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Keskmine inimene arvab, et kui ta ei suitseta, ongi kopsudega kõik korras. 
Samas on kopsuhaigused levinud ka mittesuitsetajate seas. Millest see tuleb?
Mittesuitsetajal on tõenäosus kopsuhaigustesse haigestuda kindlasti väiksem, kuid 
on mitmeid kopsuhaigusi, mille teke ei ole otseselt suitsetamisega seotud, küll aga 
võib suitsetamine mõjutada ka nende haiguste kulgu. Me sünnime teatud geneetilise 
pagasiga ning ka sellega võib mõnikord kaasneda suurem tõenäosus mõneks kopsu-
haiguseks. Samuti on meie kops tundlik kõigele, millega me kokku puutume. Kopsu 
mõjutavad meie elukeskkond ning kahjulikud ained keskkonnast, põetud haigused, 
meie eluviisid, toitumisvalikud ja muud valikud elus. 

Mida võiks inimene oma kopsude tervise jaoks ise ära teha? 
Kõige lihtsam on öelda, et tulebki teha õigeid valikuid: mitte suitsetada ega kasutada 
kahjulikke aineid, toituda tervislikult, liikuda piisavalt, kaitsta end võimalusel näiteks 
vaktsineerimisega välditavate haiguste vastu ning ka ägeda lihtsama haigestumise 
korral tegeleda hoolikalt enda ravimisega ja mitte lükata seda edasi.
     Algab kõik aga sellest, et inimene tunneb ennast ja on piisavalt uudishimulik, et 
teha endale selgeks, millest tema tervis sõltub ja kuidas tema organism toimib. Tead-
likkus on siin märksõnaks ja seda teadlikkust peaks kasutama nii enda kui lähedaste 
suhtes. 
     Arsti poole võiks pöörduda siis, kui tekivad sellised kaebused nagu köha, mis on 
kestnud juba nädalaid, õhupuudus või ka juba pikema aja jooksul tajutud koormus-
taluvuse langus. 

Kas raamat „Kopsude hämmastav maailm” suutis teid millegagi üllatada? 
Raamat oli läbinisti väga kena positiivne üllatus. Kõigepealt autor, kelle nimi on 
mulle tuttav kui teadusajakirjades avaldav autor ja tunnustatud kliiniline spetsia-
list kopsuhaiguste valdkonnas. Raamatut kätte võttes teadsin seega, et tegemist on 
praktikuga ning tõenduspõhist meditsiini viljeleva arstiga, kelle sõnadel on seetõttu 
kaalu. Äratundmisrõõm oli suur, et keegi jagab sinuga sama vaimustust meditsiinist 

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Võib ju küsida, milleks meile raa-
mat kopsudest? Ometi on eriala-
spetsialistide kirjutatud raamatud 
erinevatest organitest ja elund-
kondadest viimastel aastatel kogu 
maailmas püsivalt edetabelite 
tippudes. Tervis lihtsalt on miski, 
mis puudutab meid kõiki. Ja kui 
üks terviseraamat on nii ladusalt 
ja lõbusalt kirjutatud, on loo-
tust, et see pakub huvi ka täiesti 
tervetele inimestele. Ennetus on 
võtmesõna, eriti kui asi puudutab 
meie kopse, mis ju teadupärast 
valu ei tunne ja endast märku ei 
anna, enne kui asi on päris hull. 
Novembri kuus on tervisest põh-
just rääkida veelgi. Paljude jaoks 
üle maailma on november hoo-
pis movember. Nimetus tuleneb 
sõnadest „vuntsid” (inglise keeles 
moustache) ja „november”. 

Kampaania toetuse välise mär-
gina kasvatavad mehed novemb-
ris vuntse, kuid sisu on haiguste 
ennetamine ja varajane avasta-
mine meeste seas. Naised, uurige 
ise terviseteemade kohta, valgus-
tage oma mehi ja julgustage neid 
vahel tervisekontrollis käima ka 
siis, kui kõik on hästi. 

Lisaks muule tähendab novembri-
kuu alati ka seda, et kusagil 
eespool hakkavad jõulutulukesed 
paistma. Sellele mõeldes oleme 
juba välja otsinud hulga jõulu-
kingiks sobivaid raamatuid. Kes 
praegu tegutseb, sellel on pühade-
aeg rahulikum!

Olge terved!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

HINGAMISE
IME

Meie klubiraamatuga tutvus 
kopsuarst, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla pulmonoloogia-
keskuse juhataja PILLE MUKK
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Viimane äraütlemise päev 
22. november

ja pulmonoloogiast ning oskab seda lisaks ka kadestamisväärse 
elegantsusega lahti seletada neile, kes meditsiiniga igapäevaselt 
seotud ei ole. Raamat annab igaühele võimaluse saada endast 
rohkem teada, saada aru ühest suurest süsteemist, milleks on 
meie organism. Haiguste teke ja olemused olid raamatus lahti 
kirjutatud sellises sõnastuses, mida ka mina igapäevaselt pat-
sientidele selgitusi jagades kasutan. Leidsin siiski ka hulgaliselt 
uusi kasulikke paralleele või näiteid igapäevaelust, mida kasuta-
da, et vältida liigselt spetsii� list meditsiiniterminoloogiat. 
     Kõige põnevam minu jaoks oligi see, kuidas autor oskas kaas-
aegse meditsiinikirjanduse viidete abil näiteid tuua ning nende 
järeldusi arusaadavalt selgitada. 
     On hea, et autor ei lähenenud valdkonnale ka liiga kergelt 
ning suurima kasu peaks raamatust saama just see lugeja, kes 
tõesti tunneb huvi oma organismi toimimisest ja mõjutata-
vusest. Tore, et käsitletud on ka sellist aktuaalset teemat nagu 
e-sigaretid. Humoorikas ja veidi provotseeriv stiil, mis väljendus 
mõnikord kopsu teistest organitest tähtsamaks tõstmises, täitis 
minu meelest seda eesmärki, et lugemist alustanu seda kauem 
käes hoiaks, tahaks teada saada, mis järgmiseks tuleb. Seosed 
populaarsete � lmide, mängude, kuulsate näitlejate ja muusiku-
tega ning isegi sotsiaalmeedia näidete kaasamine aitab kindlasti 
paremini lugejat loetava küljes hoida. 

Kellele ja miks võiksite raamatut soovitada? 
Absoluutselt kõigile. See võiks tõesti käia inimeste üldise hari-
tuse juurde, et enese organismi toimimist tunda. Kindlasti ka 
kõigile arstidele, sest raamat aitab meil paremini oma patsiente 
mõista ning nendega ühist keelt rääkida. 

ja pulmonoloogiast ning oskab seda lisaks ka kadestamisväärse 
elegantsusega lahti seletada neile, kes meditsiiniga igapäevaselt 
seotud ei ole. Raamat annab igaühele võimaluse saada endast 
rohkem teada, saada aru ühest suurest süsteemist, milleks on 
meie organism. Haiguste teke ja olemused olid raamatus lahti 
kirjutatud sellises sõnastuses, mida ka mina igapäevaselt pat-
sientidele selgitusi jagades kasutan. Leidsin siiski ka hulgaliselt 
uusi kasulikke paralleele või näiteid igapäevaelust, mida kasuta-
da, et vältida liigselt spetsii� list meditsiiniterminoloogiat. 
     Kõige põnevam minu jaoks oligi see, kuidas autor oskas kaas-
aegse meditsiinikirjanduse viidete abil näiteid tuua ning nende 

     On hea, et autor ei lähenenud valdkonnale ka liiga kergelt 
ning suurima kasu peaks raamatust saama just see lugeja, kes 
tõesti tunneb huvi oma organismi toimimisest ja mõjutata-
vusest. Tore, et käsitletud on ka sellist aktuaalset teemat nagu 
e-sigaretid. Humoorikas ja veidi provotseeriv stiil, mis väljendus 
mõnikord kopsu teistest organitest tähtsamaks tõstmises, täitis 
minu meelest seda eesmärki, et lugemist alustanu seda kauem 
käes hoiaks, tahaks teada saada, mis järgmiseks tuleb. Seosed 
populaarsete � lmide, mängude, kuulsate näitlejate ja muusiku-
tega ning isegi sotsiaalmeedia näidete kaasamine aitab kindlasti 

Absoluutselt kõigile. See võiks tõesti käia inimeste üldise hari-
tuse juurde, et enese organismi toimimist tunda. Kindlasti ka 
kõigile arstidele, sest raamat aitab meil paremini oma patsiente 
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KOPSUDE 
HÄMMASTAV MAAILM
Kai-Michael Beeh

Meie kopsud kujutavad endast keerukat looduse 
imemasinat ning need on rohkem ohus kui ükski 
teine elund. Iga hingetõmbega satub neisse mikroobe, 
allergeene ja õhu saasteaineid. Üle maailma sagenevad 
kopsuhaigused on muret tekitav trend, mis tuleneb 
muu hulgas ka meiepoolsest oma suurima elundi 
hoolimatust kohtlemisest. Kopsud ei valuta, nemad 
kannatavad vaikides – ja suudavad enamikul juhtudel 
sellest hoolimata eluaeg funktsioneerida.
See raamat on armastusavaldus looduse ühele kõige 
hämmastavamale imele, austusavaldus ühele ala-
hinnatud liikmele inimkeha elamuühistus.

Miks tuleb meil mõnikord õhust puudus ja mis on 
sellel pistmist väikese merineitsiga? Kuidas juhib meie 
hingamine meie emotsioone? Miks me köhime, selle 
asemel et tunda oma hingamisteedes valu? Kas meile 
võib uus kops kasvada? Kuidas kaitseb meie suurim 
elund end mikroobide ja õhu saasteainete eest ja 
eelkõige: mida me saame ise ära teha, et see imeline 
elund püsiks terve elu töövõimelisena?

Kaasahaaravalt ja meeleolukalt vahendab kopsu-
spetsialist Kai-Michael Beeh kõike, mida peaks 
kopsude kohta teadma, nende imeliste võimete ja 
selle kohta, kuidas hoida neid noore ja tervena.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Katri Soe-Surén
272 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 47294

TAVAHIND

21.90

KLUBIHIND

14.90

• Kuidas tekivad kopsuhaigused

• Millised on nende mõjud ja tagajärjed

• Mida nende vastu teha annab

Igalt Raamatuklubis novembris 

müüdud raamatult „Kopsude 

hämmastav maailm” annetame 

ühe euro vähiravifondile 

Kingitud Elu.
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Selle raamatu eesmärk on selgitada nii tervetele kui haigetele 
lihtsal ja kujundlikul moel, kuidas tekivad kopsuhaigused, 
millised on nende mõjud ja tagajärjed ning mida nende vastu 
teha annab.

Meditsiinidoktor KAI-MICHAEL 
BEEH (snd 1971) on juba oma 
ülikooli õpingute algusest saadik 
läbi ja lõhki kopsuentusiast. Pärast 
erialast väljaõpet sisehaiguste 
arstiks ja pulmonoloogiks asutas 
ta 2004. aastal koos oma abikaa-
saga Hingamisteede Uuringute 
Instituudi Wiesbadenis. Ta on 
nõutud loengupidaja ja annab tihti 
ajakirjanduses intervjuusid kopsude 
tervise teemadel.

ASI EDENEB!

Mukotsiliaarne puhastussüsteem
Kujuta ette, et sul kodus on üks ruum, kus on mitme sentimeetri 
kõrguselt vesi, kus on soe ja pime ja kus sellest hoolimata pole sein-
tel jälgegi hallitusest. Sa ütled, et see pole võimalik? On küll. Sellega, 
mis muidu kuuluks üürnike liidu kompetentsi, tulevad kopsud 
suurepäraselt ise toime ning seda tänu põhjalikule ja korrapärasele 
puhastamisele.
      Sind huvitab nüüd: kes need imelised koristajad siis on? Mine 
oma bronhidele hästi lähedale. Kohe päris lähedale. Veel natuke. 
Palju lähemale. 500 korda lähemale. Kas nüüd näed?

KITSAS KAST: ASTMA

Astmat teab igaüks. Kellelgi perekonnas see on. Või 
siis mõnel sõbral või tuttaval. Saksamaal põeb astmat 
iga kümnes laps. Ja iga viieteistkümnes täiskasvanu. 
Austraalias, Uus-Meremaal või Suurbritannias on pea 
iga kolmas laps astmaatik. Astma on „rahvahaigus”. See 
pole aga alati nii olnud. Tõus sai alguse alles 1960. aastate 
alguses. Enne seda oli astma küll tuntud, aga suhteliselt 
vähetähtis hingamisteede haigus. Kuni 20. sajandi kesk-
paigani oli enamik astmaeksperte koguni seisukohal, et 
astmasse pole tegelikult võimalik surra. Nad eksisid.
     Mida kujutab endast astma? Astma on hingamisteede 
haigus, mille puhul bronhid lühiajaliselt, mõnikord 
hooti, kokku tõmbuvad. Seda kokkutõmbumist mõju-
tavad kaks asjaolu: bronhide põletikulisus ja bronhide 
ülitundlikkus. Krooniline, enamasti allergiatest tulenev 
põletik tekitab bronhide limaskesta paistetust, ülitund-
likkus väljendub astmaatikute bronhide lihaste tugevas 
krampidele kalduvuses välisärritajate mõjul.

Loe edasi lk 165

165

mitte tabeli ülemises pooles. Austraalias, Uus-Meremaal või 
Suurbritannias on pea iga kolmas laps astmaatik. Astma on 
„rahvahaigus”. See pole aga alati nii olnud. Tõus sai alguse 
alles 1960. aastate alguses. Enne seda oli astma küll tuntud, 
aga suhteliselt vähetähtis hingamisteede haigus. Kuni 20. 
sajandi keskpaigani oli enamik astmaeksperte koguni seisu-
kohal, et astmasse pole tegelikult võimalik surra. Nad eksisid.

Mida kujutab endast astma? Astma on hingamisteede hai-
gus, mille puhul bronhid lühiajaliselt, mõnikord hooti, kokku 
tõmbuvad. Seda kokkutõmbumist mõjutavad kaks asjaolu: 
bronhide põletikulisus ja bronhide ülitundlikkus. Krooni-
line, enamasti allergiatest tulenev põletik tekitab bronhide 
limaskesta paistetust, ülitundlikkus väljendub astmaatikute 
bronhide lihaste tugevas krampidele kalduvuses välis ärritajate 
mõjul.

Kopsu  
alveoolid

Terved  
hingamisteed

Astmaatilised 
hingamisteed

Krampis  
bronhide  
ringlihased

Bronhide  
limaskesta  
põletik ja  
paistetus

Joonis 6: Bronhiaalastma. Erinevalt tervetest inimestest on haigetel  
bronhide limaskest põletikuline ja paistes. Astmahoo ajal tõmbuvad  
bronhide ringlihased kramplikult kokku. Nii tekib hingamispuudulikkus  
ja iseloomulik astmaatiline „vilin”. 
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nääret: kõigepealt näed epiteelimüüris üht rakku, mis näeb 
välja teistest erinev – karvadeta, seespool väikesed terakesed. 
See on niinimetatud karikrakk, ja terad selle sees sisaldavad 
lima. Suurem osa limast on aga pärit pildi allosas olevast 
struktuurist – limavabrikust või pigem limamanufaktuurist, 
kuna lõppude lõpuks on ju tegemist käsitööga. Epiteelimüüri 
vundamendi all näed omamoodi kotti, mis torkab oma londi 
läbi müürivundamendi üles: limaskesta all asuvad näärmed 
koos juurdekuuluva väljajuhtetoruga. Need sügaval aset-
sevad näärmed toodavad ligikaudu 40 korda rohkem lima 
kui karikrakud, ühtekokku umbes 50–100 ml päevas. See 
lima koosneb tavaliselt rohkem kui 95 protsendi ulatuses 
veest – ülejäänud 5 protsenti jagavad omavahel sool, pro-
teiinid ja niinimetatud mutsiinid ehk suhkrut sisaldavad 
valgud, mis on omavahel ühenduses ja tekitavad geelisar-
nase aine – sest alles nii muutub lima tõeliselt limaks! Lima 
mittevesiste osade juurde kuuluvad ka antibakteriaalsed 

Limakiht

Ripsmekarvakesed

Karikrakk

Epiteelirakud

Limanääre

Näärmejuha

Joonis 5: Hingamisteede puhastussüsteem. Bronhide pealispind  
on varustatud rakkudega, mille pinnal on peened ripsmekarvakesed. 
Nende vahel asuvad granuleeritud karikrakud toodavad koos pildi keskel 
alumises osas asuvate näärmerakkudega bronhide limakihi.

Igalt Raamatuklubis 

novembris müüdud 

raamatult „Kopsude 

hämmastav maailm” 

annetame ühe euro 

vähiravifondile 

Kingitud Elu.

Igalt Raamatuklubis 

raamatult „Kopsude 

hämmastav maailm” 
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KLUBIRAAMAT
Iga kuu teisel laupäeval 

veidi peale kl 9.30 
Raamatuklubi saatelõik 

raadios Elmar! 

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad 
novembris raamatu ,,Kopsude 
hämmastav maailm

,,
, loosime välja 

kaks Synlabi Terviseriski paketti

Pakett koosneb 13 analüüsist, mille tulemusena saad teada
•  Milline on sinu üldine tervislik seisund?
•  Ega sul pole mõnda (varjatud) terviseprobleemi – 

infektsiooni, põletikku, aneemiat, lipiidide või süsivesikute 
ainevahetushäiret (nt suhkruhaigust) jne?

•  Kas sinu immuunsüsteem on tugev?
•  Kas kilpnääre, maks ja neerud talitlevad normaalselt?
•  Millised on organismi raua ja D-vitamiini varud?

Vaata lisa: minu.synlab.ee
Loosimine toimub 20. detsembril. 

VÕITLUSPIIRKONNA LAIENEMINE: 

KOPSUPÕLETIK

Bronhiit ja kopsupõletik – mõlemad on alumiste hinga-
misteede infektsioonid. Miks on siis üks kahjutu, teine 
seevastu alati potentsiaalselt eluohtlik? Patsiendi suust 
pärit lause: „Doktor, kas mul on see tõbi tegelikult nüüd 
bronhides või juba kopsudes?” tabab päris hästi asja 
tuuma. Kui mitte mõista kopsude all suurt pilti, vaid 
ainult kopsukoe seda osa, mis on oluline gaasivahetuse ja 
verevarustuse jaoks, ehk siis alveoole, siis on tõepoolest 
mõttekas teha vahet bronhide ja kopsude vahel. Tegemist 
on mustriga, mis kordub paljude kopsuhaiguste puhul. 
Hingamisteede haigused, mis mõjutavad ainult õhku 
edasijuhtivaid bronhe, on vähem ohtlikud kui alveoolide 
haigused. 
      Selleks on kaks põhjust. Esiteks, akuutsel bronhiidil, 
isegi kui see põhjustab tõsiseid sümptomeid, on tervete 
inimeste puhul vaevu mõõdetav funktsionaalne mõju 
kopsudele.
/---/
Kas venima jäänud bronhiidist võib välja kujuneda 
kopsu põletik? Või teisiti küsides: millal kujuneb bronhii-
dist välja kopsupõletik? Vastus on: põhimõtteliselt mitte 
kunagi. Bronhiit ja kopsupõletik on kaks eri haigust. 
Täpselt nii nagu su ukse ees parkivast Twingost ei saa 
üle öö Ferrarit. Bronhiiti põhjustavad pea alati viirused, 
enamiku kopsupõletike taga on aga bakterid. Mõnikord 
diagnoositakse kopsupõletiku hiilivat algust lihtsalt 
bronhiidi pähe valesti. Õige on aga ka see, et mõnikord 
eelneb kopsupõletikule äge bronhiit. Bronhiit võib hilise-
male kopsupõletikule „teed rajada”.

Loe edasi lk 151

•  Kas kilpnääre, maks ja neerud talitlevad normaalselt?
•  Millised on organismi raua ja D-vitamiini varud?

Pikema Sõpruse Päeva ellukutsuja, ettevõtja ja 
Ragn-Sells’i juhatuse esimees RAIN VÄÄNA

Terviseraamatud ei pea olema surmtõsised. Läbi laheda 
suhtumise ja väikese huumori jõuavad olulised sõnumid 
inimestele hoopis paremini pärale. Selle ehedaks näiteks 
on raamat „Kopsude hämmastav maailm”. Just sedasama 
suhtumist peame silmas ka oma üleskutseid tehes.
Liikumine Pikema Sõpruse Päev sai ellu kutsutud selleks, 
et tõsta meeste teadlikkust oma tervise osas ja pikendada 
tervena elatud aastaid – et sõbrad saaksid kauem koos 
olla ja et mehed saaksid oma peredega kauem koos olla. 
Palju saab enese jaoks ära teha, muutes oma käitumist 
ja harjumusi, kuid paraku on ka neid terviseprobleeme, 
mis end enne ei ilmutagi, kui haigus on juba pöördumatut 
kahju teinud. Tahame propageerida iga-aastast tervise-
testide tegemist just meeste hulgas, kes paraku arsti 
juures käimist vältima kipuvad. Loodame muuta kuvandit, 
et arsti juures käimine on nõrkuse märk, samuti loodame, 
et see saab lihtsalt kultuuri osaks.
 Raamatu „Kopsude hämmastav maailm” on kirjutanud 
arst, kes samuti loodab, et pühendades endale rohkem 
tähelepanu ja konsulteerides ekspertidega, ei satu 
inimesed arsti juurde ainult siis, kui kaebused või haigus 
on juba väga tõsised. 

Vaata ka: pikemsoprus.ee

TERAV PLIIATS NR 7
Ristsõnaajakiri, milles on keskmisest enam
kirjandust puudutavat ainest, aga loomulikult ei 

puudu siit muud tublit Eesti lahendajat huvitavad 

teemad: loodus, reis, kultuur, toit jm. Lahendajate 

vahel loositakse välja raamatuid ja peaauhind 
100 eurot. 

Kirjastus 
Nuti Grupp
36 lk
pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780039  

NB!
Ristsõnaajakirja 
Terav Pliiats ei 
saadeta enam 

välja automaatselt. 
Soovi korral lisa see 

tellimusse.

TAVAHIND

1.90

KLUBIHIND

1.80
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LEONARDO DA VINCI
Walter  Isaacson

Selles põnevas uues biograafi as toob Steve Jobsi, Albert Einsteini ja 
Benjamin Franklini tunnustatud elulooraamatute autor meie ette 
Leonardo da Vinci isiku ja elu.

Toetudes Leonardo hämmastavate märkmeraamatute tuhandetele lehe-
külgedele ning uutele avastustele tema elu ja töö kohta, põimib Walter 
Isaacson kokku loo, milles on omavahel seotud Leonardo kunstilooming ja 
teadustöö. Ta näitab, kuidas olid Leonardo geniaalsuse aluseks oskused, mida 
ka meie ise saame enda juures arendada, näiteks kirglik uudishimulikkus, hoo-
likas vaatlemine ja nii mänguline kujutlusvõime, et see piirnes fantastikaga.
 Nagu teised suured uuendajad, sai ka Leonardo loomingulisi impulsse 
humanitaaralade ja tehnoloogia lõikumisest. Ta kooris nahka laipade 
näolt, joonistas huulelihaseid ning maalis siis ajaloo kõige meeldejäävama 
naeratuse – „Mona Lisa”. Ta uuris optika matemaatilisi lahendusi, näitas, 
kuidas valguskiired sarvkestale langevad, ning lõi „Püha õhtusöömaaja” 
muutuvate perspektiivide illusiooni. Ühtlasi kirjeldab Isaacson, kuidas 
Leonardo maalide ja leiutiste taustaks oli tema elupõline teatrietenduste 
lavale toomise vaimustus.
 Leonardo oskus ühendada kunsti teadusega, nagu seda meeldejää-
valt kujutab võimalik joonistus iseendast ringis ja ruudus, on jäädav retsept 
uuenduste leidmiseks. Leonardo elu peaks meile meelde tuletama, kui tähtis 
on külvata iseendasse ja oma lastesse mitte ainult üldiselt aktsepteeritud 
teadmisi, vaid ka valmisolekut neis kahelda – olla loominguline ja – nagu iga 
ajastu andekad veidrikud ja mässajad – mõtelda teistmoodi.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Aldo Randmaa 
552 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 47492

VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

Leonardo anatoomiauuringute haripunkt oli elu alguse 

kirjeldamine. Ühele tihedalt täidetud märkmikulehele 

joonistas ta hoolikalt tindi ja õrna punase kriidiga oma 

kuulsa pildi emakas olevast lootest. Anatoomilise uurin-

guna on see hea, kunstiteosena aga lausa jumalik. Üli-

malt hoolikate kaarjate viirutusjoontega joonistatud pilt 

kujutab inimese olukorda vaimse iluga, mis on ühtaegu 

hirmutav ja ülendav. Me näeme end looduse imetabasu-

ses kehastununa – süütuna, imelisena, salapärasena. 

Loe edasi lk 114

„PÜHA ÕHTUSÖÖMAAJA” PERSPEKTIIV

Ainus lihtne asi „Püha õhtusöömaaja” perspektiiviga seoses on punkt, kuhu kõik 

jooned „kalduvad kokku jooksma”, nagu Leonardo ütles. Need taanduvad jooned 

ehk ortogonaalid osutavad Jeesuse otsaesisele (foto 75). Oma tööd alustades 

lõi Leonardo keset seina haamriga väikese naela. Selle auku võime näha Jeesuse 

paremas meelekohas. Siis tegi ta seinasse õhukesed, välja kiirguvad sisselõiked. 

Need aitasid suunata jooni, mis olid kujuteldavas ruumis paralleelsed, nagu näiteks 

laetalad ja gobeläänide ülemised osad, mis maalil mõtteliselt kõik ühte punkti 

koonduvad. Et mõista, kui hiilgavalt Leonardo perspektiiviga manipuleeris, vaadake 

kahel seinal rippuvaid vaipu. Vaipade ülemised osad moodustavad jooned, mis 

koonduvad Jeesuse otsaette nii nagu ka kõik teised perspektiivijooned.

Loe edasi lk 75

32 33

VALGE RASS

Valged inimesed valvel
on me hoovis igal talvel.

See on lumivalge rass –
lumememmed, lumemehed.
Kõigil lumivalge pass.
Passis lumivalged lehed.

Ilmar Trull
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KLUBI SOOVITAB

JÕUA JÕUA JÕULUAEGA
Koostanud Peep Ilmet

Jõuluaeg on üks ütlemata luuleline aastaaeg. Paljud kuulevad 
muidu luuletusi ainult laulusõnadena, aga jõulude eel hakkavad 
ka nemad lapsena õpitud jõululaule ja luuletusi meelde tuletama 
ning raamaturiiulist jõululaulikuid ja salmikuid otsima. Luuletuste 
päheõppimine juba lapseeas on tänu väärt, aga ka raamatust 
luuletuste ettelugemine on suurepärane, sest lugemisoskus on 
inimesele sama tähtis kui lapsena kõndima ja rääkima õppimine.
 Käesolev luuleraamat pakub mitmekülgse valiku jõuluajaga 
seonduvaid luuletusi nii toast, õuest kui ka metsast. Las neid loevad 
nii lapsed, vanemad kui ka vanavanemad! Jõuluvanale kindlasti, aga 
miks mitte ka üksteisele.

Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide, 130 × 210 mm
KOOD 47584

TAVAHIND

13.95

KLUBIHIND

11.15

Kauneim heli on metsavaikus.
Unenäoline elu uneta.
Karges õhus on lumemaiku.
Jõulutunne ka ilma lumeta.

Valeria Ränik

Jõua jõua jõuluaega
kõrge helge taevalaega
ja kui jõuab jõuluõhtu
lumepilv las puistab õhku
palju valgeid helbeid
langevaid ja malbeid
jahutama palgeid
tõmmusid ja valgeid
igaühte mahub
jõulu õnnis rahu.
   Peep Ilmet

Tere, kallis Jõulumees,
väike tüdruk on su ees,
luba, et ma tantsin veidi,
ma sain sünnipäevaks kleidi.
Laulu võiksin laulda ka,
ainult ühes emaga.

Uno Sikemäe

Siis, kui meile tuled külla
kingipakkidega Sa,
võiksid korraks läbi tulla
naabripoiste juurest ka.
Nad ei ole elu otsa
näinud Sind veel tulemas...
Mõtle, nad ei usu, et Sa
üldse oled olemas!

Leelo Tungal

Kõigi novembrikuu tellimuste ja ostude vahel 
loosime välja komplekti kolmest portselankuulist.

Loosiauhinna väärtus on 45 eurot
Loosimine toimub 10. detsembril

Kui sa loosiõnnele  lootma jääda ei taha, siis telli:
https://www.instagram.com/tiina_kasitookelder/
https://www.facebook.com/tiinakasitookelder/
tiinakasitookelder@gmail.com
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Oota,
ära akent pühi,
seal on kirjas ju:
„Häid pühi!”

Ira Lember

Imelised portselanist 

Tiina Käsitöökeldri
jõulukuulid loovad meeleolu kodus ja 
on toredaks kingituseks.

Ilmub 7. novembril
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SEAL, KUS TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo 

Rein Kuresoo on loodusgiid ja kirjamees, kes juba hulk aastaid järgib paljude 
meie rändlindude kommet pageda võimaluse korral sügistalviste ilmade eest 
Aafrikasse. Nende kaante vahele on kogutud tema reisijutud Botswanast, 
Sambiast ja Ugandast.

Autor kirjutab Musta Mandri loodusest bioloogi täpsuse, laiemat ökoloogilist 
pilti haarava selguse ning hõrgu tundlikkusega. 
 Raamatust saab teada, mismoodi lõhnab veel sadamata vihm või telgi 
seina taga ragistav elevandipull, kuidas kõlab maasarviku hommikutervitus 
või mis tunne on lõvile kahe meetri kauguselt silma vaadata. Nagu 
reisijuttude puhul ikka, on tabavate looduskirjelduste vahele mahtunud 
ka rohkesti seiklusi, naljakaid juhtumisi loomade ja inimestega, pajatusi 
kohalikust eluolust ning rohkesti fotosid.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
170 × 240 mm
KOOD 47270

SEAL, KUS TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
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SUITSUPÄÄSUKESED
SEAL, KUS TALVITUVAD 

Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo 

Rein Kuresoo on loodusgiid ja kirjamees, kes juba hulk aastaid järgib paljude 
meie rändlindude kommet pageda võimaluse korral sügistalviste ilmade eest 
Aafrikasse. Nende kaante vahele on kogutud tema reisijutud Botswanast, 
Sambiast ja Ugandast.

Autor kirjutab Musta Mandri loodusest bioloogi täpsuse, laiemat ökoloogilist 
pilti haarava selguse ning hõrgu tundlikkusega. 
 Raamatust saab teada, mismoodi lõhnab veel sadamata vihm või telgi 
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või mis tunne on lõvile kahe meetri kauguselt silma vaadata. Nagu 
reisijuttude puhul ikka, on tabavate looduskirjelduste vahele mahtunud 
ka rohkesti seiklusi, naljakaid juhtumisi loomade ja inimestega, pajatusi 
kohalikust eluolust ning rohkesti fotosid.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
170 × 240 mm
KOOD 47270

TAVAHIND
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EESTI JÕED 
Henn Timm, Rein Järvekülg, Peeter Pall, Sirje Vilbaste

Mida inimesed jõgedest ka räägiksid või kirjutaksid, ise nad ikkagi vees ei 
ela. Seepärast määratlevad tegelikud vee-elanikud, kuigi nad inimkeelt ei 
mõista, oma elupaiku inimestest kindlasti täpsemini. Ju tuleb meil leppida 
sellega, et veerahva nägemus sellest, kus mingi jõgi algab, jätkub või 
lõpeb, mõnikord inimeste arusaamast erineb. 
 Praktikute meelest seisneb jõgede olemasolu mõte eelkõige nende 
võimes reo- või liigvett minema juhtida. Samas soovitakse neist saada 
nii palju puhast vett, hüdroenergiat ja kalasaaki, kui vähegi võimalik. 
Ära ei öelda ka võimalusest supelda või paadiga sõita. Mõnikord 
mõjub rahustavalt kasvõi voolava vee vaatamine. Suvila, mille aknast 
paistab jõekäär, on krõbedama hinnaga kui keset tavalist võpsikut või 
tühermaad paiknev kinnistu. Hiina rahvatarkuse järgi piisab vaenlastega 
toimetulekuks rahulikult jõekaldal istumisest, sest varem või hiljem 
triivivad nonde maised jäänused mööda. Kes aga soovib jõgesid päriselt 
tajuda, sel tuleb toast ja vahest linnastki välja minna. 
 Selles raamatus leidub infot 64 Eesti jõe kohta. Mis jõed on ja 
miks nad on sellised, nagu nad on. Käsitleme neid looduskeskselt kui 
ökosüsteeme, mitte formaalse hüdroloogilise arvestuse, haldusliku 
kuuluvuse või rahvalike nimede järgi. 
 Raamatu koostajad töötavad Eesti Maaülikoolis ja on jõgesid ning 
nende elustikku seiranud juba pikki aastaid.

Kirjastus Varrak
312 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm
sari „Roheline Eesti”
KOOD 46686

TAVAHIND
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KLUBIHIND
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triivivad nonde maised jäänused mööda. Kes aga soovib jõgesid päriselt 
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Müstilise intuitsiooni, kuratliku sarmi ja võluva sõna-

osavusega Vernon Subutex oli kunagi Pariisi legendaarseim 

plaadipoodnik, kelle leti ääres sündisid oma aja rokkstaarid 

ning kogunesid parketikõlbliku ja -kõlbmatu kultuuriskeene 

eriskummalisimad eksemplarid.

 Täna on ta töötu ja kodutu, kes peatub järgemööda 

kunagiste sõprade juures. Ta jääb ilma oma ainsast maisest 

varast: varalahkunud ja ülikuulsa muusikust sõbra Alex  

Bleachi kokaiiniuimas lindistatud intervjuudest iseendaga. 

Kõmu nende lindistuste ümber levib aga kulutulena ja kuigi 

keegi neid näinud ega kuulnud ei ole, on Subutexi kannul 

ühtäkki terve armee. 

     Autor, endine seksitöötaja, pornoajakirjanik, nüüd rahvus-

vaheliselt hinnatud kirjanik ja feminist Virginie Despentes 

puudutab sotsiaalset närvi täpselt sealt, kust valutab.

Tiffy Moore vajab kibekiiresti odavat elupaika, öövahetustes 

töötav Leon Twomey aga sularaha. Tiffy sõbrad peavad plaani 

hullumeelseks, kuid nende endi arvates on see täiuslik lahendus: 

Leon on ainult ühe voodiga korteris päeviti, kui Tiffy on tööl, ning 

ülejäänud ajal on see Tiffy päralt.

 Kuid mõistagi pole miski kunagi nii lihtne, kui algul tundub. 

Kui mängu tulevad armukade endine poiss-sõber, aega ja tähele-

panu vajavad töösuhted, alusetult vangi sattunud vend ning mui-

dugi asjaolu, et korterikaaslased pole isegi näost näkku kohtunud, 

selgub peagi, et täiusliku kodu nimel tuleb loobuda nii mõnegi 

reegli järgimisest.

 Beth O’Leary on noor briti kirjanik. Et koduümbruses 

oleks võimalikult palju loodust, elab ta Londonist väljas. Oma 

debüütromaani „Korterikaaslane” kirjutas ta rongisõitude ajal 

tööle ja koju tagasi. 

See on teine raamat krimiromaanide sarjast, mille tegevustik 

on tihedalt põimunud paljulapselise Mitfordide aadliperekonna 

elukäiguga kahe ilmasõja vahelisel ajal. Mitfordide lapsehoidjal 

Louisa Cannonil tuleb taas kord lahendada mõrvajuhtum.

 On aasta 1925. Mitfordide vanim tütar Nancy naudib juba 

täiskasvanuelu ning käib läbi glamuurse ja lõbujanuse seltskon-

naga, keda kõmulehtedes kutsutakse säravateks noorteks ini-

mesteks. Nende legendaarseks ajaviiteks on mängida aardejahti, 

mis viib neid sageli pöörastesse seiklustesse üle terve Londoni, 

seekord aga korraldatakse aardejaht Asthalli maamõisas äsja 

seltskonda astunud Pamela Mitfordi 18. sünnipäeva tähistami-

seks. Mängu lõpuks on üks osalejatest jõhkral ja traagilisel moel 

oma elu kaotanud. Mitmete asjaolude tõttu vahistab politsei 

kiiresti Dulcie Longi nimelise toatüdruku, kuid Louisa on tema 

süütuses veendunud.

Kalkuta, 1932: pimeduse süda. Läbi linna kihutab leekides rong. 

Öö varjudesse külvab hirmu tuleviirastus. Ja see on alles algus. 

Oma senise elu pikimal ööl tuleb Benil, Sheere’il ja nende sõpradel 

Chowbari salaseltsist seista silmitsi kuulsa paleede linna ühe 

hirmsama mõistatusega. Aastatetaguste saatuslike sündmuste 

jäljed viivad noored mahavaikitud needuseni, mis vajutab oma 

pitseri ka nende elule.

 Carlos Ruiz Zafón on tuntust kogunud oma müstiliste Barce-

lona- romaanidega („Tuule vari”, „Ingli mäng”, „Taeva vang” ja 

„Vaimude labürint”). Autori noorteraamatutest on eesti keeles 

varem ilmunud „Marina” ja „Uduprints”.

VERNON 
SUBUTEX
Virginie  Despentes

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud 
Maria Esko 
336 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 47768

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.90

KORTERI-
KAASLANE 
Beth  O’Leary 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Evelin 
Banhard 
336 lk, pehme köide
sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 47485 TAVAHIND 

24.20

KLUBIHIND

19.35

SÄRAV NOOR 
SURNU 
Mitfordide mõrvalood

Jessica Fellowes 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Triin Sinissaar
296 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 47829

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.35

KESKÖÖ 
PALEE
Carlos Ruiz  Zafón 

Kirjastus Varrak
Hispaania keelest tõlkinud  
Kai Aareleid 
232 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 47669

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.85
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Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Marju Algvere
192 lk, poolpehme köide
KOOD 46921

TELLI JÕULUKINGID VARAKULT!
MAMBA MÕTTEVIIS
Kuidas ma mängin 
Kobe Bryant
Raamat võimaldab heita pilku 
meie aja ühe kõige intelli-
gentsema ja loomingulisema 
tippsportlase – legendaarse 
USA korvpalluri Kobe Bryanti 
sisemaailma. Ta räägib män-
gijatest, kellelt õppis, kirjeldab, 
kuidas ta vahel mängis ka 
vigastatuna – valust hooli-
mata –, ja selgitab, miks kao-
tus ei tulnud tema puhul kõne 
allagi. Bryanti sõnu saadavad 
vapustavad fotod Andrew 
D. Bernsteinilt.

TAROKAARTIDE 
LADUMISE 
KÄSIRAAMAT
Raamat sisaldab rohkem kui 
70 klassikalist ja uut armas-
tust, raha ja edu puudutavat 
ladumisviisi, mis aitavad leida 
vastuse nii iseenda kui teiste 
kohta esitatud küsimus-
tele ning õpetab tarokaarte 
tõlgendama ja looma nende 
ladumiseks omaenda süs-
teeme. Kirjeldatakse taro-
kaartide ladumisviise, mida 
on kasutatud aastasadu ning 
ka tänapäevaseid süsteeme. 

TONT JA 
FACEBOOK 
Andrus Kivirähk
„Kaka ja kevad” ning „Kar-
neval ja kartulisalat” saa-
vad järje! Andrus Kivirähki 
uus laste raamat „Tont ja 
Facebook” sisaldab lugusid 
kärbsepirukast ja tatipuust, 
täis puhutavast vanaisast ja 
laulvast kuusepuust. Aga 
lugeda saab ka musimaiast 
herilasest, imelisest ketšupist, 
karvasest sülearvutist, saabas-
tega supist ning veel paljudest 
kummalistest tegelastest.

HARRY POTTER JA 
TARKADE KIVI
Illustreeritud väljaanne
J. K. Rowling
Kõige esimene illustreeritud 
väljaanne J.K. Rowlingi maa-
gilisest 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 sünnipäe-
val, kui teda kutsutakse ime-
lisse paika, Sigatüüka Nõiduse 
ja Võlukunsti Kooli…

KÜPSETAJA 
KÄSIRAAMAT
Eva Pärtel
Raamat õpetab samm-
sammult, kuidas valmistada 
pärmi-, juuretise-, mure-, 
puru-, leht-, biskviit- ja keedu-
tainast ning toorjuustu kooke 
ja beseeküpsetisi. Peamiselt 
sisaldab see magusate küp-
setiste retsepte, kuid peaaegu 
iga tainaliigi kohta on toodud 
ka üks soolane küpsetis. Lisaks 
leiab nippe ja soovitusi, kuidas 
tainategu paremini õnnestuks 
või mil moel retsepti põneva-
maks muuta.

SININE 
SARVEDEGA LOOM*
Andrus Kivirähk
Andrus Kivirähki kauaoodatud 
uus romaan on kunstnik Oskar 
Kallise nii-öelda libapäevik – 
Kivirähki kirja pandud elulugu, 
mis on inspireeritud kunstniku 
loomingust. Kunstnik suri 
25-aastaselt, enne kui jõudis 
näha iseseisvat Eesti vabariiki 
ja veidi pärast seda, kui oli 
leidnud oma elu armastuse. 
Kivirähki alternatiivne versioon 
ei ole päris nii dramaatiline.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer
226 × 267 mm
KOOD 346525

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Vallo Kask
208 lk, kõva köide, 228 × 280 mm

KOOD 347515

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

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

Kirjastus EKSA
312 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 684045

TAVAHIND

29.00

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND

22.25

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

17.85

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

* Need raamatud ei ole saadaval Raamatuklubi teeninduspunktides v.a. Rävala 6, Tallinn

HARRY POTTER JA 
TARKADE KIVI
Illustreeritud väljaanne
J. K. Rowling
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VÄIKE 
KÄSIRAAMAT 
UUDISHIMULIKELE 
JA HAKKAJATELE 
TÜDRUKUTELE
Vahvate illustratsioonidega 
raamatust leiad 40 teemat, 
mis õpetavad sind siduma 
rannalina, maitsvaid maiustusi 
valmistama, ehteid meister-
dama, häid fotosid pildistama, 
loodust tundma, mänge välja 
mõtlema, nähtamatu tindiga 
salasõnumeid kirjutama ja 
palju muud, mis igale hakkajale 
tüdrukule eluliselt vajalik.

PARIIS*
Kakskümmend viis aastat 
hiljem 
Tõnu Õnnepalu
Võib-olla on „Pariis” kodu-
otsimise raamat. Sest kus see 
inimese kodu siis õieti on, 
kas kuskil paigas maailmas, 
iseendas või hoopis kusagil 
sealpool maailma ja ennast? 
Mujal-kodudes kohtab mui-
dugi ka nende paikade teisi 
asukaid: inimesi, taimi, loomi, 
linde, raamatuid, mälestusi, 
kummitusi ja muid vaime. Sest 
kõik paigad on ju asustatud 
enne meid.

LÕPMATUS*
Esimene kevad
Tõnu Õnnepalu
Sellel maratonil pole fi nišijoont. 
Jooksed, kuni kukud. Muidu 
on ta maraton nagu maraton 
ikka. Oma tõusude ja mõõna-
dega. Väsimusega ja tundega, 
et enam ei jõua. Ja ei jõuagi. 
Ja mis mõtet sellel jooksmi-
sel üldse on? Kuhu see viib? 
Eikuhugi! Loobud. Ja just sellel 
hetkel, kui oled juba täiesti 
loobunud, kui oled raja kõrvale 
maha langemas, tabab sind 
jõupuhang nagu ilmutus…

LIISU, LEENU 
JA KUUKS*
Heli Reichardt
Selles raamatus kohtub lugeja 
Läänemaal Sepa talus elavate 
õdedega ja saab teada, et kui 
elad maal, pead arvestama 
hoopis teistsuguste asjadega 
kui linnas. Siin läheb kindlasti 
tarvis kummikuid ja vihma-
kindlaid riideid, taskulampi, 
igasuguseid tööriistu. Nii 
linna- kui maalapse kodus 
on arvuti, aga iga koolivihiku, 
köharohu ja trennitossude 
pärast tuleb sõita linna… 

AAKER*
Muskoka, Ontario, CA
Tõnu Õnnepalu
„Mujal kodus” odüsseia jätkub 
Kanadas Muskoka metsade 
keskel, kuhu kord Eestist ja siis 
veel ka Euroopast põgenenud 
inimesed rajasid oma pisikese 
riigi, mida nad kutsuvad Kotka-
järveks. See pidi neil aitama 
meenutada kadunud kodu, aga 
sai lõpuks ise koduks – koduks 
mujal, koduks eksiilis, uueks 
kodumaaks. Sest seda vana, 
kust kord mindi, pole õieti ju 
enam kuskil.

KOMPLEKT 
KOLMEST TÕNU 
ÕNNEPALU 
RAAMATUST*
„Pariis” on esimene osa 
triloogiast, kus ollakse kodus 
mujal kui kodus. Järgmine 
köide, „Muskoka, Ontario“, 
viib mõistagi Kanada vai-
gust lõhnavatesse laantesse. 
Ja viimases köites jõutakse 
välja ühele meresaarele. Need 
pole reisiraamatud, need on 
koharaamatud, ühest maailma 
kohast maailma ja iseendasse 
vaatamise raamatud.

Kirjastus Heli Reichardt
96 lk, kõva köide, 170 × 245 mm
KOOD 901407

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Pille Kruus
128 lk, kõva köide, 185 × 210 mm

KOOD 45702

Kirjastus EKSA
173 lk, pehme köide, 136 × 206 mm
KOOD 604876

Kirjastus EKSA
389 lk, pehme köide, 136 × 206 mm
KOOD 684007

Kirjastus Eksa
264 lk, pehme köide, 136 × 206 mm
KOOD 684137

KOOD 334529

TAVAHIND

15.80

KLUBIHIND

12.65

TAVAHIND

15.95

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND

21.95

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND

55.95

KLUBIHIND

34.90

TAVAHIND

17.95

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND

19.95

KLUBIHIND

15.90

* Need raamatud ei ole saadaval Raamatuklubi teeninduspunktides v.a. Rävala 6, Tallinn

LIISU, LEENU 
JA KUUKS*
Heli Reichardt
Selles raamatus kohtub lugeja 
Läänemaal Sepa talus elavate 
õdedega ja saab teada, et kui 
elad maal, pead arvestama 

TELLI JÕULUKINGID VARAKULT!

KOLMEST TÕNU 

RAAMATUST*
„Pariis” on esimene osa 
triloogiast, kus ollakse kodus 
mujal kui kodus. Järgmine 
köide, „Muskoka, Ontario“, 
viib mõistagi Kanada vai-

TAVAHIND

21.95

KLUBIHIND

17.90
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MITMESUGUST

ALLA PUGATŠOVA 
ELU JA IMELISED 
SEIKLUSED*
Aleksei Beljakov
Mis oleks Vene estraad Alla 
Pugatšovata? Teda võib 
armastada või vihata, pidada 
suurepäraseks lauljaks või 
kergemeelseks tuulepeaks, 
nõudlikuks professionaaliks või 
autoritaarseks matrooniks, aga 
teda tunnevad kõik. Vähemasti 
arvavad, et tunnevad. Ta on 
siiani üks Venemaa mõjuka-
maid naisi, kuigi lahkus lavalt 
juba mitu aastat tagasi. 

RAIVO JÄRVI*
Kõike muud kui KUKUPAI
Piret Kooli 
Raivo Järvi jutupliiatsite seltsis 
on üles kasvanud mitu põlv-
konda lapsi. Ta oli jutuvestja, 
kes põimis tervikuks pildi, 
teksti ja muusika ning läks 
(tele)ajalukku oskusega joo-
nistada nii, et keegi ei tead-
nud, milline pilt lõpuks sünnib. 
Onu Raivo raadiorännakutega 
said maailmast enam aimu 
täiskasvanudki. Mis oli aga 
kõige välise taga? Raamat on 
valusalt aus sissevaade kunst-
niku ellu.

HEA UNE TEEJUHT*
Praktiline käsiraamat 
unetusest jagusaamiseks
Kene Vernik 
Raamat on täis soovitusi 
ning spetsiaalseid tehnikaid 
ja harjutusi, mida üks rahutu 
magaja võiks läbi teha. Lisaks 
praktilisele poolele ei puudu ka 
teooria, sest paluda inimesel 
teha kõiki neid muutusi ilma 
põhjendusteta, ei oleks piisa-
valt motiveeriv. Kõik raama-
tus kirjeldatud harjutused ja 
tehnikad on teadusuuringutes 
kinnitust leidnud. 

ESIVANEMATE 
PÄRAND*
Meie vere jõud
Viktoria Raidos
Venemaa telesaate „Selgelt-
nägijate tuleproov” 16. hooaja 
võitja Viktoria Raidose raamat 
räägib sellest, kuidas kau-
gete esivanemate teod meie 
saatust mõjutavad. Jõud, mida 
antakse sajandite jooksul 
põlvest põlve edasi, võtab kuju 
teatud sündmustes. Ühtlasi 
vastab Viktoria ka küsimusele, 
kas on võimalik muuta seda, 
mis on sõna otseses mõttes 
„saatusest määratud”. 

MITMESUGUST

Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Erle Nõmm
446 lk, kõva köide, 143 × 215 mm
KOOD 56183

Kirjastus Pilgrim
224 lk, pehme köide, 140 × 200 mm
KOOD 21927

Kirjastus Pegasus
288 lk, kõva köide, 170 × 210 mm
KOOD 681488

Kirjastus Pilgrim
Tõlkinud Tiina Lebane
272 lk, pehme köide, 150 × 215 mm
KOOD 621866

TAVAHIND

21.95

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND

24.95

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

28.95

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND

23.95

KLUBIHIND

19.90

* Need raamatud ei ole saadaval Raamatuklubi teeninduspunktides v.a. Rävala 6, Tallinn

VÄRVIDE SALAELU
Kassia St. Clair
„Värvide salaelu” jutustab tavatuid lugusid seitsmekümne 
viiest lummavast värvitoonist ja -varjundist. Muu hulgas on 
juttu blondiinidest ja punapeadest, aga ka lubja kasutamisest 
katkuga võitlemisel. Mainimata ei jää ei Pablo Picasso sinine 
periood, van Goghi kroomkollased päevalilled ega iidsed 
koopamaalingud.
 Selles kaunilt kujundatud raamatus käsitleb Kassia St. 
Clair oma pikaajalist huvi värvide ja nende päritolu vastu, ent 
sellega seoses kirjutab ta inimkultuurist üldiselt. Ka sellest, 
kuidas on seotud värvid ja närvid.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Riina Jesmin 
320 lk, kõva köide, 138 × 216 mm

KOOD 47713

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.90
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Lisatasu eest ettetellimisel:
- reisikindlustus
- Ermitaaži külastus (venekeelse giidiga) 18 eurot

• Ooperipiletid ja istekohad bussis jagatakse välja 
registreerumise järjekorras 

• Minimaalne reisijate arv 35, maksimaalne 55.

TÜHISTAMISTINGIMUSED:
Pileteid ooperiteatrisse ja reisile tagasi ei osteta. Soovitame 
vormistada endale reisikindlustuse, mis katab kulud võimalike 
takistuste puhul. Reisija nime vahetus kuni 10.12.2019 tasuta.

Broneerimiseks vajame: 
- värvilist dokumendifotot 
- passi koopiat 
(mõlemad võivad olla ka failina) 
Jätame endale õiguse vajaduse korral kavas muudatusi teha.

Registreerumine ja info e-maili teel serk@gotravel.ee ja kõigis 
GO Traveli büroodes kuni 22. novembrini või kuni kohti jätkub: 
TALLINN: Reisikeskus Balti Jaam, tel  6 310 147, 6 310 149. 
TARTU:  Kaluri 2, tel  6 310 226. PÄRNU: Hommiku 4, tel   
6 310 217. VILJANDI:  Arkaadia aed 5, tel 6 310 227, 6 310 228. 
RAKVERE: Tallinna tn 21, tel 6 310 219, 6 310 220. JÕGEVA: 
Aia 1, tel 6 310 213. 

Vaata lisa: https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused/

20.-22. detsembril 2019
teeb Suur Eesti Raamatuklubi aastalõpureisi
pühademeeleolus Peterburisse ja 
suursugusesse Maria teatrisse nautima 

Nikolai Rimski-Korsakovi 
ooper-bõliinat „Sadko”. 

Mitmete muinasjutuliste ooperite autor Nikolai Rimski-
Korsakov, kelle sünnist möödus tänavu 175 aastat, kirjutas 
ooper-bõliina „Sadko” (1896) libreto põhiliselt ise. Ooper 
jutustab loo guslemängijast Sadkost, kes jätab oma noore naise 
Ljuba ja kodulinna Novgorodi ning naaseb sinna aastate pärast 
tagasi jõuka mehena. Reisiaastatel on Sadkol rohkelt seiklusi. 
Etendus on seitsmes stseenis, selle kestus on 3 t ja 55 min, 
kaks vaheaega. Vene keeles, subtiitrid vene ja inglise keeles. 

Reisikava:
Reede, 20. detsember
07.00 ärasõit Tallinnast. Piiriületus Narvas.
Külastame Kroonlinna, kus vaatame Merekirikut, Kroonlinna 
nulli, tutvume Lydia Koidulaga seotud paikade ja lugudega. 
18.00 majutume Peterburi südalinna hotelli, väike puhkus.
19.30 ühine pidulik õhtusöök hotellis.

Laupäev, 21. detsember
Hommikusöök hotellis. 
10.00-16.00 tutvume oluliste Peterburi vaatamisväärsustega 
ja külastame Peeter-Pauli kindlust.
14.00 ühine lõunasöök restoranis Tšaikovski.
Linnaekskursioon bussiga hõlmab järgmisi vaatamisväärsusi: 
Ülikooli kaldapealne ja sfi nksid, Menšikovi palee, Neeva rist-
mik, Rostra sambad, Peterburi Riiklik Konservatoorium, Iisaku 
kirik ja Jaani kirik, Kaasani kirik, Nevski prospekt, Aleksander 
Nevski väljak, Talvepalee, Vaskratsanik, Verelunastuskirik jne. 
17.00 oleme tagasi hotellis. Väike puhkus enne sõitu ooperi-
teatrisse kl 18.
19.00 „Sadko” Maria Ooperi- ja Balletiteatris.
23.00 bussisõit tagasi hotelli.

Pühapäev, 22. detsember
10.00 Peale hommikusööki tubade äraandmine ning lahkumine 
hotellist. 
Vaba aeg või osavõtt ekskursioonist Ermitaaži (lisatasu, vene-
keelne giid).  
Enne Peterburist ärasõitu peatus lõunatamiseks ja sisseostude 
tegemiseks ostukeskuses Galeria.
Tagasi Tallinnas orienteeruvalt kell 22.

Klubiliikme hind 275 eurot sisaldab: 
• mugavustega bussisõitu 
• Peterburi e-viisa vormistamist 
• majutust kahekohalistes tubades koos hommikusöögiga 

südalinna hotellis Dostojevski 
• ooperipiletit (parter, read 2-5)
• ühist õhtusööki 20.12 ja ühist lõunasööki 21.12
• sissepääsu Peeter-Pauli kindlusesse
• giiditeenust 
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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.

Raamatuklubi oktoobri ristsõna õige lahendus oli „Rohenäpud”. Oktoobri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida 
Jana Koel Saaremaalt. Õnnitleme!

KÕIK, MIDA MA 
EI MÄLETA
Jonas Hassen Khemiri

264 lk, kõva köide

KOOD 40349

TERVIS 
KÄEJOONTEL
Käte analüüs heaolu 
saavutamiseks
Lori Reid  

144 lk, pehme köide

KOOD 38377

NB! 
• Kui teil on tellitud kaks ajakirja, osalete 5000 euro loosimises kahe häälega jne.
• Tellija ei pea vinjette saatma.

Mugavas 
taskuformaadis 
ristsõnaajakiri. 
Lai teemade valik: 
kultuur, loodus, 
reisimine, kokkamine 
jpm. Auhinnad toovad 
lisa nii raamaturiiulile 
kui ka pangakontole.

Püsitellimus: 1.60 kuus
Aastatellimus: 18.90

Terav Pliiats

Ristsõnadega

5000 
eurot!

Eesti suurima rahalise 
ristsõnaauhinna, 

5000 euro loosimises 
osalete, kui teil 

on vähemalt ühe 
Nuti Grupi ajakirja 

aastatellimus.
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UUS AJAKIRI!

ristsõnad
54

südant-
soojendavat

ristsõna!

12 lehekülge: 

Ivo Linna eri!

Peavõit: 

100 eurot

Raadio Elmari 

auhinnad!

Armastage 
ristsõnu!
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Nuti Grupi ajakirjadest                   
Nuti Grupi ajakirjadest                   Rikkalik valik ristsõnu

UUS!

99
korralikku
ristsõna

Nuti Grupi ajakirjadest                   
Nuti Grupi ajakirjadest                   Rikkalik valik ristsõnu

MUNGA-
ORDU LIIGE

MUNGA-
ORDU LIIGE

MUNGA-
ORDU LIIGE

(1890–1952)

1994–1995

(1890–1952)(1890–1952)

1994–19951994–1995

ON
ACCOUNT

ON
ACCOUNT

ON
ACCOUNT

5000 €*
Aastaauhind 2019

Auhinnad: 
uued ristsõnad 
ja raamatud!
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Mulle väga 
meeldivad 

võtme-
mõistatused.
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400 
euro
eest 
võite!

3MUGAVAT
VÕIMALUST TELLIDA
RISTSÕNAAJAKIRJU:

①  minge veebilehele
www.nutigrupp.ee;

②  saatke tellimissoov aadressil
tellimine@expresspost.ee;

③  helistage Express Posti
 klienditeenindusse

numbril 617 7717.

Adolf Mardikas, Arko Olesk, Ivo Linna, Gunnar ja Helle Press, Urmas Nemvalts, Urve Sõmer, Piia Maiste, Ilmar Trull, Jüri Piirisild, Rainer Lainemäe, 
Kristo Piiroja, Viljar Kimmel, Marko Laigna, Tom, Ruudi Täht, Taavi Oolberg, Siris, Riad Khanmagomedov, Kaarel Silmato, Rister Ruut, Mai Raet, Tarmo Tuule jt.

Nuti Grupi autorid: 
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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:  Päivi Palts 
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

november 2019

KOPSUDE 
HÄMMASTAV 
MAAILM

NOVEMBRI KLUBIRAAMAT

Klubiraamatut 
soovitab kopsuarst 

PILLE MUKK: 
„Raamatu autor on 

kliiniline spetsialist, 
kelle sõnadel on kaalu. 

Humoorikas ja 
veidi provotseeriv stiil 

köidab lugeja 
raamatu külge.”

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 Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

2. Klubiraamat. Igas kuus on valitud Klubiraamatuks värskelt ilmunud 
tarbe- või ilukirjandusteos, mida Klubiajakirjas põhjalikumalt 
tutvustatakse ja mis on jaehinnast vähemalt 30% soodsam. 
Iga Klubiraamatu ost annab ühe Boonuspunkti ja vabastab paki 
Postikulust, kui tellid selle pakiautomaati.

3. Kui Sa Klubiraamatut jooksval kuul ei soovi, tuleb sellest 
teada anda enne 22. kuupäeva. Oma loobumise saad vormistada 
järgmistes kanalites: 

- Klubi kodulehel  https://varrak.ee/raamatuklubi/klubiraamatust-
arautlemine/

- Telefonil 6460218, 

- E-kirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti oma 
nime, klubiliikme numbri või telefoni

- Täites ja postitades Klubiajakirja tagakaanel oleva kupongi

  Loobumata jätmist käsitleme tellimusena ja Klubiraamat saadetakse 
välja.

4. Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti 
ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu pakiautomaati. 
Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.

5. Postikulu. Pakiautomaati tellides on 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 postikulu 4.80 eurot igal juhul, 
välja arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 30 eurot. 

6. Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

7. Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

8. Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi, informeerime 
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul, kui 
soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus oleval 
meiliaadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata 

www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid

PALJU HÄID RAAMATUID! 

RAAMATUKLUBI
november 2019

KOPSUDE 
HÄMMASTAV HÄMMASTAV 
MAAILM

NOVEMBRI KLUBIRAAMAT

Klubiraamatut 
soovitab kopsuarst 

PILLE MUKK: 
„Raamatu autor on 

kliiniline spetsialist, 
kelle sõnadel on kaalu. 

Humoorikas ja 
veidi provotseeriv stiil 

köidab lugeja 
raamatu külge.”

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

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

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. november
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND

21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

16.73

KLUBIHIND

7.00
101 EESTI 
KULLASSEPATEOST
Anu Mänd

Raamat jutustatab 
lugusid sellest, milleks 
meie kullassepa-
teosed loodi ja mis 
puhuks kingiti, kuidas 
kasutati ja kaunistati, 
mida tähendavad neil 
leiduvad märgid ja 
sümbolid.

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 44651

101 EESTI 
MONUMENTI
Raul Vaiksoo

Ehkki autor on 
monumendi-
mälestus märgi kujun-
damisel väga tähtis, 
on selles raamatus 
keskendutud eeskätt 
isikule või sündmusele, 
kellele või millele on 
monument püstitatud.

Kirjastus Varrak
220 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 43470

101 EESTI LILLE
Toomas Kukk

Tore on kinkida ja 
samas ka tunda just 
kodumaa looduse lilli. 
101 tavalisemat ja 
kaunimat lille võikski 
olla just selline hulk 
taimi, mida igaüks 
meist suudab selgeks 
õppida.

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 34775
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SUUR MERERAAMAT
Yuval Zommer

Miks krabid jooksevad, külg ees? Kas millimallikad on tehtud 
tarretisest?
 Miks pingviinid ära ei külmu?
 Sellest raamatust leiad vastused neile ja paljudele teistele 
küsimustele mereolendite kohta.
 Lisaks saad piltidelt otsida sardiine, kes end seal peidavad. 
Kas leiad ka üles ühe erilise kala?
 See imeliste illustratsioonidega loodusraamat tutvustab 
mitmesuguseid maailma eri otstes elutsevaid libedaid, läikivaid, 
võimsaid ja hämmastavaid mereloomi.
 Siin on rohkesti fakte selle kohta, kuidas erinevad 
veeloomad toituvad, jahti peavad ja olelusvõitluses ellu jäävad. 
Samas sarjas on ilmunud „Suur putukaraamat” (2017).
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Vissak

64 lk, kõva köide
230 × 304 mm

KOOD 42916

Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!

TAVAHIND

16.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

21.35

KLUBIHIND

7.00


