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KLUBIRAAMAT

Pole vist teist sellist teemat, 
mille kohta oleks sama palju 
erinevaid teooriaid ja seisukohti, 
kui seda on tervislik toitumine. 
Sageli käivad aga teaduslikel 
uuringutel põhinevad soovitused 
üksteisele risti vastu ja kipuvad 
ajas muutuma. Mida siis teha või 
kuidas üldse orienteeruda? Lugeda 
tahaks ju muudki kui erinevaid 
toitumisteooriaid, aga oma 
tervisele käega lüüa ka ei tahaks…

Meie aprilli klubiraamatu autor 
on teinud ära tohutu töö. Ta 
on süstemaatiliselt võrrelnud 
erinevate teadusuuringute 
tulemusi ja pannud need kirja nii 
kokkuvõtlikult ja arusaadavalt kui 
üldse võimalik. Algas kõik tema 
isiklikust huvist, aga tulemus 
on abiks väga suurele hulgale 
inimestele. Tegu on tõelise 
rahvusvahelise menukiga, mis 
on nüüd õnneks ka eesti keeles 
kättesaadav. 

Loodame, et raamatud on teile 
praegusel keerulisel ajal headeks 
seltsilisteks. Pole halba ilma 
heata – kindlasti on paljudel 
rohkem aega lugemiseks. 
Kutsume kõiki üles oma 
raamatuid võimaluse korral 
pakiautomaatidesse tellima – 
nii on ohutum teile endale ja 
vastutustundlikum teiste suhtes.

Lootusrikast kevadeootust ja  
head tervist!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

LIHTNE 
KOKKUVÕTE 
KEERULISTEST 
UURINGUTEST

Kas Teie kui peakokk olete oma restoranis kogenud, et inimeste toiduvalikud on 
teadlikumaks muutunud?
Minu hinnangul on viimastel aastatel oluliselt kasvanud nende restoranikülastajate 
hulk, kelle valikud on selgelt teadlikud ja seda nii toidu, joogi kui tervislikkuse aspekte 
arvestades. Veelgi enam olen märganud, et eestlaste hulgas on oluliselt tõusnud selliste 
söögikohtade külaliste hulk, kes ei tule restorani pelgalt kõhtu täis sööma, vaid looda-
vad restorani külastusest saada elamust. Oluline on nii toidukoha eripära, põnevatest 
jookidest koosnev menüü, interjöör kui loomulikult  professionaalne ja asjatundlik 
teenindus. 
    Teisejärguline ei ole ka tooraine päritolu, selle värskus ja isegi tervislikkus. Kind-
lasti on kasvanud üldine toitumisalane teadlikkus, millega mõnikord minnakse isegi 
äärmustesse.
    Küll on aga igal medalil kaks poolt ja nii leidub söögikohtade külastajate hulgas 
neidki, kellele on maitseelamus ja portsjoni suurus veel tänagi kõige olulisemad. 
 
Palju on räägitud sellest, et inimesed, kes vähem söövad (kaloreid tarbivad),  
vananevad aeglasemalt. Hiirte peal olevat vastavad katsed ka läbi viidud. Mida 
Teie sellest teooriast arvate?
Minu isiklik poolehoid kuulub kindlasti väitele, et tähtis ei ole kvantiteet, vaid kvali-
teet!
     Selles osas ei julge kindlaid hinnanguid anda, kas vähem söömise ja aeglasema 
vananemise vahel on võimalik seoseid tuua, küll aga olen veendunud, et ülesöömisega 
on võimalik teha oma kehale liiga. Usun, et enamik meist on kuulnud väidet, et ka 
hammastega on võimalik endale piltlikult öeldes hauda kaevata.
     Mitmekesisus ja mõõdukus on võtmesõnad, millest kinni pidades on võimalik 
püsida terve ja rõõmus, mis minu uskumuse kohaselt ongi kuldvõtmeke aeglaselt 
vananemise saladuselaekale.

Meie aprillikuu klubiraamatut sirvis auhinnatud tippkokk, tervisliku 
toitumise eestkõneleja, mitme kokaraamatu autor ja armastatud 
saatejuht ANGELICA UDEKÜLL.
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     Usun ka väitesse, et oled see, mida sööd, ainult et selle teooria 
rakendamine eeldab mõningaste teadmiste olemasolu, mis soo-
vitatavalt võiks põhineda teadustöödel, mitte niivõrd folklooril.

Meie raamatu autor väidab, et küpsisest saadud kalor ei ole 
üldse sarnane pähklist või lõhest saadud kaloriga – seega 
õpetus, et tarbi vähem kaloreid ja liigu rohkem, ei pruugi 
sugugi alati mõjuda. Kas nõustute selle seisukohaga?
Selle väitega olen 100% päri, ainuüksi kalorite lugemine ei aita 
hoida mõistlikku kehakaalu ega tagada head kehalist ja vaimset 
vormi. Küsimus on eelkõige tarkades valikutes, kogustes ja 
isegi selles, millal on üht või teist toiduainegruppi mõistlik 
tarbida. Nõustun ka väidetega, et oma keha tasub kuulata, sest 
inimene on siiski osake loodusest ja nii nagu suudame mõista 
aastaaegade vaheldumisega kaasnevaid muutusi looduses, tuleks 
meil ka osakesena loodusest elada loodusseadustega kooskõlas.

Millised on lähiaja töised plaanid? 
Hetkel tundub olema kõige õigem vastus, et see kevad tuli teisiti!
     Loodan kogu südamest, et suvi saab olema päikseline ja soe, 
mis tooks inimesed taas söögikohtadesse, nautima head toitu ja 
tundma rõõmu seltskonnast. Praegu võib muidugi kindel olla 
ainult selles, et miski pole enam endine.
     Kuid nagu rahvatarkuski ütleb, pole halba ilma heata ja ehk 
aitab hetkel maailma raputav viirusepuhang ja selle laastamis-
töö inimestel nii-öelda aja maha võtta, et mõtiskleda oluliste 
teemade üle, heita pilk oma tarbimisharjumustele, seda nii 
toiduvalikute osas, toiduressursside kasutamise teemadel kui 
suuremas pildis loodusvarusid säästva ja jätkusuutliku majanda-
mise vaatenurgast. 

TOITUMISKOMPASS
Kõikide toitumisteemaliste teaduslike 
uuringute lihtne kokkuvõte
Bas Kast
Kui teadusajakirjanik Bas Kast kõigest 40-aastasena, 
valud rinnus, kokku kukkus, esitas ta endale pärast 
eksistentsiaalse küsimuse: kas ma olen vale toiduga oma 
tervise hävitanud? Ta otsustas oma toitumist radikaalselt 
muuta, et end ise terveks ravida. Aga mis on tõeliselt 
tervislik? Algas mitu aastat kestev avastusreis vanuse- 
ja toitumisuuringutesse. Lisaks moodsate teooriatega 
tutvumisele püüab ta vastust leida ka küsimusele, mis 
on siis tõesti tervislik. Mida söövad eriti pika elueaga 
rahvad? Miks on isegi „ametlikud” toitumisjuhised 
eksitavad? Kas tüüpilisi vanadusest tingitud kannatusi 
on võimalik vältida? Kas saab end teatud toiduainetega 
„nooreks süüa”? Autor paljastab toitumismüüte ja 
kirjeldab sellise toitumise põhimõtteid, mis kaitseb 
meid vananemise eest ja pikendab meie elu. Tema 
soovituste aluseks on ulatuslik ülevaade tuhandetest 
moodsa meditsiini, ainevahetuse- ja vanadusteaduse 
toitumisuuringutest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Õie Ristioja
280 lk, kõva köide
135 × 205 mm
KOOD 47300 KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
22.90

Teenindus-
punktides
veel 10% 
soodsam

14.31
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:

• Miks ma oma toitumist radikaalselt 
muutsin

• Valgud I. Salendav valguefekt

• Valgud II. Kasvu ja vananemise 
mootor

• Vahelugemine. Ideaalse dieedi 
otsustav osa olete teie ise

• Süsivesikud I. Suhkur – võrgutav ja 
ohtlik hermafrodiit

• Süsivesikud II. Miks osa 
inimeste keha reageerib ainult 
süsivesikutevaesele dieedile

• Süsivesikud III. Nii tunneme ära 
tervislikud süsivesikud

• Vahelugemine. Joogid: piim, kohv, 
tee ja alkohol

• Rasvad I. Sissejuhatus rasvade 
maailma oliiviõli näitel

• Rasvad II. Küllastunud rasvhapped: 
palmiõli, või ja juust

• Rasvad III. Rasvane kala ja oomega-
3-rasvhapped salendajatena. 
Ehk toit kui informatsioon

• Ei mingeid vitamiinitablette!  
Või kui, siis …

• Söömise ajastamine ja kõige 
tõhusam viis paastuda

• Minu 12 kõige tähtsamat 
toitumisnippi

125

Lõppkokkuvõttes saab seda määrata ainult arstikabinetis või laboris. Siiski 
on ka mõned välised vihjed, mis viitavad insuliiniresistentsusele. Seega suu-
reneb meie risk, kui:

• olete, nagu juba mainisime, ülekaaluline ja liigute vähe;157

• teie vööümbermõõt on suurem kui 100 sentimeetrit (mõõdetuna naba 
kõrguselt);158

Joonis 5.1 Kõige usaldusväärsemad pidepunktid selle kohta, kui insuliini-
tundlikud on meie keharakud, on meie kaal ja vööümbermõõt. Kui kaal on 
normis ja vööümbermõõt jääb alla 100 sentimeetri, esineb insuliiniresis-
tentsust pigem harva. See tähendab, et keha reageerib insuliinile tavaliselt 
hästi. Sellisel juhul on rasvavaene süsivesikuterikas toit (low-fat) sobiv. Mida 
rohkem lisakilosid kaal näitab ja mida suuremaks talje paisub, seda suure-
maks muutub insuliiniresistentsuse risk. Neil asjaoludel on soovitatav süsi-
vesikutevaene, suure rasvasisaldusega dieet (low-carb). Võib-olla küsite nüüd, 
kas vasakpoolne tüüp üldse dieeti peaks pidama. Teil on õigus – pigem mitte. 
Palun ärge võtke liialdatud karikatuure liiga sõna-sõnalt, võtke neid kui ühe 
terviku kaht äärmust.)

Insuliinitundlikkus

Kõrge Madal

Kehatüüp

Low-fat Low-carb Toitumissuund

Kui palju ma 
peaksin neid 
proportsionaalselt 
sööma?

Rasva osakaal

Süsivesikute osakaal

Kõige usaldusväärsemad pidepunktid selle kohta, kui insuliinitundlikud 
on meie keharakud, on meie kaal ja vööümbermõõt. Kui kaal on normis 
ja vööümbermõõt jääb alla 100 sentimeetri, esineb insuliiniresistentsust 
pigem harva. See tähendab, et keha reageerib insuliinile tavaliselt hästi. 
Sellisel juhul on rasvavaene süsivesikuterikas toit (low-fat) sobiv. Mida 
rohkem lisakilosid kaal näitab ja mida suuremaks talje paisub, seda 
suuremaks muutub insuliiniresistentsuse risk. Neil asjaoludel on soovitatav 
süsivesikutevaene, suure rasvasisaldusega dieet (low-carb). Võib-olla küsite 
nüüd, kas vasakpoolne tüüp üldse dieeti peaks pidama. Teil on õigus – 
pigem mitte. Palun ärge võtke liialdatud karikatuure liiga sõna-sõnalt, võtke 
neid kui ühe terviku kaht äärmust.

Loe edasi lk 125

Käesolev raamat on avastusreis toitumis- ja vananemisuuringute 
maailma. Kirjapandu annab üldise pildi sellest, mida on viimase 
paari aastakümne jooksul laborites, kliinikutes, eksperimentides 
ja eriti pikaealiste inimeste jälgimisel tervisliku toitumise kohta 
teada saadud. Tähelepanu keskmes on toitumispõhimõtted, 
mis vähendavad meie aja peamistesse vanadushaigustesse 
haigestumise riski ja aeglustavad vananemisprotsessi. 

Ärge kartke, „Toitumiskompass” ei hakka teile dikteerima jäika dieeti, millest te 
orjalikult peaksite kinni pidama. Ja hoopiski ei pea te hakkama kaloreid ega min-
geid punkte lugema. Te ei pea oma toitu arvestama, te peate seda nautima.
Selle asemel pakub „Toitumiskompass” ülevaadet neist toiduainetest, mida me 
peaksime rohkem sööma, samas kui mõnda tuleks vältida. Sellest põhiraamis-
tikust lähtudes saate ise vastavalt eelistustele ja maitsele eksperimenteerida ja 
iseennast uurida. Raamatus sisalduva taustteabe abil saate, isegi peaksite endale 
looma päris oma toitumisviisi – vajalike teadmiste baasil, vältides ebakindlust 
külvavaid dieedimoode ja -müüte.
     Ma loodan, et te võtate selle raamatu omaks ja et see mitte ainult ei piken-
daks teie elu tervislikul viisil, vaid rikastaks ka teie argipäeva. Mina igatahes 
leidsin selle teemaga tegelemise ajal uut indu mulle seni tundmatute toiduainete 
ja koostisainete ostmiseks, söögitegemiseks ja uute retseptide katsetamiseks.
     Ah jaa, muide, minu südameprobleemid on kadunud (nagu ka minu „ujumis-
rõngas”). Ma olen nii heas vormis, kui pole juba kaua aega olnud. Käin jälle 
niisama vabalt ja muretult jooksmas kui varemgi.

Bas Kast

BAS KAST (snd 1973) õppis psühho-
loogiat ja bioloogiat Saksamaal Kons-
tanzis ja Bochumis ning USA-s Bos-
tonis. Ta töötab teadusajakirjaniku ja 
kirjanikuna. Tema „Toitumis kompass” 
on püsinud Saksamaa raamatu müügi 
edetabelite esikümnes alates selle 
ilmumisest 2018. aasta alguses.

„See raamat päästab elusid!”
Prof dr Christian Keysers, teose „Meie empaatiline aju” autor
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KLUBIRAAMAT

UURINGUTE KOKKUVÕTE

Graafik näitab kõigi ajavahemikus 1950–2013 avaldatud 
suurte analüüside protsenti, mis iseloomustavad 
kaitsvat, neutraalset või kahjulikku seost kümne 
olulisema vanadusega seotud tervise häirega (südame ja 
veresoonkonna haigused, vähk, 2. tüüpi diabeet, maksa-, 
neeru-, seedetrakti ja luustikuhaigused, sarkopeenia, 
ajuhaigused ja ülekaalulisus või rasvumine). Võtame 
näiteks täisteratooted: peaaegu 60 protsenti kõigist 
aastatel 1950–2013 tehtud ulatuslikest analüüsidest 
peavad täisteratooteid kaitsvaks faktoriks vähemalt ühe 
vanadushaiguse korral. Ligi 40 protsenti kokkuvõtvatest 
uuringutest jõuab neutraalsele järeldusele (ei kaitsev ega 
kahjulik). Ainult väga väike hulk uuringuid (4 protsenti) 
järeldab, et täisteratooted võivad olla kahjulikud.
    Ma ei taha väita, et sellised metaanalüüsid oleksid 
toitumisalaselt teaduse viimane sõna, kuid nad anna-
vad meile ettekujutuse teatud toidurühma teaduslikust 
hindamisest. Seda tehes paljastavad nad ka mõttetud 
dieedijoovastused, nagu näiteks praegu populaarse leiva 
nuhtlemise.

Loe edasi lk 147

SÖÖMISE AJASTAMINE JA KÕIGE TÕHUSAM VIIS PAASTUDA

Vaadake neid kaht armast olevust.
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ajalised, kesta mõnikord aastakümneid, kuid sageli on keeruline tuvastada 
võtmetegurit (mõelge sellele, miks kohvi peeti kunagi mürgiks). Eksperimen-
did kahe rühmaga, kes on erinevale dieedile pandud, on teaduslikult range-

Tee
Kala Kohv

Piim

Vein

Linnuliha

Punane/ töödeldud liha

Munad Magustatud joogid 
(karastusjoogid, puuviljamahlad)

Piimatooted

Kaunviljad

Pähklid ja seemned

Puu- ja köögivili

Köögivili

Puuvili

   

Täisteratooted  kaitsvad
neutraalsed
kahjulikud

Joonis 6.2 Graafik näitab kõigi ajavahemikus 1950–2013 avaldatud suurte 
analüüside protsenti, mis iseloomustavad kaitsvat, neutraalset või kahju-
likku seost kümne olulisema vanadusega seotud tervisehäirega (südame ja 
veresoonkonna haigused, vähk, 2. tüüpi diabeet, maksa-, neeru-, seede trakti- 
ja luustikuhaigused, sarkopeenia, ajuhaigused ja ülekaalulisus või rasvumine). 
Võtame näiteks täisteratooted: peaaegu 60 protsenti kõigist aastatel 1950–2013 
tehtud ulatuslikest analüüsidest peavad täisteratooteid kaitsvaks faktoriks 
vähemalt ühe vanadushaiguse korral. Ligi 40 protsenti kokku võtvatest uurin-
gutest jõuab neutraalsele järeldusele (ei kaitsev ega kahjulik). Ainult väga 
väike hulk uuringuid (4 protsenti) järeldab, et täisteratooted võivad olla kah-
julikud. Ma ei taha väita, et sellised metaanalüüsid oleksid toitumisalaselt 
teaduse viimane sõna, kuid nad annavad meile ettekujutuse teatud toidu-
rühma teaduslikust hindamisest. Seda tehes paljastavad nad ka mõttetud 
dieedijoovastused, nagu näiteks praegu populaarse leiva nuhtlemise, mille 
vallandavad sellised teosed nagu „Weizenwampe” („Õllekõht”) ja „Dumm wie 
Brot” („Loll nagu leivaauto”).197

Kaks geneetiliselt samast tüvest hiirt, ühepikkused, ühe-
vanused, ja nüüd tulebki kõige tähtsam: mõlemad loomad 
on terve elu täpselt sama toitu söönud. Ja mitte ainult sama 
sööta, vaid ka samas koguses. Kuidas see võimalik on? Miks 
on vasakpoolne hiir paks ja parempoolne sale?
   Vastus on ühtaegu lihtne ja üllatav – ning see viitab või-
malikule väga tõhusale rasvumisvastasele strateegiale: vasak-
poolne hiir võis rämpstoitu süüa ööpäev läbi, 24 tundi järjest. 
Parempoolne, sale hiir pääses toidule ligi kindlal, piiratud ajal, 
nimelt öösiti, kui hiired on looduslikult aktiivsed. Täpsemalt 
öeldes, parempoolsele hiirele oli sööt kättesaadav öösel,  
kaheksa tundi jutti. Ülejäänud 16 tundi pidi hiir paastuma.

/---/

Sellest vaatenurgast tundub olevat ideaalne tarbida tervis-
likke süsivesikuid, näiteks täisteraleiba, müslit ja puuvilju, 
rohkesti päeva esimeses pooles. Pärastlõunal võiks siis võtta 
ette valguallika, näiteks kalafilee salati ja köögiviljadega, ning 
vastu õhtut süüa rohkem rasvarikkamaid toiduaineid,  näiteks 
avokaadot, pähkleid, oliiviõli, juustu jne.

Aga arvatavasti on sellisest põhitoitainete peenhääles-
tusest veelgi tähtsam piirata söögiajad teatud kindla 
ajavahemikuga päevas. Ka siin tuleb ise proovida ja kat-
setada. Minu jaoks on sobiv ajavahemik kella 8-st hom-
mikul kuni 8-ni õhtul. Kuigi ma pole – jumal ise näeb 
– mingi enesedistsipliini äss, ei ole mul enamasti ülearu 
keeruline sellest ajast kinni pidada. Niisiis sätin ma oma 
söögiajad enamasti selle 12-tunnise ajavahe miku sisse. 
Ülejäänud 12 tundi ma paastun. Kui olen pisut karmimas 
meeleolus ja tahan mõnest tekkinud rasva rullikesest 
lahti saada, lühendan ajavahemikku kella 9-st 19-ni. 
Praegu ei ole võimalik öelda, milline ajavahemik oleks 
optimaalne. Teatud määrani osutavad hiirtega tehtud 
uuringud siiski rusikareeglile – mida lühem on aja-
vahemik, seda kõnekamad on saavutatud tulemused.  
Ent lõppkokkuvõttes on kõige tähtsam, et te leiate 
rütmi, mis sobib teie igapäevaeluga ja mis teile endale 
meeldib. Leidke rütm, mis ei meenutaks loobumist!

Loe edasi lk 229

ERIPAKKUMINE!
Klubiraamatu „Toitumiskompass” ostjale 
dr Riina Raudsiku uus raamat „Kuidas olla terve” 
soodushinnaga 10.90! (vt lk 7)

Kui soovid mõlemat raamatut, telli komplekt!
Komplekti KOOD 334541 
Komplekti HIND 26.80

Komplekt annab ühe boonuspunkti. Kui tellid komplekti, 
tee kindlasti klubiraamatust äraütlemine!
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Kõikide toitumisteemaliste  
teaduslike uuringute lihtne kokkuvõte

BAS KASTKui teadusajakirjanik Bas Kast kõigest 40-aastasena, valud rinnus, 
kokku kukkus, esitas ta endale pärast eksistentsiaalse küsimuse: 
kas ma olen vale toiduga oma tervise hävitanud? Ta otsustas oma 
toitumist radikaalselt muuta, et end ise terveks ravida. Aga mis on 
tõeliselt tervislik? Algas mitu aastat kestev avastusreis vanuse- ja 
toitumisuuringutesse. 

Lisaks moodsate teooriatega tutvumisele püüab ta vastust leida 
ka küsimusele, mis on siis tõesti tervislik. Mida söövad eriti pika 
elueaga rahvad? Miks on isegi „ametlikud” toitumisjuhised 
eksitavad? Kas tüüpilisi vanadusest tingitud kannatusi on võimalik 
vältida? Kas saab end teatud toiduainetega „nooreks süüa”?

Autor paljastab toitumismüüte ja kirjeldab sellise toitumise 
põhimõtteid, mis kaitseb meid vananemise eest ja pikendab meie elu. 
Tema soovituste aluseks on ulatuslik ülevaade tuhandetest moodsa 
meditsiini, ainevahetuse- ja vanadusteaduse toitumisuuringutest.
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BAS KAST (snd 1973) õppis psühholoogiat 
ja bioloogiat Saksamaal Konstanzis ja 
Bochumis ning USA-s Bostonis. Ta töötab 
teadusajakirjaniku ja kirjanikuna. Tema 
„Toitumiskompass” on püsinud Saksamaa 
raamatumüügi edetabelite esikümnes selle 
ilmumisest 2018. aasta alguses. 

Kaanekujundus: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Kaanepildid © Getty Images
Autori foto © Mike Meyer

Saksa populaarteadusliku ajakirja Bild der Wissenschaft aasta teadmiste raamatu 2018  
üks võitjatest. Aasta teadmiste raamat on auhind, mida on välja antud 1993. aastast  
kuues erinevas kategoorias. Žüriisse kuuluvad saksakeelsete riikide tuntud 
teadusajakirjanikud. Alates 2011. aastast saavad ka lugejad hääletada.

TO ITUMIS-
KOM PASS

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

15.90

+
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TÜDRUKUTE LINN
Elizabeth Gilbert

„Naise elus koidab kord aeg, mil ta väsib pidevalt häbi tundmast.
Ja siis on ta vaba saama selleks, kes ta tegelikult on.”
 1940. aastal on 19-aastane Vivian Morris just ülikoolist välja visatud. 
Tüdruku jõukad vanemad saadavad ta New Yorki tädi Pegi juurde, kes on 
ekstravagantse teatrimaja omanik. Seal tutvub Vivian terve rea eriskummaliste 
ja karismaatiliste tegelastega. Ent kui Vivian teeb ühe skandaalse vea, pöörab 
see terve tema maailma pahupidi, nii et tal kulub aastaid, et asjadest lõplikult 
sotti saada. Kuid viimaks toob see eksisamm talle ka uue arusaamise sellest, 
mis elu ta päriselt elada tahab ja millist vabadust ta tegelikult ihkab.
 Menuraamatu „Söö, palveta, armasta” autori hõrk romaan täis glamuuri, 
armastust ja seiklusi jutustab noorest naisest, kes avastab, et olemaks hea 
inimene, ei pea sugugi olema tubli tüdruk.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anne Kahk
424 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 48246

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

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

19.90

Foto: Shea H
em

brey

Grand Centrali jaamast Lily Playhouse’ini polnud kuigi pikk maa – me 
sõitsime põiki läbi kesklinna –, kuid taksojuht viis meid otse Manhattani 
südamesse, täpselt õigesse kohta, et uustulnuk saaks aimu New Yorgi jõu-

lisest tuksest. Mul oli suurlinna saabumisest kananahk ihul, oleksin tahtnud näha 
kõike korraga. Siis aga meenusid mulle head kombed ning ma püüdsin mõnda aega 
Olive’iga vestlust arendada.

Nagu selgus, ei kuulunud Olive nende hulka, kes tunnevad vajadust sisustada 
oma aega verbaalsete harjutustega, ning tema eriskummalised vastused tõstatasid 
minu jaoks ainult uusi küsimusi, mida ma siiski ei söandanud esitada, sest aima-
sin, et ta võib-olla ei soovi teemat edasi arendada.

„Kui kaua te olete mu tädi juures töötanud?” küsisin mina.
„Sestsaadik, kui Mooses oli veel mähkmetes.”
Seedisin mõnda aega kuuldut. „Ja millised on teatris teie kohustused?”
„Püüda õhust kinni kõik, mis on alla kukkumas – enne kui need maha prantsa-

tades katki lähevad.”
Sõit jätkus vaikuses, kuni ma ka seda enda jaoks lahti mõtestasin.
Katsetasin uuesti: „Mis sorti tükki täna teatris mängitakse?”
„See on muusikal. Nimelt „Elu emaga”.”
„Aa! Olen sellest kuulnud.”
„Ei, ei ole. Te peate silmas „Elu isaga”. Näidendit, mis jooksis mullu Broadwayl. Meie tükk on „Elu emaga”. 

Pealegi on see meie oma muusikal.”
Arutlesin endamisi: on see üldse seaduslik? Kas tõesti on lubatud näpata pealkiri suurelt Broadway hitilt, 

muuta ära üksainus sõna ja tuua lavale oma variant? (Vastus sellele küsimusele oli – vähemalt 1940. aastal Lily 
Playhouse’is – aga muidugi.)

Pärisin edasi: „Mis siis, kui inimesed ostavad pileti teie etendusele eksikombel, sest loodavad näha „Elu 
isaga”?”

Olive, tuimalt: „Just. Oleks see vast hirmus õnnetus.”
Olin hakanud end tundma noore, rumala ja tüütuna ning otsustasin vait jääda. Võisin nüüd kogu ülejäänud 

aja takso aknast välja vahtida.
Näha suurlinna vahelduvat pildigaleriid oligi piisavalt põnev. Igast suunast hakkas mulle silma midagi 

jalustrabavat. Midtown Manhattan kauni suvepäeva hilisõhtusel tunnil – seda ei ületa miski. Äsja oli sada-
nud. Taevas oli purpurpunane, dramaatiline. Mu pilk tabas riivamisi pilvelõhkujate peegeldavaid klaaspindu, 
neoonsilte ja vihmast läikivat asfalti. Inimesed tõttasid, tormasid, lonkisid ja komberdasid kõnniteedel. 
Kui me Times Square’ilt läbi sõitsime, täitis seda värviline tulemeri: kirev kaleidoskoop kõige kuumematest 
uudistest ja kärsitust reklaamist. Poodide read ja tantsusaalid, kus soovija sai endale pileti eest tantsupartneri, 
uhked kinod, kohvikud ja teatrid vihisesid mööda mu meeli lummates.

Loe edasi lk 28
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Kirjastus Pilgrim
144 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 099030

KUIDAS OLLA TERVE
Bakterite mitmekesisus tagab tervise
Dr Riina Raudsik

Kuidas püsida tänapäeva muutuvas ja kriitilises 
maailmas terve, on muutumas inimkonna 
põhiküsimuseks. Viiruste levik on hirmutav, kuid 
samas kahjuks ka mõistetav, kui vaatame meie 
looduse ja kliimaga seotud muutusi ning  
inimkonna tegevuse mõju meie keskkonnale.
 Tohutu hulk baktereid on meie kaaslased nii 
organismis kui välis keskkonnas. Põletikukoldest 
bakterite leidmine ei tee neist veel põletiku 
põhjustajat, fookusesse tuleb asetada keha kui 
tervik. Bakteritel on kehas palju ülesandeid: nad on 
kõige võimsamad immuunsüsteemi töö toetajad, 
seedimise soodustajad, ravimite ja toksiinide neutraliseerijad, vitamiinide ja 
hormoonide tootjad, luude mineraliseerumise kindlustajad, kolesteroolitaseme 
stabiliseerijad jne. Bakterite hävitamine nii meie sees kui looduses on viinud 
inimkonna autoimmuunhaiguste küüsi, olukorda, kus immuunsüsteem on 
muutunud meie enda vaenlaseks. Miks me neid siis ometi hävitame?
 Kas me suudame veel taastada bakterite mitmekesisuse maapinnas, 
põhjavees, jõgedes ja meredes ning peatada metsade lageraie? Mahatma 
Gandhi on öelnud, et maa võib rahuldada inimeste vajadusi, aga ei suuda 
rahuldada inimeste ahnust. Meist endist sõltub, kas me säilime inimkonnana 
või mitte.
 Olukord on kriitiline.

KLUBI SOOVITAB

„Meie tervis sõltub looduse 
tasakaalust.”

Dr Riina Raudsik

Foto:Tiina Liim
and

MAKS – KEHA FILTER

Kuigi maks ei kuulu otseselt seedesüsteemi hulka, ei saa 
seedimist temata vaadelda.

Soolestikust verre imendunud toitained liiguvad maksa, 
mis on suur filter soolestikust tuleva venoosse vere ja 
kehasse edasi suunduva vere vahel. Maksa tervis peegeldab 
alati soolestiku olukorda ja soolestiku seisukorrast sõltub 
maksa tervis.

Peale ülitähtsa vere filtreerimise on maksal tähtis 
funktsioon rasvade lammutamisel ja imendamisel, sest 
maksarakkudes toodetakse sappi. Sapi abil lõhustatakse 
toidurasvad kehale omaseks energeetiliseks materjaliks.

Sapp on vere filtraat ning kui pole vett, pole ka piisavalt 
sappi. Sel juhul sapp kontsentreerub, tekib sapiteede- ja 
sapipõiepõletiku ning kivide oht.

Sapp moodustub lõhustunud hemoglobiinist ja vabane-
nud rauast saab jälle moodustada hemoglobiini.

Maks on rasvlahustuvate vitamiinide A, D, E ja K depoo, 
samuti raua, vase ja B12-vitamiini hoidla.

ERIPAKKUMINE!
Klubiraamatu „Toitumiskompass” ostjale 
dr Riina Raudsiku uus raamat „Kuidas olla terve” 
soodushinnaga 10.90! 

Kui soovid mõlemat raamatut, telli komplekt!
Komplekti KOOD 334541 
Komplekti HIND 26.80

Komplekt annab ühe boonuspunkti. Kui tellid komplekti, 
tee kindlasti klubiraamatust äraütlemine!
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Kõikide toitumisteemaliste  
teaduslike uuringute lihtne kokkuvõte

BAS KASTKui teadusajakirjanik Bas Kast kõigest 40-aastasena, valud rinnus, 
kokku kukkus, esitas ta endale pärast eksistentsiaalse küsimuse: 
kas ma olen vale toiduga oma tervise hävitanud? Ta otsustas oma 
toitumist radikaalselt muuta, et end ise terveks ravida. Aga mis on 
tõeliselt tervislik? Algas mitu aastat kestev avastusreis vanuse- ja 
toitumisuuringutesse. 

Lisaks moodsate teooriatega tutvumisele püüab ta vastust leida 
ka küsimusele, mis on siis tõesti tervislik. Mida söövad eriti pika 
elueaga rahvad? Miks on isegi „ametlikud” toitumisjuhised 
eksitavad? Kas tüüpilisi vanadusest tingitud kannatusi on võimalik 
vältida? Kas saab end teatud toiduainetega „nooreks süüa”?

Autor paljastab toitumismüüte ja kirjeldab sellise toitumise 
põhimõtteid, mis kaitseb meid vananemise eest ja pikendab meie elu. 
Tema soovituste aluseks on ulatuslik ülevaade tuhandetest moodsa 
meditsiini, ainevahetuse- ja vanadusteaduse toitumisuuringutest.
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BAS KAST (snd 1973) õppis psühholoogiat 
ja bioloogiat Saksamaal Konstanzis ja 
Bochumis ning USA-s Bostonis. Ta töötab 
teadusajakirjaniku ja kirjanikuna. Tema 
„Toitumiskompass” on püsinud Saksamaa 
raamatumüügi edetabelite esikümnes selle 
ilmumisest 2018. aasta alguses. 

Kaanekujundus: BÜRO JORGE SCHMIDT, München
Kaanepildid © Getty Images
Autori foto © Mike Meyer

Saksa populaarteadusliku ajakirja Bild der Wissenschaft aasta teadmiste raamatu 2018  
üks võitjatest. Aasta teadmiste raamat on auhind, mida on välja antud 1993. aastast  
kuues erinevas kategoorias. Žüriisse kuuluvad saksakeelsete riikide tuntud 
teadusajakirjanikud. Alates 2011. aastast saavad ka lugejad hääletada.

TO ITUMIS-
KOM PASS

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

15.90

+

Rauda talletatakse ferritiini nime all, raua vähe-
nemine depoodes ennustab kehvveresuse tekke 
võimalust.

Maks toodab verevalke albumiine, mis on vere 
onkootse rõhu hoidjad ja tähtsaimad verevalgud 
üldse, sest nad transpordivad rakkudesse rasv-
happeid ja hormoone.

Maksas sünteesitakse ka vererõhku tõstvat valku 
angiotensiin, kui neerudest vabaneb valk reniin, mis 
on signaaliks, et keha vajab kohanemiseks vererõhu 
tõusu. See teave tuleb siis, kui keha on veepuudu-
ses ja verest ei saa seetõttu enam uriini filtreerida. 
Vererõhk tõuseb ja kroonilise vee- ning mineraali-
puuduse foonil areneb kõrgvererõhktõbi.

K-vitamiini abil toodab maks proteiine, mis on 
tähtsad vere hüübimiseks.

Kui suurte verejooksude puhul puuduks kehal 
võime verd koaguleerida ehk hüüvet tekitada, oleks 
see ju eluohtlik.

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

14.90
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101 EESTI KINDLUST JA 
KAITSERAJATIST
Jaan Tamm

Lühiülevaade Eesti pinnal viie tuhande aasta jooksul kasutatud 
kaitserajatistest. Kuna viimaseid on ehitatud enamasti ikka oma pere, 
kodu ja vara kaitseks, siis ongi pea kaks viiendikku raamatu mahust 
seotud meie rahva iseolemise ehk muinasajal rajatud linnustega, mida 
pisut täiendab ülevaade kindlusehitistest Eesti Vabariigi kirdepiiril ning 
Alutagusel, aga samuti kaitseväe kasarmust Rakveres ning mereväe 
ekipaažist Tallinnas.
 Valitud mälestiste hulgas on terve hulk selliseid, eriti muinas- ja 
keskaega käsitlevas osas, mida on uuritud minimaalselt või pole 
seda üldse tehtud, mistõttu iga järgnev arheoloogiline kaevamine või 
müüripindade avamine võib raamatus esitatut oluliselt täiendada või 
lausa muuta. Aga ajalugu ongi selline, et iga uurimisega lähenetakse 
tõele, ometi iialgi seda kätte saamata.

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
Sari „101 Eesti…”
KOOD 48345

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

18.90

EESTI RAHVUSATLAS*
Koostaja Taavi Pae
Esimese Eesti rahvusatlase ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti koos kaasa haaravate 
selgitustega aitavad mõtestada Eesti loodust, kultuuri ja ajalugu. Kaardid on koondatud 36 
teemapeatükiks, mis tutvustavad muu hulgas Eesti piiri kujunemist, kliimat, metsandust, 
tervishoidu, rahvastikku. Vaatluse all on ka eesti keel, eestlaste päritolu, rahvaluule, haridus, 
religioon. 
 Rahvusatlase jaoks loodud uusi kaarte saate täpsemalt uurida siit: https://pood.regio.ee/
kategooriad/rahvusatlase-kaardid.
 Enamikku rahvusatlase ajaloolisi kaarte saab suuremalt vaadata www.ester.ee.  

Kirjastus  Regio ja Tartu Ülikool
424 lk, kõva köide, 3100 × 3100 mm
KOOD 599622

TAVAHIND 
84.90

KLUBIHIND

67.90
* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee, 
   need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

LÕHAVERE LINNAMÄGI

Lõhavere on Eestis ainuke linnus, mida teatakse 
seal resideerunud vanema järgi. Henriku Liivimaa 
kroonikast tuntud Lembitu Leole linnuse (Henriku 
kroonikas nimetatakse seda ka kui Pala jõe pool 
olevat kantsi) vallutuslugu on sarnane paljude 
teiste muistse vabadusvõitluse käigus toimunutega. 
1215. aasta paastuajal (s.o 4. märtsist 18. aprillini) 
toimunud sõjakäiku kirjeldab kroonik järgmiselt: Ja 
riialased, minnes koos sõjateenistuse vendadega, 
kutsuvad endaga kaasa liivlasi ja lätlasi ja liiguvad 
edasi Sakalasse, jättes selja taha Viljandi linnuse /…/, 
kogunevad nad lõpuks ootamatult Lembitu linnuse 
juurde, mida kutsutakse Leole.

Loe edasi lk 52
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EESTI ILUKIRJANDUS
    

Kuigi teismelist Fauri köidab üksinduse imeline maailm, 

kannustab teda ka soov olla keegi teine, igatsus saladusliku 

muu järele. Nii leiab ta endale eeskujuks vanema noorhärra, 

kelle põnevasse ellu püüab ta päev-päevalt üha enam 

sulanduda. Paraku muutubki mõlgutamisi ette kujutatu 

reaalsuseks, võimaluseks osaleda hoopis teistsuguses 

maailmas, mõõtmatult erinevas, kus ta tegelikult elab. 

Ümbritsev kiretus seevastu lisab kentsakaid varjundeid 

president Urho-Urhole, kes hea tahte saadikuna juhtub 

naaberriiki külastama. Meisterlikult loodud tegelaskujude seas 

eristub ehk enim raamatu teine peategelane Mirt, kelle unistus 

valgest vannikohvikust realiseerub suletud ühiskonnale ja 

väikelinnale kohaselt aga hoopis ootamatul kujul.

„Tänavatüdruk” on üks põnev lugu minategelase katsumustest, 

mis ta teele satuvad. Kuidas ta hüppab pea ees tundmatus 

kohas vette ja püüab seal jões siis kuidagi hulpida. Raamat 

sisaldab kahte esimest bakalaureuseaastat: Tallinna Ülikooli 

koolimaja, koridore, eksamiteks valmistumisi, õppejõududega 

suhtlemist, trammisõite või sõitmata jätmisi, koolipidusid 

ja kõiki teisi pidusid, mis üliõpilaseluga alati kaasas käivad. 

Oma autistlikul moel otsib ta filosoofiast abi, püüdes mõista 

erinevaid küsimusi: kas null on olemas, ja kui on, siis kus 

ta täpselt on, või kas kaks asja, nii EI kui ka JAA, saavad 

samaaegselt olla.

VALGE 
VANNI-
KOHVIK
Ignar Fjuk

Kirjastus Varrak
272 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48147

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

17.90

TÄNAVA-
TÜDRUK
Kaja Kann

Kirjastus Varrak
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48635

TAVAHIND 
18.10

KLUBIHIND

14.50

MÄRGIPÄEVIKU 
MEETOD
Pea järge minevikul, korrasta olevikku, 
kavanda tulevikku
Ryder Carroll

Võimas eesmärkide püstitamise ja aja haldamise 
süsteem igale inimesele, kes püüab oma elu 
korrastada. Autor on kogu maailmas tohutult 
populaarse Bullet Journal® kalendermärkmiku looja 
Ryder Carroll.
 Carroll katsetas aastate jooksul väga paljude 
planeerimissüsteemidega, mida võib leida internetist 
ja trükisõnast, aga ükski neist ei klappinud tema 
mõtlemise viisiga. Häda sunnil töötas ta välja 
märgipäeviku meetodi, mis aitas tal endal järjekindlalt 
keskenduda ja tõhusalt tegutseda. Kui ta hakkas 
tutvustama seda süsteemi ka sõpradele, levis see 
kulutulena. Vaid mõne aastaga sai märgipäeviku 
pidamisest tema hämmastuseks ülemaailmne 
liikumine.
 Märgipäeviku meetodi sisuks on „sihikindel 
eluviis”: tähelepanuhajutajate kõrvaldamine ning oma 
aja ja energia koondamine tõeliselt tähendusrikkale. 
Raamatus jagatakse ülekoormatud rööprähklejatele 
ja loovatele vaimudele nõu, kuidas pidada järge 
minevikul, korrastada olevikku ja kujundada tulevikku.
Ryder Carroll on digitoodete disainer ning märgi-
päeviku meetodi leiutaja. Ta on teinud koostööd 
selliste firmadega nagu Adidas, American Express, 
Cisco, IBM, Macy’s ja HP.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randmaa
312 lk, pehme köide
140 × 200  mm
KOOD 48420

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.95
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CARI MORA
Thomas Harris
Miami Beachi rannal seisva 
häärberi all on peidus mil-
jonite dollarite eest kulda. 
Halastamatud kaabakad on 
seda aastaid jahtinud. Jõugu 
eesotsas on elajalike himudega 
Hans-Peter Schneider, kes ela-
tab ennast rikkurite jubedate 
kujutelmade teoks tegemisega.
Nende vastas seisab maja 
hooldav nooruke Cari Mora. 
„Cari Mora” on „Voonakeste 
vaikimise” autori Harrise 
kauaoodatud kuues romaan.

BUDAPEST NOIR
Vilmos Kondor
Klassikalise ülesehitusega aja-
looline kriminaalromaan viib 
lugejad 1930-ndate Budapesti. 
Autor maalib lisaks põnevale 
mõrvaloole detailiderohke 
pildi sõjaeelse Kesk-Euroopa 
suurlinna elust, näidates pea-
tänavate kohvikuid ja kõrval-
tänavate illegaalseid poksi-
saale, kõigeks valmis olevaid 
ärimehi flirtimas natsionaal-
sotsialismiga ja vaeseid maa-
tüdrukuid astumas suurlinna 
seksiturule.

NULL K
Don DeLillo
Jeffrey satub oma multimil-
jonärist isa kutsel Kasahstani 
asustamata umbsoppi, tohu-
tusse akendeta tehnoloogi-
lisse kompleksi, kus ülirikkad 
inimesed lasevad end külmu-
tada, et võita surma ja ärgata 
kunagi paremasse tuleviku-
maailma. „Null K” on mitme-
kihiline ja mõneti irooniline 
romaan tänapäeva maailmast, 
religioonist, võõrandumisest, 
maailma lõpust, südametun-
nistusest ja surmast. 

KULDSE KELLA 
MÕISTATUS
Clue 2
Jørn Lier Horst
Noorele lugejale mõeldud 
krimiromaanis püüavad 
Cecilia, Leo ja Une koos koer 
Egoniga omal käel tõe jälile 
jõuda. Kuhu on kullassepaärist 
kadunud Malta kell, kes on 
saladuslik L, kellest Cecilia ema 
oma päevikus kirjutab? Miks 
kohtuvad pansionaadis Pärl 
elavad päikeseprillidega mees 
ja kuldehetega naine salaja 
Angerjaneeme majaka juures?

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 48277

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kersti Unt
224 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
Sari „Moodne aeg”
KOOD 48178

Kirjastus Regio
Tõlkinud Reet Klettenberg
224 lk, pehme köide, 140 × 200 mm
KOOD 599677

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Eha Vain
168 lk, pehme köide, 148 × 205 mm
KOOD 48321

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

TAVAHIND 
23.95

KLUBIHIND

19.90

SALADUS
Kathryn Hughes
Mary on pikka aega varjanud 
saladust. Nelikümmend aastat 
tagasi tegi ta otsuse, mis 
muutis tema maailma igave-
seks, aga ka tema lähedase 
elukäiku. Beth otsib vastuseid. 
Ta pole kunagi oma päritolu 
teadnud, kuid nüüd on tal vaja 
tõde, et päästa oma haige 
lapse elu. Kui Beth leiab ema 
asjade seast ühe kulunud aja-
leheväljalõike, mõistab ta, et 
tema poja tulevik sõltub tema 
enese minevikust. 

NAGU VITS VETTE
Lee Child
Öise metroorongiga sõites 
saab Jack Reacher ootamatult 
aru, et ühe tema kaasreisija 
juures võib täheldada kõiki 
tunnuseid, mis Iisraeli luure 
koostatud nimekirja järgi 
viitavad enesetapupomma-
rile ning otsustab selle ära 
hoida. Ent siis juhtub midagi, 
mida ta ei osanud ette näha, 
ning hoopis Reacher osutub 
pinnuks silmas nii New Yorgi 
politseile kui ka mitmele USA 
föderaalametile. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Evelin Banhard
264 lk, pehme köide, 150 × 210 mm
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 48208

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Taul
440 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 48291

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.55



04/2020    11

MENUKID
    

 

JAAN TAMMSALU
Jaan Tammsalu, Margit Arndt-Kalju
Iga inimene on väärtus ja Jumala kingitus. Vaimulik Jaan 

Tammsalu oskab seda igapäevaelus märgata ja ka kuulajatele 

kantslist selgeks teha. Kaheksas eri suunas arenevas vestlu-

ses räägivad Tallinna Jaani koguduse õpetajaga elu olemusest 

ja tahkudest Mårten Andersson, Toomas Paul, Tunne Kelam, 

Anu Raud, Robert Jürjendal, Alar Seim, Mart Tarum ja Laila 

Kandi-Tammsalu.

 „Ma olen kõigiga püüdnud hästi läbi saada, aga see ei ole 

olnud mitte kintsu kraapiv läbisaamine, vaid tänulikkus. Kui 

keegi arvab, et on inimesi, keda ei tohi üldse millegi eest

tänada, siis mina olen kindel, et kõikides inimestes võib 

midagi head leida. Tänulikkus avab uksi ja muudab.”  

 Jaan Tammsalu

LAEVAKOKK WEND
Priit Kuusk  
Läksin merele plaaniga kirjutada üks lihtne kokaraamat. Aga sattusin 

hoogu ja kirjutasin kõigest, mis peas, südamel, keelel ja meelel. Munadest 

ja tillist. Surmast ja armastusest. Võileibadest ja suurest hallist!

Selline lugu ...

Wend

Ookean parandab kõik haavad, Wend sai üle merehaigusest, õppis suure 

halli kõrvalt nii kambüüsis kui ka oma sisemuses rassides selgeks, kuidas 

tuju suurel laevaperel hea ja paremaga üleval hoida ja ise sirgelt ja 

rõõmsalt edasi minna. Jään Su köögi truuks austajaks ja Sinu edasise kasvu 

tuliseks pöidlahoidjaks, kallis Wend!

Maris Pruuli

Admiral Bellingshauseni pootsman

„VALLATUTE KURVIDE” 
AEGUMATU SÄRA
Haldi Normet-Saarna 

Laineid löönud filmi esilinastusest on möödunud juba üle 60

aasta. Raamatu autor tutvustab teost nii: „Vaevarikas teekond 

stsenaariumist teostumiseni, äpardused võtteplatsil, energiline 

ja rõõmus võttetrupp, ilusad noored näitlejad ning lõpuks tohutu 

edu nii meil kui mujal. Sellest kõigest siin raamatus ka räägime 

– ent see oleks jäänud rääkimata ilma põhjaliku koduse arhiivita. 

Üks stsenaristidest, minu ema Dagmar Normet säilitas terve elu 

kõiki filmitegemisega seotud materjale.  Kultusfilmi lugu aitavad 

taaselustada arvukad fotod ja dokumendinäidised 

ABIELUSOOFIA 
Belinda Luscombe
Vaimukalt kirjutatud teoses tuuakse välja ümberlükkamatud faktid, 

purustatakse müüdid ning esitatakse nii käitumisteaduslikke avas-

tusi, ekspertide arvamusi kui isiklikke kogemusi. Muu hulgas räägib 

Luscombe, et kodutööde võrdne ärajagamine viib parema seksi-

eluni, tülitsemine on kasulik (aga mitte autosõidu ajal) ja kuidas 

partnerile mainida, kui jäid ilma 70 000 dollarist (viimane põhineb 

autori enda kogemusel)…

 Ta selgitab, kuidas abielu tähendus on aastakümnete jooksul 

muutunud, ja toob välja kuus peamist faktorit, mis tänapäeva suh-

teid lõhuvad. Ükskõik kas lugeja suhe on kriisis või vajab vaid veidi 

putitamist, annab raamat pikaks ajaks mõtteainet.

TAVAHIND 
19.95

KLUBIHIND

15.90

Kirjastus Hea Lugu
224 lk, pehme köide
170 × 240 mm
KOOD 601013

TAVAHIND 
25.95

KLUBIHIND

20.90

Kirjastus Hea Lugu
176 lk, kõva köide
160 × 200 mm
KOOD 673988

TAVAHIND 
23.95

KLUBIHIND

19.90

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Susan Luitsalu
280 lk, pehme köide
KOOD 669882

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

Kirjastus Gallus
208 lk, pehme köide
160 × 240 mm
KOOD 668298 

Koos püsimise 
kunst ja teadus

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse ja kodulehe kaudu,
need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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SOODUSPAKKUMISED

LAVENDLITUBA
Nina George

Raamatukaupmees Jean Perdu 
müütab oma Kirjanduslikus 
Apteegis romaane nagu 
ravimit. Ta teab täpselt, millise 
hingehäda vastu mis raamatut 
soovitada. Ainult iseennast 
ei mõista ta ravida. See on 
lugu raamatute võluväest, 
armastusest ja lõunamaise 
valguse maagiast.

Kirjastus Varrak 
272 lk, pehme köide
150 × 210 mm

KOOD 45078

ENNUSTUS
Agneta Pleijel

Avameelselt ja selgete mälu-
piltidega visandab autor meile 
tüdruku, kes ta ise kunagi oli. 
Valulises, kuid ka humoorikas 
loos otsitakse tõde, moraali ja 
kohta päikese all. Agneta Pleijel 
kirjutab küll oma noorusajast, 
kuid kirjeldus tütarlapse naiseks 
sirgumisest on ajatu.

Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 45825

KIRI
Kathryn Hughes

Tina Craig täidab võimaluse 
korral kõik oma tunnid tööga, 
et mitte olla oma õnnetus 
kodus. Kui ta vaatab läbi ühe 
kantud ülikonna taskuid, satub 
ta kätte vana kiri, mille ümbrik 
on pitseeritud ja postmark 
templita. Tina avab kirja ja loeb 
seda – otsus, mis muudab ta 
elu jäädavalt.

Kirjastus Varrak 
260 lk, pehme köide
150 × 210 mm

KOOD 45085

LAULULIND
Marcia Willett

Kui Mattie oma vana sõbra Timi 
mõneks ajaks Dartmoori vee-
rel asuvasse maamajja kutsub, 
tundub talle, et mees varjab tema 
eest midagi. Sealseid toredaid 
asukaid lähemalt tundma õppides 
hakkab Tim end aga nende seltsis 
vabamalt tundma ning avastab, et 
saladusi on seal igaühel. 

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 42947

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

5.00

NUTIKAD FOTOD 
NUTITELEFONIGA
Jo Bradford

Lihtsalt järgitavate nõuannete 
abil seletatakse lähemalt kõiki 
telefonifotograafia tahke alates 
säritusest kuni fotode kvaliteetse 
printimiseni. Autor annab nõu, 
kuidas teha portreefotosid, 
jäädvustada loodusvaateid, 
linnatänavate melu, pildistada 
loomi jpm.

Kirjastus Varrak 
144 lk, pehme köide
190 × 234 mm

KOOD 46174

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

ÜHE PERE LAPSED
Rivaalitsemisest üksmeeleni
Nina Bataille

Autor aitab meil mõista, kuidas 
tekivad ühe pere laste vahel 
pinged. Eluliste lugude ja näidete 
ning hõlpsalt rakendatavate 
harjutuste kujul on siin hulk 
soovitusi ja nõuandeid, mis 
aitavad nii suurtel kui väikestel 
areneda tasakaalukateks ja 
rahulolevateks täiskasvanuteks.

Kirjastus Varrak 
176 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 45993

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

KALASTAJA ABC
Hanno Kask

Raamatus räägitakse 
populaarsematest püügikaladest, 
kalastuskohtadest ja kalastus-
viisidest. Samuti leiab raamatust 
hulga autori tähelepanekuid ja 
nippe konkreetsete kalastus-
viiside ja kalade püügi kohta. 
Raamat on illustreeritud rohkete 
fotodega.

Kirjastus Varrak
176 lk, pehme köide
140 × 210 mm

KOOD 44019

EESTI VÄHETUNTUD 
TAIMED
Toomas Kukk

Sellest raamatust võiks 
leida huvi pakkuvat iga 
taimehuviline, sõltumata 
oma taimetundmise 
tasemest. Raamat tugineb 
autori paarikümne aasta 
pikkusele taimede õpetamise 
ja määramise kogemusele 
nii algajatega kui ka 
botaanikutest kolleegidega.

Kirjastus Varrak
280 lk, pehme köide, 168 × 240 mm

KOOD 46679

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!



04/2020    13

 
Kirjastus Hea Lugu

128 lk, pehme köide
235 × 173 mm

Tõlkija Anne Arold
KOOD 673995

Kirjastus Marja Matiisen
336 lk, kõva köide

210 × 250 mm
KOOD 016761

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

Õnnelikuks 
võitjaks 
osutus SIRJE S. 
Põlvamaalt.
Sirje on väga suur raamatu-
huviline ja SERKi liige juba 
aastast 2013. 

TAVAHIND 
39.95

KLUBIHIND

33.90

MITMESUGUST

TEKSASED LAPITÖÖS*
Marja Matiisen
Lapitöömeister Marja Matiiseni raamatust leiad üle 300 idee ja õpetuse teksaste 
taaskasutamiseks. Siin on jõukohast meisterdamist nii lastele, õmblemist algajatele 
kui ka lapitöö kõrgemat pilotaaži. Autor on leiutanud uusi ning kohandanud 
klassikalisi lapitöötehnikaid ja võtteid selle raske ning kohmaka kanga õmblemiseks 
tavalise õmblusmasinaga.
 Raamatu esimeses osas esitleb Marja Matiisen oma seina tekstiile, millest 
mitmed on ka rahvusvaheliselt auhinnatud. Teine pool on õpetuste, nõuannete 
ja inspiratsiooni päralt.Teksased on kogu maailmas kantavaim rõivaese. Neist on 
samas saanud meile ka jäätmeprobleem. Levinud on hinnang, et uuesti kasutatakse 
vaid 1% rõivastest. See raamat õpetab, kuidas ühest teksa paarist on võimalik 95% 
materjali taaskasutada. Suur osa tehnikatest sobib ka teiste paksude ja kohmakate 
kangaste kasutamiseks.
 Ärge siis seekord visake teksaseid lihtsalt minema, vaid tehke neist midagi toredat!

ÕIE- JA ÜRDILIKÖÖRID*
50 retsepti Schwarzwaldi kutseliselt viinameistrilt
Rita Vitt
Keemiku haridusega kogenud viinameister Rita Vitt teeb oma Saksamaal Schwarzwaldis 
asuvas Brunnenhofi mahetalus juba üle 20 aasta likööre, mille retseptides ta sobitab 
kokku nii õite kui ürtide lõhna- ja maitsenüansse. Hõrgud, osalt ka eriskummalised 
kombinatsioonid pakuvad igale likööri nautijale uusi maitseelamusi, kehutades huvilist 
argiste loodusandidega loominguliselt ümber käima.
 Raamatu ilusatel piltidel mõjuvad väga ahvatlevalt kannikese-, sireli-, ristikuõie- 
ja angervaksaliköör, kuid looduslikke rüüpeid saab teha nt ka lehisekäbidest ja 
kuusekasvudest

TAVAHIND 
21.95

KLUBIHIND

17.90

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

Kõigi klubiliikmete vahel, 
kes ostsid veebruari klubiraamatu 
„Eesti Vabadussõja ajalugu”, 
loosisime välja privaat-
ekskursiooni kuni 10 inimesele 
Eesti Sõjamuuseumi peahoones 
ja sõjatehnika angaaris giidi 
juhatusel.

Võitjaks osutus JÜRI KURU 
Lääne-Virumaalt

ÕNNITLEME!
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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

BOONUSPUNKTIDE KASUTAMISEST

SININE MÄGI
Eva Koff

440 lk, pehme köide

KOOD 44996

UNENÄOD
Rännak meie seesmisse 
tõelusse
Stefan Klein

272 lk, kõva köide

KOOD 426002

Märtsi ristsõna õige lahendus oli „Lugeja palk”. Märtsi Raamatuklubi ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingi-
raamatu valida Johannes Usin Saaremaalt. Õnnitleme!

TERAV PLIIATS 4/2020

Ristsõnaajakiri, milles on keskmisest 
enam kirjandust puudutavat 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 780044

ADOLF MARDIKAS JA  
TEISED NUTIKAD MUTIKAD

Kevad 2020

Korduvalt Eesti parimaks ristsõnakoosta-
jaks valitud Villu Tamme ehk Adolf Mar-
dika ristsõnu leiab ainult sellest ajakirjast. 
Neli korda aastas ilmuvas väljaandes on 
ligi sada uut ristsõna kahekümnelt autorilt. 
Auhindu leidub 500 euro eest!

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

KOOD 780023

SÄÄSTURISTSÕNAD NR 2

Lausa 100 ristsõna! „Säästuristsõnade” 
 kaante vahele on valitud järgmised 
rist sõnad: „Ristsõnasalat”, „Kuldvillaku” 
ristsõna, Skandinaavia tüüpi ristsõnad, 
„Segasummasuvila”, krüptogramm, 
GH Pressi spordiristsõna, silpristsõna, 
võtmemõistatus jpm. Valik on tehtud 
Nuti Grupi populaarsete ajakirjade Nuti, 
Eesti ristsõnad ning Adolf Mardika 
ristsõnade seast.

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 295 mm

KOOD 780061

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80
TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
6.90

KLUBIHIND

5.90

Iga klubiraamatu või valikraamatu ost 
annab teatavasti ühe boonuspunkti, 
mida saab tellimust tehes kasutada 
rahana (1 boonuspunkt = 1 euro). Seni 
oleme boonuspunktide eest pakkunud 
ka auhinnaraamatuid, kuid tagasisidest 
on selgunud, et pigem soovitakse 
ise otsustada, milliseid raamatuid 
boonuspunktide eest valida või 
soodsamalt osta.

Alates 1. maist on boonuspunkte võimalik kasutada vaid rahana/allahindluse 
saamiseks. Alati on saadaval ka sooduspakkumised, nii et edaspidigi on võimalik 
punktide olemasolul soodsamaid raamatuid päris tasuta tellida. Ühe tellimuse eest 
tasumisel saab kasutada kuni 10 boonuspunkti.

•  Kodulehelt tellides saab boonuspunkte lihtsalt rakendada ostukorvis.
•  E-kirja teel, postiga või telefonitsi tellides tuleb boonuspunktide kasutamise 

soovist teada anda tellimust tehes.

Aprillis kehtivad veel need kuus boonusraamatut:

RISTSÕNAD
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TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.00 
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 10–18
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Kairit Leibold/ ERR
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

aprill 2020

TOITUMISKOMPASS
APRILLI KLUBIRAAMAT

Angelica 
Udeküll:
.....

Kõikide toitumisteemaliste  teaduslike uuringute  
lihtne kokkuvõte

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
Ajutiselt suletud
Kauplus Charlot,  
Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75
E–P 10–19 

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. aprill

Eriolukorra 
tõttu võivad lahti-
olekuajad muutuda. 

Värske info leiad  
https://varrak.ee/
kontakt-ja-poed/
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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JOOKS ELU EEST
Kuidas ma end samm-
haaval parandasin
Rachel Ann Cullen

Depressiooni põdeva 
Racheli elu hakkas 
muutuma, kui ta 
tõmbas jalga vanad 
jooksutossud ja end 
esimest korda liikvele 
sundis. Ta läbis lõpuks 
Londoni maratoni. Aga 
peaasi - ta tervenes.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Evelin Banhard

352 lk, pehme köide 
135 × 216 mm

KOOD 46693

VAIMUDE 
LABÜRINT I
Carlos Ruiz Zafón

Salapolitseist erru 
minna sooviv Alicia 
peab enne veel 
lahendama inimröövide 
ja mõrvadega pikitud 
juhtumi, mille 
käigus tuleb ilmsiks 
Franco režiimi ja 
korruptsiooniga seotud 
üksikasju.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Eva Kolli

400 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 44965

NAISED,  
KES ARMASTAVAD 
LIIGA PALJU
Robin Norwood

New York Timesi ajatu 
bestseller on aidanud 
miljoneid maailma 
naisi, kelle probleemiks 
on liigne klammerdu-
mine oma partnerisse. 
Eneseabiraamat, mida 
loed nagu haaravat 
põnevikku.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Age Kristel Kartau

272 lk, pehme köide 
145 × 203 mm

KOOD 44958
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere

176 lk, pehme köide
192 × 234 mm
KOOD 45504

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00
TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

5.00

RAVIJOOGA
Võtted keha, meele ja vaimu tervendamiseks
Christine Burke
Kas kaelavalu ei taha kaduda? Kas olete ühtelugu kärsitu ja 
tunnete masendust? Kas soovite, et teie elus oleks rohkem 
armastust, tasakaalu või tunnustust?

Selles raamatus on tõhusad joogaharjutused 40 füüsilise 
vaevuse ja ka meeleseisundiga seotud probleemide 
leevendamiseks. Ükski ravisessioon pole pikem kui 15 minutit, 
mis on igati sobiv ka väga tegusatele inimestele. Kõiki 
asendeid ja harjutuste sarju illustreerivad selged ja arusaadavad 
fotod. Sõltumata sellest, kas olete joogas algaja või kogenud 
harrastaja, tegelete joogaga vahetevahel või järjepidevalt, 
käesolevast käsiraamatust leiate kindlasti kasutamist väärt 
innustavaid tervendusvõtteid, mis võivad üsna kiiresti anda 
tõhusa tulemuse. „Ravijooga” annab igaühele võimaluse leida 
üles iseendas peituv tervendaja: selle abil vähendate stressi, 
suurendate keskendumisvõimet ja energiat ning kutsute oma 
igapäevaellu rohkem rahu ja rõõmu.
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