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ГЛАВА

ШЕСТАЯ
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

Лао-цзы

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT

Kevad õilmitseb ja näib, et 
hakkame vahepealsest keerulisest 
ajast toibuma. Enamik meist tuleb 
sellest välja ja läheb edasi. Ehk 
oskame üksteist nüüd rohkem 
hoida ja lähedaste seltsis olemist 
veel enam väärtustada kui varem. 
Paljude elu on siiski muutunud. 
Olgem siis neile toeks, kus see 
vähegi meie võimuses on.

Juuni klubiraamat „Kirgastumine” 
on mõjus raamat. Autor räägib 
tavatu avameelsusega ka 
raskeimatest hetkedest oma elus, 
haigusest, vaimsest arengust läbi 
keeruliste kogemuste. Enamasti ei 
taha me elu tumedamale poolele 
mõelda, ent mingis eluetapis 
puutume sellega kokku kõik. 
Paljud meist tunnevad sidet 
ka lähedastega, kes lahkunud 
juba pikkade aastate eest. Kuigi 
Rudenko raamat räägib palju 
surmast ja üleloomulikest 
kogemustest, on see tegelikult 
vägagi helge ja lohutav, kohati 
rasketeks olukordadeks täiesti 
praktilisi juhiseid andev. Vahel 
on väga tervendav rääkida ka 
tabuteemadel ja põhilisena jääb 
kõlama positiivne sõnum: lase 
lahti, andesta, ela!

Seega siis - lisaks põnevusele ja 
närvikõdile, mis meediumite ja 
teispoolsusega ikka kaasneb, on 
sellel raamatul ka sügav sisu. 

Rõõmsate kohtumisteni taas-
avanevas maailmas!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

SELGELTNÄGIJA
PILGU LÄBI

Kuidas Sulle tundub, kas eestlased on esoteerikahuviline rahvas?
Et esoteerikahuvilisi eestlasi on üllatavalt palju, näitavad nii selleteemaliste saadete 
vaatajanumbrid kui vaimsust toetavate kursuste ja laagrite suur populaarsus. Päris 
tihti juhtub, et astub inimene minu juurde ja uurib: puutusid „Selgeltnägijate tule
proovi” saadet tehes nõidade ja maagidega lähedalt kokku, ütle, kes nendest sulle 
eriti silma jäi, mul oleks nii vaja temaga rääkida. Ja need on teinekord lausa mitme 
kõrgharidusega inimesed, kes minult meediumite kontakte uurivad. Inimestel on siin 
maises elus tõesti raske leida lootust ja tuge, hingemaailma uurides loodavad nad seda 
sealt saada. Tihti saavadki. 

Kes on need inimesed, kes kandideerivad saatesse „EESTI SELGELTNÄGIJATE 
TULEPROOV”? Kui paljud neist on tõeliste võimetega ja kas on ka bluffijaid? 
Selgeltnägijate võimeid näitavasse saatesse kandideerijate hulgas on väga erisugust 
rahvast. Mina ei oska kindlasti hinnata nende võimete tõelist olemasolu või selle puu
dumist, aga nemad ise näivad vankumatult uskuvat sellesse, mida nad teevad, näevad 
ja õpetavad. Vaatan igat saatesse kandideerijat pigem sellise pilguga, kas tema olek on 
maailma ja inimeste suhtes heasoovlik. 

Kes saate võidavad? Kas võitjad on alati kõige tugevamad selgeltnägijad või oleneb 
see veel millestki (esinejanärvist, heast õnnest)?
Kes saate võidab, oleneb väga paljudest asjaoludest. Igal osalejal on mingi valdkond, 
milles ta end tugevana tunneb, küsimus on aga selles, kas ta saate formaadist lähtuvalt 
oma tugevat külge kasutada saab ja oskab. Ja kindlasti mängib saate võitja selgumisel 
rolli osaleja karisma. Seda nägime saadet tehes eriti selgelt hooajal, kui toimusid ava
likud salvestused peaaegu igas Eestimaa nurgas – inimesed piirasid alati võttepäeva 
lõpus ümber just need osalejad, kellest kiirgas nii turvalist ja heatahtlikku aitamissoovi 
kui ka sisemist enesekindlust. Kusjuures needsamad osalejad jõudsid ka finaali. 

Meie seekordse raamatu autor Timofei Rudenko puudutab palju surmateemat ja 
suhtleb lahkunute hingedega? Mida tema raamatust ja maailmavaatest arvad? 

Meie juunikuu 
klubiraamatut sirvis 
armastatud saatejuht 
EVE KALLASTE.
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ГЛАВА

ШЕСТАЯ
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.

Лао-цзы
Viimane äraütlemise päev 

22. juuni

SELGELTNÄGIJA
PILGU LÄBI

Timofei Rudenko raamatu keskmes on teemad, millega me 
kõik vältimatult varem või hiljem kokku puutume ja mis pane
vad meid küsima, kas inimesel on hing ja mis see selline on. 
Mis toimub, kui me sureme? Kas pärast surma on veel midagi? 
Kuidas saada üle lähedase inimese kaotusest? Rudenko räägib 
hinge kestvusest ja taassünnist sarnaselt nende autoritega, kes 
on dokumenteerinud juhtumeid, kus koomast välja tulnud 
inimesed jagavad kogemusi teispoolsusest. Rudenko käsitlus 
hinge surmajärgsest teekonnast on üpris sarnane ka nende raa
matute hämmastavate lugudega, milles jagatakse regressiooni
teraapia käigus hingeteemalisi õppetunde saanud inimeste 
elumuutvaid kogemusi. Kui enamasti on selle valdkonna popu
laarsete raamatute autorid meditsiinilise haridusega spetsialis
tid, kes on isiklike vapustuste tõttu oma teaduslikku maailma
vaadet laiendanud, siis Timofei Rudenko on esmapilgul lihtsalt 
üks Novosibirski noormees, kelle perekonna traagikast alguse 
saanud teekond elu ja surma kokkupuutepunktide uurimise 
suunas sai alguse tavalisest hruštšovkast. Ta oli meditsiini
töötajate poeg, ent tema peres polnud võõrad ei vaimsed 
probleemid ega esoteerika. Ometi tekib lugedes tunne, et piir 
vaimse tervise ja haiguse vahel on vägagi hägune. Just reaalsuse 
ja ebareaalsuse ning elu ja surma vahelistel piiridel toimub see, 
mille vastu Timo fei kõige rohkem huvi tunneb. Raamat on küll 
kohati päris rasketel isiklikel teemadel, kuid siiski pigem helge. 
Rudenko vaimse kasvamise lugu on tänapäevaselt kirja pandud 
ja sujuvalt loetav, tema läbiv sõnum on, et me peaksime oma 
probleemidesse üldiselt lihtsamalt suhtuma ja surma mitte 
kartma. Ta loodab, et kui saab olla abiks, et inimesed enne 
teispoolsusesse jõudmist oma vaimu ja mõistust kasvatavad, siis 
on ta oma ülesande täitnud. 

Teenindus
punktides
veel 10% 
soodsam

14.31

KIRGASTUMINE
Lase lahti, andesta, ela
Timofei Rudenko

Timofei Rudenko meediumianne viis ta võidule Venemaa 
telekanali TNT menusaates „Selgeltnägijate tuleproov”. 
Kuidas andekas meedium arendas oma selgeltnägemis
võimeid? Mida tunneb hing pärast surma? Kuidas 
vabaneda hirmudest? Kuidas õppida hüvasti jätma, 
andeks andma endale ja lähedastele ning elu 
tervistama?
 Sellest kõigest räägib autor oma raamatus. See on 
avameelne jutustus elust täis dramaatilisi sündmusi. 
Inimese lugu, kes leidis tee pimedusest valgusse.

„Kui ma näen, kuidas minu võimed aitavad inimeste saatust 
paremaks muuta, siis saan aru, et kõik pole olnud asjata. 
Tasus minna „Selgeltnägijate tuleproovi” ja võita.  
Kõigi nende inimeste pärast.”

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Tallo
248 lk, kõva köide, 136 × 206 mm
KOOD 48925

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
22.90

Selgeltnägijate 
tuleproovi 19. hooaja 
võitja
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Mis toimub, kui me sureme? Surmaga kõik ei lõpe, midagi
seal kindlasti on… Enamus inimkonnast usub seda ühel
või teisel viisil. Selles raamatus räägib oma nägemustest ja
mõtestab lahkunute hingedega suhtlemise kogemusi Venemaa
selgeltnägijate tuleproovi 19. hooaja võitja TIMOFEI RUDENKO.

Rahu olgu sinuga, rändur. Ära karda. Ma ei soovi sulle kurja. Muide, selles 
imetabases ja salapärases maailmas, kuhu sa peagi paeluva teekonna ette 
võtad, pole kurja ega head. Need on inimlikud, liiga inimlikud kategooriad. 
/---/ 
Miks sa õlgu kehitad?

Mul on teiste inimestega võrreldes täielikum ettekujutus kõiksusest ja 
elust. Minu anne võimaldab mul näha, kuidas on üles ehitatud universum. 
Näiteks kassid näevad valguse spektrit, mis jääb inimese silmale taba-
matuks, mina aga arendasin endas välja võime näha teisi maailmu. Kui 
narkomaanid tarvitavad teatud aineid, näevad nad hallutsinatsioone – see 
on aju häälestamine teistele sagedustele. Niisamuti suudab ka minu aju 
õigesti häälestatult näha hulganisti teisi maailmu. See aitab mul aru saada 
universumi ehitusest. Ma räägin sulle sellest.

      Vähe sellest, keerulistes küsimustes pöördun ma nõuannete saami-
seks elust lahkunud inimeste poole. Nemad näevad meie maailma suure-
mas mõõtkavas ja nende hinged on juba evolutsiooni läbi teinud, mistõttu 
nad pakuvad globaalsemaid ja targemaid nõuandeid.

     Jah, keegi ei saa kontrollida, kas ma tõesti räägin surnutega, ent 
sageli jagavad nood minuga oma isiklikke saladusi. Need, kes minu juurde 
tulevad, tunnevad kadunu ära teatud fraaside ja perekonnasaladuste järgi, 
mida hinged mulle edasi annavad – see kõik aitab kiiresti kahtlusi haju-
tada.

Loe edasi lk 8

Aasta pärast neid sündmusi kutsus ema mind enda juurde ja lausus: 
„Pojake, ma tahan elust lahkuda, tahan surra. Seal on kõik hästi, seal on 
nii hea olla, teisel pool selle maailma piire. Tule, lähme koos, et patt sulle 
edasi ei kanduks…”

Ta rääkis nõnda, sest armastas mind väga, hoopis rohkem kui mu venda 
ja oli minuga rohkem seotud. Ta kirjeldas mulle meie matuste stseeni, 
kui kaunid me kirstudes välja näeme, ilusti riides, lilledega üle puistatud, 
suurte uhkete pärgade keskel, meid kantakse ülestõstetud kätel. Me just-
kui lendame rahvahulga kohal matuseorkestri saatel, pärast aga heidame 
pehmest mullast mugavale asemele…

Praegu kõlab see kõik väga jubedalt, aga ma ei saa öelda, et ma tollal 
oleksin hirmunud. Nelja-viieaastane laps ei tunne sageli üldse hirmu 
surma ees. Ta ei tunne seda muide ka kaheksateistkümneselt, seepärast 
võetaksegi sõjaväkke kohe pärast täisealiseks saamist: noortel pole veel 
midagi eriti kaotada, saati siis veel viieaastastel. Ema püüdis kirjeldada 
mulle väga romantilist surmapilti ja samas, ütleme nii, avas mu pilgu ees 
hauataguse maailma maastikke.

Ent mina vastasin: „Ei, ema, ma tahan veel elada!” Rääkisin mingi-
suguseid rumalusi, midagi sellist, et mul on homme vaja veel poistega õues 
mängida, et tahan veel paljusid asju näha. Ma sain aru, et selle tema kut-
sega pole kõik nii, nagu peab, et midagi on valesti. Igatahes ma armastasin 
oma elu, isegi sellisena, nagu see mul oli. 

Loe edasi lk 21

Inimesed kardavad surma samal 
põhjusel, miks lapsed
kardavad pimedust. Sest nad ei 
tea, millega siin on
tegemist.

Francis Bacon

Armetu on rauk, kes ei ole nii 
pika elu jooksul õppinud
tühiseks pidama surma.

Marcus Tullius Cicero

Sündida maailma on nii lihtne.
Sündimisest lihtsam veel on 
surm.

Sergei Jessenin



06/2020    5

KLUBIRAAMAT

Hing on eriline energeetiline olemus ilma füüsilise kestata. Ta meenutab Tesla 
trafot, mis saadab välja nähtamatuid elektrilaineid. Hing on energiaklomp, 
inimese spektraaltaust. Kohe selgitan. Asi on selles, et igal hingel on teatud 
värvispekter. Kui inimene teeb palju halba, langeb alkoholi ja narkootikumide 
võrku, mõtleb enesetapule, siis saab tema hing musta varjundi. Hinge energia-
laeng võib olla negatiivne või positiivne ja see peegeldub tema värvi spektris:

•  must – surmapatud (mõrv, kehavigastuste tekitamine, abort, enesetapp, 
liiderdamine, lugupidamatus oma vanemate vastu, musta maagia harras-
tamine, hauarüvetamine);

•  punane – negatiivsed tunded (tigedus, viha, vihkamine);
•  oranž – sõltuvused (alkohol, narkootikumid, seks, hasartmängud);
•  roheline – positiivsed tunded (armastus, austus, halastus, sõprus);
•  sinine – tarkus, intellekt;
•  kollane – positiivsus, hinge kasv;
•  helesinine ja violetne – emotsionaalne rahu;
•  valge – voorus, pühadus.

Hinge värvivarjundid muutuvad pidevalt, sõltuvalt inimese tunnetest ja 
emotsioonidest. Esialgu on hing puhas, valge, kuid aastate möödudes ilmuvad 
mitmesugused värvid, mis peegeldavad inimese loomust.

Loe edasi lk 35

Sel ööl oli mul uni nagu peoga pühitud, värisesin õudusest, kartsin magada, 
süütasin igal pool valguse, isegi vannitoas. Toimunut seletada ei suutnud, kuid 
oli selge, et minuga on midagi korrast ära, see pidi olema raske psüühilise hai-
guse algus. Alles kella kaheksa paiku hommikul jäin magama, aga unes nägin 
imelikke asju. 

Palju hiljem tuli arusaamine, et see oli reis astraalmaailma, sest ma nägin 
oma sugulasi ja lähedasi, oma esivanemate ähmaseid siluette, oma vaarisa 
Mihhaili, kes 1930. aastail represseeriti.

Ärkasin jubedustundega, nõu pidada polnud kellegagi peale venna, temale 
hakkasin väriseva häälega seletama, et ilmselt olen haigestunud. Ma tundsin 
hirmu magamise ees, hakkasid tekkima tõsised vaimsed häired. Kuulsin kõik-
jal surnute hääli, neid oli palju, nad kõnelesid kord kooris, kord kordamööda, 
kusjuures rääkisid seda, mida sai üle kontrollida!

Meil on ühe endise kalmistu kohale rajatud Kasesalu park. Sellest pargist 
läbi minnes tekkis mul kord šokiseisund. Kuulsin seal oma peas lapsehäält. See 
oli mulle tundmatu poiss, nimega Tolja. Ta püüdis mind mängima kutsuda. Ma 
ei saanud midagi aru, aga ta justkui kontrollis mind: „Ütle, ütle!” See surnud 
lapse hääl kõlas nagu õudusfilmides, ainult et poiss rääkis täiesti rahulikult, 
juhatas mind teele, kuhu peaksin suunduma – puude ja põõsastega kinni-
kasvanud rajale. Millegipärast kõndisin ma justkui transis selle hääle järgi, 
mind oleks nagu juhtinud teisest ilmast pärit navigaator, kui selline iroonia 
siin kohane on. See oli nagu telefonikõne omaaegses postkontoris, kui side oli 
vilets ning algul kostis ragin ja muu segav müra, aga pärast ka inimese hääl.

Alatiseks jääb meelde, kuidas ma lükkasin põõsad kõrvale ja nägin sisse 
vajunud hauaküngast kunagi valge, väga vana hauakiviga ja sellel kirja: „Siin 
puhkab Tolja Arhangelski”, surma-aasta 1936, sünniaasta 1930.
Ma istusin otse maapinnale ja hakkasin arutlema, mis toimub. Näen seda 
kalmu. Mingil moel ma ju siia tulin, tähendab, see on õige. Siin algas minu 
jaoks kõige tähtsam siseheitlus, KVN-i mängija, küüniku ja naljahamba 
võitlus selle õudu tekitava müstilise reaalsusega. Vähe sellest, kui keegi oleks 
mulle varem öelnud, et hakkan esinema mitte saates „Comedy Battle”, vaid 
„Selgeltnägijate tuleproovis”, oleksin talle laginal näkku naernud. Kõik seni 
toimunu ei saanud minust veel võitu. 

Loe edasi lk 107

Kes on tunda saanud elu 
kogu selle täiuses, see ei 
tunne surmahirmu. 
Hirm surma ees on 
üksnes ebatäiuslikult
elatud elu tagajärg. 
See on elu täiusest 
lahtiütlemise kajastus.

Franz Kafka

Surm – see on nagu 
istuksid ühest autost 
ümber teise.

John Lennon

Ei aja vikatit sa trotsi muuga
kui oma seemnest tõusva 
noore puuga.

  
   William Shakespeare
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KREEKA KANGELASED
Stephen Fry

Stephen Fry Kreeka müütide sarja teine raamat. Kreeka müüdid on kaunid, 
verised, romantilised, siivutud ja lõputult traagilised. Tuntud koomiku Stephen 
Fry jutustatuna saavad need veelgi enam värve ja muutuvad veelgi enam 
sõltuvust tekitavateks. Sarja esimeses raamatus saime lähemalt tuttavaks 
uhkete jumalatega, nüüd aga näeme, milleks on suutelised võimas Herakles, 
vapper Iason, kaval Theseus ja teised, kes püüavad täita võimatuid ülesandeid 
ja viia ellu unistusi, pälvivad ühtede jumalate soosingu ja langevad teiste raevu 
alla, püüdlevad kõrgele ja langevad kõrgelt, kuid ei ole kaugeltki lihtsalt jumalate 
mängukannid. Kätte on jõudnud surelike kangelaste aeg.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
448 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 48772

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

KATKEND RAAMATUST 

ORPHEUS ALLILMAS
Palee peasaali astudes leidis Orpheus end vastamisi allilma kolme kohtunikuga, MINOSE, RHADAMANTHYSE ja 
AIAKOSEGA, kes troonisid sünges poolringis. Orpheuse elava hinge valgus pimestas neid.
„Pühaduseteotus! Pühaduseteotus!”

„Kuidas julgeb elav tungida surnuteriiki?”
„Kutsuge Thanatos, surma isand, et ta imeks häbematu hinge tema kehast!”
Orpheus võttis oma lüüra ja enne kui keegi jõudis viimast käsku täita, naeratasid kohtunikud juba, nõksutasid 

pead ja kopsisid oma sandaalidesse kängitsetud jalgadega joovastavatele viisidele takti kaasa.
Hadese, allilma kuninga enda, ja tema kahvatu kaasa Persephone ilmumise peale võttis saalis silmapilkselt 

maad süüdlaslik vaikus. Nagu toolimängus tardusid kõik müdinal ja libisedes paigale. Üksnes Orpheus tundus 
kõigutamatu. Hades kutsus teda sõrmega. „Kui sa tahad pääseda igavesest karistusest, mis on piinavam kui 
IXIONI, SISYPHOSE ja TANTALOSE omad kokku, oleks sul parem selgitada, mis siin toimub, surelik. Mis vaban-
dust saab sul sellele ebasündsale etendusele olla?” 

„Vabandust mul pole, isand, kuid on põhjus. Parim ja ainus põhjus.” – „Ninakas vastus. Ja mis on see põhjus?”
„Armastus.”
Hades vastas kõledate haugatuste valanguga, mis oli tema juures naerule kõige lähem asi.
„Siin on minu naine Eurydike. Ma pean ta tagasi saama.”
„Pead?” Persephone vaatas Orpheusele uskumatu pilguga otsa.
„Sa söandad kasutada sellist sõna?”
„Minu isa Apollon…”
„Me ei osuta olümplastele teeneid,” katkestas teda Hades. „Sa oled surelik ja oled tulnud ilma loata surnute 

riiki. Rohkem pole meil vaja teada.”
„Ehk muudab minu muusika teie meelt.”
„Muusika? Meie siin oleme selle võludele vastuvõtmatud!”
„Ma taltsutasin Kerberose. Ma võlusin Charoni. Ma lummasin allilma kohtunikud ja nende kaaskonna. Ehk sa 

kardad, et minu laulud võivad võluda ära ka sinu?”
Kuninganna Persephone sosistas midagi lühidalt oma abikaasa kõrva. Hades noogutas. „Tooge Eurydike!” käs-

kis ta. „Üks laul,” ütles ta Orpheusele. „Sa võid laulda ühe laulu. Kui see meile heameelt ei valmista, saab sinu 
piina järelejätmatust valust kogu kosmose jutuaine ja õudus aegade lõpuni. Kui sinu muusika aga liigutab meid… 
noh, siis me lubame sinul ja sinu naisel ülamaailma naasta.”

Loe edasi lk 180

Orpheus mängib oma 
armastuse nimel Hadesele 
ja Persephonele.

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.30
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AASTATE JA KAUGUSTE TAGANT
Mälestused ja päevikukatked
Johannes Käbin

„4. märts 1980
Hurraa! Nüüd ma sülitan kõigele. Jätkan oma tööd vaikides, kannatlikult, 
ehkki mu närvid pannakse veel tõsiselt proovile. Vabariigi juhtkonnas tuleb 
veel muudatusi, kuid mina olen juba kõrvaline. Küll püüavad veel tõestada, 
et ma juhtisin vabariiki valesti, et kõrvalekaldumised ideoloogias olid seotud 
selliste kaadritega nagu Väljas jmt.”
 Johannes Käbin (1905–1999) juhtis Nõukogude Eestit 28 aastat, 
töötades EKP Keskkomitee esimese sekretärina 1950–1978. Seejärel jõudis 
ta veel tegutseda mõned aastad Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
esimehena (1978–1983). Käbini poeg Eduard on avaldamiseks ette 
valmistanud isa palju kõmu tekitanud mälestused, millele lisanduvad ka 
väljavõtted Käbini päevikutest 1970. aastate lõpust kuni 1990. aastateni. 
Mälestused on kirjutatud mitmes etapis ja hõlmavad aega autori 
lapsepõlvest kuni 1950. aastateni, mõne vaatega ka hilisemasse aega. 
Käbini enese kirja pandud materjalidele on lisatud ajaloolase Olev Liiviku 
joonealused kommentaarid, samuti akadeemik Tõnu Tannbergi sissejuhatus 
ja Eduard Käbini järelsõna. Raamatut illustreerivad fotod Käbinite 
perearhiivist ja avalikest arhiividest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Veronika Einberg
384 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 48352

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.50

MEIE MAJA ON LEEKIDES 
Stseenid ühest perest kliimakriisi keerises
Greta Thunberg, Svante Thunberg, Malena Ernman,  
Beata Ernman 

Selle raamatu on kirjutanud Rootsi ooperilaulja Malena Ernman, tema 
abikaasa Svante Thunberg ning nende tütred, kliimaaktivist Greta 
Thunberg ja Beata Ernman. Raamat on kirjutatud autobiograafiana 
ning koosneb kolmest peatükist. 
 Raamat kirjeldab Malena Ernmani ringreisi Euroopas tema 
esinemiste käigus ning selles antakse ülevaade Greta ja tema 
perekonna elust enne, kui Greta kliimastreike alustas, selgitades ühtlasi 
tema Aspergeri sündroomi diagnoosi. Greta nooremal õel on aktiivsus 
ja tähelepanuhäire ning ka sellest on raamatus juttu. Mõlema tüdruku 
diagnoosidesse on püütud perekonnas suhtuda mitte kui elu segavasse 
häiresse, vaid kui „supervõimesse”, mis annab neile lisavõimalused. 
Raamatule on lisatud ka valik Greta Thunbergi kõnedest.

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Maarja Aaloe
288 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOOD 48888

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.10
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Liitlaste silmis oli ta kartmatu vabadusvõitleja, osav spioon, 

naine, kes oli oma ajast ees. Gestaapo silmis oli ta fantoom, 

vari, paaniliselt taga otsitud vastupanuvõitleja. 

 1912. aastal UusMeremaal sündinud Nancy Wake 

põgenes kuueteistkümneselt Austraaliast range ema juurest, 

elas mõnda aega omal käel New Yorgis, siis Londonis, siis 

ajakirjanikuna Pariisis. Leidis elukaaslaseks jõuka töösturi, 

kolis Marseillesse. Kuid siis algas Teine maailmasõda. Ohtusid 

eirates ja abikaasa raha kasutades asus Nancy tegema 

koostööd vastupanuliikumisega: aitas päästa sõjavange, 

tegutses kullerina. Sakslased panid osavale vaenlasele, kes 

kõigist nende lõksudest pääses, hüüdnimeks Valge Hiir, 

oskamata kahtlustada, et tegu võib olla naisega, liiatigi kena, 

rikka ja nipsaka daamiga.

Ajajõe kõrgel kaldal

peegeldun vetevoos

Äkitselt sinna alla

mu juustest kukub üks roos

Elu ja armastuse

janu kõrvetab huuli

Õhus on arvamused

kuid lood vaid joodavad juuri

Kristiina Ehini üheksas luulekogu räägib ajaloost, armastusest ja 

eestlastest. See on luule ja lugude vormis isiklik ajalookroonika, 

kus segunevad faktid ja fantaasia ning mis ulatub muistsetest 

aegadest 2020. aasta karantiinikevadeni välja.

1348. aasta suure katkuepideemia ajal lahkuvad seitse neidu ja 

kolm noormeest koos ümmardajatega Firenzest ja suunduvad 

maale. Peatudes erinevates lossides ja villades, hakkavad nad 

ajatäiteks ning ohutunde peletamiseks jutustama lugusid. Kümne 

päeva jooksul jõuab neist igaüks rääkida kümme lugu. Lood 

on erinevad: ühed ülistavad maiseid rõõme ja lõbusid, teised 

hoiatavad abielukaride eest, kolmandad pilkavad kloostriasketismi 

ning jumalasulaste silmakirjalikkust ja liiderlikkust. Niisugune on 

Itaalia renessansiaja suurkirjaniku Giovanni Boccaccio teose taust 

ja saja novelli sisu. „Dekameron” on Euroopa kirjandusloo üks 

tüvitekste, mille tähendus ja mõju on tajutavad tänapäevalgi.

VABASTA
MINE
Imogen Kealey

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Juhan Habicht
392 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 48659

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.50

JANU ON 
KÕIKIDEL 
ÜKS*
Kristiina Ehin

Kirjastus Kristiina Ehin
136 lk, kõva köide
132 × 152 mm
KOOD 017829

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

17.90

DEKAMERON*
Giovanni Boccaccio 

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

22.70

See on kolmas raamat uuest sarjast, mis plaanib ilmuda veel 

97 aastat. Neli koostajat on sel aastal välja valinud 17 juttu, 

üks põnevam kui teine. Autoriteks on seekord Urmas Vadi, 

Urmo Jaanimägi, Maarja Kangro, Kertu Moppel, Paula Nerve, 

Toomas Haug, Piret Põldver, Jüri Kolk, Kairi Look, Tauno Vahter, 

Kristjan Sander, Margit Lõhmus, Maimu Berg, Andrei Ivanov, 

P.I. Filimonov, Livia Viitol, Eessaare Aadu.

 Erilise vaatluse all on matusekombestik, armastuse noored 

võrsed ja muidugi suhted inimeste vahel. Lühipalade ehk novellide 

lugemine on hea võimalus olla kursis uuema eesti kirjandusega.

EESTI 
NOVELL 
2020*
Koostajad: Made Luiga, 
Kajar Pruul, Johanna Ross, 
Urmas Vadi

Kirjastus Eesti Jutt
192 lk, kõva köide
145 × 226 mm
KOOD 017638

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

Oleme sitket sugu

kuid tihti on jõude me tiivad

Millest algas me lugu?

Ja kuhu hoovused viivad?

Kirjastus Eesti Raamat
Tõlkinud Johannes Semper
744 lk, kõva köide
140 × 210 mm
KOOD 091829

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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Kui Jessica Farris paneb end kirja osalejana 

psühholoogiauuringus, mida korraldab salapärane doktor 

Shields, arvab ta, et tal ei tule teha muud kui vastata 

mõningatele küsimustele. Aga kui küsimused muutuvad 

järjest intensiivsemaks ja ründavamaks ning seanssidest 

saavad üritused, kus Jessile öeldakse ette, mida selga panna 

ja kuidas käituda, hakkab talle tunduma, otsekui teaks 

doktor Shields, mida Jessica mõtleb … ja mida ta varjab. 

Sedamööda kuidas Jessi paranoia kasvab, saab selgeks, et 

ta ei tea enam päriselt, mis on tema elus reaalne ja mis 

doktor Shieldsi manipuleeriv eksperiment. Tabatuna pettuse 

ja armukadeduse ämblikuvõrgust, taipab Jess kiiresti, et nii 

mõnedki sundkujutlused võivad viia surmani.

Tunnustatud ja viljaka prantsuse romaanikirjaniku Patrick Deville’i 

raamatute tegevus toimub sageli väljaspool Prantsusmaad, nende 

aineseks on ajalugu ja tegelasteks päriselt elanud isikud. Selle 

romaani peategelaseks on arst, teadlane ja maadeavastaja Alexandre 

Yersin (1863–1943), kelle nimi on ehk laiemale üldsusele tundmatu, 

kuid kes on ometi teaduse ja meditsiini ajalukku jätnud väga olulise 

jälje. Just tema oli see, kes 1894. aastal tuvastas katkubakteri 

ja töötas välja vaktsiini, tänu millele õnnestus lõpuks panna piir 

sellele aastasadu inimkonda vaevanud haigusele. Sellest ka katku 

ladinakeelne nimetus Yersinia pestis. Deville’i romaan elustab aga 

ka laiemalt Yersini ajastu, visandab tolleaegsed meditsiini ja 

teadusesaavutused, maalib lugeja silmade ette optimismist pakatava 

19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Euroopa, mis uskus veel 

vankumatult progressi ja teadusesse.

Üheksateistkümnenda sajandi Inglismaal jäetakse ühel talvel 

Londoni tänavatele maha väike tüdruk. Keegi saladuslik võõras 

lapsendab ta ning tüdrukust saab järgemööda varas, sõber, muusa 

ja armuke. 1862. aasta suvel, kui ta on just saanud 18aastaseks, 

viibib ta koos grupi kunstnikega ühes kaunis majas, mis paikneb 

Thamesi jõe ülemjooksu vaikses käärus. Majas kasvavad pinged 

ning ühel palaval pärastlõunal kostab lask. Üks naine on tapetud, 

teine kaob ning tõde juhtunu kohta kaob ajapragudesse.

Möödub rohkem kui sajand ning paljud võõrad külastavad 

Birchwood Manorit, kuid maja ei reeda toimunut, enne kui sinna 

satub veel üks noor naine, kes vajab selgitust omaenda perekonna 

saladusele …

NIMETU 
TÜDRUK
Greer Hendricks,  
Sarah Pekkanen

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiiu Loog
392 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 48802

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.50

KATK JA 
KOOLERA
Patrick Deville

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triinu Tamm
Sari „Moodne aeg”
192 lk, kõva köide
143 × 200 mm
KOOD 48727

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.80

KELLASSEPA 
TÜTAR
Kate Morton

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
504 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 48734

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.30

Mirt töötab televisioonis operaatorina. Ta on hiljuti abikaasast 

lahku kolinud ja püüab ravimitega tõrjuda nii peavalusid kui ka 

kurvameelsust. Tema endine mees Luukas on pärast valusat 

läbikukkumist matnud maha unistused heliloojana edu saavutada 

ja teenib igapäevast leiba helitehnikuna. Aastaid välismaal elanud 

telerežissöör Johan, Luukase kunagine parim sõber, on ühe isikliku 

mure lahendamiseks äsja Eestisse tagasi kolinud ja temast on saa

nud Mirdi töökaaslane. Ootamatu ühine tööots viib nad kolmekesi 

Delhisse võttele, kuid alguses lühikese komandeeringuna plaanitud 

reisist kujuneb olude sunnil pikk teekond läbi mitme India osariigi, 

alt lauskmaalt üles Himaa laja mägedesse. 

 Sedamööda kuidas India oma võlude ja raskustega reisikaas

lastele naha vahele poeb ja omavahelised suhted üha pingestuvad, 

on nad aina enam sunnitud seisma silmitsi mälestustega, mis neid 

painavad.

MÄE TIPPU 
JA TAGASI
Triin Sinissaar

Kirjastus Varrak
160 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48710

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90
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AIA AARDED*
Isemoodi püsililli tuntud ja 
tundmatute seast
Jüri Annist
On ju pisut nörritav, kui külalised 
sinu aias jalutades kommen
teerivad: „See taim on mul juba 
palju aastaid.” Hoopis kõrvu
paitavam oleks kuulda: „Kuule, 
kust sa endale sihukese taime 
said?” 
 Õnneks on püsikute arvukas 
seltskonnas veel küllalt neid, 
keda miskipärast harva aedades 
kohtab. Adenostüül, norulill, 
soldanell, tonditupik, tõrvikliilia 
ja vullrohi on kenad.

ELU EESLIINIL*
Koroonalahing Kuressaare 
haiglas
Elo Selirand 
13. märtsil kuulutatakse Eestis 
välja eriolukord. Elo Selirand, 
režissöör, stsenarist ja kirjanik, 
satub appi Kuressaare haiglasse. 
Ta avab korraga hoopis uue 
maailma ukse, astudes eesliinile. 
Sadade inimeste kõrvale, kes 
saavad iga päev respiraatorite 
tõttu vähe hingata, higistavad 
tunde ning valutavad südant ja 
selga. Selles raamatus avaneb 
rohujuure tasandilt nähtud pilt. 

KÜLM MAA
Ann Cleeves
Seitsmendas Shetlandisee
ria romaanis tuleb Willow 
Reevesil ja Jimmy Perezil, 
kellele seekord varasemast 
tarmukamalt sekundeerib ka 
Sandy Wilson, taas lahen
dada mitme ohvriga mõrva
müsteerium. Sündmuste jada 
käivitub seekord ulatuslikust 
maalihkest. Uurijad ekslevad 
mitmesuguste võimaluste 
rägastikus, lisaks  vajavad 
selgitamist ka nende isikli
kud suhted. 

PUNANE PÄEVIK*
Elo Selirand 
On 1980. aastad, sügav 
seisakuaeg. Autor kirjeldab 
sooja huumoriga äsja pionee
riks võetud Mai katseid leida 
kompromiss koduse kasvatuse 
ja õpetajate nõudmiste vahel. 
Mai peab hakkama saama 
rühmapäeviku täitmisega, kuid 
tal pole aimugi, kuidas seda 
teha. Raamat pakub äratund
misrõõmu neile, kes sel ajal 
noored olid, ja avastamisrõõmu 
neile, kel polnud „õnne” selles 
ühiskonnas elada.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
224 lk, kõva köide, 184 × 237 mm
KOOD 696383

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lauri Vahtre
320 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 49113

Kirjastus Tänapäev
176 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 857869

Kirjastus Tänapäev
248 lk, kõva köide, 143 × 215 mm
KOOD 857661

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.30

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.70

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90

NAISELIKKUSE 
SALADUSED*
Mari Metsallik  
Raamat viib lugeja metshaldja 
muinasjutulisse maailma, kus 
peategelaseks on Armastus. 
„Kui lubad endal olla naiselik, 
seda häbenemata ja vaban
damata, kui oled siiras, õrn 
ja armas, nagu me loodud 
oleme, kulgeme läbi elu rahul
olus. Naiselikkus on ohvrirolli 
vastand – julge õitsemine. 
Naiselik energia tervendab 
tühimikke mehe südames ning 
annab talle jõudu.”

LIA HOIDISED*
Lia Virkus
Suvi võiks alata rabarberi
napsu, legendaarsete kile
kotikurkide, hapendatud 
suvikõrvitsate, lõhnast ja 
maitsest pakatavate pestode 
ja vürtsmooside ning ingveriga 
marineeritud toore peediga, 
mis kõik on kohe nautimiseks 
mõeldud. Aga siin kaante vahel 
leidub ka palju ideid, kuidas 
omatehtud pannkoogi ja 
pudrumooside ning salatite ja 
supipõhjadega talvele vastu 
minna. 

Kirjastus Pilgrim
240 lk, kõva köide, 160 × 220 mm
KOOD 099214

Kirjastus Hea Lugu
160 lk, pehme köide, 170 × 225 mm
KOOD 601297

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.50

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.70

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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Parandatud ja põhjalikult uuendatud väljaanne!

Millal? Kus? Mis? Miks? Sellest raamatust leiad vastuse 
peaaegu igale küsimusele, mida lapsed tavaliselt 
armastavad esitada. Võtmeküsimusi alates hiiglasuurtest 
galaktikatest ja mikroskoopilistest bakteritest kuni 
inimkeha rakkude ja muistsete tsivilisatsioonideni 
käsitletakse värskes ja köitvas vormis. Arvukad 
illustratsioonid ja põnevad faktikastid aitavad uusi 
teadmisi paremini meelde jätta. Entsüklopeedias on 
rohkem kui 9000 märksõna, fakti ja arvu ning 2500 
värvilist illustratsiooni.

Miks peab jääma laua taha istuma, kuni kõik on söömise 
lõpetanud?
 Kas ei oleks lihtsam kahvlit hoida paremas ja nuga vasakus 
käes, ja mitte vastupidi?
 Ja miks peab bussis mõne vanaproua ees püsti tõusma?
 Korralikult käitumine on veel hullem kui koolis käimine: sa 
ei tohi peaaegu midagi teha, aga pead tegema kõike, see on 
jubedalt raske ja mitte kunagi piisavalt hea, kõike peab alati 
tegema nii ja mitte iialgi naa. Õnneks on olemas see heade 
kommete raamat, nii et isegi sina saad laua ääres, koolis ja 
liikluses viisakalt käituda. Ja seda lõpuks ka oma vanematele 
õpetada.
 Korralikele härradele ja daamidele alates kuuendast 
eluaastast.

„SimsalaHarri” räägib koolipoiss Harri Totterist, kellel 
pidevalt viltu veab. Olles tugevalt oma lemmiku Harry 
Potteri raamatute mõju all, kahtlustab peategelane oma 
viltuminemistes teisi poisse ja eriti uut võimlemisõpetajat 
Voldemari. Nõidused on siin raamatus igal juhul omal kohal, 
nii õnnestunud kui ka viltu läinud. Keskne teema raamatus 
on oma koha leidmine, kui abiks ei ole moodsaid vidinaid ja 
raha. Peategelane on pärit kehvema elujärjega perest, tal on 
taskus tavaline nuppudega telefon ja seljas tagasihoidlikud 
riided. Aga tema tahaks ju samuti populaarne olla. Ühel hetkel 
on poiss nii ummikus, et vargus tundub hea väljapääs. Üks 
asi viib teiseni, üks vale uue valeni ja edasi hargneb tõeline 
põnevusromaan.

Üle pika aja on ilm suviselt soe. Tiril ja Oliver õngitsevad 
Vanasadamas ja märkavad kolme paati, mis üksteise järel 
ranna poole triivivad. Paadid on tühjad ja mitte miski ei 
viita sellele, kes on nende omanik. Detektiivid Tiril ja Oliver 
asuvad koos Ottoga asja uurima ja jäljed viivad nad varjulisele 
Suvesaarele. 
 Jørn Lier Horsti ja Hans Jørgen Sandnesi krimilood lastele 
on kujunenud noorte lugejate menusarjaks. Jørn Lier Horst 
kirjutab põnevalt ja tõepäraselt väikeses Elvestadi linnas 
toimuvatest kriminaalsetest juhtumitest. Sarja peategelased 
on Tiril ja Oliver – ja koer Otto –, kes koguvad asitõendeid, 
otsivad seoseid ja satuvad kurjategijate paljastamisel 
ohtlikesse seiklustesse. 

ÕPILASE 
ENTSÜKLO
PEEDIA 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Helje Heinoja ja  
Virgo Siil
304 lk, kõva köide
218 × 275 mm
KOOD 48932

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.90

MINU 
HEADE 
KOMMETE 
RAAMAT
Nathalie Depoorter

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristel Halman
112 lk, kõva köide 
145 × 210 mm
KOOD 48949

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

11.90

SIMSALA
HARRI*
Helga Nõu

Kirjastus Hea Lugu
160 lk, kõva köide
145 × 210 mm
KOOD 601242 TAVAHIND 

15.90

KLUBIHIND

12.70

OPERAT
SIOON 
SUVESAAR 
Detektiivibüroo nr 2
Jørn Lier Horst, Hans 
Jørgen Sandnes

Kirjastus Varrak
Norra keelest tõlkinud  
Sigrid Tooming
104 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 48697

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30
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MÄRGIPÄEVIKU MEETOD
Pea järge minevikul, korrasta 
olevikku, kavanda tulevikku
Ryder Carroll

Kõikjal maailmas populaarsust 
võitnud märgipäeviku meetod on 
võimas eesmärkide püstitamise 
ja aja haldamise süsteem igale 
inimesele, kes püüab oma elu 
korrastada. Selle sisuks on tähele
panuhajutajate kõrvaldamine ning 
oma aja ja energia koondamine 
tõeliselt tähendusrikkale. 

Kirjastus Varrak
312 lk, pehme köide, 140 × 200 mm

KOOD 48420

KUTSIKA KASVATAMINE
Kutsikast korralikuks koeraks
Tuire Kaimio

Millist koeratõugu eelistada?  
Milline koer sobib kõige pare
mini lastega perele? Kuidas 
rahustada koera, kui tal tuleb 
lõigata küüsi või teha ravi
protseduure? Sellest raamatust 
leiab vastused neile ja veel pal
judele teistele küsimustele, mis 
tekivad igal koeraga perel.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anu Suoninen
270 lk, kõva köide, 168 × 220 mm 

KOOD 16542

VORSTI TEGEMISE RAAMAT
Ilse Metsamaa, Kertu Lukas, 
Renee Altrov

Raamatus jagavad autorid oma 
tähelepanekuid ja aja jooksul 
lihvitud oskusi vorstide valmis
tamisel. Kuidas valida toorainet 
ja kust seda hankida, kuidas 
valmistada ahjuvorste, toor
vorste, suitsuvorste, rupski vorste, 
verivorste, keeduvorste ning 
vinnutatud vorste.

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

KOOD 48642

KAS KASS … ?
Tiina Toomet, Triin Kass

Kogenud loomaarstid tutvustavad 
uurimusi kasside käitumise ja 
võimete kohta ning tänapäevaseid 
kassipidamise põhimõtteid ja võt
teid. Saad soovitusi, kuidas kassi 
mõista ja õpetada ning hoolitseda 
tema eest nii, et kass elaks täis
väärtuslikku ja huvitavat elu ning 
püsiks terve.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 47652

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.30

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.95

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

15.90

BEEBIMASSAAŽ
Järeleproovitud võtted imiku rahus
tamiseks ja arengu toetamiseks
Peter Walker

See raamat aitab teil omandada 
massaaži põhivõtted ja õppida 
beebit rahustama. Saate teada, 
kuidas parandada beebi lihaskoor
dinatsiooni ja painduvust, luua 
beebiga lähedane side ning õppida 
tervistava puudutuse võtteid lee
vendamaks lapsepõlve tavalise
maid vaevusi.

Kirjastus Varrak
96 lk, pehme köide, 170 × 248 mm

KOOD 47607

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

EESTI RAVIMTAIMED 2
Ain Raal, Kristel Vilbaste

Lugeja saab 40 Eesti ravimtaime 
kohta teada, kuidas rahvas on 
neid vanasti ravimisel kasutanud. 
Põhjalikult on tutvustatud ka iga 
taime nüüdisaegset tõendus
põhist kasutusviisi, droogi 
keemilist koostist ja toimeid, 
kogumist, kuivatamist ja säili
tamist. 

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 47638

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.90

KARJALA KAUGE KUTSE
Tõnu Tuulas, Viktoria Tuulas

Raamat räägib kohtumistest 
Karjala rikkaliku kultuuri ja 
ajaloopärandiga, kohalike ini
mestega  ning lummavalt kauni 
loodusega. Siit saab hea ülevaate 
Karjala ajaloo olulistest tahku
dest. Rohkete fotodega teos on 
selle suure ja rikka maa praktiline 
teejuht.

Kirjastus Varrak
176 lk, kõva köide
165 × 240 mm

KOOD 48123

SEAL, KUS TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo
Loodusgiid ja kirjamees Rein 
Kuresoo pageb võimalusel tal
vel Aafrikasse. Nende kaante 
vahele on kogutud tema reisi
jutud Botswanast, Sambiast ja 
Ugandast. Ta kirjutab Musta 
Mandri loodusest bioloogi 
täpsuse, laiemat ökoloogilist 
pilti haarava selguse ning hõr
gu aistilise tundlikkusega.

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

KOOD 47270

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

19.35

TAVAHIND 
18.70

KLUBIHIND

14.90

AASTA
REISIRAAMAT 

2019
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SOODSAD KOMPLEKTID HITTRAAMATUTEST

VARRAKU 
AJAVIITE
ROMAAN

USALDUSE 
KÜSIMUS
Penny Vincenzi

KÜLL SA 
SUUREMANA 
ARU SAAD
Virginie 

Grimaldi

SALADUSTE SUVI
Nikola Scott

KOOD 334542 
Komplektihind 

29€
74.30

HAKKLIHA
Kristina Efert

KÖÖGIKUNST
KOOD 334543
Komplektihind 

29€
64.80

MAAKÖÖK
Jocasta Innes 101 EESTI TOITU 

JA TOIDUAINET
Anu Kannike, 
Ester Bardone, 
Inna Põltsam, 
Ulrike Plath

SILMUSKUDUMINE

Claire Hallik

KÄSITÖÖ  
JA KODU

KOOD 334544
Komplektihind 

29€
59,10

LOO. KOO. 
RÕÕMUSTA. 

Käsitöövõtteid 
kudumite 
kaunistamiseks

Riina Tomberg

KODU 
REMONDITÖÖD 
Nõuanded, töö
võtted, õpetused 
ja nipid

Alison Jenkins

KOERTE KÄITUMINE

Tuire Kaimio

INIMESE 
SÕBRAD KOOD 334545

Komplektihind 

29€
74.70

KOOS 
HOBUSEGA

Minna Tallberg, 

Tuire Kaimio

KOERAKUULAJA

Kuidas õppida 
inimese parima  
sõbra keelt
Jan Fennell

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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TERAV PLIIATS 6/2020

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

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

KOOD 780046 

BOONUSPUNKTIDE 
KASUTAMISEST

22. juuniks 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.  

Mai ristsõna õige lahendus oli „Sünnipäevakuu”. Mai ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida 
Lea Maasik Ida-Virumaalt. Õnnitleme!

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

Iga klubiraamatu või valikraamatu ost annab 
ühe boonuspunkti, mida saab tellimust tehes 
kasutada rahana (1 boonuspunkt = 1 euro,  
kuni 10 boonuspunkti ühe tellimuse kohta).

* Kodulehelt tellides saab boonuspunkte lihtsalt 
rakendada ostukorvis.

* Ekirja teel, postiga või telefonitsi tellides tuleb 
boonuspunktide kasutamise soovist teada anda 
kohe tellimust tehes.

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Menukas krimikirjanik, kes kirjutab 
Shetlandi sarja raamatuid.

2. Euroopa kirjandusloo üks tüvitekste, 
mille autoriks on Giovanni Boccaccio. 

3. Triin Sinissaare romaani „Mäe tippu 
ja tagasi” naispeategelane.

4. Režissöör, stsenarist ja kirjanik, 
kellelt ilmus äsja peaaegu korraga 
kaks erinevat raamatut.

5. Valikraamatu „Kreeka kangelased” 
autor on lisaks kirjanikuametile ka 
tuntud ... 

6. Rootsi koolitüdrukust kliimaaktivist 
Greta ...

7. Juunis on sooduspakkumises 
raamatute ... 

8. Mees, kes juhtis kõige kauem  
Eesti NSVd.

9. Selgeltnägija ehk ... 

10. Ilmunud on uus lasteraamat 
„Operatsioon ...”

11. Eripakkumisest leiad muu hulgas 
Jessie Burtoni haarava romaani ... 

12. Allilma valitseja kreeka mütoloogias. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Georg Ots Spa Hotell kutsub 
avanenud Saaremaale puhkama!

Pakume Raamatuklubi liikmetele -10%  

selle suve niigi soodsatest 

majutuse ja spateenuste 

hindadest. Kasuta märgusõna 

SERK. Pakkumine kehtib 

broneerimiseks 30. juunini. 

info@gospa.ee tel. 4550000

Plaani ja 
broneeri oma 

suvepuhkus nüüd, 
puhata ja tasuda 

võid hiljem.
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TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

KURESSAARES:
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
EL 10.0020.00, P 10.0018.00
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Juri Želudjev 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

juuni 2020

Selgeltnägijate 
tuleproovi 
19. hooaja võitja
Timofei Rudenko

KIRGASTUMINE
JUUNI KLUBIRAAMAT

Lase lahti, 
andesta, ela

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
ER 10.0018.00
Tartu Lõunakeskus
Suletud alates 1.05.2020 

VILJANDIS:
Brigitta Äri, Viljandi Centrum  
Tallinna 24
E–R  9.00–19.00
L 9.00–17.00
P 10.00–15.00

VÕRUS:
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. Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana (1 boonus 
 punkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). 
Boonuspunktide kasutamise soovist tuleb teada anda kohe tellimust 
tehes.

6. 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. 

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

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

9. 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. juuniVärske info leiad  
https://varrak.ee/
kontakt-ja-poed/
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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KULD LÕWI JA 
KULTASE AJAL
Tallinna restorani
kultuuri ajalugu  
19181940

Laialdasel allikmater
jalil põhinev ülevaade 
Tallinna restorani ja 
kohvikukultuurist kahe 
maailmasõja vahelises 
Eestis on illustreeritud 
omaaegsete fotodega.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Piret Saluri

328 lk, kõva köide

150 × 230 mm

KOOD 40646

BRITT-MARIE  
OLI SIIN
Fredrik Backman

See on nii huumori kui 
kurvemate nooti
dega vürtsitatud lugu 
naisest, kellel on tulnud 
oma elu algust eluaeg 
oodata, lugu uutest 
võimalustest ja oota
matutest sõprustest. 

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Ene Mäe

288 lk, kõva köide

145 × 203 mm

KOOD 45832 

MINIATURIST
Jessie Burton

Kaunis ja joovastav, 
täis südant põksuva 
panevat põnevust, 
jutustab romaan loo 
armastusest ja kinnisi
deedest, reetmisest ja 
kättemaksust, näivus
test ja tõest.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Kristina Uluots

360 lk, pehme köide

143 × 200 mm

KOOD 43791
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Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik

584 lk, kõva köide
145 × 225 mm
KOOD 45924

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

5.00
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MU SÜDA ON MINUGA
Šotlaste kuninganna Mary Stuarti elu
John Guy
Mary Stuarti elu oli ennenägematult dramaatiline ja 
sündmusrikas. Ta krooniti Šotimaa kuningannaks, kui 
ta oli üheksa kuud vana. Kuueteistaastaselt sai temast 
Prantsusmaa kuninganna ja kaheksateistkümneselt asus ta 
oma sünnijärgsele troonile Šotimaal, valitsedes üht Euroopa 
kõige lõhestunumat õukonda, mida killustasid usukonfliktid 
ja võimuiha. Ta juhtis oma vägesid lahingusse nii võidus kui 
ka kaotuses, oli tunnistajaks oma teise abikaasa mõrvale 
ja abiellus tema mõrtsukaga. 25. eluaastal sai temast oma 
peamise rivaali Elizabeth I vang ja selleks jäi ta elu lõpuni.

 Tunnustatud ajaloolane John Guy toetub oma biograafias 
unustatud arhiiviallikatele ja põrmustab müüdid, mis on seni 
ümbritsenud seda üht lummavamat naist Euroopa ajaloos.


