis motiveeris teda 
üha edasi õppima ning ennast arendama ja ka 
oma meeskonnakaaslasi tagant tõukama. Bryant 
toob esile mõningaid mänguolukordi ja räägib ka 
vastastest, kellega ta oma karjääri jooksul kokku 
puutus – alates Michael Jordanist kuni LeBron 
Jamesini. Bryanti sõnu saadavad vapustavad 
fotod, mille autor Andrew D. Bernstein on Bryantit 
aastate vältel pildistanud tuhandeid kordi. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Vallo Kask
208 lk, kõva köide, 228 × 280 mm
KOOD 347515

„Hoiatus: olge valmis põnevaks teekonnaks 
tippkorvpalli maailma… See raamat annab aimu, 
kuidas mõtleb mees, kes oskas seda mängu 
hiilgavalt.”

PHIL JACKSON

„Kobe teadis, et parim saab olla vaid siis, kui 
mõelda teistest erinevalt… Nautige seda suurepärast 
raamatut. Olen kindel, et saate sellest inspiratsiooni.”

PAU GASOL

Raamat ilmub 1. novembril

Ettetellijatele 
ilma postikuluta!

Raamatu
ettetellimishind 

19 EUR
Hind poes 29 EUR

LEGENDAARSE 
KORVPALLURI 
KOBE BRYANTI 
RAAMAT 
TIPPSPORTLASE 
MÕTTEMAAILMAST

Kobe Bryanti 
„Mamba mõtteviisi” 
ettetellijale Phil Jacksoni 
„Pühad rõngad. Visa 
võitleja vaimsed 
õppetunnid” 

TASUTA KAASA!

Phil Douglas Jackson oli Kobe Bryanti treener aastatel 
1999-2004 ja 2005-2011. Oma raamatus kirjeldab 
ta koostööd Bryantiga. Mõlemad raamatud pakuvad 
mõtteainet ja inspiratsiooni ka korvpalliüleselt.
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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

PIPARKOOGI
MAITSELINE
Andra Kalda

168 lk, kõva köide

KOOD 35369

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

MEIE METSADE 
SEENED
Ulla Salo, Pertti Salo

326 lk, pehme köide: 

KOOD 41575

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.

22. oktoobriks 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.  
Septembri ristsõna õige lahendus oli „ põnev ajalugu”. Septembri ristsõnale õige vastuse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida
Mare Kask Sindist. 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.  „Harry Potter ja tarkade kivi” uus 
väljaanne erineb kõigist varasematest 
selle poolest, et ta on ...

2. Oktoobri eripakkumisest leiad raamatu 
„101 Eesti .... leidu”.

3. Sarja „Varraku ajaviiteromaan” uusima 
raamatu „Päikesetõus” autor on 
Victoria ...

4. Tubases aias kavab väga edukalt tšilli 
ehk ...

5. Armastatud kokaraamatute autor.

6. Nii laste kui täiskasvanute lemmik, kelle 
sulest on värskelt ilmunud „Tont ja 
Facebook”.

7. Kobe Bryant on legendaarne ...

8. Lisaks sellele, et Tiina Tauraite on 
diplomeeritud näitleja, on ta ka 
diplomeeritud ...

9. Valikraamatu „Muusa” kangelanna nimi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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:  Erki Laur 
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

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 posti-
kulu 4.80 eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on 
vähemalt 30 eurot. 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.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid

Raamatukauplus Krisostomus 

Ringtee 75

Brigitta Äri, Viljandi Centrum  

E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. oktoober

1
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND

2420

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

18.60

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

9.00

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

Käesolev raamat 
kirjeldab lindude ainu-
laadseid omadusi ja 
näitab, kui väärtusli-
kud on nad inimeste 
jaoks nii ökoloogilises 
kui vaimses kontekstis. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
352 lk, kõva köide
150 × 230 mm

KOOD 44002

ARMASTUS 
KÜLMAS KLIIMAS
Nancy Mitford

Säravalt romanti-
line teos kirjeldab 
värvikalt aristokraatide 
kadunud hiilgust kahe 
maailmasõja vahelisel 
Inglismaal ja kuulub 
kindlalt inglise kirjan-
duse klassika hulka. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
232 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 46587

MAAG
John Fowles

Fowlesi romaan esitab 
erootilise põneviku käi-
gus küsimuse: kui vaba 
peab olema inimese 
armastus? Kas inimene 
peaks teostama armas-
tuse kaudu iseennast 
või iseenda kaudu 
armastust? 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi
728 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 1485
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101 EESTI 
ARHEOLOOGILIST LEIDU
Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson

Sellesse raamatusse on koondatud 101 arheoloogilise leiu lood. 
Kaugelt üle miljoni meie muuseumites hoitava leiu hulgast 
moodustavad need vaid väikese osa, ent nende lugude abil on 
püütud näidata, kuidas arheoloogid esemeid uurivad, kuidas 
saadakse teada esemete vanus ning kasutusviisid ja kuidas 
on võimalik jõuda vaid mõne leiu järgi tõlgendusteni ammu 
kadunud ühiskondadest ja inimestest.

Uued uurimismeetodid ja kiiresti arenevad tehnoloogiad 
võimaldavad muidu „tummadest” arheoloogilistest leidudest 
teada saada senisest palju põnevamaid lugusid. 

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide

160 × 210 mm
KOOD 40905

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

101 EESTI 

TAVAHIND

19.30

KLUBIHIND

5.00


