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TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Sel erilisel ajajärgul, mis meil 
parasjagu käsil on, tuleme välja ka 
erilise klubiraamatuga. Ammu pole 
lugenud ühtegi nii konkreetselt ja 
teravalt puudutavat aimeraamatut. 
„Ekraaniaju” on õnneks kirja 
pandud nii, et ühtegi mõtet ega 
seisukohta ei suruta lugejale 
peale. Vastupidi – ta juhitakse 
järeldusteni kergelt ja ladusalt, 
aga vääramatu selgusega. Ei, ilma 
arvuti ja telefonita me enam elada 
ega töötada praktiliselt ei saa 
ja seda polegi vaja. Meie asi on 
aru saada, millal ja kuidas tekib 
sõltuvus ja hoiduda sellest, nagu 
hoidume muudest sõltuvustest. 
„Ekraaniaju” annab meile selleks 
suurepärase abivahendi.

Maikuu ajakirjast leiavad uut ja 
huvitavat kõik toiduhuvilised. 
Põnev raamat telekokk Jazzust 
viib meid ka kokandusmaailma 
telgitagustesse ja ajas tagasi. 
Aastaajale kohaselt pakume 
aiaraamatuid ja traditsiooniliselt 
ilmub maikuus ikka rohkesti ka 
koolilõpukingituseks sobivaid 
teatmeteoseid. 

Mai on Suure Eesti Raamatu klubi 
sünnipäevakuu – saame juba 22. 
Palju õnne meile kõigile!

Nautige lugemist, süvenemis
võimalusi, loodust ja aiatöid. 

Kevad on imeline ka sel aastal!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

PÄRIS ELU, 
PÄRIS 
INIMESED

Meie maikuu klubiraamatut „Ekraaniaju” luges armastatud  
näitleja ja psühholoog RITA RÄTSEPP

Kas ja kui tihti puutute oma psühholoogitöös kokku uue aja sõltuvustega? 
Igapäevatöös psühholoogina pean paraku tõdema, et nutisõltuvus on tõepoolest pal-
jude probleemide puhul kas lausa põhjustajaks või siis nendega kaudselt seotud. 
Noorte keskendumisraskused, uneprobleemid, ärevushäired, paanikahood, stress 
– praktiliselt kõikide teemadega tegeldes jõuame välja liigse nutimaailmas olemise 
ja vähese füüsilise liikumiseni. Eriti ongi mõjutatud just noored ja lapsed, kes on 
kergemini mõjutatavad, kelle aju alles areneb, vastuvõtlikkus on suurem ja sõltuvus-
käitumine kergem tekkima. 

Minu praktikas on kõige noorem n-ö nutisõltlane olnud 1,8-aastane. Laps oli 
harjunud igal hetkel saama enda kätte telefoni ja autosõidu ajal istus ta tahvelarvutis. 
Kui vanemad teda piirama hakkasid ja lõpuks seadmed käest ka ära võtsid, oli protest 
muidugi kõva. Selleks ajaks oli aga sõltuvuskäitumine juba tekkinud. Laps oli ärev, tal 
olid tihti viha- ning raevuhood ja rahutu uni. 

Näen oma töös, et suuremad „sõjad” laste ja vanemate vahel ongi seotud nutisead-
mete kasutamise lubamise või keelamisega. Ekraaniaeg on muutunud ka tasustamis-
vahendiks. 

Koolipsühholoogina töötades nägin ka situatsioone, kus lastel kadus reaalsustaju, 
nii et piir tegeliku elu ja virtuaalse maailma vahel hägustus. Arvutimängus tekkinud 
probleemid jõudsid reaalsesse ellu ja võisid minna füüsiliseks kakluseks või kättemak-
suks kiusamisena. 
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Viimane äraütlemise päev 
22. mai

Ka täiskasvanute maailma on see n-ö uue aja sõltuvus palju 
probleeme toonud. Partnerite vahelised tülid on sageli põh-
justatud ühe või teise liigsest arvutis või telefonis istumisest. 
Jälgitakse ka üksteise sotsiaalmeedia kasutamist, kes ja kui palju 
kedagi jälgib või meeldimisi paneb. Sellest saavad alguse paljud 
suhteprobleemid. 

Virtuaalsest maailmast on saanud kohati pärismaailm ja piir 
on juba õhkõrn. 

Üks sihtgrupp on minu jaoks aga eriti südamel. Need 
on noored emad, kes istuvad, nina telefonis. Selliseid vaate-
pilte näeb kahjuks iga päev. Väike laps vajab oma arenguks 
peegeldus suhet, aga kui seda ei ole, siis ei õpi laps ennast tund-
ma ega oma emotsioonide ja tunnetega kontakti saama. Veel 
hullem  kui antakse ka lapsele endale kätte ekraan, mis kinnistab 
ühepoolset suhtlust veelgi. 

Mida arvate raamatust „Ekraaniaju”, kellele ja miks seda 
soovitaksite? 
Kõigepealt soovin tänada võimaluse eest raamatut lugeda veel 
enne selle ilmumist. Mind kõnetavad märksõnad „evolutsioo-
niline psühholoogia”, „aju- ja teadusuuringud” on „Ekraaniajus” 
kõik olemas ja nii ma olin juba ette „müüdud”. Evolutsiooniline 
lähenemine aitab aru saada, miks me oleme sellised, nagu me 
oleme, ja miks me käitume nii, nagu me käitume. 

Kindlasti näen raamatu „Ekraaniaju” sihtgrupina lapsevane-
maid, kes võiksid otsa vaadata iseenda käitumismustritele ja sel-
le läbi muuta ka oma laste käitumist nutimaailmas. See raamat 
teeb meile puust ja punaseks selgeks, mis meiega on juhtunud, 
miks see nii on ja mis võib edaspidi juhtuda, kui me oma elus ise 
midagi ei muuda. 

Maailmas kasvab psüühiliste probleemide hulk hirmutavalt 
kiiresti. Mida kauem me ekraanide taga aega veedame, seda 
suurem on risk stressifooni tõusuks ja depressiooni haigestumi-
seks. See võib puudutada kõiki – nii lapsi ja noori kui täiskasva-
nuid. Võimalikest mõjudest teadlikud peaksime olema kõik.

Autor annab raamatu lõpus praktilisi nõuandeid ja nippe, 
mille abil igaüks võiks oma ekraanikasutust kontrolli all  
hoida, ilma et see tunduks enesele oluliste asjade 
keelamisena. Kuidas neisse suhtute? 
Tegelikult on kõik need nõuanded väga head ja praktilised, olen 
psühholoogina nutisõltlastega tegeledes pea kõiki neid raken-
danud. Raamatus kirjeldatud uuringud toovad selgelt välja ka 
muutused, mis inimestega neid nõuandeid järgides toimuma 
hakkavad, alates unekvaliteedi paranemisest ja loovuse taas-
leidmisest depressiooni ja ärevuse vähenemiseni.

Kuidas on lood Teie enda ekraanikasutusega? 
Tööst tulenevalt olen muidugi tihti arvuti taga. Klientidega 
suhtlemine ja koolituste ettevalmistamine, erinevate materjalide 
lugemine või slaidide tegemine toimub ju ikka arvutis. Vahel 
tuleb tõepoolest ette ka hetki, kus ennast ekraani taha unustan. 
Satun kas midagi huvitavat lugema ja üks artikkel viib teiseni või 
lihtsalt unustan ennast sotsiaalmeediat skrollima. Sellistel hetke-
del märkad äkki, kui palju aega on kulunud, ja saad aru, kuidas 
ekraan on su neelanud. Kui nii võib juhtuda täiskasvanud ja 
keskmisest teadlikuma inimesega, mis siis veel rääkida noortest 
ja eriti lastest, kes on väga kergesti mõjutatavad.

Teenindus
punktides
veel 10% 
soodsam

13.41

EKRAANIAJU
Kuidas digisõltuvus meie tervist ja  
heaolu mõjutab
Anders Hansen
MEIE AJU EI OLE MEIE AJAGA KOOSKÕLAS! 
Kiire elutempo, pidev stress ja alalist internetiühendust 
eeldav digitaalne elustiil mõjutavad meie aju ja enese
tunnet. Meil on üha raskem keskenduda, me magame 
halvasti, suhtleme üksteisega päris elus üha vähem, 
kadestame teiste inimeste sotsiaalmeedias esitatud 
elamusi – ja meie empaatiavõime väheneb pidevalt. 
Psüühilistest häiretest ja vaevustest ähvardab kujuneda 
suur oht meie tervisele.
 Teoses räägib Rootsi psühhiaater Anders Hansen, 
populaarse raamatu „Tugev aju” autor, kuidas aju toimib 
ja mis juhtub, kui me vaatame igal võimalikul ja võimatul 
ajal oma arvutisse või nutitelefoni. Teemat lähemalt 
uurides saad peagi aru, et võibolla peaksid oma aju eest 
rohkem hoolt kandma. 
 Sest ükskõik kui palju sulle ka meeldib vaadata 
ekraanilt Instagrami ja Facebooki uudisvoogu või pilte 
ja filme, on sinu aju kujunenud hoopis teisel ajal ega 
ole kohastunud tänapäeva digitaalse ühiskonnaga. 
Raamat aitab meil saavutada kontrolli oma nutiseadmete 
kasutamise harjumuste üle, andes uusi teadmisi ja täiesti 
uue arusaamise sellest, mis inimese peas toimub.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Kadri Okas
208 lk, pehme köide
148 × 210 mm
KOOD 48406 KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
21.90



4    05/2020

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Teos selgitab haaravalt, kuidas aju toimib ja mis temaga juhtub, 
kui me vaatame igal võimalikul ja võimatul ajal oma arvutisse või 
nutitelefoni. Teemat lähemalt uurides saad peagi aru, et võib-
olla peaksid oma aju eest rohkem hoolt kandma. 

ANDERS HANSEN töötab 
Stockholmis Karolinska instituudi 
psühhiaatriaosakonna peaarstina. Peale 
mitme raamatu on tema sulest ilmunud 
üle kahe tuhande artikli meditsiinist ja 
ravimitest, ta on pidanud sadu loenguid, 
muu hulgas ka ühe TEDi ettekande, ning 
osalenud raadio ja telesaadetes. Tema 
raamat „Tugev aju” (vt lk 12) leidis palju 
positiivset vastukaja, seda on saatnud 
rahvusvaheline müügiedu ja see on 
aidanud muuta paljude inimeste elu.

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID

* Meid kujundanud maailm 

* Stress, ärevus ja masendus – 
evolutsioonilised võitjad? 

* Nutitelefon – meie uus uimasti

* Keskendumisvõime – meie aja 
defitsiit

* Kuidas mõjutab ekraan meie 
vaimset tervist ja und?

* Sotsiaalmeedia – meie suurim 
mõjutaja

* Mida teevad ekraanid meie laste ja 
noortega?

* Kehaline aktiivsus – nutikas 
vastumeede

* Aju tulevikus – kas see kohaneb?

* Häid nõuandeid digitaalsel ajastul 

NUTITELEFON – MEIE UUS MAAILM

Kuidas haarata võimalikult palju sinu aega ja teadlikku tähelepanu?
Me kasutame ära inimpsühholoogia haavatavust. Me anname sulle
väikese dopamiinilaksu.
  – Sean Parker, Facebooki endine tegevjuht ja juhatuse liige

ISEGI KUI SUL POLE nutitelefoni silma all, siis sa ometigi tead, kus see on. 
Muidu ei suudaks sa arvatavasti nendele sõnadele keskenduda. Hommikuti 
küünitame esimese asjana telefoni järele ja õhtuti paneme selle viimase 
asjana öökapile. Me puudutame oma telefoni üle 2600 korra päevas ja 
võtame selle keskmiselt iga kümne minuti tagant kätte – ärkveloldud ajal.
Jah, paistab, et ärkveloldud tundidest ei piisagi: üks kolmest (50 protsenti 
kõikidest 18–24aastastest) vaatab oma 
mobiili ka öösel vähemalt korra. Kui me 
oma telefonist ilma jääme, variseb meie 
maailm kokku – 40 protsenti meist oleks 
pigem päev otsa ilma hääleta (jah, see 
on tõsi!) kui ilma telefonita. Kus me ka 
ringi vaataksime: linnas, kohvikutes, 
restoranides, bussis ja õhtusöögilauas – 
jah, isegi jõusaalis –, vahivad kõik oma 
telefoni.
      Ükskõik mida me sellest ka arvame, 
oleme tõepoolest jäänud sõltuvusse! 
Kuid mõistmaks, kuidas nutitelefonid 
ja muud ekraanid on suutnud võrgutada 
terve maailma, peame jälle oma aju 
poole vaatama.

Dopamiini ülesanne
Dopamiin mängib tähtsat rolli aju 
tasusüsteemis, mis sarnaselt stressi
süsteemiga on välja arenenud miljonite 
aastate jooksul. Ja mõlema süsteemi 
jaoks on praegune ühiskond tund
matu maailm. Tasusüsteem juhib 
meid erinevate käitumisviisideni, tänu 
millele jääme ellu ja viime oma geene 
edasi. Teisisõnu pole midagi imes
tada, et toit, teistega suhtlemine – mis 
on tähtis karjaloomade jaoks nagu 
inimene – ja seks panevad dopamiini
taseme tõusma. Ka nutitelefon paneb 
selle taseme tõusma, mistõttu tunned 
vastupandamatut soovi telefon kätte 
võtta, kui saad sõnumi. On fakt, et 
nutitelefon häkib otse mitmetesse 
tasusüsteemi põhimehhanismidesse. 
Järgmisena vaatamegi lähemalt tasu
süsteemi.

Loe edasi lk 50

Tähtsaim varastest 
inimestest jäänud igand on 
nüüdisinimese mõistus.

– Steven Pinker
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KLUBIRAAMAT

Kõigi Raamatuklubi liikmete 
vahel, kes ostavad maikuus 
klubiraamatu „Ekraaniaju”, 
loosime välja need toredad 
LAUAMÄNGUD!

Loosimine toimub 22. juunil

KESKENDUMISVÕIME – MEIE AJA DEFITSIIT

KAS OLED TÄHELE pannud, et proovid viimastel aastatel teha üha rohkem asju kor
raga? Sellisel juhul pole sa sugugi ainus. Endal on mul raske isegi lihtsalt filmi vaa
data. Panen tähele, et küünitan tihti telefoni järele, et kontrollida meili või lihtsalt 
surfida hajameelselt netis, proovides samal ajal filmi tegevusega sammu pidada.
      Meie digitaalne elustiil toob kahtlemata kaasa selle, et proovime teha mitut asja 
korraga – ehk siis rööprähelda. Stanfordi ülikooli teadlased otsustasid uurida, kui 
hästi lahendavad rööprähklejad erinevaid mõttetööd nõudvaid ülesandeid, ja kogu
sid kokku peaaegu kolmsada katsealust. Neist pooled olid seisukohal, et nende jaoks 
pole mingi probleem käia õppimise ajal erinevatel veebilehtedel. Ülejäänud eelis
tasid teha ühte asja korraga. Pärast mitut katsealuste keskendumisvõimet uurinud 
testi tuli välja, et rööprähklejad keskendusid halvemini. Palju halvemini. Eriti raske 
oli neil välja sõeluda ebaolulist infot. Paistis, et iga asi tõmbas nende tähelepanu. 
Sama halbu tulemusi täheldati siis, kui rööprähklejate mälu testiti uuringus, kus 
nad pidid meelde jätma tähtede jada. Aga milleski peaksid nad ju paremad olema, 
arutlesid teadlased, ja otsustasid testida nende võimet hüpata kiiresti ühelt üles
andelt teisele. Aga isegi oma leivanumbris – rööprähklemises – said rööprähklejad 
halvemaid tulemusi!

Loe edasi lk 64

SOTSIAALMEEDIA – MEIE SUURIM MÕJUTAJA

DIGITAALNE VÕIDURELVASTUMINE
Autotootjale on tähtis muuta oma autod pidevalt paremaks, turvalise
maks, keskkonnasõbralikumaks ja odavamaks. Nendel autoettevõtetel, 
mis sellega ei arvesta, läheb peagi majanduslikult halvasti. Facebooki ja 
teiste sotsiaalmeediakanalite jaoks on suurima väärtusega sinu tähele
panu ja seepärast peavad nad looma tooteid, mis on üha osavamad seda 
püüdma, muidu lähevad nad varem või hiljem pankrotti. Konkurents 
kõva valuuta – sinu tähelepanu – pärast muutub iga päevaga karmi
maks meie digitaalses võidurelvastumises, kus rakenduste, telefonide, 
mängude ja sotsiaalmeedia loojad kasutavad mürast läbi tungimiseks 
üha keerukamaid mehhanisme. Meie tähelepanu võitmiseks häkivad 
nad üha oskuslikumalt aju dopamiinisüsteemi. Vaata oma nutitelefoni 
rakenduste ikoone. Nende värvid on selged ning sümbolid lihtsad ja 
tugevad. Telefon näeb välja peaaegu nagu mänguautomaat ja see pole 
juhus, sest käitumisteadlased on põhjalikult uurinud, millised värvid 
silma tähelepanu tõmbavad.

Loe edasi lk 119

HÄID NÕUANDEID DIGITAALSEL AJASTUL

KAARDISTA OMA TELEFONIKASUTUST. Kasuta raken
dust, mis mõõdab, kui tihti sa selle kätte võtad ja kuidas 
selles veedetud aeg jaotub. Näed mustvalgel, kui palju 
aega nutitelefon röövib. Mõistmine on esimene samm 
muutuse poole.

SOTSIAALMEEDIA
Jälgi ainult neid inimesi, kellega tahad aktiivselt 
suhelda. Suhtu sotsiaalmeediasse kui suhtlus
vahendisse. Teiste postituste aktiivne kommen
teerimine loob ühtekuuluvustunde ja tugevdab 
kontakti. Desinstalli sotsiaalmeediarakendused 
oma telefonist ja kasuta neid ainult arvutis.

Loe edasi lk 189
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Kirjastus Varrak
384 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 48161

POOLTOONID
Annika Lõhmus
Raamatu peategelane, nooruke Elis õpib laulmist ja saab töökoha mainekas 
barokkansamblis. Elis on õnne tipul, kuid muusikamaailma telgitagused ei osutugi 
teab kui roosilisteks: siin tuleb ette nii intriige, haiglast auahnust kui ka kadedust. 
Ka Elise armuasjad hakkavad tegema kummalisi siksakke ja mõne aja möödudes 
avastab ta, et elab koos mehega, kes kasutab tema kallal vägivalda. 
 Raamat näitab ilmekalt, kuidas mõjub lähisuhtevägivald naise psüühikale – 
veel aastaid hiljem on Elisel raske elust rõõmu tunda. Et traumast üle saada, läbib 
ta pika ja keerulise tee, mis nõuab tohutut tahtepingutust.
 Tumedast alatoonist hoolimata mõjub romaan elujaatavalt ja helgelt ning 
sisaldab ka kelmikaid ja humoorikaid noote. 

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

KATKEND RAAMATUST

Püüdsin end põlvili ajada. Esimese liigutuse peale läks 
süda uuesti pahaks. Toetasin lauba vastu põrandat 
ning võitlesin iiveldusega. Nii ahvatlev tundus jahe

dale parketile lebama jääda ja lihtsalt silmad kinni panna, 
aga ma ei tohtinud. Mitte siis, kui tahtsin edasi elada.

Lõpuks õnnestus mul kuidagiviisi jalule saada. Ham
mustasin huulde nii kõvasti, kui jaksasin, sest teadsin, 
et kui natukenegi häält teen, tuleb ta vaatama, mida ma 
seal korraldan. Pidin võimalikult vaikselt välisukseni 
jõudma. Üle mõistuse raske ülesanne, sest keha ei tahtnud 
kuuletuda. Sammsammult nihkusin koridori poole, ent 
teekond oli vaevalisem, kui olin arvanud. Ainult tahtejõud 
hoidis mind püsti.

Esikusse pääsemiseks ei olnud muud võimalust kui 
mööduda köögist ja mul polnud õrna aimugi, mida ta seal 
teeb. Süda peksis hirmust, kui ülima ettevaatusega ukse
piida tagant kiire pilgu heitsin, et näha, kus ta on. Vaiksed 
katkendlikud hingetõmbed kajasid mu enda kõrvus vastu 
nagu õudusfilmis enne kõige jubedamat stseeni. Olin val
mis selleks, et mind märgates tormab ta otsejoones mulle 
uuesti kallale, kuid õnneks röötsutas ta lahtise akna peal ja 
kummutas õlut.

Hiilisin koridori. Tossude järele kummardudes käis 
seest terav valuhoog läbi. Vaevu suutsin summutada karja
tuse. Toetasin ruttu kätega jalatsikapile ja püüdsin lihtsalt 
hingata, kuni suurem iiveldus üle läks. Kuidagimoodi sain 
juba tossud jalga, kui kuulsin, kuidas ta akna kinni pani. 
Paaniliselt katsusin haarata kapi pealt võtmeid ja telefoni. 
Ja siis loomulikult kukkusid võtmed maha. Aeg peatus.

Ta ilmus esikusse stoilise rahuga, justkui oleks teadnud, 
et seisan seal nagu hirmust halvatud hiir. Millegipärast oli 
see rahu õõvastavam kui tema raevupursked.

„Noh, libu, oled jalad alla saanud, nagu ma näen? 

Pole viga, küll ma jõuan sulle veel selgeks teha, et sellise 
mehega nagu mina nii ei käituta. Kas sa tõesti arvasid, et 
võid mõne teisega minu selja taga hullata? Ainult mina 
võin sind keppida! Saad aru? Ainult mina! See vist ongi see, 
mida sa praegu norid? Et keegi sind räigelt nussiks?”

Nägin ta silmis tiirast pilku. Kas tõesti võis mõnda ini
mest üles kütta vägivald?

Võis. Olin seda kunagi juba kogenud.
„Ei!” karjatasin ja kükitasin maast võtmeid võtma. 
Kui olin need kätte saanud, proovisin värisevate kätega 

võtit lukuauku toppida. Tema aga lihtsalt seisis ja vaatas 
irvitades mu rapsimist, nagu naudiks seda, et saab minuga 
mängida. Kui ust lahti keerata üritasin, hakkas ta minu 
poole liikuma. Rabistasin võtmega, ise kogu aeg üle õla 
tema poole kiigates. Vastik naeratus ei kadunud ta näolt. 
Jätsin ukse kus seda ja teist ning vaatasin meeleheitliku 
pilguga ringi. Endale õieti aru andmata haarasin esiku
kapilt tühja vaasi ja hoidsin seda relvana peos.

„Kui lähemale tuled, siis kahetsed,” ütlesin hirmust 
kileda häälega.

Ta ainult irvitas vastuseks ja sirutas käe, et minust kinni 
haarata.

Ma lõin. Täiest jõust ja otse pähe. Vaas purunes miljo
niks killuks.

Viimane, mida nägin, oli tema üllatunud ilme, enne kui 
ta silmad pahupidi pöördusid ja ta tuhmi mütsuga põran
dale räntsatas. Kiskusin ukse lahti, vedasin end trepikotta, 
endal süda kurgus tagumas, ja keerasin ukse väljastpoolt 
lukku. Võtmed jätsin ette rippuma. Siis prõmmisin vastu 
naabrinaise ust.

„Palun! Tehke lahti! Mul on abi vaja!” hüüdsin hüstee
riliselt nuttes.

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.30

„Pooltoonid” on Annika Lõhmuse 
esimene romaan. Annika ütleb, et kuigi 
ta ei kasuta oma romaanis reaalselt 
eksisteerivaid tegelasi või päriselus 
juhtunud sündmusi, on ta inspiratsiooni 
leidnud oma 19 aastat kestnud 
muusikutööst. Sama ei kehti õnneks 
lähisuhtevägivalla kohta – sellega tal 
isiklikke kogemusi pole. Küll aga tundis 
ta vajadust sellest kirjutada, kuna kahjuks 
on see paljude naiste traagiline argipäev.



05/2020    7

NAISED, KELLEST MA  
ÖÖSITI MÕTLEN
Mia Kankimäki

Mida võiks 40. eluaastates lastetu naine oma eluga peale hakata? Istuda 
lennukisse ja rännata ajalooliste naiste – kartmatute maadeuurijate, 
andekate kirjanike ja kirglike kunstnike radadel.
 Soomlanna Mia Kankimäki, kelle raamat „Asjad, mis panevad südame 
kiiremini põksuma” (e.k 2018) rääkis tema elumuutvast matkast tuhande 
aasta taguse Jaapani õuedaami Sei Shōnagoni jälgedes, laseb end nüüd 
sütitada teistel inspireerivatel naistel. Tulusast ametist loobunud ja korteri 
maha müünud Mia sõidab Aafrikasse, et oma silmaga näha, kuidas seal 
sada aastat tagasi elas Taani kirjanik, paruness ja kohvifarmer Karen Blixen. 
Jaapanist otsib Mia abi depressiooni vastu ja loodab kohata maailmakuulsat 
kunstnikku Yayoi Kusamat, kes on elupõlise vaimuhaiguse kõrvalt suutnud 
vapustavat karjääri teha. Itaalias Firenzes köidavad Kankimäki meeli 
unustuse hõlma vajunud renessansiaegsed naiskunstnikud. Kui nemad olid 
sadu aastaid tagasi võimelised maailmas läbi lööma, miks siis mitte tema?
 „Naised, kellest ma öösiti mõtlen” on osalt reisikiri ja osalt elulooraamat: 
Kankimäki klaar proosa kirjeldab isepäiseid minevikunaisi, kes pole end 
lasknud heidutada ühiskondlikest reeglitest ja ootusest, ning viib lugeja koos 
nendega ümbermaailmareisile.

KLUBI SOOVITAB

LABORITÜDRUK
Hope Jahren
Raamat jutustab nii profes
sorist autori enda elust ja 
uurimistööst kui botaani
kast üldisemalt. Ta kirjutab 
ka sellest, kui keeruline on 
siiski veel naissoost teadlase 
tee tippu. Jahreni raamatu 
põhiteema on ellujäämine – 
elus, teaduses ja armastuses. 
Ta kirjutab ühtviisi paeluvalt 
nii inimestest kui taimedest 
ning tulemuseks on raamat, 
mille lugemisest saab tõelise 
elamuse.

TULI JA VERI 
George R. R. Martin 
Sajandeid enne „Troonide 
mängus” aset leidvaid sünd
musi asus Lohekivile elama 
Targaryenite Koda, ainus 
Valüüria Huku üle elanud 
loheisandate perekond. „Tuli 
ja veri” saab alguse legen
daarse Aegon Vallutajaga ja 
jätkab selle ikoonilise trooni 
nimel võidelnud Targaryenite 
põlvkondade elulugudega 
kuni kodusõjani, mis nende 
dünastia peaaegu lõhki 
kiskus.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Ehte Puhang
288 lk, pehme köide, 143 × 210 mm 
KOOD 48864

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Tarmo Vaarpuu
640 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 48307

TAVAHIND 
27.85

KLUBIHIND

22.30

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.70

OsaLavinia

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Triin Tael
384 lk, pehme köide, 143 × 200 mm 
KOOD 48369

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.50

OsaLavinia
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TELEKOKK JAZZ JA 
TEMA INIMESED
Kaasteeliste meenutusi
Koostanud Ene Ojaveski

Kuidas sai Rainer Härmist 1990. aastate Eesti kuulsaim telekokk Jazz? Millist 
elu elati eelmise sajandi lõpu legendaarseimas restoranis Eeslitall? Millistes 
ansamblites ja kellega koos Jazz pilli mängis? Millest koosneb Jazzu kuulus 
barbecuekaste?
 See raamat on kokku pandud Jazzu teekaaslaste meenutustest. Tööst 
restoraniköögis ja sellega kaasnevast stressist ning alkoholist, aga ka lõbusatest 
juhtumitest räägivad avameelselt Jazzu sõbrad, õpingu ja töökaaslased. Bändide 
Sundowners ja Who Cares tõusust ja hääbumisest jutustavad Jazzuga koos 
musitseerinud sõbrad. Jazzu barbecuehobist ja võistlustest pajatavad BBQ 
Symphony liikmed. Eemale pole jäänud ka Jazzu lähedased. Abikaasa Aile, pojad 
Aaron Thor ja Mattias, vend Silver ning onu Peeter toovad lugejateni teleekraanil 
alati säranud Jazzu koduse poole.
 Raamatu lõpust leiab Jazzu toitude retseptid koos piltidega. 

Kirjastus Varrak
Koostanud Ene Ojaveski
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 48871

KOKANDUS

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.50„Kulinaaria on kunst. Ja nagu kõigi 
kunstivaldkondade puhul on ka siin 
õnnestumise mõõduks tulemus. Tulemus, 
mille taga on looja. Meister. Kokk, kelle 
tegemisi jälgides võid sa ühe hetke jooksul 
mõista toiduloomise olemust. Nagu oli mul 
võimalus seda paar korda tajuda, seistes 
köögis toimetava Jazzu kõrval. Kui sai kohe 
selgeks, et tegemist on oma alale tõeliselt 
andunud meistriga.”

David Vseviov, ajaloolane

BBQ JA GRILLIMINE

„Kui naine teeb süüa, siis ta ka räägib telefoniga, toob samal ajal last lasteaiast, 
triigib pesu ja vaatab televiisorit. Kui mees teeb süüa, siis ta sellega ainult tegelebki. 
Tavaliselt mitterutiinsetel ja pidulikel puhkudel on mees see, kes süüa teeb. Grill 
pole ka igapäevane kartulikoorimine. Seal on sellist macho-teemat ka: rasked ahjud, 
lõõmav tuli, raud, õlu, suured lihakäntsakad. Teisalt on grillimine sotsiaalne tegevus, 
mida üksi ei harrastata.” – Telekokk Jazz

Loe edasi lk 117

„Raamat, mida käes hoiad, võiks olla kohustuslikuks lugemiseks noortele, 
kes on otsustanud sukelduda kokandusmaailma, et aidata neil mõista eesti 
toidukultuuri arengut kokandusmaastikul tegutsenute silmade kaudu.”

Angelica Udeküll, peakokk
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KOKANDUS

VORSTI TEGEMISE RAAMAT
Kertu Lukas, Ilse Metsamaa, Renee Altrov

Omal käel vorstivalmistamise eelis on see, et saad ise valida parima 
tooraine ja endale sobivad maitsed. Vorstivalmistamine võib olla ka 
sotsiaalne tegevus – sõpradega koos on tore ette võtta suurem vorstitegu 
ning katsetada eri tekstuure ja maitseid. Ja kui põhitõed on selged, võib 
igaüks valmistada oma lemmikvorsti.
 Raamatus jagavad autorid oma tähelepanekuid ja aja jooksul lihvitud 
oskusi vorstide valmistamisel. Kuidas valida toorainet ja kust seda hankida, 
millised on erinevad tehnikad ja palju muud. Kuidas valmistada ahjuvorste, 
toorvorste, suitsuvorste, rupskivorste, verivorste, keeduvorste ning 
vinnutatud vorste. 
 Igaühest võib saada vorstimeister!

TOORJUUSTU- 
JA ŠOKOLAADI-
KOOGID*
Lena Söderström 
Rootsi toiduajakirjaniku ja 
kokaraamatute autori Lena 
Söderströmi imekaunis 
raamat vallutab kindlasti iga 
koogisõbra südame. Kreem
jad ja rikkalikud toorjuustu
koogid on mere tagant meie 
kohupiima kookide kõrvale 
tulnud selleks, et jääda. 
Selle raamatu silmatorkavalt 
ahvatlevad ja uudsete koos
lustega toorjuustukoogid on 
koogirepertuaarile oodatud 
värskendus. 

SÖÖME ROHTU*
Toidud metsast ja  
mere äärest
Liina Karron,  
Katrin Press 
Eestimaa loodus pakub söö
davat kraami ja isu äratavat 
inspiratsiooni igal aastaajal. 
Raamatu peategelasteks 
on söödavad taimed alates 
esimestest kevadistest kase
lehtedest kuni süda talviste 
kuuse okasteni, sekka ka 
teadatuntud umbrohtusid 
ja üllatusi otse rannaliivalt. 
Retseptiloendist leiab rooga
sid oblikasupist põdrakanepi
pavlovani, nii taimetoitlastele 
kui ka omnivooridele. 

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Kersti Olsson
120 lk, kõva köide
195 × 224 mm
KOOD 696260

Kirjastus Rahva Raamat
216 lk, kõva köide
117 × 240 mm
KOOD 693542

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

Kirjastus Varrak
160 lk, kõva köide 
170 × 240 mm
KOOD 48642

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.30

METSSEA-AHJUÕUNA VORST APELSINI-PORRUVORST 

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

MAALEHE 
VAARIKARAAMAT*
Liina Arus, Mailis 
Vinogradov
Vaarikas on paljude lemmik
mari. Eelmise põhjaliku vaarika
raamatu ilmumisest on varsti 
möödas 20 aastat. Vahepeal 
on lisandunud hulk huvitavaid 
sorte ning täienenud kasvatus
tehnoloogia. Siit saate soovitusi 
istandiku rajamiseks ja hooldu
seks, multšide kasutuseks, väe
tamiseks, vaarikate paljunda
miseks, toestamiseks jm. Suur 
osa raamatust on pühendatud 
vaarika haigustele ja kahjuritele. 

PUUDE JA PÕÕSASTE 
LÕIKAMINE
Sulev Järve, Väino Eskla
Puude ja põõsaste üheks 
oluliseks hooldustööks on 
nende okste lõikamine ja võra 
kujundamine. Sellega saab 
reguleerida taimede kasvu ja 
kuju, õitsemist ja viljakandvust, 
tervist ja vastupidavust. Raa
mat on täiendatud kordustrükk, 
kus praktikutest autorid jaga
vad tarkusi selle kohta, kuidas 
puude ja põõsaste arengusse 
sekkuda nii, et sellest saaksid 
kasu nii nemad kui ka meie.

ROOSID EESTI 
AEDADES
Mart Ojasalu
Raamat annab ülevaate 
rooside kasvatamisest, roosi
aedadest ja –aretusest Eestis 
viimase saja aasta jooksul. 
Roosid on erinevate tunnuste 
alusel jaotatud rühmadesse, 
millest igaüht tutvustatakse 
ka selles raamatus. Siin leidub 
ka autori 50aastasele koge
musele tuginevaid näpu
näiteid rooside kasvatamiseks, 
paljundamiseks, hooldamiseks 
ning roosihaiguste ja –kahju
ritega võitlemiseks. 

AIAKAHJURID
Kutsumata külalised aias
Tiit Koha
Autoril tekkis mõte pildistada 
kõiki kahjureid, keda ta oma 
aias mõne aasta jooksul mär
kas. Raamatust leiab rohkem 
kui 50 kahjuri tutvustuse, aga 
ka kasulike putukate nimekirja. 
Tervisele on parem, kui tõrjuda 
kahjureid taimsete vahendi
tega. Vahel tuleb siiski kaaluda 
ka keemiliste tõrjevahendite 
kasutamist. Käsiraamat annab 
soovitusi ja nõuandeid, kuidas 
kutsumata külalisi tõrjuda.

Kirjastus Hea Lugu
168 lk, pehme köide, 115 × 200 mm
KOOD 645284

Kirjastus Varrak
176 lk, kõva köide, 210 × 265 mm
KOOD 46723

Kirjastus Varrak
192 lk, poolpehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 18812

Kirjastus Varrak
160 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 44187

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

9.00

AIANIPIRAAMAT*
Eva Luigas
Igal aiaomanikul, eriti algajal, 
tekib aias toimetades pidevalt 
küsimusi. Tean omast käest, 
et kogemuste lisandudes 
küsimused paraku ei vähene. 
Sellest raamatust leiab huvi
line vastused küsimustele, 
millele olen oma aialoengutes 
pidanud vastama. Samuti 
jagan neid nippe, mille olen 
ise leiutanud või teistelt kuul
nud ning oma aias edukalt 
kasutanud. 

LILLEAED 3*
Võluv mitmekesisus
Kaja Kurg, Aivar Kaljuste, 
Heli Viedehof, Aarne Kähr 
Taimedega toimetamine tõs
tab tuju ja rõõmustab meelt. 
Otsiva vaimuga aiarahvas 
tahab alatasa avastada 
kogeda midagi uut. Raamat 
„Lilleaed. Võluv mitmekesisus” 
ärgitab ampliaiandust aren
dama, sõnajalgu ja pelargoone 
kasvatama ning lõhnaaeda 
looma, seda ka napimale 
pinnale.

Kirjastus Hea Lugu
128 lk, pehme köide, 147 × 210 mm
KOOD 601082

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
240 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 696369

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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SÜNNIPÄEVAPAKKUMINE. RAAMATUKLUBI SAAB 22!

MIKAEL KARVAJALG
Mika Waltari
Romaan kujutab soome päritolu 
noormehe Mikael Karvajala elu ja 
seiklusi varauusaegses Euroopas. 
Peategelase pilgu läbi saab lugeja 
tuttavaks olulisemate poliiti
liste, majanduslike ja religioos
sete sündmustega Euroopas 
16. sajandil, ajal, mil sarnaselt 
tänapäevaga leidsid aset suured 
muutused

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Saluri
744 lk, kõva köide
145 × 215 mm

KOOD 47775

101 EESTI MONUMENTI
Raul Vaiksoo
See raamat on monumentidest, 
s.o mingitest tähistest, mis on 
rajatud kellelegi või millelegi. 
Ehkki skulptor või arhitekt 
on monumendi kujundamisel 
väga tähtis, on selles raamatus 
keskendutud eeskätt vastavale 
isikule või sündmusele, kellele 
või millele on monument 
püstitatud. 

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

KOOD 43470

VIKTORIAANID
A. N. Wilson
19. sajandil toimusid maailmas 
suuremad muutused kui ühelgi 
varasemal ajastul ja selle draama 
kesksed osatäitjad olid britid. 
Autor käsitleb  kirjanikke, riigi
mehi, teadlasi, filosoofe ja sõja
väelasi, kelle elu ja arusaamad 
selle ajastu pöördelist ajalugu 
kõnekalt illustreerivad.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randma,  
Peep Ilmet, Tõnis Värnik
678 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 44934

101 EESTI NÕUKOGUDE AJA 
EHITIST
Karin Paulus
Nõukogude Eesti ehituskunst on 
rabav ning tummine. Autor on 
valinud raamatusse piltilusad 
arhitektuuriteosed, ajastule 
iseloomulikud kurioosumid, 
tüüpmajad, stiiliikoonid ja 
väikesed väärt projektid. Avatud 
on nõukogude aja stilistilist paletti 
stalinistlikust toretsemisest 
modernismi kasinusse.

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

KOOD 45191

TAVAHIND 
32.50

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

5.00

KRISTALLID
Tervendamisest ennustamiseni
Sarah Bartlett

Kristallide abil saate end terven
dada, eluenergiat suurendada 
ja langetada tähtsaid otsuseid. 
Lisatud on ka soovitused, kui
das kristalle valida ja nende eest 
hoolitseda. Õpetatakse rakendama 
ja tõlgendama kõige tuntumate 
kristallide omadusi suhete, töö ja 
karjääri ning kodu hüvanguks. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere
192 lk, kõva köide
170 × 229 mm

KOOD 38674

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

5.00

VÕIDUJOOKS ROMANOVITE 
PÄÄSTMISE NIMEL
Helen Rappaport

Miks ei õnnestunud tsiviliseeri
tud maailmal päästa Vene vii
mast keisriperekonda bolševike 
haardest, mis viis lõpuks julma 
mõrvani? Rohkete ajalooliste 
üksikasjade koostoimes avaneb 
lugeja ees panoraamne pilt mur
delisel ajalooperioodil tegutseva
te inimeste võimaluste piiridest. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lauri Vahtre
336 lk, kõva köide
145 × 215 mm

KOOD 44477

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

REHEPAPP EHK NOVEMBER
Andrus Kivirähk

Rängas olukorras mõisahärrade 
rõhumise all ei jää eesti rahval 
muud üle kui krabada endale 
kõike, mida kätte saab, olgu siis 
naabri sahvrist, mõisaaiast või 
teede ristmikul vanakurja käest. 
Loomulikult varitsevad ka tondid 
ja kollid, et palju kannatanud 
küla inimestele veelgi kurja teha.

Kirjastus Varrak
200 lk, kõva köide
135 × 205 mm

KOOD 2481 

TONT JA FACEBOOK
Andrus Kivirähk

Andrus Kivirähki uusim 
lasteraamat sisaldab lugusid 
kärbsepirukast ja tatipuust, 
täispuhutavast vanaisast ja 
laulvast kuusepuust. Aga 
lugeda saab ka musimaiast 
herilasest, imelisest ketšupist, 
karvasest sülearvutist, saabas
tega supist ning veel paljudest 
kummalistest tegelastest. 

Kirjastus Varrak
128 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 347225

TAVAHIND 
15.900

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
15.45

KLUBIHIND

7.00
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KOOLILÕPUKINGITUSEKS 

TEADUS*
Põnevaid seiku teaduse 
ajaloost
Nuria Penalva
Inimene on nii füüsilise kui ka 
vaimujõu abil üritanud ikka jälile 
saada maailma saladustele ning 
leiutanud kõiksuguseid sead
meid, et ellu jääda ja elujärge 
parandada. Selles raamatus 
tutvustatakse kronoloogilises 
järjestuses ajaloo tähtsamaid 
teadussaavutusi, hõlmates kõiki 
olulisemaid valdkondi: geomeet
ria, meditsiin, füüsika ja keemia 
jne.

EESTI TAIMEDE 
KUKEAABITS
Toomas Kukk
Ülevaatlik taimemääraja 
hõlmab metsa ja niidutaimi, 
umbrohtusid ja prahitaimi ning 
soo ja veetaimi. Raamat käsit
leb 1333 liiki ja alamliiki taimi, 
mis ongi suurem osa Eesti 
piiridest leitud metsikult loo
duses kasvavatest taimedest. 
Uuest, täiendatud väljaandest 
leiab kõik Eestis praegu kaitse 
all olevad taimeliigid. Tahvlitel 
kujutatud taimedele on lisatud 
nüüdisaegsed levikukaardid.

KOSMOS*
Küsimused ja vastused 
maailmaruumist huvilisele 
lapsele
Ene Ergma
Kosmos on justkui hiiglaslik 
füüsikalaboratoorium, kus 
katseid korraldab kõige täp
sem katsetaja – loodus ise. 
Meile annab ta suuremeelselt 
vaatleja rolli.

Selles raamatus on ainult kil
luke mõistatustest, mida ast
ronoomid on suutnud viimase 
sajandi vältel lahendada.

TUGEV AJU
Kuidas liikumine ja treening 
sinu aju tugevdavad
Anders Hansen  
Kas tahad, et taluksid paremini 
stressi, tunneksid end reipa
malt, et sul oleks parem mälu, 
et oleksid loovam ja oskaksid 
paremini puhata? Tänapäeva 
ajuuuringud näitavad, et 
regulaarne füüsiline koormus 
suurendab ajupotentsiaali 
rohkem kui sudokud, ristsõnad 
ja tervisetooted kokku. Raa
matust saab vastused, kuidas 
peaksid tulemusteni jõudmi
seks liikuma.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Kristiina Raudsepp
160 lk, kõva köide, 195 × 265 mm
KOOD 696352

Kirjastus Tammerraamat
68 lk, kõva köide, 210 × 210 mm
KOOD 690152

Kirjastus Varrak
416 lk, kõva köide, 165 × 235 mm
KOOD 44262

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar
256 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 42589

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

TEADMISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA*
Geenius
Peter Chrisp 
Rohkete illustratsioonidega, 
faktidest tulvil viktoriiniraa
matust leiad üle 50 testi, mis 
pakuvad rohkelt nuputamist, 
üllatusi ja ahaaelamusi. See 
annab võimaluse avardada 
oma silmaringi kõikvõima
likes erinevates valdkon
dades: füüsikas, filoloogias, 
astronoomias, geograafias, 
bioloogias, keemias, ajaloos, 
muusikas, spordis, kunstis … 
Küsi, vasta ja kontrolli!

KUIDAS KEHA 
TÖÖTAB?*
Marcus Johnson
Rohkete ning detailsete 
illustratsioonidega raamat 
selgitab inimkeha arenemise 
lugu, selle toimimist ja funkt
sioone ning annab põhjaliku 
ja illustratiivse ülevaate kogu 
organismist: närvisüsteemist, 
luustikust ja lihaskonnast, 
ajuehitusest ja funktsioo
nidest, erinevate organite 
toimimisest, vereloomest 
ning paljust muust kuni raku 
ehituse ja DNAni.

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Kuldar Traks, MariLy Tiitsmaa
192 lk, kõva köide, 222 × 282 mm
KOOD 043752

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Jane Tooman
64 lk, kõva köide, 235 × 280 mm
KOOD 043509

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

10.90
TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Mai  
klubiraamatu 

autori varasem, 
ülipopulaarne 

teos

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

ÕPILASE KUNSTI 
ENTSÜKLOPEEDIA
Suurepärase pildimaterjaliga 
ja põnevatest faktidest tulvil 
entsüklopeedia tutvustab 
maalikunsti arengut alates 
esiajaloolistest koopamaa
lidest kuni „Mona Lisa” ja 
kaasaegse tänavakunstini. 
Teoses antakse ülevaade 
maailmakuulsatest skulp
tuuridest, nagu terrakota
sõdalased või Michelangelo 
„Taavet” ja teised. Samuti 
tutvustatakse fotograafiat ja 
selle ajalugu.

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA
Millal ja kus hakkasid pöör
lema esimesed rattad? Kes 
lõi interneti? Kuhu hakatakse 
reisima kosmoses? Sellest 
kõigest räägitakse käesolevas 
põnevate faktide, ajajoonte 
ja kvaliteetse pildimaterjaliga 
entsüklopeedias, mis hõlmab 
meie maailma kujundanud 
teedrajavaid ideid, inimesi ja 
tooteid. Raamat on pühen
datud suurtele leiutistele ja 
suurtele leiutajatele läbi ajaloo.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
208 lk, kõva köide, 220 × 282 mm
KOOD 44408

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
304 lk, kõva köide, 220 × 282 mm
KOOD 46785

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
27.00

KLUBIHIND

18.90

Komplekt: 

EESTI VABADUS-
SÕJA AJALUGU  
I JA II OSA
Koostajad: Hellar Lill, 
Lauri Vahtre, Peeter 
Kaasik, Toe Nõmm, Taavi 
Minnik, Tõnu Tannberg, 
Toomas Hiio, Urmas Salo
„Eesti Vabadussõja ajaloo” 
esimeses köites antakse üle
vaade Vabadussõja eelloost, 
taganemisest ja vastupeale
tungist ning kevadistest 
lahingutest. Seda osa Vaba
dussõjast võiks tinglikult 
nimetada sõjaks Eesti pärast. 
Teises köites kirjeldatakse 
Eesti vägede võitlusi väljas
pool Eesti piire, mille käigus 
jõuti Petrogradi ja Riia alla 
ning Pihkva ja Jēkabpilsi taha. 

Kirjastus Varrak 
560 + 551 lk, kõva köide
168 × 240 mm
KOOD 334537

TAVAHIND 
38.00

KLUBIHIND

32.90

 

ELU PRESIDENDI KÕRVAL*
Naina Jeltsina

Selle raamatu on oma mälestuste põhjal kirja pannud Boriss 

Jeltsini abikaasa Naina Jeltsina. Esialgu lastele ja lapselastele 

jäädvustatud memuaaridest on suur osa seotud Venemaa 

esimese presidendi Boriss Jeltsiniga, kellega Naina elas koos 

üle viiekümne aasta. Saame teada, kuidas nad kohtusid, 

kuidas arenesid nende suhted, kuidas kasvas nende pere. 

Mälestused hõlmavad pika ajavahemiku 1930. aastatest 

kuni meie päevini, pakkudes ajalooliselt huvipakkuvat ja 

ehedat pilti elust Venemaal. Raamatut illustreerib üle 100 

mustvalge ja värvifoto autori noorpõlvest, Jeltsinite eraelust 

ja presidendipaari ametlikest visiitidest. 

101 VIISI, KUIDAS 
VÄHENDADA ÄREVUST* 
Praktilised harjutused, mis aitavad jõuda rahuni ning 
vabaneda hirmudest, foobiatest ja paanikahoogudest
Tanya J. Peterson

Ärevus ja paanika on viimasel ajal jõudsalt kasvanud 

probleem seoses maailmas toimuvate muutustega. Mure ja 

teadmatus tuleviku pärast, töökaotus, pingestunud suhted 

kodus või oskamatus üksi olla on soodne pinnas selle teema 

kerkimiseks. Praeguse aja võtmeküsimuseks ongi, kuidas 

muutustega toime tulla sel äreval ajal. Kuidas ennast aidata 

ja milliseid praktilisi nippe ärevuse või paanikahoogude 

ajal ise või kogenud terapeudi abiga rakendada, seda kõike 

pakub see raamat kuhjaga.

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Liivia Anton
352 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 669981

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

Kirjastus Pilgrim
240 lk, pehme köide
135 × 200 mm
KOOD  099191

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90
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TERAV PLIIATS 5/2020

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 780045

BOONUSPUNKTIDE KASUTAMISEST

22. maiks 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.  

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

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.
•  Ekirja teel, postiga või telefonitsi tellides tuleb boonuspunktide 

kasutamise soovist teada anda tellimust tehes.

Kõigi Raamatuklubi liikmete vahel, kes ostsid 
märtsis klubiraamatu „Minu esimene elu”, loosisime 
välja 2 × 50 eurost PILETILEVI kinkepiletit.

Võitjateks osutusid M. Raam Tartust ja J. Luikmel 
Tallinnast. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Naina Jeltsina on kirjutanud 
mälestusteraamatu „... kõrval”.

2. „Pooltoonid” on Annika Lõhmuse 
... romaan.

3. Eripakkumises on „101 Eesti ...”.

4. Mia ... raamat kirjeldab  
isepäiseid minevikunaisi,  
kes pole end lasknud 
heidutada ühiskondlikest reeglitest.

5. Üks tõsisemaid sõltuvusi  
on tänapäeval ... 

6. Müstiline mees Venemaa ajaloos, 
kellest Douglas Smith on kirjutanud 
haarava biograafia.

7. Eesti näitleja, kes õppis 
psühholoogiks ja töötab edukalt oma 
mõlemal erialal. 

8. Telekokk Jazzu kodanikunimi on ... 

9. Ristsõnaajakiri, milles on 
tavapärasest rohkem kirjandust 
puudutavat ainest.

10. „Troonide mängu” eelloo jutustab 
George R.R. Martin raamatus ...

11.  Ene Ergma sulest on noorele 
lugejale ilmunud raamat...

12. Lena Söderström õpetab tegema 
parimaid ...kooke.

13. Uue ja vahva „Aianipiraamatu”  
on kirjutanud ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–19.00 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

KURESSAARES:
Kauplus Knopka, Saare Selver
Tallinna mnt 67
Suletud alates 1.05.2020 

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
Suletud kuni eriolukorra lõppemiseni
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Foto Daisy Lappard /  
 Õhtuleht
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
Ajutiselt suletud
Kauplus Charlot,  
Tartu Lõunakeskus, Ringtee 75
Suletud alates 1.05.2020 

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
Suletud kuni eriolukorra 
lõppemiseni

VÕRUS:
Kauplus Charlot
Jüri tn 35
Suletud alates 
01.06.2020

 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, 
 Ekirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti oma 

nime, klubiliikme numbri või telefoni
 SMSsõnumiga: 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 eposti aadressi, informeerime 
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul, kui 
soovid ekirjadest loobuda, saad seda teha ekirja lõpus oleval 
meiliaadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata 

www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. mai

Värske info leiad  
https://varrak.ee/
kontakt-ja-poed/
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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MEES, KES OTSIS 
OMA VARJU
Millenniumi sarja 
5. raamat
David Lagercrantz

Lisbeth Salander 
kannab karistust 
naiste vanglas, kus 
satub vastuollu mitte
ametliku juhi Benitoga. 
Ülipõnev lugu kõneleb 
riigipoolsest üle
kohtust ja varjudest 
Lisbethi lapsepõlves.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud KadiRiin Haasma 
348 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 41421

KORTERIKAASLANE
Beth O´Leary

Tiffy vajab kibekii
resti odavat elupaika, 
öövahetustes töötav 
Leon aga sularaha. Leon 
on ainult ühe voodiga 
korteris päeviti, kui 
Tiffy on tööl, ning üle
jäänud ajal on see Tiffy 
päralt…

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Evelin Banhard
336 lk, pehme köide
150 × 210 mm

KOOD 47485

RASPUTIN
Usk, võim ja  
Romanovite langus
Douglas Smith

„Rasputin” ei ole 
pelgalt erakordse ja 
nimeka mehe üksik
asjalik biograafia, vaid 
ka kaasahaarav kirjel
dus katastroofi suunas 
vankuva keiserliku 
Venemaa loojangust.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Elle Vaht 

824 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 44446
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Kirjastus Varrak
Sari „101 Eesti…”

223 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 44972

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
33.70

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

5.00
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101 EESTI 
AJAKIRJANDUSPALA
Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste
Selle raamatu sisuks on lood eesti ajakirjandusest. Siin on 
lugusid ajalehtedest, ajakirjadest, tele ja raadiosaadetest. 
Kõneks tulevad kuulsad algatajad, nagu Perno Postimees ja 
Eesti Ekspress, institutsioonideks muutunud metuusalad, 
nagu Postimees ja „Aktuaalne kaamera”, ning suured 
üksikhetked, nagu „Täna 25 aastat tagasi” ja „Horoskoop”. 
On lugusid nii suurtest ajakirjandusinimestest kui ka 
ajakirjanduslikest nähtustest, nagu uudis ja surmakuulutus, 
tsensuur ja honorarid, toimetuseruumid ja ajakirjanike 
harimine. Ja lõpuks tulevad kõneks ka ajakirjanduse kuulsad 
lendsõnad ja fraasid, nagu hapukurgihooaeg ja Rakvere 
raibe.
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