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Olav Osolin: 
„Olgem ausad, 
pulli on ikka 
saanud, ja 
miks mitte 
seda üheskoos 
meenutada!”
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LP-d „Pictures from the Exhibition”, teises osas aga „jalakeerutami-
seks valikut tantsumuusikat stereoplaatidelt, vahele informatsiooni 
esitajate kohta”. Olgugi et see üsna tagasihoidlik reklaam andis 13. 
oktoobri õhtul klubisse saabunud inimestele aimu, mis neid ees ootab, 
tuleb takkajärele nentida, et Nõukogude Liidu kõigi aegade esimene 
diskoteek võttis oma esimesed tuurid üles väga vaevaliselt. Küll me 
seletasime lavalt mikrofoni, et publik peaks nüüd tulema julgelt tantsu-
põrandale plaadimuusika järgi jalga keerutama, kuid paraku jäid kõik 
meie üleskutsed hüüdjaks hääleks kõrbes. Tantsuõhtule saabunud 
tudengid istusid seina ääres toolidel või tammusid niisama jalalt jalale 
ja kuulasid lummatuina lavalt kõlavaid poppe lugusid ja nautisid ste-
reoefekte, aga tantsima keegi ei hakanud, ükskõik kui palju neid ka ei 
keelitatud. Ega ma enam mäletagi, kas kulus tund või isegi rohkem, 
enne kui esimesed tantsijad lõpuks tantsupõrandale maabusid, aga kui 
see värk kord käima läks, siis vallandus niisugune party, millist selles 
majas polnud ammu nähtud.

NSV Liidu esimese diskoteegi asutajad: paremalt Toomas Tiivel, Peeter Virsa, Olav Osolin ja 
Riho Baumann. Foto: J. Laane. 
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Multitalent Olav Osolin on 
osutunud lisaks oma teada-tuntud 
kõneosavusele ka äärmiselt sõna-
osavaks kirjameheks. Lisaks 
sellele, et tema elus on palju 
juhtunud, on see kõik kirja pandud 
niiviisi, et kohe kuidagi ei saa 
raamatut vahepeal käest panna. 
Eks julgeid ja ootamatuid mõtteuite 
võis teistelgi olla, aga Olav Osolini 
puhul on eriline see, et ta on 
ikka asunud oma mõtteid ka täie 
enesestmõistetavusega ellu viima. 
Olgu aeg siis parasjagu milline 
tahes. Ühtegi nii kaasahaaravat ja 
lustlikku elulugu pole küll ammu 
lugenud!

Sellest raamatust leiavad nooremad 
inimesed kindlasti tohutul hulgal 
põnevat infot, mis võib kohati 
ikka täiesti uskumatu tunduda. 
Aga nii oli. Veidi vanem põlvkond 
leiab lisaks ehedale nostalgiale 
ka kõvasti tausta- ja siseinfot. 
Kui mõne asja või sündmuse 
kohta arvasite varemgi üht-teist 
teadvat, siis igasugu üllatavaid ja 
skandaalseidki nüansse lisandub 
kuhjaga. Raamatust kulgeb läbi 
terve plejaad inimesi, keda teame 
täna ehk hoopis teisest küljest. 
Autor on üsna otsekohene, 
ei püüa oma suhtumisi liigse 
poliitkorrektsuse taha varjata ja nii 
on sellest raamatust saanud üks 
tõeliselt äge ja ehe ajaränd. 

Soovitan!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

OLID
AJAD

NSV Liidu esimese diskoteegi asutajad: paremalt Toomas Tiivel, 
Peeter Virsa, Olav Osolin ja Riho Baumann. Foto: J. Laane.

Oma esimese elu on kaante vahele pannud raadio- ja telemees, 
muusikaspets ja reklaamiguru OLAV OSOLIN.

Eessõnas selgitad, miks see raamat sündis – Su meenutustele sotsiaalmeedias 
nõuti üha lisa. Aga kuidas see sünniprotsess välja nägi? 
Kuna ma võtsin läinud aasta algul nõuks, et aasta lõpuks on käsikiri valmis, siis kolki-
sin igal vabal hetkel oma MacBook Pro klahve ja tegin seda nii innukalt, et veidi enne 
lõppu tuli klaviatuur välja vahetada. Arhiivides ma ei tuulanud ja kaasteelisi liiga palju 
ei piinanud. Kaevasin lä bi oma kolikambri ja keldrikapid, kust tuli vä lja vanu väljalõ i-
keid jm kraami, mis ü he võ i teise sü ndmuse meelde tuletasid ning kui ma mõ nd fakti 
tä pselt ei mä letanud, siis helistasin tuttavatele ja uurisin, et ä kki on neil meeles. Panin 
oma lood kirja nii, nagu need on mul meelde jäänud. Vaatasin vaid, et iga kirjapan-
dud lugu tunduks mulle endale huvitav, sest mulle ei meeldi igavad raamatud.

Oli Sul endal seda raamatut kirjutades lõbus?
Ma kirjutasin nii, nagu südamest tuli, ilma et ma oleks stiili või šniti üle juurelnud. 
Ega ma ise kirjapandu üle naernud või itsitanud – tulistasin nii, nagu mõte parajasti 
lippas. Seepärast oli minu jaoks üllatav, kui esimesena käsikirja läbi lugenud Varraku 
peatoimetaja Krista Kaer helistas ja ütles, et ta on viimase aasta jooksul läbi lugenud 
palju raamatuid, aga ühegi puhul pole ta nii palju naernud. Ma ise ei arvanud, et ma 
kirjutan naljaraamatut, aga ju siis on mu elus juhtunud asju, mis tunduvad lugejale 
täna naljakad.

Kas oli mõni seik, mis oli päris ununenud ja mille keegi teine Sulle meelde tuletas?
Oli ikka. Peeter Urbla tuletas mulle meelde, kuidas me üheskoos Tartus mängu� lmi 
tegime ja EPA peahoone ees Lenini kuju maha võtsime. Möödasõitev ekskursiooni-
buss jäi seisma, turistid tulid välja, kukkusid pildistama, aplodeerima ja meid kiitma, 
et vaat kus alles julged poisid. Me seisime seal nagu rahvuskangelased ega rutanud 
seletama, et tegu on � lmivõtetega ja et õige Lenin oli juba ära koristatud aasta varem 
ning meil ripub kraana otsas vahtplastist mulaaž. 
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MINU ESIMENE ELU
Olav Osolin

Miks ma seda tegin? Tõepoolest, miks?
Kas ma tõesti arvasin, et keegi tahab üksipulgi
teada, kuidas ma oma elukest elanud olen?

Esialgu ei arvanud. Aga kui ma hakkasin ajaviiteks
Facebookis kirjutama, esmalt sellest, mida ma olin 
lugenud või mida ma miskist asjast arvan, hiljem aga ka 
omaenda meenutusi ammustest aegadest, siis hakkasid 
inimesed kommentaarides küsima, miks ma oma mälestusi 
raamatusse ei vormi. Et nad tahaksid kangesti neid lugeda 
ning mõni väitis isegi, et ta oleks valmis sellise raamatu 
endale ostma. Algul ma ei võtnud seda tõsiselt, aga kui 
küsijatest sai juba väiksemat sorti koor ja kirjastajadki 
hakkasid uurima, kas nad võiksid seda olematut raamatut 
avaldama asuda, siis mõtlesin, et tõepoolest, miks mitte! 
 Aeg on kopp maasse lüüa ja mõned lahedamad lood 
aegade hämarusest välja kaevata. Sest olgem ausad, pulli 
on ikka saanud, ja miks mitte seda üheskoos meenutada!

Olav Osolin

Kirjastus Varrak
440 lk, kõva köide
150 × 230 mm
KOOD 48383

Oled oma suhtumistes ja väljaütlemistes üsna otsekohene. 
Kas Sa kedagi oma meenutustega pahandada ei karda? 
Ma kirjutasin ausalt ja otsekoheselt, nii nagu asi tegelikult 
minu pilgu läbi paistis ja nii nagu mul see meeles on. Ma ei 
arva, et ma kellelegi liiga teen. Krista Kaer arvas küll, et selle 
raamatuga kaotan ma kõik oma sõbrad, aga ma ise loodan, et 
asi vahest nii traagiline pole. Kõige ägedamad ja hakkajamad 
inimtüübid ongi enamasti mitmetahulised ja vastuolulised 
ning ega ma ise ole ka miski lambuke.

Mitu elu Sul on? 
Raamatu esimestel lehtedel upun ma ära, aga kuna mind ära-
tatakse ellu, siis võib väita, et elusid on rohkem kui üks. Aga 
kui arvestada ka seda, et ma olen oma elus teinud päris suuri 
kannapöördeid, siis võib mul elusid veelgi rohkem olla. Ma 
ise usun, et selles raamatus on päris palju sellist, mida enamik 
inimesi ei ole osanud minuga seostada, sest ma olen oma elus 
teinud palju põnevamaid asju, kui seda on reklaami� rma 
juhtimine või teležüriis istumine. On ka lausa üllatusi, aga las 
need jäävad lugeja avastada.

Mida Sa järgmiseks ette võtad?
Ei oska veel öelda. Tahaks teha midagi sellist, mida ma pole 
seni teinud ja mis paneks mind taas kord tõsiselt proovile. 
Mul on mõtteid, mis see võiks olla, aga ma ei rutta seda ette 
kuulutama, sest muidu juhtub nagu praeguse raamatuga, mille 
puhul ma reklaamisin oma Facebooki sõpradele olematuid 
memuaare nii innukalt, et lõpuks pidingi need kirja panema.

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

15.21

Teenindus-
punktides
veel 10% 
punktides
veel 10% 
punktides

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

24.15
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Raamatust leiad lõbusaid ja tõsisemaidki meenutusi autori 
lapse- ja koolipõlvest nõukaaja viljastavates tingimustes, 
Nõukogude Liidu esimese diskoteegi asutamisest, raadiotööst, 
olümpiamängude kajastamisest, skandaalsest jalgpallimatšist 
raadio ja televisiooni võistkondade vahel, Balti ketist, reklaam-
filmide tegemisest, uutest tuultest majanduses ja paljust muust.

 O Raua kooli poiss 

 O Biitnikute 
sissemarss 

 O Mängu tulevad 
tüdrukud 

 O Karvamüts ja pudel viina 

 O Logistikageeniused

 O Ristküsitlus kemmergu ees

 O Suved purjede all

 O Kui jänes ei riski, siis ta olümpiale  
ei sõida 

 O Uus Pälson 

 O Valmis tööks ja 
kaitseks 

 O Stereoõhtust diskoni 

 O Esimene intervjuu 

 O Helgi mesihääle 
lummuses 

 O Jalgpallimatš, mis 
muutis maailma 

 O „Reklaamiklubi”

 O Kümme aastat 
Vanemuise rõdul 

 O Ultima Thule

 O Teel Cannes’i

 O Rock Summer 

 O Balti tee

 O Osolinist Disoliniks

ÜLIKOOLI AU EEST VÄLJAS

Kuna ma osutusin Toomas Tamlale ja Mati Saarendile Pälsoni intris heaks bridžisemuks, 
siis leidsid mu kaardimängukaaslased, et rebane Osolin võiks neid saata ka reisil Gruu-
siasse, kuna Tartu Riiklik Ülikool oli saanud kutse Kutaisi Tsulukidze-nimelisest peda-
googilisest instituudist, kus 1973. aastal toimusid rahvaste sõpruse päevad. Kui meie 
kuueliikmeline esindus – koosseisus Rein Tamla, Mati Saarend, Rein Toomla, Raivo Värk, 
Viljo Saldre ja Olav Osolin – Gruusiasse jõudis, üllatati meid uudisega, et igal delegatsioonil 
tuleb üles astuda ka kunstilise isetegevuse numbriga. Millegipärast polnud see info meieni 
jõudnud ja me saime sellest teada alles siis, kui üks kutt tuli ütlema, et meie prooviaeg 
algab kohe pärast kohalikku estraadiansamblit. Vaadates saalist grusiinide taidlemist, 
tekkis ka meil vallatu mõte oma bänd kokku panna, kuid paraku oskas meie esinduse 
liikmetest kitarri mängida vaid Raivo Värk, samas kui mina oskasin kolme duuri ja üle-
jäänud sedagi mitte. Kuna aga läbisegi Tsinandalit ja Mukuzanit joonud eesti jänese rind 
oli muutunud rasvaseks, oli meil grusiinidega hetke pärast kokku lepitud, et nad laenavad 
meile kitarri, bassi ja oma trummari ning Raivo Värgist, minust ja tundmatust grusiinist 
koosnev trio esitab õhtusel kontserdil ühe bluusi, mille ingliskeelsed sõnad ma käigu pealt 
välja mõtlen. Õnnetuseks viidi meie delegatsioon mitu tundi enne kontserti lõunale ühe 
kohaliku üliku juurde, kus meie auks öeldi nii palju tooste, et me jõime end korralikult 
täis. Kui siis närvilised korraldajad kohale pikeerisid, teatades, et „rektor on juba kohal ja 
kogu saal ootab”, kupatati meid kiiruga bussi ja sealt edasi lavale. Ma nööpisin oma lillelise 
roosa šifoonpluusi bravuurikalt eest lahti nagu Led Zeppelini Robert Plant, panin kaela 
kohalikult bändimehelt saadud elektrikitarri, keerasin lavale astudes võimul piibu põhja 
ning röökisin mikrofoni miskit sellist kui: „I woke up in the morning and felt that my day 
was sad...” ja virutasin siis uhke käeviipega, nagu The Who kidramees Pete Townshend, 
ühe oma kolmest duurist. Selle peale kukkus kogu saal vaimustusest röökima ja plaksu-
tama, sest seal kandis polnud vist ingliskeelseid rock-bände varem esinenud. Nii kuumast 
vastuvõtust saime me kohe hoogu juurde: meie laenutrummar, kellele ma olin öelnud, 
et „löö nii kõvasti, kui vaid jaksad”, virutas täiega, Värk tümpsutas uhkelt bassi ja mina 
oma kolme duuri, kuni me saime lõpuks ühise ree peale, kusjuures mida kaugemale me 
sõudsime, seda suuremaks läks saalis möll. Kui me lõpuks oma nimetu laulu lõpetasime, 
vallandusid seesugused ovatsioonid, et meil tuli mitu korda kummardamas käia. Esimes-
tes ridades istunud delegatsioonijuhid vaatasid meid nagu ilmaimet, aga ülejäänud saal 
nõudis plaksutades lisanumbrit, mida meil kahjuks polnud. Olukorra päästis Raivo Värk, 
kes haaras viimases hädas Moskva Ülikooli esinduse habemega kidramehelt akustilise 
kitarri, astus mikrofoni ette ning hakkas esitama populaarset eestikeelset laulu: „Sööki-
sid oli mitut sorti, heeringat ja hapukurki, sitasitik vahukoorega...” Vaimustunud publik 

plaksutas talle rütmis kaasa, aga kui Raivo jõudis 
sõnadeni „… ja me laagri süütu ingel, kelle p..s 
kui saiakringel...”, siis olid ka meie delegatsiooni-
meestel juba näod pikad. Hiljem arutasid Toomla 
ja Tamla omavahel, et kui saalis olnuks lisaks 
meile kasvõi üks eestikeelseid roppe sõnu tundev 
inimene, siis oleksime me kõik ülikoolist välja len-
nanud. Aga õnneks seesuguseid indiviide publiku 
hulgas polnud, mistõttu Raivo lõpetas ovatsioonide 
saatel oma etteaste ning järgmisel päeval krooniti 
meid ülevaatuse laureaatideks. Kutaisis esitatud 
šedööver oli pikki aastaid minu menukaim üles-
astumine lauljana, millele on mul hilisemast vastu 
panna vaid näosaate kuldse hooaja finaal, kus Saku 
suurhalli pilgeni täitev publik tunnustas võimsa 
aplausiga mu püüdlust esitada Michael Jacksoni loo 
„We Are The World” seda kõrget kohta, mida „USA 
for Africa” videos laulab Huey Lewis.  

Loe edasi lk 136
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Uus Pälson
Pälsoni tänava ühiselamu on paljude 
tudengite mällu jätnud kustumatuid 
hetki ja ega erandiks ole minagi. 
Tol ajal ei kutsutud seda veel Pänt-
riks, vaid Uueks Pälsoniks, eristades 
teda üle tee asuvast Vanast Pälsonist, 
aga kuulus oli see hoone juba minu 
tudengitee algpäevil kõigi oma jube-
date peldikute ja legendaarsete asu-
katega. Et tegemist oli filoloogide 
intriga, siis olid selle põhiliselt val-
lutanud naised ja poisse jagus vaid 
esimese korruse vasakusse tiiba. 

Aktiivsemad džentelmenid kip-
pusid sugudevahelist disbalanssi 
innukalt ära kasutama, seda enam, 
et mõnedki ülemiste korruste toad 
võtsid meeskülalisi lahkelt vastu ka 
öötundidel. Helgematel hetkedel olid 
mõne toa kõik neli voodit topelt täi-
detud, nii et mõnikord vastati hom-
mikupoolsele koputusele lakoonili-
selt: „Kõik on kinni!”

Tolleaegne ühikaelu erines tänapäevasest ühe olulise faktori osas –  
AIDS polnud veel Eestisse jõudnud. Ülim suguhaigus, mis tudengit 
võis ohustada, oli süüfilis, millest räägiti õuduslugusid, aga ma ei tea 
küll kedagi, kes oleks endale selle leninliku tõve hankinud. 

Hoopis rohkem kollitas noori tripper, aga ega ka sellega ei julenud 
keegi arsti juurde minna, sest kuna suguhaigused olid tol ajal kodanliku 
lodevuse tundemärgiks, siis võeti kõik nakatunud nimeliselt arvele 

Istun Pälsoni intri aknal, jalas mustad sametpüksid, 
mille kohta professor Ariste mulle kirja kirjutas. 
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Ülikooli au eest väljas
Kuna ma osutusin Toomas Tamlale ja Mati Saarendile Pälsoni intris 
heaks bridžisemuks, siis leidsid mu kaardimängukaaslased, et rebane 
Osolin võiks neid saata ka reisil Gruusiasse, kuna Tartu Riiklik Üli-
kool oli saanud kutse Kutaisi Tsulukidze-nimelisest pedagoogilisest 
instituudist, kus 1973. aastal toimusid rahvaste sõpruse päevad. Kui 
meie kuueliikmeline esindus – koosseisus Rein Tamla, Mati Saarend, 
Rein Toomla, Raivo Värk, Viljo Saldre ja Olav Osolin – Gruusiasse 
jõudis, üllatati meid uudisega, et igal delegatsioonil tuleb üles astuda ka 
kunstilise isetegevuse numbriga. Millegipärast polnud see info meieni 
jõudnud ja me saime sellest teada alles siis, kui üks kutt tuli ütlema, et 
meie prooviaeg algab kohe pärast kohalikku estraadiansamblit. Vaadates 

Tartu Ülikooli delegatsioon 1973. aastal Gruusias koos vastuvõtjatega. Meie tiim: keskel 
kükitavad kohapeal bändi moodustanud Olav Osolin ja Raivo Värk, teises reas vasakult 
esimene Rein Toomla, kolmas minu toakaaslane Pälsoni intris Toomas Tamla, viies Mati 
Saarend ja tema kõrval Viljo Saldre.

Istun Pälsoni intri aknal, jalas mustad 
sametpüksid, mille kohta professor Ariste 
mulle kirja kirjutas.

Tartu Ülikooli delegatsioon 1973. aastal Gruusias koos vastuvõt-
jatega. Meie tiim: keskel kükitavad kohapeal bändi moodustanud 
Olav Osolin ja Raivo Värk, teises reas vasakult esimene Rein 
Toomla, kolmas minu toakaaslane Pälsoni intris Toomas Tamla, 
viies Mati Saarend ja tema kõrval Viljo Saldre.

Mõned 
peatükid 

raamatust
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Kõigi Raamatuklubi liikmete vahel, kes ostavad märtsis 
Olav Osolini raamatu „Minu esimene elu”, loosime välja 

2 × 50 eurost PILETILEVI kinkepiletit. 

Loosimine toimub 22. aprillil

USKUMATU SAAB TÕEKS

Mida lähemale Tallinna olümpiaregatt jõudis, seda rohkem 
hakati rääkima selle kajastamisest Eesti Raadio saade-
tes. Spordisaadetele tehti ülesandeks panna kokku vastav 
tegevuskava ja kuna toimetuse juht Gunnar Hololei jäi selle 
koostamisega jokutama, siis ilmus ta ühel päeval minu 
juurde ning teatas, et minul kui uudistetoimetuse ainsal 
purjetajal tuleb see plaan kokku panna, kusjuures tähtaeg 
on... järgmise päeva hommik. Ma ei saanud Hololeid kuu 
peale saata, kuna ta oli uudistesaadete ühe asetoimetajana 
formaalselt ka minu ülemus, aga selge oli see, et selline 
ülejalavärk käis mulle omajagu närvidele. „Olümpialaineid” 
tehes olin küll kursis, et Tallinna lahele planeeritud võist-
lused pidid toimuma kolmel eri distantsil, millest kaugeim 
asus Naissaare all, kuid ma oleksin enne plaani koostamist 
oodanud mingitki koosolekut tehnikainimestega, et sotti 
saada, mida oleks meie tehnikaga üldse võimalik korda saata. 
Nii ma siis läksingi turris olekus koju ja mõtlesin: „Okei, 
Hololei, kui sina tahtsid homseks plaani, siis ma teen sulle 
sellise plaani, et sa kukud tooli pealt maha!” Lasin fantaasial 
vabalt lennata ja joonistasin kokku ennenägematult uhke 
skeemi, mille kohaselt Eesti Raadiol on igal olümpiadistantsil 

214 215

Uskumatu saab tõeks
Mida lähemale Tallinna olümpiaregatt jõudis, seda rohkem hakati 
rääkima selle kajastamisest Eesti Raadio saadetes. Spordisaadetele 
tehti ülesandeks panna kokku vastav tegevuskava ja kuna toimetuse 
juht Gunnar Hololei jäi selle koostamisega jokutama, siis ilmus ta 
ühel päeval minu juurde ning teatas, et minul kui uudistetoimetuse 
ainsal purjetajal tuleb see plaan kokku panna, kusjuures tähtaeg on... 
järgmise päeva hommik. Ma ei saanud Hololeid kuu peale saata, kuna 
ta oli uudistesaadete ühe asetoimetajana formaalselt ka minu ülemus, 
aga selge oli see, et selline ülejalavärk käis mulle omajagu närvidele. 
„Olümpialaineid” tehes olin küll kursis, et Tallinna lahele planeeritud 
võistlused pidid toimuma kolmel eri distantsil, millest kaugeim asus 
Naissaare all, kuid ma oleksin enne plaani koostamist oodanud min-
gitki koosolekut tehnikainimestega, et sotti saada, mida oleks meie 
tehnikaga üldse võimalik korda saata. Nii ma siis läksingi turris olekus 

Kuna ma olin Eesti Raadio uudistesaadetes ainus purjetamisega kokku puutunud inimene, 
siis suunati mind peagi olümpialainele.
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üheksa Solingu konkurentsis soodimehena hõbemedali. Muuseas, 
kokku võistles olümpiaregatil neli tallinlast, kõik venelased, aga neid 
pole hiljem millegipärast Eesti sportlasteks peetud, isegi medali toonud 
Nikolai Poljakovi mitte. 

Lõputseremoonia pinevaim hetk oli Finnil võitnud soomlase Esko 
Rechardti autasustamine, kuna tema kuldmedali auks kõlas vana Eesti 
hümn, aga lipumees vedis rahulikult lipu masti ja mingeid ekstsesse ei 
tekkinud. Aastaid hiljem lugesin, et olümpiaregati lipuheiskaja rollis 
oli hilisem poliitik Tõnis Lukas, kel olla tekkinud kange tahtmine 
heita Star-klassi võitja Valentin Mankini auks heisatud punalipp Pirita 
jõkke, aga sellise jutu peale ei oska teha muud kui vaid lõbusalt itsi-
tada. Eks taolisi hiljem ärganud kangelasi on iga riigikorra ajal olnud. 
Minu enda põnevaim mälestus olümpiatseremooniatest on aga see 
hetk, mil ma tormasin mööda Pirita olümpiakeskuse kitsast treppi üles 
lõputseremoonia reportaaži tegema ja põrkasin kurvi peal kokku ühe 
välismaise härrasmehega. Ütlesin talle viisakalt: „Sorry!” ja avastasin 
siis kohkumusega, et mu ohver oli ROK-i president lord Killanin, kes 
hiljem purjeregati ametlikult lõppenuks tunnistas. Killanin oli just 

Eesti Raadio reporter Olav Osolin intervjueerib Tallinna olümpiaregatil Tornado klassis 
kuldmedali võitnud brasiillast Alexandre Welterit. Foto: Jaan Rõõmus, ERR arhiiv.

oma isiklik kaater kahe portatiivse ülekandejaamaga, üks 
eetrisse minekuks ja teine sidepidamiseks, igal kaatril 
reporter, tehnikamees ja kaatrijuht, lisaks kaldaüksus, 
kes toimetab signaali Raadiomajja, kus omakorda on veel 
toimetajad, päevajuhid jne. Arvestades, et Eesti Raadiol ei 
olnud tol ajal tavaliselt valuutat isegi seadmete varuosade 
hankimiseks, tundus see megaplaan täiesti ebarealistlik 
ja ma kujutasin elavalt ette, kuidas jahmunud Hololei 
oma kukalt sügab, arvates, et ma olen hulluks läinud.  
Paraku läks kõik vastupidiselt mu ootustele. Hololei viis 
plaani rahuliku südamega juhtkonna palge ette ja too 
andis sellele täiskäigu: Eesti Raadiole telliti vajalik arv 
kaatreid, raadiosaatjaid ja muud nodi, eraldati spet-
sialiste, ja olümpiaregati aegu merelt reportaaže tehes 
veendusin, et minu õhtutundidel visandatud skeem viidi 
100% ellu. Sellest ajast peale olen ma plaanide koostami-
sel ikka silmas pidanud võimalust, et ka kõige röögatum 
idee võib täiesti ootamatult teoks saada.

/---/

Moskva olümpiamängude purjeregati avatseremooniat 
vaatasin ma 20. juulil 1980 tseremooniaväljaku pressi-
boksist, kuna mind oli määratud sündmusest raadio-
reportaaži tegeva Lembit Lauri asendusreporteriks. Kui 
ma küsisin, mida see tähendab, siis anti mulle mõista, 
et ma pean istuma Eesti Raadio kõige hinnatuma raadio-
hääle kõrval ning juhul kui teda peaks tabama vaenlase 
kuul, haarama tema rinnalt mikrofoni ning jätkama üle-
kannet, nii nagu midagi ei oleks juhtunud. Lauril oli kogu 
reportaaž peaproovi põhjal paberile kirja pandud ning ta 
veeris seda pühalikul häälel sõna-sõnalt maha, tõstes 
aeg-ajalt pilku ja kontrollides, kas see, millest ta räägib, 
ka tegelikkuses aset leiab. Kuna ma nägin esimest korda 
raadiolegendi töötamas, siis oli see mulle pehmelt öeldes 
üllatus, sest ma kujutasin ette, et sellise kaliibriga mehel 
tuleb reportaaž enam-vähem varrukast. 

Loe edasi lk 234

Eesti Raadio reporter Olav Osolin intervjueerib 
Tallinna olümpiaregatil Tornado klassis kuldmedali 
võitnud brasiillast Alexandre Welterit. Foto: Jaan 
Rõõmus, ERR arhiiv.

Kuna ma olin Eesti Raadio uudistesaadetes ainus purjetamisega kokku puu-
tunud inimene, siis suunati mind peagi olümpialainele.

Olete oodatud raamatu esitlusele 
5. märtsil kell 17 
Viru keskuse Rahva Raamatus

Autoriga vestleb Varraku peatoimetaja 

Krista Kaer
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KREEKA MÜÜDID
Stephen Fry

Kreeka müüdid on kaunid, verised, romantilised, siivutud ja lõputult 
traagilised. Tuntud koomiku Stephen Fry poolt ümber jutustatuna saavad 
nad veelgi enam värve ja muutuvad veelgi enam sõltuvust tekitavateks. 
Majesteetlik ja naistemaias Zeus, armukade Hera, armutu Artemis, särav 
Apollon ja paljud teised tuttavad, kuid siiski kauged tegelased saavad 
inimliku näo ja ärkavad taas kord ellu. Raamatust, milles jutustatakse Kreeka 
jumalate, titaanide ja teiste ajaloo koidiku müütiliste olendite sünnist ja 
elust enne inimesest kangelaste tulekut, saame muu hulgas teada, miks 
pole mõistlik oma naist pahandada, isegi kui oled suur jumal Uranos, miks 
valmistas Athena sünd jumalate kuningale Zeusile omajagu peavalu, miks ei 
ole olemas rohelisi ja koobaltsiniseid inimesi ning palju muud.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Allan Eichenbaum
416 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 48222

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

25.90

KLUBIHIND

20.70

RHEA LAPSED

Nüüd oli Kronos maa, mere ja taeva valitseja ning tema 
võimusümboliks oli suur sirp või vikat. Tema sauaks. Maa 
võttis ta Gaialt, taeva Uranoselt. Jõuga ähvardades võttis ta 
mere valitseja koha Pontoselt ja Thalassalt ning oma ven-
nalt Okeanoselt ja õelt Tethyselt. Ta ei usaldanud kedagi, 
vaid valitses üksi.

Endiselt käis Kronos Rhea juures lõbutsemas ja endiselt 
oli Rhea ka sellega nõus, ta armastas Kronost lootusetult ja 
uskus, et nende esiklapse koletislik ärasöömine oli olnud 
mingi ühekordne kõrvalekalle.

Kuid see polnud nii. Nende järgmine laps, HADES, 
kugistati alla täpselt samamoodi. Ja ka teine tüdruklaps, 
DEMETER. Järgmine oli POSEIDON, teine poiss, ning 
lõpuks tuli kolmas tüdruk, HERA. Kõik nad neelati ühes 
tükis alla sama kergesti, nagu teie ja mina võiksime pista 
nahka austri või lusikatäie tarretist.

Kui Kronos õgis ära Hera, Rhea viiendana sündinud 
lapse, oli Rhea armastus Kronose vastu muutunud vihka-
miseks. Selsamal ööl haaras Kronos ta kinni ja armatses 
temaga jälle. Rhea vandus endale, et kui ta peaks lapse-
ootele jääma, ei saa Kronos tema kuuendat last. Aga kuidas 
teda tagasi hoida? Kronos on ju kõikvõimas.

Ühel hommikul Rhea ärkas ja tundis tuttavat iiveldust. 
Ta oli rase. Tema jumalik vaist ütles talle, et kuues laps 
tuleb poiss.

Ta lahkus Othryse mäelt ja asus oma ema ja isa otsima. 
Kuigi ta oli nende langusele kaasa aidanud, polnud ta 
kaotanud tütrelikku usku nende tarkusesse ja heasse 
tahtesse. Ta teadis ka, et nende raev tema rolli pärast 
nende hävingus pole midagi nende kustumatu vihkamise 
kõrval Kronose vastu.

Kolm päeva kajasid tema hõiked maailma küngaste 
vahel ja koobastes, kui ta Gaiat ja Uranost hüüdis.

„Ema Maa, Isa Taevas, kuulge oma tütart ja tulge talle 
appi! Poeg, kes teid lõikus ja troonilt tõukas, on muu-
tunud kõige jäledamaks õgardist kolliks, kogu maailma 
kõige rikutumaks ja ebaloomulikumaks olendiks! Viis teie 
lapselast on ta juba ära söönud! Minu sees on kuues laps, 
kes on valmis maailma tulema. Andke mulle nõu, kuidas 
ta päästa. Andke mulle nõu, ma anun, ja ma kasvatan 
teda teid alati austama!”

Kaugelt altpoolt kostis kume ja kohutav mürin. Maa-
pind Rhea jalge all vappus. Rhea kõrvu kostis Uranose 
möirgamine, kuid selles oli kuulda ka tema ema rahuli-
kumat tooni.

Kolmekesi sepitsesid nad valmis imepärase plaani.
Loe edasi lk 42

Hypnos, une 
kehastus. 
Tema poeg 
on Morpheus, 
kes vormis 
ja kujundas 
unenägusid.

Kronos (Cronus) sandistab vikatiga oma isa Uranose (Uranuse).



03/2020    7

KLUBI SOOVITAB

KARJALA KAUGE KUTSE
Tõnu Tuulas, Viktoria Tuulas

Kohe meie koduukse taga asuvast ja meie ühiste läänemeresoome juurte tõttu 
olulisest maast Karjalast on eestikeelne raamat seni puudunud. Tõnu ja Viktoria 
Tuulase teos „Karjala kauge kutse” on sündinud mitme aasta jooksul tehtud Karjala-
reiside tulemusel. Raamatus on olulisel kohal kohtumised Karjala rikkaliku kultuuri- ja 
ajaloopärandiga ning kohalike inimestega. Samuti väga eripalgelise ja lummavalt kauni 
loodusega. Kuna Viktoria töö tõttu Eesti peakonsulina Peterburis elasid autorid seal 
mitu aastat, algasid reisid alati Neevalinnast. 
 Autorid ei käsitle raamatus ainult tänapäeva Karjala Vabariigi territooriumi, vaid 
kogu ajalooliselt Karjalana määratletud ala. Siit saab hea ülevaate Karjala ajaloo 
olulistest tahkudest. Rohked fotod tutvustavad lugejale paikasid, mida tasub külastada. 
„Karjala kauge kutse” on selle suure ja rikka maa praktiline teejuht.

Kirjastus Varrak
176 lk, kõva köide, 165 × 240 mm
KOOD 48123

TAVAHIND

18.70

KLUBIHIND

14.9014.90

MEES EESRINDELT
Ant Middleton

Eliitvägedesse pääsemise armututel valikkatsetel hakkamasaamiseks tuleb olla vintske, 
agressiivne, ülimalt tähelepanelik ja distsiplineeritud. Pärast 13-aastast sõjaväeteenistust 
ning nelja aastat Ühendkuningriigi eriüksuses Special Boat Service (SBS) on Ant 
Middleton musternäide sellest, mida on vaja hiilgavate saavutusteni jõudmiseks.
 Selles paeluvas, põnevusrohkes ja avameelses biograafi as kõneleb Ant oma elu 
kõrghetkedest ja valusatest madalseisudest – erivägede valikkatsetest läbisaamise 
joovastusest kuni isa enneaegse surmaga toimetuleku, vanglasse sattumise ja sõjaväest 
lahkumiseni. Need on tema väärtuslikud õppetunnid, millest on kõigil midagi õppida.
 Ant Middleton on Briti televisiooni Channel 4 hittsaate „SAS: võidab see, kes julgeb” 
esinumber. Karjääri jooksul on ta teeninud Ühendkuningriigi eriüksuses, merejalaväes ja 
langevarjurite 9. eskaadri kuninglikus insenerikorpuses.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaur Sinissaar
312 lk, kõva köide, 145 × 223 mm
KOOD 48376

TAVAHIND

25.10

KLUBIHIND

19.90

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU II
Koostanud ja toimetanud Lauri Vahtre
Teksti kirjutanud Peeter Kaasik, Lauri Vahtre, Urmas Salo, Ago Pajur, 
Tõnu Tannberg, Hellar Lill, Toomas Hiio, Toe Nõmm ja Taavi Minnik
Kaardid koostanud Reigo Rosenthal

Vabadussõda on eestlaste ajaloo seni kõige ülevam ning ühtlasi ka kõige maisem ja 
asjalikum lehekülg, sest Eesti riik rajati Vabadussõja käigus ja rahvagi liitis lõplikult 
just see sõda. Vabadussõjaga tekkinud ühtekuuluvus osutus nii tugevaks, et aitas 
eestlastel üle elada isegi poole sajandi pikkuse võõrvõimu ja andis jõudu taastada 
oma riik. Seetõttu on oluline, et Vabadussõja käiku, selle tõuse ja mõõnu ning sõjaga 
kaasnenud õppetunde jätkuvalt teataks ning tuntaks.
 Teises köites kirjeldatakse Eesti vägede võitlusi väljaspool Eesti piire, mille 
käigus jõuti Petrogradi ja Riia alla ning Pihkva ja Jēkabpilsi taha. Omaette peatüki 
moodustab sõda Landeswehriga, samuti rahuläbirääkimised Tartus. Seda perioodi 
Vabadussõjast võib tinglikult nimetada sõjaks rahu nimel. 

Kirjastus Varrak
552 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 48000

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

18.90
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„Mees nimega Ove” autor Fredrik Backman on kirjutanud 

oma seni tõenäoliselt kõige tempokama teose. „Ärevil 

inimesed” on igas mõttes segane komöödia sellest, kuidas 

korteriesitlusest saab pantvangidraama, sellest, kuidas üks 

õnnetu pangaröövel suleb end ühte korterisse koos üliinnuka 

maakleri, kahe muserdatud IKEA-sõltlase, ühe kurja 

keelega multimiljonäri, ühe kurbliku tädikese, ühe viimase 

vindi peal raseda, ühe tüütu tüdruku ja ühe küülikupeaga. 

Viimaks annab röövel alla ja laseb pantvangid vabaks, aga 

kui politsei korterisse tungib, on see ... tühi. Hiljem aset 

leidnud ja tulemuseta jäänud ülekuulamistel saame kuulda 

igaühe versiooni toimunust ja hargnema hakkab klassikaline 

mõistatus. Kuidas röövlil põgeneda õnnestus? Miks kõik nii 

pahased on? Ja mis inimestel nüüdsel ajal viga on?

Prantsuse Riviera – talv 1992

Ühel kibekülmal ööl, kui kogu kampus on ootamatust 

lumetormist halvatud, põgeneb 19-aastane Vinca Rockwell, 

üks kõige säravamatest ja andekamatest õpilastest, koos oma 

filosoofiaõpetajast armukesega. Tütarlapse jaoks on armastus kõik 

või mitte midagi. Teda ei nähta enam kunagi.

Prantsuse Riviera – kevad 2017

Vinca parimad sõbrad Fanny, Thomas ja Maxime olid kooliajal 

lahutamatud, kuid pole lõpetamisest saati enam kohtunud. 

Nende teed ristuvad taas koolikokkutulekul. Kakskümmend viis 

aastat tagasi panid nad toime kohutava mõrva ja müürisid laiba 

gümnaasiumi võimlasse. Võimlasse, mida hakatakse peatselt 

ehitustööde eel lammutama. Nüüd on selge, et tõde tuleb päeva-

valgele – kriipiv, koletu ja kuratlik.

Romaanis „Sulnis hellitus” ühendab William Boyd oma 

suurepärase jutustusoskuse, kultuuriajaloo tundmise ja pikaaegse 

kire fotograafia vastu. Ammutades inspiratsiooni tuntud 

naisfotograafide eludest, toob ta lugejani põneva ja liigutava 

loo Amory Clay elust ja eneseavastamisest pikal 20. sajandil. 

Amory, kellele poega soovinud isa pani androgüünse nime, siirdub 

Esimese maailmasõja järellainetusest dekadentlikku 1930. aastate 

Berliini, Teise maailmasõja aegsesse Pariisi ja teistesse maailma 

tulipunktidesse, et leida eneseteostust ja tunnustust. Elujanus 

naise soov võimalikult palju kogeda läheb kahtlemata täide, kuigi 

ehk mitte nii, nagu ta ise ootab.

Mulle aitab! See on Marianne, kuuekümneaastase sakslanna 

südame põhjast tulev otsus, kui ta Pariisis Pont Neufi sillalt 

Seine’i hüppab. Saatus tahab aga midagi muud – ta päästetakse. 

Ehkki Marianne ei räägi sõnagi prantsuse keelt, põgeneb ta oma 

kalgi südamega abikaasa eest väikesesse Bretagne’i kalurikülla. 

Seal plaanib ta tegelikult oma elule meres otsa teha, kuid iga päev 

näib midagi vahele tulevat …

 See lugu on tulvil lootust, tarkust ja bretooni võluväge. See on 

lugu sellest, et omaenese eluks ei ole kunagi liiga hilja.

Saksa kirjanik, ajakirjanik ja aktivist Nina George (snd 1973) 

on pärit Bielefeldist. Tema sulest on ilmunud 28 raamatut ja 

neid on tõlgitud 37 keelde. Eesti keeles on varem ilmunud tema 

menuromaan „Lavendlituba” (2018).

ÄREVIL 
INIMESED 
Fredrik Backman 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
288 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 48215

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.90

TÜTARLAPS 
JA ÖÖ 
Guillaume Musso 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ulla Kihva
288 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48260

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

SULNIS 
HELLITUS 
Amory Clay mitu elu
William Boyd

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaisa Kaer
456 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 45108

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

VÄIKE 
PRANTSUSE 
RESTORAN
Nina George

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Räni
232 lk, pehme köide
150 × 210 mm
Sari „Varraku  
ajaviiteromaan”
KOOD 48192

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
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TALVE*
Oskar Luts
„Elutee ei pöördu iial endist 
rada … Kui teekond on jõud-
nud lõpule, siis pole võimalust 
seda parandada, muuta ega 
uuesti alustada … Seda teevad 
juba uued põlvkonnad …

Oskar Lutsu „Talve” paneb 
punkti Paunvere-saagale. 
„Kevadest” tuntuks saanud 
armastatud tegelased on 
saanud vanaks ja aeg on anda 
teatepulk üle uuele põlvkon-
nale.

KUUTÕUS
Sarah Crossan
Joe pole oma venda kümme 
aastat näinud ja seda kõige 
armutumal põhjusel – Ed 
ootab surmanuhtluse täide-
viimist. Ja nüüd, kus hukka-
miskuupäev on välja kuuluta-
tud, on Joe otsustanud veeta 
viimased nädalad venna kõrval, 
hoolimata, mida inimesed 
mõelda võivad. See hingekrii-
piv ja südamlik noorteromaan 
esitab lugejale suuri ja raskeid 
küsimusi: mis on ühe elu hind? 
mida on võimalik andestada? 
ja kuidas üldse jätta hüvasti?

VÄIKESED NAISED*
Louisa May Alcott 
Marchi pere õed menukast 
romaanist „Väikesed naised” 
on võitnud põlvkondade viisi 
igas vanuses lugejate südameid. 
Siin on andekas sahmerdaja ja 
tulevane kirjanik Jo, traagiliselt 
habras Beth, kaunis Meg ning 
romantilise meelelaadiga ja 
ärahellitatud Amy, keda seob 
siiras õdedevaheline armas-
tus ja raskused kodusõjaaegsel 
Uus-Inglismaal. Pole saladus, 
et „Väikesed naised” põhineb 
kirjaniku enda lapsepõlvel. 

ILUS JA NEETU*
F. Scott Fitzgerald
Haritud esteet Anthony Patch 
on veendunud, et ta ei abiellu 
iialgi. Kohtunud seltskonna-
kaunitari Gloriaga, on mees 
sunnitud tõekspidamisi 
muutma ning alla vanduma 
kõikehõlmavale kättesaama-
tusele ja ihalusele. Oodates 
kohe-kohe saabuvat päran-
dust, veedab pilku püüdev 
noorpaar aega pidutsedes 
ja sõprade meelt lahuta-
des. Ootamatu juhus toob 
armunute ellu aga üllatusliku 
pöörde ...

Kirjastus Sinisukk
368 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 349371

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Evelin Banhard
344 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 681662

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
352 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 48338

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Peeter Villmann
560 lk, pehme köide, 136 × 195 mm
KOOD 669561

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

12.50

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.90

NULLPUNKT
Jørn Lier Horst, Thomas Enger
Kui norra kuulus naismaratoonar oma skandaalse elulooraamatu tutvustusele 
hommikutelevisioonis kohale ei ilmu, ei oska keegi pidada seda muuks kui naise 
tavapäraseks staaritsemiseks. Riburada pidi hakkavad aga kaduma ka teised ava-
liku elu tegelased ja tõsielustaarid. Kogenud kriminaaluurija Alexander Blix aimab, 
et juhtumite vahel on seos, kuid milline? Selle seose avab talle nooruke ajakirjanik 
Emma Ramm, kellega ta tee uurimise käigus ristub. Blix asub Emmaga koostööle, 
julgemata naisele tunnistada, et peale kriminaalmenetluse seob neid ka 19 aasta 
tagune kohutav sündmus, mis muutis nende mõlema elu igaveseks.

 „Nullpunkt” on norra kahe kõige menukama krimikirjaniku Jørn Lier Horsti 
(snd 1970) ja Thomas Engeri (snd 1973) esimene koos kirjutatud romaan. See on 
esimene osa kavandatud uuest krimisarjast.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Siiner
352 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 48284

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee, 
   need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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LASTELE

TERAV PLIIATS 3/2020

Ristsõnaajakiri, milles on kesk-
misest enam kirjandust puudu-
tavat ainest, aga loomulikult ei 
puudu siit ka muud tublit eesti 
lahendajat huvitavad teemad: 
loodus, reis, kultuur, toit jms. 
Lahendajate vahel loositakse 
välja raamatuid ja peaauhind 
100 eurot.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm

KOOD 780043

SÄÄSTURISTSÕNAD

Tervelt 99 ristsõna! „Säästurist-
sõnade” kaante vahele on vali-
tud järgmised ristsõnad: „Rist-
sõnasalat”, „Segasummasuvila”, 
„Kuldvillaku” ristsõna, GH Pressi 
spordiristsõna, krüptogramm, 
Skandinaavia tüüpi ristsõnad, 
silpristsõna, võtmemõistatus, 
jpm. Valik on tehtud Nuti Grupi 
populaarsete ajakirjade „Nuti” 
ning „Adolf Mardikas…” rist-
sõnade seast.

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 297 mm

KOOD 780060

ANNI UHKE UUDIS*
Leelo Tungal, Ilon Wikland

Lugu Annist, kes endale väga 
kassipoega ihkab. See väike-
lasteraamat on välja antud 
Ilon Wiklandi 90. sünnipäeva 
puhul.

Kirjastus Tammerraamat
24 lk, kõva köide
135 × 135 mm

KOOD 690206

PIKK-PIKK TEEKOND*
Ilon Wikland, Rose Lagercrantz 

Elas kord tüdruk, kellel oli koer. 
Tal olid ka isa ja ema, kuid need 
läksid tülli, astusid kumbki oma 
teed ega tahtnud teineteist enam 
kunagi näha. Tüdruk pidi jääma 
vanaema juurde, kes elas samas 
linnas. Kui algas sõda, saadeti 
tüdruk rongiga teise vanaema 
juurde, kes elas maal. Kui tüdruk 
pärale jõudis, polnud jaamas  
kedagi vastas. Nii see algas …

Kirjastus Tammerraamat
48 lk, kõva köide
203 × 255 mm

KOOD 690190

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
6.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

KOERTE KÄITUMINE
Tuire Kaimio

Raamatus käsitletakse põhjali-
kult koerte kodustamisajalugu, 
nende sünnipärast ja sotsiaal-
set käitumist ning õppimist. 
Samuti keskendutakse tüüpi-
listele probleeme tekitavatele 
iseloomujoontele. Pikaajalise töö 
tulemusena sündinud käsiraa-
mat sobib nii koerakasvatuse 
professionaalidele, koera-
koolitajatele kui ka lemmik-
loomapidajatele.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marko Tiidelepp, Sirje Volmre
384 lk, kõva köide, 180 × 225 mm

KOOD 20761

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

KOERAKUULAJA
Jan Fennell

Jan Fennell on töötanud koertega 
25 aastat ning käsitleb oma raama-
tutes koerte ja inimeste suhtlemise 
probleeme. Iga peatükk tegeleb eri 
juhtumiga, kus näidatakse, kuidas 
toime tulla „raske” koeraga, ham-
mustajaga, haukujaga, sõidukeid 
ründava koeraga ja nii edasi. Lihtsate 
näidete varal kummutatakse üld-
levinud müüte ja antakse praktilisi 
näpunäiteid.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Riina Jürgens
256 lk, kõva köide, 150 × 210 mm

KOOD 12971

SIPSIK*
Eno Raud 

Esimene „Sipsik” ilmus 1962. aastal, nii et esimesed Sipsiku 
lood on kirjutatud peaaegu 50 aastat tagasi. Vahepeal on 
elu ikka hästi palju muutunud. Toona oli ju televiisorgi uus 
ja huvitav asi ja värviteleviisorist alles unistati. Selles raa-
matus siin on kõik Sipsiku lood, ja nad on just sellised, nagu 
nad alguses kirja pandi. Ning nende illustratsioonidega, 
mida kõik hästi mäletavad-tunnevad.

TAVAHIND 
13.20

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

14.30Taas müügil!

Taas müügil!

Kirjastus Tammerraamat
112 lk, kõva köide
160 × 195 mm

KOOD 449477

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse 
kaudu ja kodulehelt www.serk.ee, need ei ole saadaval klubi 
teeninduspunktides.
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MITMESUGUST
    

 

UNUSTATUD JA 
UNUSTAMATUD NAISED 
EESTI AJALOOST*
Heili Reinart

Muusad, võitlejad, kunstnikud ja teadlased ... Kaante va-

helt leiad 50 naise eluloo, kelle saatus on rikastanud Eesti 

ajalugu. Nagu inimesed ikka, on mõnedki neist vastuoluli-

sed ja nende teod vahel mõistetamatud. Kõik nad väärivad 

mäletamist ja respekti.

 Siin pole tõsiteaduslikke uurimistöid, küll aga soov 

tuua unustusehõlmast välja naisi, kelle nime, elu ja tegusid 

paljud tänapäeval enam ei tea. 

NAINE. OTSE JA AUSALT*
Marju Karin 

See siin on minu lugu. Lugu päris naiselt päris naistele. Naistele, 

kes elavad oma elu just nii, nagu nemad seda kõige paremini 

oskavad – kirega, tulihingeliselt ja täiel rinnal. Vahel elus 

pettudes, vahel sellest rõõmu tundes. Just sellistele naistele, 

kes, ükskõik kui raske ka poleks, hambad ristis, uuesti tõustes, 

ikka ja jälle ujuvad välja ka kõige hullematest hetkedest oma 

elus. Sest kurat, seda me oskame, kuna oleme ikkagi Naised!!!

Teie

Marju Karin

KUIDAS ARSTID 
MÕTLEVAD*
Jerome Groopman 

Raamatu autor Jerome Groopman toob välja arstide otsu-

seid mõjutavad tegurid ja mõtlemisprotsessid, analüüsides 

põhjuseid, miks arstid eksivad, ja näitab, millal ja kuidas 

oleks võimalik hoiduda kiirustades tehtud otsustest. Sageli 

piisab täpsema diagnoosi saavutamiseks sellest, kui patsient 

on oma jutu ja sümptomite kirjelduse paremini läbi mõelnud 

ning oskab seda ka selgelt arstile edasi anda.

ISTUMINE TEEB HAIGEKS*
Gerd Schnack 

Tänapäeva inimene ei ole enam kõndiv olend, ta on 

lukustunud istuvasse asendisse laua taga ja nii ligi kaheksa 

tundi päevas. Sellisel arengul on meie tervisele saatuslikud 

tagajärjed: me kannatame seljavalu, pingepeavalu ja 

seedeprobleemide käes. Doktor Gerd Schnack näitab, kuidas 

me võime neist hädadest lihtsate harjutustega jagu saada.

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Kirjastus Jes
192 lk, pehme köide
135 × 200 mm
KOOD 743100

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.95

Kirjastus Helios
Tõlkinud Piret Lemetti
304 lk, pehme köide
148 × 210 mm
KOOD 691159

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Õie Ristioja
176 lk, pehme köide
170 × 240 mm
KOOD 696154

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Kirjastus Postimees
328 lk, kõva köide
175 × 246 mm
KOOD 669837

Harjutused seljale, 
liigestele ja pingul 
närvidele

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee, 
   need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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MÄRTS ON KRIMIKUU

VALGED ÖÖD
Shetlandi sarja teine romaan
Ann Cleeves

Shetlandil on valged ööd. 
Kunstnik Bella Sinclair korral-
dab kõrvalises rannikukülas 
esitluspeo. Järgmisel päeval 
leitakse piirkonnast surnukeha, 
pea jämedast köiest silmuses. 
Laibale lähemale astunud, mär-
kab Shetlandi uurija Jimmi Perez 
irvitavat klounimaski. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anne Kahk
326 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 41339

HEA HUNT
Sophie Brinkmanni triloogia  
Kolmas raamat
Alexander Söderberg

Vaesunud maffiaboss Hector 
Guzman varjab end Toscana 
mungakloostris, ent ta kavatseb 
oma äriimpeeriumi tagasi saada. 
Haiglaõde Sophie Brinkmann on 
vastu tahtmist tõmmatud kri-
minaalsesse maailma ja on nüüd 
rahvusvaheliselt tagaotsitav. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Malle Vesserik
328 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KOOD 42503

OHVRIRABA
Susanne Jansson

Mossmarken on udust ümbrit-
setud, silmapiirini laiuv raba. 
Ammustel aegadel maeti rabas-
se ohvriande ja räägitakse, et ka 
tänapäeval kaovad inimesed siin 
jäljetult. Noor bioloog Nathalie 
tuleb siia oma doktoritöö jaoks 
katseid tegema, ent tema tege-
lik eesmärk on isiklikumat laadi

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
280 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 43876

TEINE POEG
Sophie Brinkmanni triloogia 
Teine raamat
Alexander Söderberg

Andaluusia kriminaalse liiga juht 
Hector Guzman viibib koomas ja 
tema kuritegelik impeerium on 
lagunemas. Baieri vaenlased saa-
vad teada Guzmani varjatuimad 
saladused. Hectori armastatust 
Sophie Brinkmannist saab ettur 
kurjategijate juhitud mängus.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Malle Vesserik
336 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KOOD 35482

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

3.00

PANKURI NAINE
Cristina Alger

Köitev finantspõnevik viib meid 
erutavale retkele pururikka ja 
glamuurse pangandusmaailma pi-
medale poolele. Lugu tiirleb musta 
raha vereplekkidest puhastamise 
ning rahapesijate musta südame-
tunnistuse ümber. Uurimisse 
on segatud pankuri noor lesk ja 
ambitsioonikas naisajakirjanik.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
304 lk pehme köide
145 × 203

KOOD 47478

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

3.00

MEES MAJAKAS
Erik Valeur

Tugeva ühiskondliku sõnumiga 
põnevik räägib isemoodi lastest, 
kes kasvavad oma eripäraga 
täiskasvanuteks. Vaimudest, 
surmast ja universumist ning 
võimumeestest, ärigurudest ja 
meediastaaridest. Ning sala-
dustest, mida üritatakse varjata 
nii iseendi kui ka teiste eest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jaan Pärnamäe
408 lk, pehme köide
150 × 230 mm

KOOD 44583

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

5.00

USU MIND
J. P. Delaney

Suurbritanniast pärit lava-
kunstiõpilane Claire elab New 
Yorgis tööloata ja haarab kinni 
advokaadi pakutud tööotsast. Ja 
siis taipab Claire, et ta on võtnud 
vastu kõige ohtlikuma rolli oma 
elus. Enam ei ole selge, kas tema 
jahib tapjat või jahib ülimalt rafi-
neeritud sadist teda ennast 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
328 lk pehme köide
140 × 210 mm

KOOD 45139

ANNIE THORNE´I 
KADUMINE
C. J. Tudor

Ühel ööl läks Annie kaduma. 
Haihtus omaenda voodist. 
Toimusid otsingud, tehti üles-
kutseid. Kõik uskusid kõige 
hullemat. Ja siis imeväel tuli ta 
nelikümmend kaheksa tundi 
hiljem tagasi. Aga ta ei suut-
nud või ei tahtnud rääkida, 
mis temaga oli juhtunud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jüri Kolk
304 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 45870

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

5.00

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!
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RÄÄGIME UUENDUSTEST

Meie ajakiri ilmub kord kuus. Raamatuturul 
ilmub aga pea iga päev midagi uut ja põnevat. 

Seetõttu lisame edaspidi kodulehe pakkumisse 
jooksvalt eri kirjastuste uusi raamatuid, mis 
jõuavad paberajakirja alles järgmisel kuul. 
Lehte www.serk.ee tasub edaspidi külastada 
kindlasti rohkem kui kord kuus. 

Kõiki kirjastuse Varrak uusi raamatuid saad alati kodu-

lehelt tellida kohe, kui nad on ilmunud, ja klubiliikmena 

20% soodustusega. 

RÄVALA KAUPLUSES ALATES APRILLIST 
UUED LAHTIOLEKUAJAD

Raamatuklubi teeninduspunkt Rävala majas 
Tallinnas (Rävala pst 6, Kaubamaja taga) on 
alates 1. aprillist avatud E-R 11.00–19.00

Kampaania reeglid

1.  „Lugeja palk” loositakse välja emakeelepäeval, 
14. märtsil 2020 kõigi klubiliikmete vahel, kes on 
2020. aastal ostnud vähemalt ühe klubiraamatu, 
kelle liikmestaatus Suures Eesti Raamatuklubis 
on loosimise hetkel aktiivne ning kellel puuduvad 
võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

2.  „Lugeja palgaks” on 200 eurot, mis makstakse 
välja igakuiselt 10. kuupäeval kuue järjestikuse kuu 
vältel. 

3.  Esimene „Lugeja palk” makstakse võitjale välja 
10. aprillil 2020 ja viimane 10. septembril 2020.

4.  Väljamaksmise eelduseks on, et võitja on igal 
palgapäeval (10. kuupäeval) aktiivne klubiliige ja tal 
puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

5.  Juhul, kui klubiliikme liikmestaatus katkeb enne 
10. septembrit, lõppeb kohe ka „Lugeja palga” 
väljamaksmine.

6.  „Lugeja palk” makstakse välja ainult kampaania 
võitja edastatud pangakontole. Muud makseviisid ei 
ole aktsepteeritud.

7.   „Lugeja palga” võitjat informeeritakse võidust 
personaalselt. Võitja loal avalikustatakse tema nimi 
Suure Eesti Raamatuklubi aja kirjas ja muudes Suure 
Eesti Raamatuklubi kommunikatsiooni kanalites.

Väärtustamaks 
lugemist ja lugejaid 
loosib Suur Eesti 
Raamatuklubi 
emakeelepäeval 
välja LUGEJA PALGA
pooleks aastaks! 

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostsid jaanuari 

klubiraamatu „Kuu vägi”, loosisime välja 10 kaunist 

„Kuldse taro” komplekti. 

Loosiõnn naeratas seekord järgmistele
klubiliikmetele
 A. Kaevats, Tallinnast

 V. Romandi Tallinnast

 K. Metsmaker Tallinnast

 T. Roosileht Viiratsist

 T. Tõnurist Tallinnast

Õnnitleme! 

 H. Rätsep Sindist

 P. Mölder Tabiverest

 I. Ojasaar Tallinnast

 A. Hiisjärv Tartust

 E. Riso Sindist

Võitjatega võetakse ühendust.
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AUHINNARAAMATUD

ÜTLE MULLE! 
MILLAL SEE OLIGI?
Géraldine Maincent

112 lk, kõva spiraalköide

KOOD 39381

NUTIKAD 
AIAPROJEKTID
Lehekomposti mahutist 
tööriistakuuri sisustuseni

192 lk, poolpehme köide

KOOD 42244

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
Sari „Varraku 
ajaviiteromaan” 
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 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.

SININE MÄGI
Eva Koff 

440 lk, pehme köide

KOOD 44996

UNENÄOD
Rännak meie seesmisse 
tõelusse
Stefan Klein

272 lk, kõva köide

KOOD 426002

VANA AJA 
KOOLILOOD
Tiia Toomet

64 lk, kõva köide

KOOD 44071

FILMI AUDIO-
VISUAALNE KEEL
Jarmo Valkola

488 lk, pehme köide

KOOD 19383

TAGASITULEK
Sari „Varraku 
ajaviiteromaan”
Victoria Hislop

392 lk, kõva köide

KOOD 38216

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Eripakkumisest leiad muu hulgas vahva 
tõsieluraamatu „... detektiiv”.

2. Sarah Crossani uue põneva noorteromaani 
pealkiri on ...

3. Romaani „Nullpunkt” on oma esimese 
ühistööna kahasse kirjutanud norra kaks 
kõige menukamat krimikirjanikku Horst ja ...

4. Louisa May Alcotti menukas 
klassikasse kuuluv romaan, mille järgi 
tehtud fi lm kandideeris sel aastal ka 
Oscarile.

5. Imetore reisisiht, kus ka Raamatuklubi 
grupp on käinud ja mida portreteerivad 
oma uues raamatus Tõnu ja Viktoria 
Tuulas.

6. Olav Osolin on kõigi muude tegevuste 
kõrval aastaid juhtinud ka ... fi rmat.

7. Kreeka iidsed müüdid on tänapäevases 
keeles ja kohati action-stiilis ümber 
jutustanud koomik ...

8. Raamatust „Istumine teeb haigeks“ leiad 
arstist autori soovitatavaid lihtsaid, kuid 
tõhusaid harjutusi ..., liigestele ja pingul 
närvidele. 

9. Romaani „Sulnis hellitus” autor ... ühendab 
oma raamatus suurepärase jutustamisoskuse 
kultuuriajaloo tundmisega.

10. Pakume ülisoodsalt palju põnevust, sest 
märts on ....

22. märtsiks 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.  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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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

M
A

K
STU

D
 

V
A

STU
S

EESTI

V
A

R
R

A
K

 A
S

PÄ
R

N
U

 M
N

T
 6

7A

10
134

 T
A

LLIN
N

Luba nr. 10
6

6

T
A

SU
B

PO
ST

IK
U

LU

SA
A

JA

SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Annika Metsla
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

märts 2020

MINU ESIMENE ELU
MÄRTSI KLUBIRAAMAT

Olav Osolin: 
„Olgem ausad, 
pulli on ikka 
saanud, ja 
miks mitte 
seda üheskoos 
meenutada!”

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

MINU ESIMENE ELU

Raamatukauplus Krisostomus 

Ringtee 75

Brigitta Äri, Viljandi Centrum  

E–R 9.00–19.00, L 9.00–17.00 ja 

ÄRA 
UNUSTA!

Viimane 
äraütlemise päev on 

22. märts
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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LEMMIKLOOMA-
DETEKTIIV
Tõsilood kadunud ja 
leitud loomadest
Tom Watkins

Raamat jutustab kadu-
nud loomade, omanike 
ja Tomi asjatundjate 
meeskonna 20-aas-
tase kogemuse lood. 
Endisest politseinikust 
loomadetektiiv tõttab 
appi, et loomad oma-
nikega taas kokku viia.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Marju Roberts

272 lk, pehme köide

130 × 200 mm

KOOD 45245

ENESEHINNANGU 
TÖÖRAAMAT 
TEISMELISTELE
Lisa M. Schab

Raamatu eesmärgiks 
on aidata teismelistel 
arendada ja parandada 
oma enesehinnangut, 
ennast aktsepteerida, 
saada aru oma nõr-
kustest ja tugevustest 
ning olla veendunud, et 
ollakse teistega võrd-
väärne. 

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Oliver Oll

192 lk, pehme köide

168 × 220 mm

KOOD 45986

MINU ISA EMIL 
LAANSOO
Siiri Tall

Raamat annab ülevaate 
Laansoo mitmekülgsest 
muusikutööst, tema 
tunnustatud ansamb-
list, ajastust, mil see 
muusika sündis. Samuti 
kergitab ta katet 
legendaarse muusiku 
koloriitse isiksuse var-
jatumalt poolelt.

Kirjastus Varrak

240 lk, kõva köide

168 × 240 mm

KOOD 41766
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann

232 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 45955

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

TAVAHIND

22.30

KLUBIHIND

5.00

KUIDAS PÜÜDA MUTTI... 
JA LEIDA ENNAST LOODUSES
Marc Hamer
„Kuidas püüda mutti” on looduskirjanduse pärl, mis ülistab 
meelerahu ja tõdemust, et meid ümbritsev maailm on imeline.

 Elujaatav raamat maaelust, looduse ringkäigust, üksildusest, 
surelikkusest ja rahulolust – seda kõike pakub uue nurga alt 
suurepärane looduskirjanik, ametilt vana kooli mutipüüdja. 
Ehkki üsna tavaline loom, on mutt ka omajagu saladuslik: tema 
harjumused on mõistatuslikud, anatoomiline ehitus kummaline 
ja ta elab täiesti üksi. Marc Hamer on muttidega tuttavam 
kui enamik meist, seda nii tänu oma pikale tööelule Walesi 
rohumaadel kui ka noorukipõlve kogemustele, kui ta kodutuna 
maakohtades ringi rändas ja ööseks põõsa alla magama heitis. 
Selles ilusas ja meditatiivses raamatus jutustab Marc loo endast 
ja vaatleb, mida mutid ja elu keset loodust võiksid meile meie 
enda inimsuse ja rahulolupüüdluste kohta kõneleda.

TAVAHIND

16.70

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND

21.25

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND

18.60

KLUBIHIND

7.00


