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Oled öelnud, et tajud ja tunnetad „asju” juba lapsest saadik, aga oled selle hil-
jutise ajani pigem enda teada hoidnud. Kuidas sa kaarte loed ja kuidas sündis 
sinu „Taroskoop 2020”?
Kaartide lugemist ei saagi seletada, iga kaart erinevas olukorras, erineva teema  
puhul  ja erineva kaardi kõrval omab hoopis erinevat tähendust. Mina justkui 
kuulen neid, mitte ei loe. Nad jutustavad. „Taroskoop 2020” sündis seetõttu, et 
ma avaldan oma kodulehel kirstitimmer.ee iganädalaselt nädala taroskoopi ja see 
on ääretult populaarne. Saan sellele nii palju positiivset tagasisidet, et tekkis mõte 
panna terve saabuv aasta kaheteistkümnele tähemärgile raamatuks kokku. Ladusin 
mitu kuud 24/7 kaarte ja nii see raamat valmis. See ei ole ühekordne lugemine, 
„Taroskoop 2020” on justkui märkmik, mida võid terve järgneva aasta kotis kaasas 
kanda. Ennustused seal on igale tähemärgile üldiselt aasta kohta ja ka iga kuu kohta 
eraldi. Aga tähemärkide vahel kirjutan ka muudel maagilistel teemadel, ikka nen-
del, mille kohta kõige enam küsitakse. Nii armastuse, surma, unenägude, matmis-
kommete kui ka selle kohta, miks mõnikord ei taha tita tulla nendele, kes teda väga 
soovivad. Kuna raamat müüb mis mühiseb, oli idee järelikult õige. 

Milline on sinu suhe Kuuga? Kas teed ka igapäevatoimetusi Kuuga arvestades? 
Mina olengi rohkem Kuu kui Päikese inimene.  Lapsena pidasin ma Kuud enda 
sõbraks ja olen vist talle tüütuseni südant puistanud. Ma kirjutan Kuu alati suure 
tähega, sest minu jaoks on ta justkui „kes”. Mina jälgin oma tegemistes alati Kuu-
seisu. Ma ei alusta suuri asju kunagi kahaneval Kuul, ikka kasvaval. Mul on omad 
Kuu-rituaalid ja Kuu-tujud. 

Kellele ja miks võiksid soovitada raamatut „Kuu vägi”? 
See raamat on igati abiks inimesele, kes tahab teadlikult targem olla ja oma elu suu-
nata. Siin on päris kenasti ära seletatud, millal, mida ja kas teha. Samuti aitab see 
raamat ehk ka ennast ja teisi paremini mõista. Vanarahvas elas ju ikka Kuu järgi, 

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Uut aastat alustame kõik 
hoogsalt ja uute plaanidega. 
Enamik meist on endale ka mõne 
lubaduse andnud. Püüame olla 
positiivsemad, targemad, elada 
tervislikumat ja teadlikumat elu, 
õppida midagi uut. Jõudu selleks 
kõigeks! 

Meie jaanuari klubiraamatuks on 
„Kuu vägi”. 

Kui Kuu faaside üldisest 
mõjust on räägitud 

üsna palju, siis selle 
raamatu eripäraks on, et 

tuuakse välja Kuu mõju 
konkreetsele inimesele. 

Sünniaja ja Kuu tabelite järgi saad 
vaadata, milline on Kuu mõju just 
sulle, su lähedastele ja sõpradele. 
Oma päikesemärki teab enamik 
inimesi, kuumärki teatakse 
vähem. Olgu oma kuumärgi 
uurimine sinu jaoks põnev mäng 
või tõsine uurimus, nauditav on 
see raamat igal juhul.

Detsembrikuus palusime teil 
saata oma ettepanekuid, mida 
Raamatuklubilt uuel aastal ootate. 
Muidugi on soovid ja huvid väga 
erinevad ja meie jaoks on selge, 
et peamegi püüdma pakkuda 
raamatuid võimalikult erinevatest 
valdkondadest. Teie rohked head 
aastalõpusoovid tegid aga südame 
väga soojaks. Aitäh, et olete ikka 
meie klubi liikmed!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

KAUNIS JA 
KUMMALINE  
KUU

Palusime meie jaanuari 
klubiraamatut sirvida 
teletoimetajal, raadiohäälel, 
kaardipanijal ja raamatu 
„Taroskoop 2020” autoril 
KIRSTI TIMMERIL
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Viimane äraütlemise päev 
22. jaanuar

kahaneval Kuul ei ole mõtet istutada taimi ega külvata vilja, 
see ei lähe kasvama. Algused tulevad alati teha kasvuajal. 
Selles raamatus on aga mindud veel oluliselt põhjalikumaks 
ja konkreetsemaks, räägitakse lahti, mis tähemärgis Kuu 
ajal on midagi hea teha ja miks. Ma arvan, et see on põnev 
lugemine igale inimesele, tarkus ei jookse mööda külge alla 
kellelgi. 

Milliseid raamatuid su enda öökapilt leida võib?
Minu öökapil on raamat maagia ajaloost ja paks eluloo-
raamat Rasputinist. Üks armastusluuleraamat on ka. Mul 
on olnud meeletult kiire periood, seega lugemist ootavaid 
raamatuid on mul veel päris mitu. Võtan neid vaikselt ette.

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

13.41

KAUNIS JA 
KUMMALINE  
KUU

KUU VÄGI
Kuidas rakendada Kuu faaside energiat 
oluliste eesmärkide saavutamiseks
Jane Struthers

Kuu rütmid aitavad vastata olulistele küsimustele.
Kuu ei mõjuta mitte ainult merevee tõusu ja mõõna 
– Kuu mõjutab iga elavat olendit, meie meeleolu ja 
otsustusvõimet.
 Kui soovite jätta tööintervjuul head muljet, alus-
tada äritegevust, abielluda, last saada, kinnisvara osta, 
dieeti pidada, seemneid külvata või saaki koguda – 
parima tulemuse saate, kui valite selleks kõige sobi-
vama Kuu faasi. 
 Sellest raamatust saate teada, kuidas seda teha.
Kõikide suurte otsuste langetamiseks on soodsamaid ja 
ebasoodsamaid hetki. Millised ka oleksid teie vajadu-
sed ja soovid, Kuult saadavat energeetilist abi ei maksa 
alahinnata.

JANE STRUTHERS on elukutselt astroloog, ent ka 
paljude raamatute autor, tarokaartide tõlgendaja, käe-
joonte tundja ja homöopaat. 
 Jane naudib kuukalendri järgi aiapidamist, mida 
peab väga tulemuslikuks.
 Ajakirjas Bella ilmub iga nädal Jane’i horoskoop ning 
ta peab regulaarselt loenguid astroloogia ja tarokaar-
tide teemal.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere
174 lk, pehme köide, 150 × 205 mm
KOOD 47942

*   Õppige rakendama Kuu faaside 
mõju elu igal alal

*   Elage kooskõlas looduse 
rütmidega

*   Õppige kuukalendri abil 
tabama õiget ajahetke tuleviku 
planeerimisel

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

14.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

See väga konkreetne ja praktiline raamat õpetab, kuidas Kuu 
väge ja faase erinevates eluvaldkondades kasutada. Sünniaja 
ja Kuu tabelite järgi saad vaadata, milline on Kuu mõju just 
sulle, su lähedastele ja sõpradele.

SÜNNIKUU KALADE MÄRGIS

Kui teie kuumärk on Kalad, aitab järgnev informatsioon teil iseennast 
paremini mõista. Võite seda kasutada ka mõnest teisest, sama kuumärgiga 
inimesest arusaamiseks. Kuid Kuu ei toimi kunagi üksi – järgmiselt leheküljelt 
saate teada, kuidas teie kuumärk sobib kokku teie päikesemärgiga. Seda 
kombinatsiooni võite rakendada ka siis, kui uurite oma Kuu läbisaamist teiste 
päikesemärkidega.

 ELEMENT: vesi
 OLEK: muutlik
 VÕTMESÕNAD: vastuvõtlik, tundlik

Emotsionaalse Kuu ja tundliku Kalade märgi kombinatsioon tähendab, et te 
tunnetate pidevalt ümbritseva keskkonna energiat. Te imate seda endasse 
nagu käsn, just nagu puuduks teil kiht nahka, mistõttu te ei suuda end välise 
maailma eest kuigi tõhusalt kaitsta. Sellise vastuvõtlikkuse ja tundlikkusega 
võivad kaasneda ka ülemeelelised kogemused; ent võib tähendada ka seda, et 
te olete kergesti mõjutatav.

Loe edasi lk 52

SELTSKONDLIK EDU:
MIDA TEHA JA MIDA VÄLTIDA

KUI KUU ON KAKSIKUTE MÄRGIS

TEHKE 
 Looge tugivõrgustik
 Kuulake, mida teistel on öelda
 Kohtuge sõpradega kohviku või restorani elavas saginas
 Kutsuge naabrid külla
 Astuge raamatusõprade klubisse

ÄRGE TEHKE 
 Ärge laske end negatiivsesse keelepeksu kaasa tõmmata 
 Ärge kontrollige avalikus kohas kogu aeg telefoni
 Ärge domineerige vestluses närviliselt lobisedes
 Ärge muutke ühtelugu plaane, kui see teistele tüli tekitab

PÄIKE JÄÄRAS, KUU KALADES
Dünaamikat ja energiat mahendab 
ettevaatlikkus ja mõtlikkus; 
idealist; naiivne

PÄIKE SÕNNIS, KUU KALADES
Praktiline; artistlik; armastav; 
tugev vajadus teisi aidata; 
romantiline; kergesti haavuv

PÄIKE KAKSIKUTES, KUU KALADES
Muutlikud meeleolud ja mõtted; 
pidevalt pinevil; intuitiivne; 
inimestest võlutud

PÄIKE VÄHIS, KUU KALADES
Emotsionaalne; südamlik; tujukas; 
intuitiivne; tundlik; tõmbab ligi 
abivajajaid

Loe edasi lk 53

Sõltumata eesmärgist juhatab 
see raamat, kuidas ajastada oma 
ettevõtmisi nii, et jõuaksid parima 
võimaliku tulemuseni.

Saad infot, millal
• edukalt investeerida
• alustada uut suhet
• kandideerida uuele töökohale
• klaarida tüliküsimus
• võtta lemmikloom
• osta mõni vastupandamatu 

rõivaese

• istutada lilli

SISUKORD

Kuu liikumine

Astroloogiline Kuu

Armastus ja suhted

Töö ja raha

Kuu ja kodu

Tervis, ilu ja heaolu

Kuu sõlmed

Kuu tabelid

Lisalugemist

KUI KUU ON VÄHI MÄRGIS

TEHKE 
 Demonstreerige oma heasüdamlikkust
 Pakkuge end kellelegi maitsvat einet  valmistama
 Saage pereliikmetega kokku
 Kallistage armast inimest
 Kuulake oma sisetunnet

ÄRGE TEHKE 
 Ärge üleliia nostalgitsege
 Ärge vaadake südant lõhestavat filmi ega etendust, 

mis teid hingeliselt kurnab
 Ärge laske end tõmmata minevikku puudutavasse 

vastastikusesse süüdistamisse 
 Ärge harrastage armastusega lämmatamist
 Ärge laske esimese probleemikese ilmnedes oma 

pahal tujul võimust võtta 
Loe edasi lk 91
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Mind nähes 
ütlevad nad 
alati: “Vau!”
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Suur
võit: 
5000 
eurot!

Juuksed, kirvevõti, 
tuuletus, paigutamine, 
kõrbed, rägastik jpm.

KLUBIRAAMAT

Terav pliiats 5 ?

TERAV PLIIATS NR 1/2020
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 780041  

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

PÕHJASÕLM JA LÕUNASÕLM

Kas mõtlete vahel oma elu tähenduse ja 
eesmärgi üle? Vastuse annab teie sünniaja 
Kuu põhjasõlme ja lõunasõlme paiknemine 
sodiaagis. Lk 154–157 tabelist leiate märgid, 
milles Kuu sõlmed asusid teie sündimise ajal. 

Kuidas sõlmepaaridega koos tegutseda
Iga sõlmepaari olemuse kirjeldusest leiate 
mõne nendega kaasneva silmanähtava õppe-
tunni. Kui loete iseenda sõlmepaari kirjeldust, 
siis pidage meeles, et teie põhjasõlme märk 
näitab eesmärki, mida peaksite selles elus 
saavutama, ja lõunasõlm viitab millelegi, mis 
on teie jaoks mugav, ent mis peaks nüüdseks 
olema teie otsingusse lõimitud ning väljen-
dama teie põhjasõlme õppetundi.

JÄÄR-KAALUD
Selles paaris on 
konflikt iseenda 
vajaduste eest 
hoolitsemise (Jäär) 
ja teiste inimeste 
vajadustega  
arvestamise (Kaalud) 
vahel. Meil on vaja anda iseendale vabadus 
olla see, kes me tegelikult oleme (Jäär), 
siis saame lubada ka teistele vabadust olla 
nemad ise (Kaalud). Meil tuleb pigem teistega 
vastuollu sattumise ja kokkupõrkamisega 
(Jäär) hakkama saada, kui et võtta iga hinna 
eest omaks vaikne elu (Kaalud). Õppetund, 
mille see Kuu sõlmede telg meile annab, 
seisneb võistluslikkuse ja enesekesksuse (Jäär) 
tasakaalustamises kalduvusega jätta kogu 
võim teistele (Kaalud).

Kõigi vahel, kes ostavad või tellivad jaanuari 
klubiraamatu „Kuu vägi”, loosime välja 
10 kaunist „Kuldse taro” komplekti, 
mis sisaldavad eritellimusel kujundatud 

tarokaarte ja illustreeritud raamatut.

Loosimine toimub 21. veebruaril.

KAKSIKUD–AMBUR 
Me peame õppima oma uskumusi 
ja filosoofiat väljendama (Ambur) 
meie igapäevaelule kasulikul 
moel (Kaksikud). Meil tuleb hoida 
põgusad huvid (Kaksikud) tasakaalus 
sügavamate huvidega (Ambur). Lisaks peame 
ideid uurima, ilma et loeksime moraali või 
ülbitseksime (Ambur), samas ei tohiks me 
olla ideede suhtes libekeelsed või blaseerunud 
(Kaksikud). Õppetund on ka nautida 
elukogemusi, tundes elavat uudishimu ja huvi 
(Kaksikud), samas neist ka sügavamal tasandil 
aru saades (Ambur). 

Loe edasi lk 70
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VALIKRAAMAT

VOYAGER 1 & 2

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

AVAMERI
Kalamehe mõrsja
Lembit Uustulnd

Romaan „Avameri. Kalamehe mõrsja” on järg romaanile „Avameri. 
Kapten”. Romaanis jätkuvad SRTR Roobaku meeskonna ponnistused 
kalapüügil Aafrika vetes ning ootamatu dokiremont Luandas, kus samal 
ajal on poliitiline situatsioon läinud väga teravaks, kaldal käib sõda ja 
kohalikule Nõukogude kogukonnale on välja kuulutatud 48-tunnine 
valmisolek evakuatsiooniks. Selles segaduses, kus keegi ei tea ega 
tahagi midagi teada, peab noor kapten Volmer näitama iseloomu. 
Kolhoosi Kaluri Poeg tegevusele on tugeva pitseri vajutanud babiidi-
afäär, kuid sellele vaatamata peavad inimesed leidma võimaluse oma 
töid ja tegemisi jätkata ja nagu ütleb püügiosakonna ülem Olev Räim: 
„Alati on kusagil midagi uuritud ja puuritud, mida meie sinna parata 
saame. Meie jätkame oma taotlusi ja asja ajamist sama rahulikult ja 
järjekindlalt kui varem ...”

Kirjastus Varrak
336 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 47720

Omaette ooper oli välisraha ehk valuutaga, mida meremehele 
eraldati näpuotsaga. Harilik Nõukogude rubla ei maksnud piiri 
taga punast krossigi, see oli mõeldud kasutamiseks Nõukogude 

riigi piirides. Välismaal tarbimiseks oli kasutusel valuutarubla, millel 
oli hoopis teine väärtus ja seda viimast oodatigi kui taevamannat. 
Nagu Nõukogude riigi puhul ikka, soodustasid ka need eeskirjad ise 
seaduse rikkumist ning lausa sundisid inimesi otsima elujärje paran-
damiseks muid lahendusi. Babiit, pronks, kapronist sildumisotsad, 
must kalamari, Nõukogude fotoaparaadid olid Las Palmase äritseja-
tele väärtused, mida sai edukalt vahetada Hispaania peseetade vastu. 
Eks siia olidki peidetud kolhoosi Kaluri Poeg praeguse jama juured. 
Tänaseks oli Jaak juba teadlik babiidiprotsessist, millega kodukolhoos 
kaldal võitles. Volmer viskas brošüüri hooletult tagasi kappi ja korraks 
jäi ta pilk peatuma riiuli nurgas konutavale valgele ümbrikule. Hetke-
mõtte ajel haaras ta selle ja istus laua taha, õngitsedes ümbrikust välja 
kirja ja filmikasseti. Viimaste sahmerdamistega oli ta kapten Kraaviku 
ülesande täiesti unustanud. Ta libistas silmadega üle kirja:

„... tegu ei ole spionaaži ega mingi muu riigivastase tegevusega ...” luges 
ta tuttavaid ridu, „... kui leiad, et see palve on liialt ohtlik, võid kasseti 
alati üle parda visata ...” Veeretades kassetti näppude vahel, jäi Jaak 
mõttesse. Kelle või mille eest varjule toimetas Alfred tema kätte selle 
kasseti ja mida need fotod endast kujutasid? „Pildistatud materjalid,” 
pomises Volmer endamisi. Aga mis materjalid? Kas kalatooted, mingid 
dokumendid või üldse midagi kolmandat? Ta polnud kaugel sellest, et 
uudishimu toel asja uurida, kuid siis meenusid talle Kraaviku kirjaread 
„... täna aga ei taha ma sind rohkem võõra murega koormata. Mida ei tea, 
seda ei tea ja pole tarvis ka valetada, kui küsitakse ...” Kui Alfred oli nii 
arvanud, pidi see nii ka jääma. Jaak pakkis kõik uuesti ümbrikusse, 
torkas seifi kaugemasse nurka ja lukustas raudkapi. Veel oli tal aega 
otsustada, kas viia saadetis kohale või visata merel üle parda. Telefon 
kapteni kirjutuslaual andis endast märku.

Loe edasi lk 113

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

Kapten ja kirjanik LEMBIT UUSTULND on 
tänaseks merd sõitnud juba 50 aastat, 
nendest 34 kaptenina. Selle pika aja 
jooksul on ta seilanud kümnetel meredel 
ja paljudel ookeanidel üle terve meie 
sinise maakera. Nähtud maad, mered, 
mandrid, linnad, rahvad ja loodus on 
andnud emotsioonide ja kogemuste 
summa, mis vägisi sunnib ennast 
paberil väljendama ja lugejatega jagama. 
Kirjandusse tuli ta paarkümmend 
aastat tagasi ja on tänaseks ilmutanud 
kümmekond raamatut, mille lugejad on 
väga soojalt vastu võtnud.

KATKEND RAAMATUST
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KAS KASS ...?
Tiina Toomet ja Triin Kass 

Kogenud loomaarstid Tiina Toomet ja Triin Kass tutvustavad maailma 
uusimaid teadussaavutusi kasside käitumise ja võimete uurimisel ning 
tänapäevaseid kassipidamise põhimõtteid ja võtteid. Nad annavad 
soovitusi, kuidas loodust, keskkonda ja loomi aina enam väärtustavas 
ühiskonnas kassi mõista ja õpetada ning hoolitseda tema eest nii, et kass 
elaks täisväärtuslikku ja huvitavat elu ning püsiks terve.
 Lisaks poolesajale esitatud küsimusele „Kas kass …?” saab vastuse 
sadakond muudki kassiomanikku harivat ja abistavat küsimust. Erilise 
valuteemana lahatakse kassi agressiivsuse väljendust ja võimalikke 
põhjuseid ning sellest võõrutamise viise.
 Raamatus käsitletakse kassi muutuvaid vajadusi terve eluringi jooksul, 
moodsa aja kassihaigusi ning ka kassipidamise õiguslikku poolt – kiipimist 
ja kassipidamist reguleerivaid õigusakte. Tõsisema jutu sekka pakutakse 
lõbusaid lugusid ja kurioosumeid: kas teie näiteks teadsite, et teoreetiliste 
arvutuste järgi võiks üks kass saada ideaaloludes üheksa aastaga 10 miljonit 
järglast?

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 47652

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

Raamatust leiad alajaotused:

• Kodu

• Järglased

• Maailmatunnetus

• Käitumine

• Söötmine

• Tervis

• Hooldus

Arvatakse, et inimene on kassile nagu kassiema – olend, kes 
toidab, puhastab ja kaitseb. Kass ei saagi päriselt täiskasva-
nuks, kui tal on selline ema-omanik (hulkurkassid peavad 

ise hakkama saama). Selle pärast lunivadki kassid omanikult 
emalikku hoolekannet. Tulevad juurde, vahivad meid nõudlikult 
ja ootavad, et käsi, mis toimib nagu hiigelkeel, hakkaks siluma ja 
nende kasukat tolmust puhastama. Silitamine tekitab samasuguse 
tunde nagu kassiema lakkumine. Kass tervitab „ema”, tõstes saba 
sirgelt püsti. See on tüüpiline kassipoegade žest kassiema ees ja 
kutsub nuusutama nende peput.

Kasside käitumine on kohati väga vastuoluline, näiteks kodus 
transpordipuuris olemist vihatakse, kuid kliinikus tundub see neile 
ainuke turvakoht. Samamoodi on ka silitamisega, kui kass tuleb 
nühib nägu ja keha meie vastu. Siis hüppab sülle, sätib ennast nii- ja 
naapidi. Ikka selleks, et oleks parem silitada. Aga järgmisel hetkel 
susiseb ja jookseb minema – saa siis kassist aru! Selge on see, et 
kasse väga armastavad inimesed peletavad neid. Nad hirmutavad 
oma pealetükkiva liginemisega. Kassivihkajad tunduvad seevastu 
ohutud, sest nad ei tee üldse kassist välja. Just see kassile tihti meel-
dibki, nii et selle ta valib. Vabadus valida võiks olla kasside valimis-
loosung. Kassid teavad, mida tahavad. Ainult meie ei saa aru.

Loe edasi lk 134

Kassid on konservatiivid. 
Neid võib võrrelda vana 
kooli inimestega, kellele 
meeldib püsida oma 
mugavustsoonis ning nii 
läbi elu kulgeda.
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1940. aastate Austrias toimuva romaani minajutustajaks 
on Johannes, Hitlerjugendi innukas liige. Ühel hetkel 
avastab ta, et tema vanemad peidavad nende avaras 
Viini kodus Elsa-nimelist juudi tüdrukut. Poisi esi-
algne jahmatus muundub peagi huviks, seejärel aga 
armastuseks ja kinnisideeks. Kui Johannese vanemad 
kadunuks jäävad, mõistab ta, et on ainus inimene, kes 
üldse Elsa olemasolust teab.
 See kaasahaarav ja meisterlik romaan uurib tõde ja 
valesid nii poliitilisel kui ka isiklikul tasandil, paljastades 
lugejale inimhinge kõige hämaramaid soppe.
	 Raamatu	põhjal	on	valminud	menufilm,	mille	
režissööriks	on	Taika	Waititi	ja	mis	jõuab	Eesti	kinodesse	
2020. aasta alguses.

„Lume ja tuha hingus” jätkab Diana Gabaldoni ülipopulaarset 
„Võõramaalase” sarja.
 Me kohtume ajarändurist kirurgi Claire Fraseri ja tema 
vapra punapäise abikaasa Jamiega taas aastal 1773 Põhja-
Carolina südamaal – tsivilisatsiooni äärealal, sõja künnisel ja 
poliitiliste keeristormide tõmbetuultes.
 Ajaränduritena teavad Claire, tema tütar Brianna ja 
väimees Roger MacKenzie iseseisvussõja tulemust, aga 
astuda võitjate poolele liiga vara oleks surmavalt ohtlik. 
Fraseritel ja MacKenziedel tuleb karta relvastatud indiaanlasi, 
isehakanud rahvakaitsekomiteesid, kuninga sõjaväge, 
vaenulikult meelestatud presbüterlasi, reetlikke tuttavaid ja ... 
mõrtsuklikku emist.

Nobeli kirjandusauhinnaga pärjatud jaapani päritolu 
briti kirjaniku Kazuo Ishiguro romaan paiskab detektiiv 
Christopher Banksi Teise maailmasõja eelõhtul Jaapani 
vägedest okupeeritud Shanghai karmi reaalsusse. Shanghai 
on detektiivi lapsepõlvelinn, kus jäid kadunuks tema 
mõlemad vanemad: ema, kes kritiseeris brittide laastavat 
oopiumiäri Hiinas, ja ka isa, kes töötaski muuhulgas just 
oopiumiäriga	tegelevas	suurfirmas.
 1937. aastal naaseb detektiiv Shanghaisse, et alustada 
kadunud vanemate otsinguid. Lugeja märkab üsna pea, et 
piirid Banksi sisemaailmas valitseva kaose ja ümbritseva 
segaduse vahel kipuvad hajuma. Valusa lõpplahenduseni 
jõuab peategelane Shanghai põlevates vaestekvartalites.

Malist pärit veetleval üksikemal Leylil on kolm last: 
21-aastane Bamby, 17-aastane Alpha ja 10-aastane Tidiane. 
Leylil on suur unistus, mida aga varjutab ränk saladus. Kes 
teda kuulata soovib, neile räägib ta oma elust – kuid kas ta 
julgeb kellelegi kogu tõde tunnistada? Kas ta saab takistada 
oma lapsi paljastamast tema suurt saladust? Äkitselt 
hakkavad toimuma mõrvad, millesse paistab olevat segatud 
Leyli enda tütar Bamby. Noor ja innukas politseiuurija Julo 
Flores ei suuda tüdrukut aga kuidagi võimalikuks süüdlaseks 
pidada.
 Teie ees on raputavalt põnev lugu, milles põimuvad 
Sahara-tagune	kõrb,	Marseille’	linnadžungel	ja	müstilised	
öökullihuiked. Michel Bussi (snd 1965) on tänapäeva kõige 
menukam prantsuse krimikirjanik.

VANGIS-
TATUD 
TAEVAS
Christine Leunens 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Aldo Randmaa 
280 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 47812

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

LUME JA 
TUHA 
HINGUS I
Sari „Võõramaalane”
Diana Gabaldon 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Krista Suits 
728 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 47782

TAVAHIND 
27.85

KLUBIHIND

22.20

KUI ME 
OLIME 
ORVUD
Kazuo Ishiguro 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Aet Varik 
344 lk, kõva köide
143 × 200 mm
KOOD 47805

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

KEEGI POLE 
SÜÜTU
Michel Bussi 

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud  
Madis Jürviste 
432 lk, pehme köide
145 × 213 mm
KOOD 47157

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.70
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SOODSAD KOMPLEKTID HITTRAAMATUTEST

KÄSITÖÖ 
LUMMUSES

IMELINE 
NUKUMAAILM
15 amigurumi 
tehnikas heegel-
datud nukku

Mari-Liis Lille

KIRJATUD 
KOED
Mustrikogu 
200 moodsa 
kudumis-
motiiviga

Andrea Rangel
VAHVAD SOKIMUSTRID
25 õpetust värvi- ja koemustriliste 
sokkide kudumiseks

Madeline Weston

KOOD 334531 
Komplektihind 

29€
53.70

EESTI LINDUDE RÄNNE
Tarvo Valker

EESTIMAA 
IMELINE LOODUS

KOOD 334534
Komplektihind 

29€
63.20

EESTI 
VÄHETUNTUD 
TAIMED
Toomas Kukk

EESTI KALAD
Tiit Hunt

PAASTUGA TERVEKS
Kuidas elada tervena, puhastades keha ja 
hinge ravipaastuga ning toitudes tasa-
kaalustatult

Natalia Trofimova

TEE TERVISE 
JUURDE

KOOD 334535
Komplektihind 

29€
60.30

TUGEV AJU
Kuidas liikumine 
ja treening sinu 
aju tugevdavad

Anders Hansen

RAVIJOOGA
Võtted keha, 
meele ja vaimu 
tervendamiseks

Christine Burke

RUUNIORAAKEL 
Raamat ja kaardid

Lona Eversden

ENNUSTAMISE 
SALAVÄGI

KOOD 334536
Komplektihind 

29€
57.90

KRISTALLID
Tervendamisest 
ennustamiseni

Sarah Bartlett

SÜNNIKOODI 
SALADUS
Avasta oma sünnipäeva 
iidne vägi
Thomas Poppe, 
Johanna Paungger
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MITMESUGUST

EIA SEIKLUS TONDIKAKUL
Anu Aun

Raamat räägib 10-aastasest 
Eiast. Linnatüdruk viiakse 
talvevaheajaks ürgse loodu-
sega salapärasesse Lõuna-Eesti 
tallu. Tegemist on südamliku 
ja puudutava looga, mis ütleb 
lastele, et maailma muutmiseks 
ei pea olema superkangelane. 
Iga väiksemgi heategu jätab 
olulise jälje.

Kirjastus Postimees
240 lk, kõva köide
190 × 230 mm

KOOD 669486

AJULUGU
Tauri Tallermaa

Igaühel on oma lugu. Terve  
elatud elu lugu, mille sees 
on palju teisi lugusid. Ajul on 
ka oma lugu. See, kuidas aju 
areneb, õpib, kogeb, lahendab, 
õpetab ja lõpetab. Et meie oma 
lugu oleks võimalikult edukas, 
oleks mõistlik osata aju- ja 
elulood kokku viia. 

Kirjastus Helios
288 lk, pehme köide
155 × 230 mm

KOOD 691111

HAKITUD KALAMARI
Stig Rästa

Raamatusse on kogutud 
erinevad kogemused, arva-
mised ja lood, mis võivad 
isegi natuke õpetlikud olla. 
Juttu on kasvamisest, aga ka 
täiesti igapäevastest asjadest 
ja juhtumistest, mis on Stigi 
mõjutanud ja tema ellu ühel 
või teisel moel jälje jätnud. 

Kirjastus Rasta Meedia
240 lk, kõva köide
140 × 205 mm

KOOD 014651

MIKITA KEELEAABITS
Põliskeele omailm
Valdur Mikita

See raamat jutustab eesti keele 
põnevast ja väga ilusast oma-
ilmast. Keel on eesti rahva kõige 
suurem ja kõige vanem ühis-
looming. Pole kahtlust, et eesti 
keel kuulub maailma kõige elu-
jõulisemate keelte hulka. Loovus 
ja isikupärane keeletunnetus on 
olulisem kui õigekiri.

Kirjastus Välgi metsad
168 lk, kõva köide
145 × 215 mm

KOOD 723171

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TÜDRUKUNE
Eia Uus

Lilian kohtub peol noore naise-
ga, kes toob temas esile uued 
tunded ning avab vanad haavad. 
Hoolimata tempokast karjäärist 
ja mehest tema elus ei saa ta 
peast 20-aastast Monat. Täna-
päeva Eestis aset leidva sünd-
mustikuga romaani keskmes 
on naiste kehad, kogemused, 
pinged, hirmud ja võimalused.

Kirjastus Postimees
272 lk, pehme köide
136 × 195 mm

KOOD 669653

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

14.90

APTEEKER MELCHIOR JA 
PILAATUSE EVANGEELIUM
Indrek Hargla

See on seitsmes raamat krimi-
naalromaanide tsüklis, milles 
kuritegusid lahendab Tallinna 
apteeker	Melchior	Wakenstede.	
Issanda aasta 1433 sügisel tuleb 
Melchiori juurde Harju lääni-
mees Hunold Metsentaken ja 
palub tema abi, et päästa süütu 
mees mõrvasüüdistusest. 

Kirjastus Raudhammas
468 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 739707

TAVAHIND 
20.95

KLUBIHIND

18.90

TAASSÜND
Marilyn Kerro

Marilyn Kerro kauaoodatud 
teine raamat räägib suhetest, 
õnnelik olemisest, hirmust 
ebaõnnestumise ees, lahkunu-
test ja mahajääjatest, une-
nägudest, karmast ning paljust 
muust. Kuid eelkõige räägib 
see headusest, armastusest ja 
usust iseenda mõtete ja tegude 
jõusse. 

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
256 lk, kõva köide
135 × 510 mm

KOOD 631919

OSHO: VABAMÕTLEJAST 
MÜSTIKU ELUTEE

See raamat aitab paremi-
ni mõista 20. sajandi kõige 
vastu	olulisema	guru	ja	filo-
soofi	Osho	elu	ja	õpetusi.	Osho	
kõneluste salvestiste põhjal 
koostatud raamat räägib tema 
nooruspõlvest ja haridusteest, 
tema	elust	filosoofiaprofesso-
rina ja rännuaastatest medi-
tatsiooni tähtsust õpetades.

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Kaisa-Kitri Niit
366 lk, kõva köide, 140 × 210 mm

KOOD 681631

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

22.90
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MITMESUGUST

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

Selles raamatus leidub infot 64 
Eesti jõe kohta. Saame teada,  
mis jõed on ja miks nad on 
sellised, nagu nad on. Neid 
käsitletakse looduskeskselt kui 
ökosüsteeme. Raamatu koosta-
jad töötavad Eesti Maaülikoolis 
ja on jõgesid ning nende elus-
tikku seiranud juba pikki aastaid.

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

KOOD 46686

AASTAGA HAIGUSTEST PRIIKS
Tervenduskalender 2020
Koostaja Sulev Pirit

Kuukalendrit saab edukalt  
kasutada ka rahvaraviteatmikuna. 
Poole kalendri sisust moodustavad 
rahva hulgast pärit  eneseabi-
retseptid. Nõuandeid leidub pea-, 
liigese- ja seljavalu, südame- ja 
vereringehäirete, seedetrakti-
haiguste, nahavigade ning veel 
paljude tõbede vastu.

Kirjastus Hiiler
152 lk, pehme köide
145 × 205 mm

KOOD 478067

SEAL, KUS TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo

Raamatust leiad loodusgiidi ja 
kirjamehe Rein Kuresoo reisi-
jutud Botswanast, Sambiast ja 
Ugandast. Autor kirjutab Musta 
Mandri loodusest bioloogi täp-
suse, laiemat ökoloogilist pilti 
haarava selguse ning hõrgu 
aistilise tundlikkusega.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
170 × 240 mm

KOOD 47270

VÄIKE KÄSIRAAMAT 
UUDISHIMULIKELE 
JA HAKKAJATELE 
TÜDRUKUTELE

40 teemat, mis õpetavad sind 
siduma rannalina, maitsvaid 
maiustusi valmistama, ehteid 
meisterdama, häid fotosid pil-
distama, mänge välja mõtlema, 
nähtamatu tindiga salasõnumeid 
kirjutama ja palju muud.

Kirjastus Varrak
128 lk, kõva köide
185 × 210 mm

KOOD 45702

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.35

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.35

TAVAHIND 
7.40

KLUBIHIND

6.90

EESTI TALVISED 
METSALINNUD
Karl Adami

Talv on aeg, mil linnuliikide arv 
on drastiliselt kahanenud ja leht-
puud paljad. See on ideaalne aeg 
lindude tundmaõppimiseks. Raa-
matus on ära toodud 27 talvise 
metsalinnu kirjeldus, käitumine, 
levik, arvukus. Lisaks rohketele 
fotodele jagab autor ka näpu-
näiteid lindude pildistamiseks.

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

KOOD 44941

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.65

AASTA AIAS
Märkmik-kalender 2020

Spiraalköites märkmik-kalender 
on üles ehitatud nädala kaupa, 
ära on toodud Päikese ja Kuu 
tõusud ning loojangud, liikuvad 
ja riiklikud pühad, aastaaegade 
algused, tähtsamad rahva-
kalendri pühad ja Kuu liikumine 
sodiaagimärkides. Märgitud on 
vilja-, juure-, õie- ja lehe-
päevad.

Kirjastus Varrak
192 lk, pehme spiraalköide
148 × 203 mm

KOOD 47614

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

9.90

ADOLF MARDIKAS JA 
TEISED NUTIKAD MUTIKAD

Talv 2020

Korduvalt Eesti parimaks 
ristsõna koostajaks valitud 
Villu Tamme ehk Adolf Mardika 
ristsõnu leiab ainult sellest aja-
kirjast. Neli korda aastas ilmu-
vas väljaandes on ligi sada uut 
ristsõna kahekümnelt autorilt. 
Auhindu leidub 500 euro eest!

Kirjastus NutiGrupp
84 lk, pehme köide
210 × 297 mm

KOOD 780022

FILOSOOFILISED KIRJAD
Voltaire 

Raamat koosneb 25 kirjast, mis 
käsitlevad mitmesuguseid Ing-
lise ühiskonna-, usu-, kunsti- 
ja vaimuelu aspekte. Teost on 
põhjendatult nimetatud val-
gustusajastu manifestiks, sest 
selles on kokku võetud paljud 
põhimõtted, mis olid olulised 
valgustusajastu	filosoofidele.	

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar 
208 lk, pehme köide, 140 × 216 mm
sari „Avatud Eesti Raamat”

KOOD 47744

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.60

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90
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TULE SUURE EESTI 
RAAMATUKLUBIGA 
PORTUGALI 
Meie giidiks on Portugalis elanud ja õppinud  
MIRJAM SOMELAR

Reis toimub 9.–16. juunini 2020

Eestist vaid kaks korda suuremal Portugalil on pakkuda palju: 
rikkalik kultuuripärand, keerulise ajaloo tunnistajaks ole-
vad kindlused ja paleed, vaheldusrikkad maastikud, metsik 
ookean ja lõputud liivarannad, imemaitsev köök ja põnev 
veinikultuur, portugallaste hinges peituv igatsusehõnguline 
saudade ja otse südamesse minev fadolaul. 

1. päev: Tallinn–Lissabon. Lennud Tallinn–Riia kl 10.00–10.50, 

Riia–Lissabon 12.50–15.25 Elegantne ja peibutav Lissabon laiub 

seitsmel künkal Tejo jõe suudmes. Vaatame üle linna peaväljakud, 

laiad avenüüd, kesklinna tähtsamad monumendid. Jalutame 

Alfama linnajao kitsastel käänulistel tänavatel, piilume sisse ka-

tedraali, tutvume all-linna korrapäraste kvartalitega, imetleme São 

Sorge künka nõlvadelt avanevaid vaateid. Kaks ööd majutus Lissa-

boni südalinna neljatärnihotellis My Story Hotel Tejo.

2. päev: Lissabon – Sintra – Cabo da Roca – Lissabon. Hommi-

kul sõidame Sintrasse, mis on olnud suveresidentsiks nii Portu gali 

kuningatele kui ka mauri ülikutele. Külastame mäetippu ehitatud Pena 

paleed. Vabal ajal on võimalik külastada ka sealset rahvus paleed. Edasi 

sõidame Cabo da Rocasse, Mandri-Euroopa kõige lääne poolsemasse 

punkti. Lissaboni naastes külastame Belemi linna jagu, kus asuvad Por-

tugali maadeavastuste perioodi tähtsaimad monumendid. Imetleme 

Belemi torni ja pipramaksu eest püstitatud Jerónimose kloostrit. Õhtul 

soovijatele õhtusöök fadorestoranis, kus saame portugali rahvustoitu-

de ja veini kõrvale kuulata fadot.

3. päev: Lissabon–Coimbra–Buçaco. Sõidame Coimbrasse, kus 

külastame Coimbra ülikooli peahoonet, selle uhket kabelit ja ba-

rokkstiilis raamatukogu. Jalutame vanalinnas, näeme sealset kaunist 

romaani stiilis katedraali. Pärastlõunal külastame Buçaco metsa. 

Müüriga ümbritsetud parkmets on üks liigirohkemaid kogu Euroo-

pas: siia on istutatud üle 250 erineva puittaimeliigi, millest paljud on 

Portugali toodud suurel maadeavastuste perioodil.  

Majutus Coimbra südalinna kolmetärnihotellis.

4. päev: Coimbra – Douro jõe org – Porto. Sõidame läbi Kesk- 

Portugali mägise maastiku Douro jõe orgu. Maalilises Pinhão linna-

keses külastame veinimõisa, kus tutvume nii veini tootmisega, kui 

saame ka seda pudelisse villitud päikest maitsta. Seejärel sõidame 

traditsiooniliste robalo-paatidega Douro jõel. Õhtul jõuame Portugali 

suuruselt teise linna Portosse, mis on andnud riigile nii nime kui port-

veinitraditsiooni. Kaks ööd majutus Porto südalinna kahetärnihotellis.

5. päev: Porto. Tutvume Portoga: esmalt sõidame Vila Nova de 

Guiasse ning külastame portveinikeldrit, kus tutvume veini ajaloo 

ja tootmisprotsessiga ning saame seda kuulsat jooki ka maitsta. 

Sõidame juba tuttaval Douro jõel ja imetleme Porto 6 silda. Sõit 

rippraudteega võimaldab meil nautida vaateid Porto kaldapealsele 

ka õhust. Peale lõunat külastame katedraali ja vaatame São Bento 

raudteejaamas imekauneid kahhelplaate, azulejosid, mis kujutavad 

stseene Portugali ajaloost. 

6. päev: Porto–Aveiro–Batalha–Nazaré. Sõidame Aveirosse, mis 

on kuulus oma kanalite ja art noveau arhitektuuri poolest. Soovijatega 

teeme vanade soola- või adrukogumispaatidega sõidu kanalitel ning 

maitseme kohalikku vahuveini ning kohalikku maiust. Batalhas külas-

tame Santa Maria da Vitória kloostrit. Õhtuks jõuame Nazarésse.  

Kuigi see kõrgete kaljudega ääristatud lahe ääres olev linnake on 

tänapäeval populaarne kuurort, on siin säilinud rannaküla idülli. Kaks 

ööd majutus Nazarés neljatärnihotellis.

7. päev: Nazaré–Alcobaça–Tomari–Fátima–Nazaré. Täna külas-

tame Jumalaema kloostrit Alcobaças, mis on lisaks munkadele 

olnud koduks ka Portugali ühele suurimale raamatukogule. Seejärel 

sõidame Tomari, mille kohal kõrgub kunagine Portugali templirüüt-

lite ordu peakorter. Tagasiteel ookeani äärde peatume Fátimas, mis 

on katoliiklastele üheks tähtsaimaks palverännakute sihtpunktiks. 

Õhtul sööme Nazaré restoranis ühise õhtusöögi, mille keskmeks 

on kohalik spetsialiteet cataplana, hõrgutav kala- ja mereannipada. 

Loomulikult ei puudu laualt ka Portugali veinid.

8. päev: Nazaré–Óbidos–Lissabon–Tallinn. Külastame linnamüü-

riga ümbritsetud keskaegset Óbidost. See valgeks lubjatud majade-

ga romantiline linnake on olnud sajandite jooksul kuningannadele 

pulmakingiks. Lend Lissabon–Riia kl 16.10–22.30, Riia–Tallinn 

23.10–23.59

KLUBILIIKME HIND 1190 EUROT SISALDAB:
-  Lennupiletid Tallinn–Lissabon–Tallinn
-  Hotellid: 2 ööd Lissabonis***, 1 öö Coimbras***,  

2 ööd Portos**, 2 ööd Nazarés****
–  7 hommikusööki
- Õhtusöök koos jookidega
- Sissepääsud: 
 Sintra Pena palee, Coimbra ülikooli kabel ja raamatukogu, 

Buçaco metsa külastus, veinimõis Pinhãos, paadisõit Douro 
orus, Porto katedraal, rippraudtee sõit Portos, portveini keldri 
külastus, Porto 6 silla kruiis,  Batalha klooster, Alcobaça 
klooster, Tomari templirüütlite ordu kindlus 

- Eestikeelne giid ja reisisaatja

LISATASU EEST:

- Ühekohaline tuba hotellides – 325 eurot

- Reisikindlustus 

- Õhtusöök fadokontserdiga u 40 eurot

- Sintra rahvuspalee u 10 eurot

- Paadisõit Aveiro kanalitel u 10 eurot

Klubiliikme hind kehtib ka kaaslasele.

Jätame endale õiguse vajaduse korral kavas muudatusi teha.

Registreerumine ja info e-kirja teel serk@gotravel.ee ja kõigis GO Traveli 
büroodes kuni 22. jaanuarini või kuni kohti jätkub. 
Kontakte vt kõrvalleheküljelt.

Rohkem infot https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused/
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TULE SUURE EESTI 
RAAMATUKLUBIGA 
EKSOOTILISSE 
USBEKISTANI
Meie giidiks on Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suuna  
juht KARIN DEAN

Reis toimub 6.–13. oktoobrini 2020
ja viib meid islamimaailma kaunimatesse linnadesse, mille 
vanus on rohkem kui 2000 aastat. Me külastame tänast 
pealinna TAŠKENTI, ajaloolisel Siiditeel asunud Timuri 
impeeriumi pealinna SAMARKANDI ja Pärsia tsivilisatsiooni 
üheks keskuseks olnud BUHHAARAT. Kõikjal ootavad meid 
rikkalikud idamaa turud ja kaunid mošeed. Unikaalsust 
lisab ööbimine ehtsas JURTAS.

1. päev: Tallinn–Istanbul. Lennud Tallinn–Istanbul 18.40–21.55, 

Istanbul–Taškent 00.30–07.00

2. päev: Istanbul–Taškent. Väike puhkus hotellis. Lõunasöögile 

järgneb poolepäevane linnaekskursioon 2000-aastase ajalooga 

linnas. Külastame suure valitseja Timuri väljakut ja tema muuseu-

mi, jalutame mööda kuulsat alleed, piilume tarbekunstimuuseumi 

ja Taškendi metroosse. Õhtusöök restoranis. Ööbimine Taškendis.

3. päev: Taškent–Buhhaara. Taškendi linnaekskursiooni käigus 

näeme mitmeid keskaegseid mošeekoole ehk medresesid. Šeik 

Abdul Kasimi poolt 16. sajandil rajatud medreses on praegu käsi-

töö ja tarbekunsti keskus, Kukeldaši medreset kasutati vahepeal 

karavanseraina, nüüd on seal taas kool. Näeme Hazrati imaami 

arhitektuurikompleksi, kus hoitakse üht koraani originaali. Külas-

tame Chor-Su turgu, mis on üks kuulsamaid ja vanimaid Usbe-

kistanis, eksisteerinud juba suure Siiditee aegadest alates. Peale 

lõunasööki tutvume linna veidi uuemate ehitistega. Kell 19 läheme 

Buhhaara kiirrongile (650 km, 3,5 tundi). Õhtusöök. Buhhaara 

hotellis veedame kaks ööd.

4. päev: Buhhaara. Usbekistani lõunaosas asuv Buhhaara on 

enam kui 5000 aastat vana ning saanud alguse zoroastriidide 

päikese altarist pühal mäel. Iidsel siiditeel asunud linn oli üks Pär-

sia tsivilisatsiooni keskustest. Külastame Samaniidide mausoleumi, 

mis on Kesk-Aasia vanim. Linnas on säilinud mitmed erakordsed 

vaatamisväärsused, näiteks 9. sajandist pärit Buhhaara kindlus ja 

Bolo Hauzi mošee. Peale lõunasööki vaatame Buhhaara põhisüm-

bolit Kaljani minaretti, Miri Arabi medreset, mis on üks vanimaid 

tänaseni tegutsevaid vaimulikke õppeasutusi islamimaailmas ja 

Ulugbeki medreset. Külastame ka kuppelkatustega Taki-Zarga-

roni turgu. Järgnev õhtusöök Nadir Divan-Begi medreses on koos 

Usbeki folklooriprogrammiga.

5. päev: Buhhaara–Gijduvan–Aidarkul. Peale hommikusööki 

külastame viimase Buhhaara emiiri Emir Said Alimi suveresidentsi. 

Edasi sõidame Gijduvani. Siinkandis elavad Usbekistani kuulsaimad 

keraamikute dünastiad. Külastame meister Abdullo Nurulloevi 

töötavat meistrikoda ja sööme seal ka lõunat. Sõit jätkub Aidar-

kuli järve äärde. Õhtusöök nomaadide rahvustoitudest ja ööbimine 

jurtades. Jurtad on Kesk-Aasia kultuuri ja rändrahvaste sümboliks 

ja neis ööbimine on unikaalne elamus.

6. päev: Aidarkul–Nurata–Samarkand. Meil on võimalus 

lähemalt tutvuda kõrbeelanike truude abimeeste, kaamelite ja 

hobustega ning ujuda Aidarkuli järves. Lõuna ajal peame pikniku 

Aidarkuli lähistel ja seejärel sõidame Nurata mägedesse, külastame 

Aleksander Suure kindluse varemeid ning hästi säilinud unikaalseid 

petroglüüfe. Järgneb bussisõit Samarkandi. Peale hotelli sisse-

seadmist vaatame teatris värviküllast muusikali-show’d usbeki 

rahvusliku rõivastuse arengust „El Merosi”. Peale seda õhtusöök 

restoranis ja ööbimine Samarkandis.

7. päev: Samarkand–Taškent. Tutvume Samarkandiga, mis asus 

kunagi Hiina ja Euroopa vahelisel Siiditeel, oli 14. sajandil Timuri 

impeeriumi pealinn ja islamiõpetuse keskus. Samarkandi süda on 

imeline Registani väljak oma mošeede ja medresedega. Siin asuvad 

Ulugbeki, Sher Dori ja Tilla-Kori medresed. Pealelõunal külastame 

Shakhi-Zinda nekropoli ja Gur Emiri mausoleumi, kuhu on maetud 

Timur ja lisaks veel kolm valitsejat ning keskaegset „astronoomi-

list imet” ehk Ulugbeki observatooriumi. Kell 18 läheme Taškendi 

kiirrongile (350 km, 2 h 10 min). Õhtusöök ja ööbimine Taškendi 

hotellis.

8. päev: Taškent–Istanbul–Tallinn. Lennud Taškent-Istanbul 

09.00–12.20, Istanbul–Tallinn 14.30–17.45

KLUBILIIKME HIND 1495 EUROT SISALDAB:
-  Lennupiletid Tallinn–Taškent-Tallinn 
-  Ööbimised • 2,5 ööd Taškendis, 2 ööd Buhhaaras, 1 öö 

Samarkandids 4**** hotellides + 1 öö nomaadide jurtas 
-  Kõik kohapealsed söögikorrad: 7 hommikusööki, 6 lõuna-

sööki, 6 õhtusööki
-  Rongipiletid Taškent–Buhhaara ja Samarkand-Taškent 
-  Folklooriprogrammi Usbeki lauludest ja tantsudest 
  Teatrikülastust „El Merosi”
-  Kõik kavas kirjeldatud sõidud ja sissepääsud
-  Eestikeelne giid ja kohalik reisisaatja

LISATASU EEST:

- Ühekohaline tuba hotellides (v.a jurtad) – 235 eurot

- Reisikindlustus 

Klubiliikme hind kehtib ka kaaslasele.

Jätame endale õiguse vajaduse korral kavas muudatusi teha.

Rohkem infot https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused/

Registreerumine ja info kuni 22. jaanuarini või kuni kohti jätkub.
e-kirja teel sales@gotravel.ee või kõigis GO Traveli büroodes.
TALLINN: Reisikeskus Balti Jaam, tel  6 310 147, 6 310149. TARTU:  Kaluri 2, tel  6 310 226. PÄRNU: Hommiku 4, tel   6 310 217. 
VILJANDI:  Arkaadia aed 5, tel 6 310 227, 6310 228. RAKVERE: Tallinna tn 21, tel 6 310 219, 6310 220. JÕGEVA: Aia 1, tel 6 310 213. 
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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

GK – TEADLIKU 
TOITUMISE 
ALUSTALA
Ülle Hõbemägi,  
Eva-Liisa Kaaristo

288 lk, kõva köide

KOOD 43678

MEIE METSADE 
SEENED
Ulla Salo, Pertti Salo

326 lk, pehme köide: 

KOOD 41575

TASAKAALUTRIKK
Joanna Trollope

272 lk, kõva köide

KOOD 42411

LAPSEOOTUS
Fakte ja müüte raseduse ja 
imikuea kohta
Cecilia Chrapkowska, 
Agnes Wold

296 lk, pehme köide

KOOD 44705

AUHINNARAAMATUD

VEREV 
KESKPÄEVA-
TAEVAS
Simon Sebag Montefiore

352 lk, kõva köide

KOOD 42466

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

22. jaanuariks 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.  

Detsembri ristsõna õige lahendus oli „Muinasjutumaa“. Detsembri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida Marje 
Laul Jõgevamaalt. Õnnitleme!

KÕIK, MIDA MA  
EI MÄLETA
Jonas Hassen Khemiri

264 lk, kõva köide

KOOD 40349
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Christine Leunensi meisterlik romaan 
„Vangistatud...”.

2. Ristsõnade autor Villu Tamme ehk Adolf.     

3. Lisaks päikesemärgile ehk sodiaagimärgile 
mõjutab inimest ka tema ...

4. Eksootiline riik, kuhu Raamatuklubi 
korraldab 2020. aastal reisi.

5. Raamatu „Kas Kass...?” autorid on .....

6. Jaanuari klubiraamat õpetab elama 
kooskõlas looduse ....

7. „Võõramaalase” sarja raamatute autor 
Diana ...

8. Eripakkumises olev raamat „Köögiviljade 
taas...”

9. Marilyn Kerro uus raamat. 

10. Kapten ja kirjanik, valikraamatu autor.

11. Indrek Hargla uus romaan „Apteeker 
Melchior ja ... evangeelium”.

12. Jaanuari klubiraamatu ostjate vahel läheb 
loosi 10 raamatut „Kuldne...”.

UNENÄOD
Rännak meie seesmisesse 
tõelusse
Stefan Klein

272 lk, kõva köide

KOOD 426002

VANA AJA 
KOOLILOOD
Tiia Toomet

64 lk, kõva köide

KOOD 44071

VEREKUU
Markus Lutteman 

390 lk, pehme köide

KOOD 42763
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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:  Terje Talts
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 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
- SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme number 

(tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot
- 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 

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. jaanuar
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Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub!
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TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

7.00
JAMAICA 
VÕÕRASTEMAJA
Daphne du Maurier

See on „Rebecca” ja 
veel paljude ülipopu-
laarsete romaanide 
autori Daphne du 
Maurier’ seni eesti 
keelde tõlkimata 
romaan, mille põhjal 
on Alfred Hitchcock 
vändanud ka sama-
nimelise	filmi.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Riina Jesmin
264 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 45788

PLEKKMEES
Sarah Winman

Michael ja Ellis kas-
vavad üles 1960ndate 
Oxfordis. Jõesuplusi, 
rattasõitu ja luulet täis 
poisipõlvesuvesid kait-
seb usk, et ilu ja õrnus 
on kõigile lubatud, ka 
meestele. Aga kõik õrn 
ja ilus võib kergesti 
katki minna. 

Kirjastus Varrak
176 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 45863

TOP DOGG
Jens Lapidus

Üliõpilane Roksana, 
kes tahab tegelikult 
ainult kõige ägedamatel 
pidudel käia ja õigesse 
ringkonda kuuluda, 
elab ohtlikku elu. Nüüd 
aga on tal kannul hull 
narkokuningas. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
472 lk, pehme köide
143 × 200 mm

KOOD 45153
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TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

KÖÖGIVILJADE 
TAASKASVATAMINE
Kuidas kasvatada köögiviljajääkidest tervislikku toidupoolist
Melissa Raupach, Felix Lill

Mis on ühist salatikontsul, talisibula juurejupil ja avokaado-
seemnel? Õige, kõik nad on toidujäätmed ja visatakse prügikasti. 
Igati asjalik mõte oleks aga kasvatada neist hoopis uued taimed.
 See raamat jagab nõuandeid, kuidas panna kasvama enam 
kui kakskümmend vilja, kasutades selleks vaid tükikest taimest, 
ja mida teha, et sirguv taim hakkaks ka saaki kandma. See 
ongi taaskasvatamine. Porrulauk, rooma salat, peet ja teised 
köögiviljad ei vaja midagi erilist, et tükikesest kasvama hakata: 
vaid vett, mulda, valgust ja veidi hoolt. Ent kui sul pole rõdu ega 
aeda? Sellest pole midagi, sest piisab ka aknalauast, et kasvatada 
endale turgutavaid vitamiine sisaldavat värsket rohelist. Ühtlasi 
vähendame oma ökoloogilist jalajälge ja anname väikese panuse 
keskkonnahoidu. Inspireeriv ja nõuannetest pakatav raamat nii 
suurtele kui ka väikestele!

Kirjastus Varrak
128 lk, kõva köide

148 × 210 mm
KOOD 46310

TAVAHIND 
17.65

KLUBIHIND

7.00
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