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Sel aastal tähistab kogu maailm 
100 aasta möödumist Agatha 
Christie esimese lühijutu 
ilmumisest. Nii meiegi. Sel 
puhul oleme ühte väljaandesse 
koondanud kakskümmend 
lühilugu tema kirjanikutee 
algusaegadest, millest mõned 
ilmuvad eesti keeles esmakordselt. 
Lood keskenduvad teispoolsusele 
ja salapärasele vaimudeilmale, ent 
juba figureerivad siin ka hilisemate 
romaanide kangelased Hercule 
Poirot ja miss Marple. Ideaalne 
suvelugemine uneootajale või 
vihmaseks päevaks!

Ilmunud on ka kauaoodatud 
„Mura” – biograafiline romaan 
säravast naisest, kelle elu 
oli värvikam kui mis tahes 
väljamõeldis. Mura oli seotud nii 
Maksim Gorki kui H. G. Wellsiga 
ning oli ka Jäneda viimane 
mõisaproua.

Paljud avastasid sel talvel 
teleseriaali „Minu geniaalne 
sõbranna” toel Elena Ferrante 
Napoli-lood. Värskelt on trükist 
ilmunud tetraloogia kolmas 
raamat, milles kujutatud 
sündmused jätkuvad edaspidi ka 
teleekraanil.

Häid raamatuid ja soodsat 
suvelugemist leiate muidugi veel 
kuhjaga.

Päikselist raamatusuve!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

100 AASTAT
AGATHA 
CHRISTIE
LÜHIJUTTE

On kuulda olnud, et armastate mõnikord õhtuti enne magamaminekut krimi
kirjandust lugeda. On Teil lemmikautorid? 
Mitte ainult mõnikord, vaid lausa enamasti loen une eel ja olen ikka väga suur  
krimikirjanduse fänn. 
 Lugemismaania algas mul juba õige varakult. Kui suvel vanaema juures maal olles 
voodi alt kastitäite viisi kokku köidetud Päevalehe kriminaallugusid leidsin, õppisin 
nende varal sisuliselt lugema. Mäletan, et siis meeldis mulle eriliselt Arthur Conan 
Doyle. Võimalik, et raamatukaante vahel olevad kriminaallood päästsid mu hiljem 
muust kriminaalsest – mõned sõbrad ja kaaslased sattusid juba enne keskkooli lõppu 
kolooniasse või vanglasse, aga mina hiilisin sel ajal lihtsalt tuppa lugema, kui tempe 
tehti.
 Tegelikult lähen lausa närvi, kui peale etendust koju minnes seal raamatut oota
mas ei ole. Õnneks on teatri vastas asuv Rahva Raamatu pood sageli peaaegu süda
ööni avatud ja lisaks söögikraamile saab inimene hilisel kellaajal ka vaimutoitu.
Lemmikautoritest võiksin nimetada Nordic noir᾿i poole pealt Jo Nesbøt, Lars  
Keplerit, Stig Larssonit.
 Vaieldamatud lemmikud on veel Rosenfelti (teleseriaali „Sild” stsenarist) ja  
Hjorthi kahasse kirjutatud raamatud. 
 Ameeriklastest on ägedad Rex Stout ja John Grisham, brittidest muidugi John  
Le Carre, kelle raamatud on rohkem nö gurmaanide toit, karakterid keerulisemad  
ja lugu peidetum.

Mis Te arvate, mis on Agatha Christies nii köitvat, et inimesed tema raamatuid 
juba sada aastat loevad ja neist sugugi ei väsi? 
Ilmselt on Christiel õnnestunud leida väga hea tasakaalupunkt ühelt poolt usutavate 
karakterite, loo ja olme ning teiselt poolt põnevuse vahel. Tema raamatuid võib lugeda 
ka kui head ajaviitekirjandust – tegelased on mitmeplaanilised ja vaimukad, keskkond 
värvikas ja mõnikord eksootiline. 
 Tema varased lühilood, mis keerlevad paranormaalsete nähtuste ümber, on natu
ke nagu „geeniuse lapsepõlv”. Mõned lahendused on konstrueeritud pisut nõrgemalt, 
mõned tugevamalt. Samas need lühilood, kus figureerivad juba Hercule Poirot ja  

Juuli klubiraamatut luges suur 
krimikirjanduse fänn ANDRUS VAARIK
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Viimane äraütlemise päev 
22. juuli

100 AASTAT
AGATHA 
CHRISTIE
LÜHIJUTTE

miss Marple, on kohe kraadi võrra tõsiselt võetavamad.
 Panso ütles omal ajal, et „etendus on hea siis, kui see meel
dib nii Johannes Semperile kui ka minu vanaemale”. Agatha 
Christie kirjutatu on just selles mõttes kõrgem pilotaaž, et seal 
leidub igaühele oma kihistus, erinevad lugejad saavad rahulda
tud ja liiga ei tehta kellelegi. 

Kes on Agatha Christie Teie jaoks? 
Kriminaalkirjanduse Grand Old Lady muidugi. Lugemisvali
kuna on ta kindla peale minek. Tema lahendustes ei ole liigset 
agressiivsust, tema põnevus ei ole pealetükkiv, nii et uni tuleb 
lugemise järel ikkagi hea. 
 Aastaid, õieti aastakümneid tagasi olen näidendis „Mõrv  
jõuluööl” ka Hercule Poirot᾿d mänginud. Tol ajal oli David 
Suchet  juba teleekraanidelt tuttav ja kindlasti oli ta mingil viisil 
eeskujuna silme ees. 
 Eks enda eest räägib ka fakt, et Christie „Hiirelõks” on 
kõige kauem järjest mängitud etendus maailmas. Londoni West 
Endis oli seda 68 aastat pidevalt mängitud, kuni sellekevadine 
viirusepuhang etendused katkestas.

Milline on olnud Teie kevad? Mis tööalaselt kavas, kui maa
ilm taas tavapäraselt toimima hakkab?
Olen kogu karantiiniaja maal olnud koos koera ja heade raa
matutega. Esimest korda elus on mul olnud imeline võimalus 
päevpäevalt lihtsalt jälgida talve muutumist suveks. Praegu 
on kõik värskete mälestustena fikseeritud ja see annab hulgaks 
ajaks jõudu. 
 Aga juulis loodame Jäneda Pulliteatris Jaan Tätte „Õnneliku 
tunni” lavastusega jätkata. Sealne saal on nii suur, et saame ka 
kõigist ettevaatusabinõudest kinni pidada. 

Teenindus
punktides
veel 10% 
soodsam

15.21

VIIMANE VAIMUDETUND
Kakskümmend lugu
Agatha Christie

Kardina tagant kostis ikka veel õudne, kime, veniv karje; 
karje, millesugust Raoul polnud iial „kuulnud”. See hääbus 
hirmsa korinaga. Siis kostis kukkuva keha mütsatus ...

Krimikirjanduse kuninganna Agatha Christie on kirjutanud 
rohkesti lühijutte teispoolsest viirastusteilmast. Romaanid 
tulid hiljem – kirjanikukarjääri alustas ta lugudega, 
mis pajatasid spiritismist, õudsetest ettekuulutustest, 
teispoolsusest tulevatest hoiatustest ja seletamatutest 
õnnetustest. Kõige jubedamad ja eriskummalisemad lood 
on nüüd koondatud kogumikku „Viimane vaimudetund”.
Lühilugudes kohtume esimest korda kuulsate detektiivide 
Hercule Poirot’ ja miss Marple’iga. Nad on küll kõrval
tegelased, ent just nemad märkavad tõde, mis on peidus 
üleloomulikkuse loori all.
 Kogumik koosneb 20 lühiloost, millest nii mõnigi 
kuulub Agatha Christie enda lemmikteoste hulka.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud
Karin Suursalu, Maia Planhof, 
Ilme Rebane ja Juhan Habicht
296 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 48833 KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Ühtede kaante vahele on koondatud kakskümmend lühilugu 
Agatha Christie kirjanikutee algusaegadest. Lood keskenduvad 
teispoolsusele ja salapärasele vaimudeilmale, ent juba 
figureerivad siin ka hilisemate romaanide kangelased Hercule 
Poirot ja miss Marple.

RAAMATUST LEIAD LOOD:

Viimane vaimudetund

Sünge peegelpilt

SOS

Egiptuse hauakambri 
saladus

Neljas mees

Astarte kultusekoda

Mustlanna

Philomel Cottage

Lamp

Unenägu

Raadio

Keenlase naine

Sinise vaasi mõistatus

Sir Arthur Carmichaeli 
kummaline juhtum

Sinine pelargoon

Tiibade kutse

Geryoni kari

Ohusignaal

Õmblejanna nukk

Surmakoer

Iga kuuldavale toodud sõna oli hääldatud puhtalt efekti pärast, selles oli Poirot kin-
del.

Ta kordas taas emotsioonitult:
„Te soovisite minuga konsulteerida, härra Farley?”
Miljonäri käitumine muutus järsult.
Ta kallutas keha ettepoole. Hääl muutus kraaksuvaks.
„Jah. Jah ... Ma tahaksin teada, mida te oskate öelda – mida te arvate ... Aina edasi, 

mine lõpuni! Tippu! Selline on minu viis! Parim arst – parim detektiiv – tõde on kusagil 
nende kahe vahel.”

„Kuid, mu härra, ma ei mõista teid.”
„Loomulikult ei mõista,” nähvas Farley. „Ma pole teile veel midagi rääkima haka-

nudki.”
Ta sirutus uuesti ettepoole ja tuli lagedale väga ootamatu küsimusega.
„Härra Poirot, mida te teate unenägudest?”
Väikese mehe kulmud kerkisid. Mida iganes ta oli oodanud, ainult mitte seda.
„Selleks otstarbeks, härra Farley, soovitaksin Napoleoni „Unenägude raamatut” või 

uusimat praktiseerivat psühholoogi Harley Streetil.”
Benedict Farley lausus tasakaalukalt:
„Olen proovinud mõlemat ...”
Pärast pausi hakkas miljonär rääkima, algul peaaegu sosinal, seejärel järk-järgult 

üha tugevneva häälega.
„Mul on üks ja seesama unenägu – ööst öösse. Ja mul on hirm, ma ütlen teile – mul 

on hirm ... Alati üks ja seesama. Ma istun oma toas, sellesama toa kõrval. Istun oma 
laua taga ja kirjutan. Toas on kell ning ma heidan sellele pilgu ja näen kellaaega – täp-
selt kakskümmend kaheksa minutit kolm läbi. Alati üks ja seesama kellaaeg, saate aru.

Ja kui ma näen seda kellaaega, härra Poirot, siis tean, et ma pean seda tegema. Ma ei taha 
seda teha – ma jälestan seda – kuid ma pean ...”

Tema hääl oli muutunud kriiskavaks.
„Ja mis see on, mida te peate tegema?” küsis Poirot häirimatult.
„Kakskümmend kaheksa minutit pärast kolme,” jätkas Benedict Farley kähedalt, 

„avan ma laua alt teise parempoolse sahtli, võtan välja revolvri, mida ma seal hoian, 
laen selle ja lähen akna juurde. Ja siis ... ja siis ...”

„Jah?”
Benedict Farley sosistas:
„Ja siis ma tulistan ennast ...”
Hetke vältel valitses vaikus.
Siis küsis Poirot:
„See ongi teie unenägu?”
„Jah.”
„Igal ööl seesama?”
„Jah.”
„Mis juhtub pärast seda, kui olete ennast tulistanud?”
„Ma ärkan üles.”
Poirot noogutas aeglaselt ja mõtlikult pead. „Küsin huvi pärast, kas te tõesti hoiate 

revolvrit selles sahtlis?”
„Jah.”
„Miks?”
„Olen seda alati teinud. Lihtsalt selleks, et valmis olla.”
„Olla valmis milleks?”
Farley ärritus:
„Minu positsiooniga mees peab enda suhtes ettevaatusabinõud tarvitusele võtma. 

Kõikidel rikastel inimestel on vaenlasi.”
Poirot ei jätkanud seda teemat. Ta vaikis mõnda aega ja küsis siis:
„Miks te tegelikult mind kutsusite?”
„Räägin teile. Kõigepealt konsulteerisin arstiga – kolme arstiga, kui täpne olla.”
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„Jaa?”
„Esimene seletas mulle, et asi on minu toitumisharjumustes. See oli üks 

vanem tohtrihärra. Teine oli noor, moodsa kooli mees. Ta kinnitas mulle, et 
kõik see tuleneb mingist minu lapsepõlves aset leidnud sündmusest, mis oli 
toimunud just sellel kellaajal, kakskümmend kaheksa minutit nelja peal. Ma 
olevat nii kindlalt otsustanud, nii ta rääkis, seda sündmust mitte mäletada, et 
sümboliseerin seda enda hävitamisega.

Selline oli tema selgitus.”
„Ja kolmas arst?”
Benedict Farley hääl paisus vihakriiskeks.
„Ka tema on noor mees. Tal on naeruväärne teooria! Ta väidab, et mina ise 

olevat elust väsinud, et elu on mulle sedavõrd väljakannatamatuks muutu-
nud, et ma soovin selle vabatahtlikult lõpetada! Kuid seni, kuni selle omaks-
võtt tähendab endale tunnistamist, et ma olen tegelikult hädavares, keeldun 
ärkvel olles tõele näkku vaatamast. Magades aga on kõik tõkked kõrvaldatud 
ja ma teen seda, mida ma tõeliselt teha soovin – teen oma elule otsa peale.”

„Kas tema arvamus on siis selline, et see, mida te endale teadvustamata 
tõeliselt soovite, on minna vabasurma?” küsis Poirot.

Benedict Farley karjus kiledalt:
„Ja see on võimatu – võimatu! Ma olen täiesti õnnelik! Mul on kõik, mida 

tahan – kõik, mida raha eest osta saab! See on ebatõeline – võimatu on sellist 
asja isegi oletada!”

Poirot silmitses teda huviga. Võib-olla miski neis värisevates kätes, hääle 
võbisevas kileduses hoiatas teda, et see eitamine oli liiga äge, et selline 
intensiivsus oli iseenesest kahtlane.

Ta piirdus küsimusega:
„Ja kus mina mängu tulen, monsieur?”
Benedict Farley rahunes korrapealt. Ta toksis sõrmega rõhutatult enda 

kõrval olevale lauale.
„On veel üks võimalus. Ja kui see on õige, siis olete teie sobiv inimene 

seda teadma! Te olete kuulus, te olete uurinud sadu juhtumeid – fantastilisi, 
ebatõenäolisi juhtumeid! Te saaksite teada, kui keegi seda teeks?”

„Teada – mida?”
Farley hääl vaibus sosinaks.
„Oletagem, et keegi tahab mind tappa ... Kas ta saaks seda sel moel teha? 

Kas ta saaks panna mind ööst öösse seda unenägu nägema?”
„Te peate silmas hüpnoosi?”
„Jah.”
Hercule Poirot kaalus seda küsimust.
„Ma oletan, et see on võimalik,” lausus ta viimaks. „See küsimus kuulub 

siiski pigem arsti valdkonda.”
„Teie ise oma kogemustest sellist juhtumit ei tea?”
„Täpselt sellisel kujul küll mitte, ei tea.”
„Kas taipate, kuhu ma sihin? Mind on pandud nägema ühte ja sedasama 

unenägu, igal ööl, ikka ja jälle – ja siis, ühel päeval, on see sisendus minu 
jaoks liig – ja ma viin selle täide. Ma teen seda, mida olen nii sageli unes näi-
nud – ma tapan enda!”

Loe edasi lk 126

AGATHA CHRISTIET (1890–1976) pee
takse üheks tähtsamaks ja innovaati
lisemaks kirjanikuks kriminaalromaani 
žanris. Tema teoste kaks kuulsamat 
detektiivi on Hercule Poirot ja miss 
Marple.

Kirjutamist alustas ta 1916. aastal.  
Ta on kirjutanud 77 kriminaalromaani, 
ligi 100 lühijuttu ja 20 näidendit.

Guinnessi rekordite raamatu järgi 
on Christie maailma enim müüdud 
romaanikirjanik ja koos William Sha
kespeare’iga maailma enim müüdud 
kirjanik. Tema teoseid on müüdud 
umbes 4 miljardit eksemplari. Christie 
on ka maailma enim tõlgitud kirjanik: 
tema teoseid on tõlgitud vähemalt 
103 keelde.

PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy 

Stock Photo / Vida Press
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VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

MURA
Leegitsevad mälestused
Alexandra Lapierre

Ukraina päritolu aristokraat Maria Zakrevskaja, proua Benckendorff, 
paruness Budberg ehk lihtsalt Mura (1895–1974). Eestis tuntud kui Jäneda 
viimane mõisaproua, oli Mura ühtaegu Briti salaagendi armuke, Maksim 
Gorki muusa, H. G. Wellsi kallim ja Londoni haritlaskonna loominguline 
innustaja. Ta suhtles 20. sajandi tõeliste suurkujudega: tsaari, Stalini, 
Churchilli, De Gaulle’iga.
 Vene tsaaririigi jõukasse aristokraadiperre sündinud Murat näis ootavat 
helge tulevik. Bolševike revolutsiooniga aga variseb kogu ta maailm kokku. 
Samal ajal kui Lenini julmad julgeolekuorganid tema peret ja sõpru taga 
kiusavad, armub ta meeletult Briti salaagenti Robert Bruce Lockharti. Kui aga 
too Venemaalt välja saadetakse, jääb Mura üksi. Ellujäämiseks saab ta loota 
vaid omaenda tarkusele. 
 Prantsuse kirjaniku Alexandra Lapierre’i (snd 1955) sulest on ilmunud 
arvukalt menukaid romaane ja biograafiaid, mis on tõlgitud paljudesse 
keeltesse. Andeka romaanikirjanikuna ning ühtaegu nii terava pilgu kui ka 
heatahtliku hoiakuga on ta äratanud ellu selle erakordse saatusega naise 
20. sajandi Venemaa tormiste ajaloosündmuste keerises.

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Madis Jürviste
640 lk, kõva köide, 160 × 235 mm
KOOD 48789

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.30

„Ta on kõhnemaks jäänud ja üldse kuidagi palju 
kenam – aga endiselt teab ta kõike ja on kõigest 
huvitatud. Suurepärane inimene. Ta rääkis, et kavatseb 
abielluda mingisuguse paruniga. Me kõik protesteerisime 
üksmeelselt – leidku parun endale teine mängukann! Tema 
kuulub meie juurde.”
  — M. GORKI, teoste „Ema” ja „Põhjas” autor

„Ja Mura jääb Muraks. Ikka sellekssamaks Muraks. 
Inimlikuks, ebatäiuslikuks, targaks, naljakaks, meeletuks, ja 
ma armastan teda. ...
   Kui kõik saab kord öeldud, kui kõik saab tehtud, jääb Mura 
ikkagi selleks naiseks, keda ma sügaval sisimas armastan. 
Ma armastan ta häält, armastan ta kohalolekut, armastan ta 
jõudu. Ma armastan ka tema nõrkusi.”
 — H. G. WELLS, teoste „Nähtamatu”

ja „Maailmade sõda” autor

„Kui ta armastas, oli armastus talle kõik. Tema suhtumine 
elusse tegi temast oma saatuse käskijanna. Ta oli 
aristokraat. Temast oleks võinud saada ka kommunist. Ainult 
väikekodanliku naisena ei saa teda kujutella.”

— R. B. LOCKHART,
 Inglismaa esindaja bolševike valitsuse juures 1918. aastal

 Mura hullumeelsetel 1920ndatel. 

„Mura Budbergi on nii kaasaegsed kui ka järeltulijad iseloomustanud sageli 
epiteediga „hukatuslik naine”. Tema elu möödus kiirelt pöörleva vurrina 
pöördeliste sündmuste ning kultuurilukku jäädvustunud inimeste keskel, 
heitmata seejuures eneselt saladusloori. Nii pole Mura ilukirjanduslik lugu 
kaugeltki vaid ühe naise elulookirjeldus. See on pigem ajastut peegeldav 
dokument, mis ei peagi andma lõplikku vastust küsimusele, kes või mis 
konkreetselt tema arvukate nimevariantide taga peitus.” 

— DAVID VSEVIOV, ajaloolane



07/2020    7

LUGU SELLEST, KES LÄHEB,  
JA SELLEST, KES JÄÄB
Elena Ferrante
„Lugu sellest, kes läheb, ja sellest, kes jääb” jätkab kahe vaestest oludest 
pärit sõbranna Lila ja Elena keeruliste suhete käsitlemist. Tüdrukud kasvavad 
üles, nende elud põimuvad ja lahknevad, aga ükskõik kui otsustavalt Elena ka 
sooviks Lila mõjuvõimust pääseda, õnnestub see tal vaid ajuti ja mitte kauaks. 
Mõlemad noored naised üritavad omal moel pääseda meeste kehtestatud 
pitsitavatest piirangutest Napoli vaeses linnaosas, aga ka laiemalt, abielu, 
töö, ühiskondlikes suhetes. Ka siis, kui nii ühe kui ka teise elukorraldus näib 
kindlalt paigas olevat, ootavad mõlemat veel ees kannapöörded ja hüpped 
tundmatusse.
 Elena Ferrante on Itaalia nüüdiskirjanduse üks tähelepanuväärsemaid 
autoreid. Oma rahvusvahelist tunnustust pälvinud Napoliromaanidega 
toob ta lugejateni universaalse ja liigutava loo sõprusest ja kuuluvustundest. 
„Lugu sellest, kes läheb, ja sellest, kes jääb” on tetraloogia kolmas raamat. 
Sellele eelnesid „Minu geniaalne sõbranna” (eesti k 2016) ja „Lugu uuest 
perekonnanimest” (eesti k 2019). Romaanisarja põhjal on valminud Eesti 
Televisiooniski näidatav teleseriaal „Minu geniaalne sõbranna”.

Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud Tiina Randviir
344 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 49359

ILUKIRJANDUS

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
      
 

Maailmas, mis on kõhedust tekitavalt meie omaga sarnane, 

arreteeritakse noor naine Amalantis selle eest, et ta julges 

esitada küsimuse: kes on see vang?

 Kui Amalantis kaob, asub tema armsam Karnak naist 

otsima. Mees otsib algul meeleheitlikult, hiljem kasvava 

enesekindlusega. Et armastatu leida, peab ta esmalt mõistma 

naise esitatud küsimust. Otsingud viivad Karnaki hirmuära

tavasse maailma, mis on tulvil valesid ja rõhumist, maailma, 

mille südames asub Vangla. Ühtäkki mõistab Karnak, et ta ei 

ole ainus, kes tõde taga ajab. See romaan on ühtaegu kirglik 

üleskutse õiglusele ja terava pilguline uurimus sellest, mis 

ohustab vabadust tõejärgses ühiskonnas. 

 Ben Okri on Nigeeria päritolu Briti kirjanik, kelle sulest 

on ilmunud 11 romaani, millest kuulsaim, „Näljutatud tee” 

(e.k 1998) võitis 1991. aastal Bookeri preemia. Tema teoseid 

on tõlgitud enam kui 27 keelde ja ta on võitnud mitmeid 

auhindu. 

VABADUSE-
KUNSTNIK
Ben Okri

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Triin Tael
312 lk, kõva köide
sari „Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 48185

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Mount Kopenhaagen on 3500 meetrit kõrge tehismägi, mille 

ehitamiseks kulus 200 aastat. Ei ole õieti teada, miks on 

see kunagi rajatud, ent säärane riigi juhitud ja erainvestorite 

finantseeritud ettevõtmine muudab nii keskkonda kui ka inimesi, 

tekitab irratsionaalse mõra loogilisse ja selge elukorraldusega 

maailma. Taani lamedal maastikul on mägi midagi 

ennenägematut: tekivad uued kliimavöötmed, kus sigivad uued 

looma ja taimeliigid. 

 Sellest ühtaegu eriskummalisest ja siiski tuttavast maailmast 

leiab lugeja seitseteist lugu. Inimestest, kellel kõigil on omad 

unistused ja eluplaanid, mida ei kammitse tavaloogika, faktid 

ega isegi mitte gravitatsioon. Üks otsib jumalat füüsiliste 

katsumuste kaudu ja leiab tee gurmaanluseni, teine õpib lendama 

ja lammutab ajapikku kogu India kastisüsteemi, kolmas kohtab 

tulnukaid ja jääbki neid oma köögis toitma.

 Mõtlemapanev ja provotseerivgi teos, mis balansseerib osavalt 

tuttavliku ja eriskummalise piirimail. 

MOUNT 
KOPENHAAGEN 
Kaspar Colling Nielsen 

Kirjastus Varrak
Taani keelest tõlkinud Eva Velsker
208 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 48239

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
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ILUKIRJANDUS
      

Diana Gabaldoni „Võõramaalase” sarja kuuenda raamatu 

„Lume ja tuha hingus” II osa jõuab otse Ameerika 

iseseisvussõja keerisesse, kus tuleb hakata pooli valima.

Neis poliitilistes tõmbetuultes on Fraseritel ja MacKenziedel 

üha raskem säilitada PõhjaCarolina mägede rüppe kõrvalisse 

paika rajatud kodus varasemat rahulikku elu. Briti kroonile 

ustavust vandunud Jamie Fraser leiab end kahe tule vahelt, 

tundes, et võlgneb truudust hoopis vabaduseideaalidele. 

 See raamat on täis kummitusi – luusigu need siis kullast 

ligi tõmmatuna Hector Cameroni hauakambri ümber või 

painaku Jamiet valusad mälestused Cullodeni lahingust ja 

Ardsmuiri vangla jubedustest ning ajarändureid Claire’i, 

Briannat ja Rogerit teadmised saabuvatest keerulistest 

aegadest. Kas jääda trotsima surmaohtu või minna tagasi 

oma aega? 

Riimides on midagi mõistatuslikku. 

Nad on lihtsad ja lapsikud, võimukad ja 

suve räänsed. Nagu armastus. Aga on 

nad üldse veel võimalikud, tõsiseltvõe

tavad, meie ajal? Ei tea, kuid sel mu elu 

„pimeduse tunnil” olid riimid ainsad, 

mis aitasid. Mis näitasid valgust, vähe

malt ülejärgmise reani. Näib, et on asju, 

millest saabki rääkida ainult riimides. 

Selles vanas vabaduse keeles.

Kirjastus EKSA
88 lk, pehme köide, 210 × 215 mm

KOOD 684410

Need küsimused keerlevad Matilda Tähna ja August Nööbi 

peas hetkest, kui nad satuvad Hõbeseekli 30 asuvasse 

vanakraami kauplusesse ning kohtuvad kentsaka müüjanna 

Aramilda Tengelpunga, paksu punase koera Piru ja 

vanapagan Örrõp Karvajalaga. 

 Teistmoodi Mööblipood on vaevalt sekundi avatud, kui 

algavad pahandused. Aramilda peab esmakordselt elus tagasi 

võtma tülika võlueseme ja maksma valuraha, Örrõpi sarved 

on valesti kõverad, Teistmoodi Mööblipood ei liigu paigast 

ning Aramilda sõnast sünnib kratt, kes üritab serveerida 

tapeedivõileiba, koristab kogu seltskonna oimetuks, kaotab 

ära kliendid ning põhjustab Pirule koleda seedeprobleemi. Ka 

politsei hakkab (lausa binokliga) Teistmoodi Mööblipoe vastu 

huvi tundma.

LUME JA 
TUHA 
HINGUS II
Diana Gabaldon 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud 
Krista Suits
640 lk, pehme köide
150 × 230 mm
KOOD 48765

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.30

PIMEDUSE TUNNIL*
Tõnu Õnnepalu

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

12.90

TEISTMOODI 
MÖÖBLIPOOD
Nähtamatu tüdruk
Eva Roos

Kirjastus Varrak
204 lk, kõva köide 
140 × 200 mm
KOOD 48857

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

14.80

Iirimaal sündinud kirjaniku Lucinda Riley raamatud on kujunenud 

rahvusvahelisteks menukiteks ning eriti elatakse kaasa tema 

seitsmest õest rääkivale romaanisarjale. Sarja iga osa keskendub 

ühele õele. 

 Electra D’Aplièse elu paistab eemalt vaadatuna täiuslik – 

ta on tippmodell, rikas ja kuulus. Ometi on isa surm viinud 

niigi hapras meeleseisundis Electra kokkuvarisemise äärele. 

Püüdes oma eluga hakkama saada, otsib ta abi alkoholist ja 

narkootikumidest. Tema olukorda see ei paranda, kuid siis saab 

ta ootamatult kirja täiesti võõralt inimeselt, kes väidab, et ta on 

Electra vanaema. 

 Ilmsiks hakkavad tulema kunagi ammu toimunud sündmused. 

Murtud südamega Cecily HuntleyMorgan saabub 1939. aastal 

New Yorgist Keeniasse. Ta peatub oma ristiema juures, kes 

kuulub kurikuulsasse Happy Valley seltskonda. Seal kohtub ta Bill 

Forsythe’iga, farmeriga, kellel on sidemed masai hõimuga…

PÄIKESEÕDE 
Lucinda Riley

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Faina Laksberg
760 lk, kõva köide
sari „Varraku ajaviiteromaan”
150 × 210 mm
KOOD 48741

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.30

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

TEISTMOODI 
MÖÖBLIPOOD
Kastani 57
Eva Roos
Teistmoodi Mööblipood on kauplus, kuhu 
inimesed satuvad juhuslikult ja kust 
nad ostavad midagi, mis nende senise 
elu pea peale pöörab. Hiljem ei leia nad 
seda poodi enam kunagi üles. Põhjus 
on lihtne: Teistmoodi Mööblipoel on 
kombeks ajas ja ruumis liikuda.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide, 140 × 200 mm

KOOD 45160

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30
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LASTELE

KUIDAS KAITSTA LOODUST?
Sophie de Mullenheim

Kuidas sorteerida prügi? Mis on kasvuhooneefekt? Millist 
loodusvara kasutatakse kõige enam? Kas tiiger sureb välja?

Raamatus on üle 200 küsimuse ja lõbusa pildi, mis aitavad lastel avastada 
meie planeedi imelist rikkust ja mõelda, kuidas võiks oma harjumusi muutes 
planeeti kaitsta.

• Meie planeet
• Loomastik
• Taimestik 
• Looduskaitse

LASTE MÄNGUD
Charlotte Morin

Sellest raamatust leiavad noored mänguhuvilised nõuandeid ja 
ideid parimate mängupaikade ja võimaluste kohta, et mängida 
kas üksi, kahekesi, väikese rühma või suurema seltskonnaga. 
Autos või bussis, metsas, rannas, toas, aias, koolihoovis või 
sõprade pool ... Raamatus on üle 90 mängu, muu hulgas:

• Strateegiamängud
• Äraarvamismängud
• Tähe- ja numbrimängud
• Muusikamängud
• Liikumis- ja pallimängud
• Täringu- ja kaardimängud
• Loovusmängud

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sandra Heidov
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm
KOOD 48024

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Pille Kruus
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm
KOOD 47881

KOOD 47881 TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30
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MITMESUGUST

SAJA RAHVA 
ARMASTUSLOOD*
Riina Ree 
Autor on rääkinud paljude ini
mestega vist kõige köitvamast 
teemast üldse – armastusest ja 
on täheldanud, et kunagi talle 
endale öeldud ennustus kehtib 
ka paljudele teistele. Armastus 
leiab meid tihti võõras kesk
konnas ja hoopis teistsuguse 
taustaga inimese kujul.

Enamus neist lugudest on pärit 
otse elust. Äkki tunned ära mõne 
oma sõbra, sõbranna, sugu
lase, kolleegi või hoopis kuulsa 
inimese?

RAHVUSVAHELISED 
MEHED*
Argo Ideon
Kümnend, mis päädis Euroopa 
Liidu ja NATOga ühinemi
sega 2004. aasta kevadel, 
oli hoogne. See polnud enam 
iseseisvuse taastamise aeg, 
Eesti riik oli juba olemas ja 
toimis. Kui Mihkel Muti romaan 
„Rahvusvaheline mees” on 
ilukirjandus, siis Argo Ideon 
kirjeldab selles raamatus Eesti 
rahvusvahelisi mehi ja naisi, 
välissuhtluse sündmusi ning 
protsesse pigem dokumentaal
ses võtmes.

ELU PÄRAST SURMA*
Mis surmajärgses elus tegelikult 
juhtub
Elizabeth Clare Prophet  
Autor avab ukse varjatud dimen
sioonidesse ning sa saad aimu 
sellest, mis su elus ja su eelmises 
kehastuses on toimunud, samuti 
sellest, mida me teeme ja keda 
kohtame surmajärgses elus. Sa 
saad teada, miks enesetapp pole 
lahendus, miks andestamine nii 
oluline on ja kuidas aidata oma 
kalleid lähedasi, nii et üleminek 
ühest elust teise oleks turvaline 
ja rahulik.

LIHTSAD 
VASTUSED 
KEERULISTELE 
KÜSIMUSTELE*
Kristjan Port 
Kristjan Port on spordibioloog 
ja Tallinna Ülikooli õppejõud. 
Käesolevasse kogumikku on 
koondatud tema kirjutatud 
artiklid, mis on ilmunud aja
kirjas Edasi.org 2018–2020. 
Porti kolumnid on üldharivad 
ja kirjutatud ladusas kee
les, mis teeb need tekstid 
põnevaks paljudele inimestele 
erinevatel elualadel.

Kirjastus Rahva Raamat
176 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 693610

Kirjastus Pilgrim
Tõlkinud Tiina Kanarbik
256 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 099238

Kirjastus Hea Lugu
288 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 601365

Kirjastus Rahva Raamat
152 lk, kõva köide, 130 × 190 mm
KOOD 693825

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.50

MAKRAMEE*
25 kaunist eset nii algajale kui 
ka edasijõudnule
Hedy Johanson 
Makrameetehnikas saab sõl
mida lugematul arvul mustreid 
ning sobitada neid kodu
sisustusse või hoopis akses
suaaridena rõivaste juurde. 
Stiililt sobivad makrameed nii 
moodsasse elamisse kui ka 
maakoju. Raamatus sisalduvad 
tööjuhendid on sammsammu
lised, põhisõlmede tutvustus 
ja rikkalik fotomaterjal annab 
vajalikud teadmised ning 
inspiratsiooni ka ise mustrite 
loomisel. 

KOGU MAAILMA 
SÄRA*
Tiivustavaid tsitaate
Ingrid Koppel
Raamat „Kogu maailma sära” 
sisaldab endas ammuste 
suurte mõtlejate kuulsaid 
tsitaate vaheldumisi meie 
aja silmapaistvate inimeste 
mõtteteradega, andmaks 
tuult tiibadesse värskelt 
iseseisvasse ellu astujale, aga 
ühtlasi kõigile neile, kel pisut 
inspiratsiooni vaja. Kaunis 
kinkeraamat kogu eluks.

Kirjastus Pegasus
128 lk, pehme köide, 210 × 280 mm
KOOD 606834

Kirjastus Pegasus
96 lk, kõva köide, 120 × 180 mm
KOOD 606841

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

10.90
TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

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

HAPPY-HAPPY*
Viis sammu, mis aitavad jõuda 
üksmeelele kellega tahes
Lars-Johan Åge  
Raamatus kirjeldatakse ainu
laadset ja teedrajavat viiesam
mulist meetodit, kuidas jõuda 
üksmeelele kellega tahes – nii 
tööl kui ka eraelus – ja teha 
seda nii, et kõik jääksid rahule. 
Teekond rahuloluni kannab 
nime happy-happy, mis on 
hoopis midagi muud kui win-
win ning keskendub rahulolule, 
suhetele, koostööle ja tulevi
kule. 

TERAV PLIIATS 
7/2020
Ristsõnaajakiri, milles on 
keskmisest enam kirjandust 
puudutavat ainest, aga loo
mulikult ei puudu siit ka muud 
tublit eesti lahendajat huvi
tavad teemad: loodus, reis, 
kultuur, toit jms. Lahendajate 
vahel loositakse välja raama
tuid ja peaauhind 100 eurot.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780047

MIKS KEEGI MULLE 
SEDA EI RÄÄKINUD?*
Sünnitoetajate aus käsiraamat 
last ootavatele vanematele
Natalia Hailes, Ash Spivak 
Rasedus ja sünnitus tekitavad 
palju küsimusi – mis siis, kui mu 
beebi on liiga suur? Mida teha, 
kui ma sünnitan autos? Kuidas 
saan hakkama, kui mu beebi ei 
lõpeta nutmist? Äkki ma ei taha 
enam kunagi seksida? Kust saada 
abi, kui mul tekib sünnitusjärgne 
depressioon? Autorid anna
vad vastuseid neile ja paljudele 
teistele küsimustele, et su eriline 
teekond kulgeks rahulikult ning 
rõõmsalt. 

ADOLF 
MARDIKAS JA 
TEISED NUTIKAD 
MUTIKAD
Ristsõnad. Suvi 2020

Korduvalt Eesti parimaks 
ristsõnakoostajaks vali
tud Villu Tamme ehk Adolf 
Mardika ristsõnu leiab ainult 
sellest ajakirjast. Neli korda 
aastas ilmuvas väljaandes on 
ligi sada uut ristsõna kahe
kümnelt autorilt. Auhindu 
leidub 500 euro eest!

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Allar Sooneste
240 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 606773

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Ülle Jälle
272 lk, pehme köide, 165 × 216 mm
KOOD 606711

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide, 210 × 297 mm
KOOD 780024

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

MATKAME EESTIS*
REGIO REISIJUHT

Raamatus on info 450 Eesti 
matkaraja kohta, palju 
põnevaid matkaideid ning 
mahukas ülevaade sellest, 
kuidas matkata, mida kaasa 
võtta jne. 

Eesti on reisijuhis jagatud 
kolmeks matkapiirkonnaks 
ning matkarajad on samuti 
jagatud kolme kategooriasse: 
RMK rajad, terviserajad ja 
muud matkarajad. Kogu 
see info on ka reisijuhiga 
kaasas oleval voldikkaardil 
(60 × 45 cm). 

LEGO: 
ABSOLUUTSELT 
KÕIK, MIDA SA 
TEADMA PEAD*
Simon Hugo   
See rikkalikult illustreeritud 
raamat toob sinuni LEGO loo 
algusest kuni tänapäevani. Siin 
on arvud ja faktid, klotsid ja 
minifiguurid, seeriad ja komp
lektid, mida iga tõeline LEGO 
fänn peab teadma – viimase kui 
tüki ja nupsuni. Saad ülevaate ka 
maailmas tegutsevatest LEGO
LANDidest ning sellestki, kuidas 
fännide (näiteks sinu!) loodud 
mudelitest võivad saada ametli
kud LEGO komplektid.

Kirjastus Regio
200 lk, pehme köide, 140 × 240 mm
KOOD 599844

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Olavi Teppan
240 lk, kõva köide, 230 × 275 mm
KOOD 044049

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

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

ANNIE THORNE´I KADUMINE
C. J. Tudor

Ühel ööl läks väike Annie 
kaduma. Haihtus omaenda 
voodist. Toimusid otsingud, tehti 
üleskutseid. Kõik uskusid kõige 
hullemat. Ja siis imeväel tuli ta 
nelikümmend kaheksa tundi hil
jem tagasi. Aga ta ei suutnud või 
ei tahtnud rääkida, mis temaga 
oli juhtunud. Ja ta ei olnud enam 
endine.

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

KOOD 45870

OHVRIRABA
Susanne Jansson

Mossmarken on udust ümb
ritsetud raba, kuhu ammus
tel aegadel maeti ohvriande 
jumalatele ja räägitakse, et ka 
tänapäeval kaovad inimesed siin 
jäljetult. Noor bioloog Nathalie 
tuleb siia oma doktoritöö jaoks 
katseid tegema. Peagi selgub 
aga, et tema tegelik eesmärk on 
isiklikumat laadi. 

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

KOOD 43876

HUNDITALV
Cecilia Ekbäck

1717. aasta, Rootsi Lapimaa. 
Kitsekarjane leiab naabri moonu
tatud surnukeha. Erikssoni surm 
aetakse huntide süüks, aga Maija 
on veendunud, et haavad on 
põhjustanud inimene. Hoolimata 
naabrite kummalisest huvipuu
dusest ja Erikssoni lese saatusest, 
otsustab Maija surmajuhtumit 
uurida.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jaana Peterson
368 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 42251

KURJA LOOMUS
Luca D’Andrea

New Yorgist pärit Salinger pü
hendub PõhjaItaalia mägikülas 
aastatetaguse kuritöö uurimisele. 
Kolm noort inimest tapeti elaja
likul moel ühel 1985. aasta ööl, 
mil ümbruskonnas möllas metsik 
torm. Mõrvar on siiani leidmata ja 
keegi külaelanikest ei soovi seda 
lugu miskipärast meenutada. 

Kirjastus Varrak
384 lk, pehme köide
145 × 200 mm

KOOD 47164

TAVAHIND 
22.25

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

5.00

EESTI LINDUDE RÄNNE
Tarvo Valker

Lindude ränne on köitnud inimesi 
aastasadu. See raamat annab põh
jaliku ülevaate Eesti rändlindudest 
ning nende teekonnast talvitus
aladele. Pikemat käsitlust leiavad 
ka kliimamuutused ning selle mõju 
meie rändlindudele. Raamatus 
sisaldub ka parimate rändevaat
luspaikade tutvustus.

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

KOOD 37202

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

EESTI TORNAADOD
Ain Kallis, Andres Tarand

Tornaadode näol on tegemist 
loodusnähtusega, mida on raske 
kirjeldada standardiseeritud 
statistiliste parameetritega. 
Samas on neid siinkandis uuritud 
juba väga ammustest aegadest. 
Raamat tornaadodest on väga 
kollektiivne looming, mis hõlmab 
ajavahemikku 17452015.

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

KOOD 40073

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

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

Selles raamatus leidub infot 64 
Eesti jõe kohta. Mis jõed on ja 
miks nad on sellised, nagu nad 
on. Käsitleme neid looduskeskselt 
kui ökosüsteeme, mitte formaalse 
hüdroloogilise arvestuse, haldusli
ku kuuluvuse või rahvalike nimede 
järgi. Raamatu koostajad töötavad 
Eesti Maaülikoolis.

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

KOOD 46686

IMELISED LINNUD
Jim Robbins

Raamat kirjeldab lindude 
ainulaadseid omadusi ja näi
tab, kui väärtuslikud on nad 
inimeste jaoks – nii ökoloo
gilises kui vaimses kontekstis. 
Tuginedes nii teadusuuringute 
tippsaavutustele kui ka ini
meste vanimatele usunditele, 
on see raamat pilguheit lindu
de imetabasesse maailma.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
352 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KOOD 44002

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00
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SOODSAT SUVELUGEMIST 

MIHKEL, MUUSEAS
Elin Toona Gottschalk

Romaani keskmes on eesti pagu
laste elu 1970. aastate Londonis, 
põgusate tagasivaadetega nende 
Eestist põgenemisele ja koha
nemisele uuel asukohamaal. 
Tegevus vältab umbes aasta ning 
algab peategelase kirjanik Mihkel 
Laasma sünnipäevapeoga, mis on 
ühtlasi ka tema abikaasa peied…

Kirjastus Varrak
224 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 43708

SADAMA JA SILMAPIIRI VAHEL

Maailma merede ajalugu
Michael North

Merede ajalugu on esmajoones 
meresõidu ja kaubanduse ajalugu, 
ning koduste Euroopa veeteede 
kõrval on siin vähemalt sama 
olulised ka Aasia ja Aafrika mered 
ning maailmajagusid ühenda
vad ookeanid. Kuid kõneks on ka 
piraadid ja sõjamehed, looduse
uurijad ja põgenikud. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Katrin Kaugver
328 lk, kõva köide, 143 × 210 mm

KOOD 43159

MIDAGI TÕELIST
Martin Algus

Romaanis põimuvad ootamatul 
moel kahe eesti mehe saatused. 
Vaheldumisi kummagi tegelase 
vaatepunktist jutustatud põnev 
ja kohati šokeerivgi lugu peegel
dab teravalt tänaseid võtmetee
masid: küsimusi emotsionaalsest 
lähedusest, ärakasutamisest ja 
õnne võimalikkusest tarbimis
ühiskonnas.

Kirjastus Varrak
180 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 44507

ÕNNELIK PRINTS
Oscar Wilde

Nende kaante vahel on Wilde’i 
kaks muinasjuttude kogu – „Õn
nelik prints” ja „Granaatõuntest 
maja”. Need on kaunid lood 
armastusest ja eneseohverdusest, 
sellest, milline on tegelikult oma 
hingest loobumise hind ning et 
mõnikord avanevad südamed alles 
siis, kui need purunevad.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
192 lk, kõva köide
130 × 210 mm

KOOD 46242

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

5.00

DEVERILLIDE VIIMANE 
SALADUS
Santa Montefiore

Deverillide kroonika kolmanda osa 
tegevus algab 1939. aastal. Balli
nakellys on mõndagi muutunud. 
Deverilli loss kuulub Bridie Doyle’ile, 
kellest on saanud krahvinna di 
Marcantonio. Aga krahvi pärit
olus on midagi kahtlast. Ka teine 
maailmasõda jätab Deverillidele 
oma jälje. 

Kirjastus Varrak
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
Tõlkinud Tiina Viil
328 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

KOOD 45764

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

KOJUTULEKUD
Marcia Willett

Sadamaserval paneb kaluri
hüttide reale punkti vana 
graniit maja. Sedamööda, kuidas 
uustulnukad siia saabuvad ja 
vanad sõbrad taasühinevad, 
paljastuvad saladused, pannakse 
proovile uued suhted ning tärka
vad tunde värelused. Siia tulijad 
taipavad, et see maja võtab 
nad avasüli vastu…

Kirjastus Varrak
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
Tõlkinud Kristi Sinissaar
224 lk, pehme köide, 150 × 210  mm

KOOD 47102

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

7.00

SALADUS
Kathryn Hughes

Beth otsib vastuseid. Ta pole 
kunagi oma päritolu teadnud, 
kuid nüüd on tal vaja tõde, et 
päästa oma haige lapse elu. Kui 
Beth leiab ema asjade seast ühe 
kulunud ajaleheväljalõike, mõistab 
ta, et tema poja tulevik sõltub 
tema enese minevikust. Ta peab 
minema kõige algusesse.

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

KOOD 48208

PÄIKESETÕUS
Victoria Hislop

Küprosel asuv Famagusta on 
1972. aasta suvel Vahemere 
piirkonna kõige hinnatum kuu
rort, moodne ja väljapeetud. 
Riigipöörde tagajärjel paisatak
se saar kaosesse, Famagusta 
eraldatakse ülejäänud saarest 
okastraataiaga. Hüljatud linna 
jääb siiski elama kaks pere
konda. See on nende lugu.

Kirjastus Varrak
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
Tõlkinud TriinuLiis Looveer
304 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

KOOD 47140

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00
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22. juuliks 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.  

Juuni ristsõna õige lahendus oli „Eriline kevad”. Juuni ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida 
Annelie Murekas Saaremaalt. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Värske kujunduse saanud „Varraku 
ajaviiteromaani” uusim raamat.

2. Tõnu Õnnepalu uus luulekogu kannab 
pealkirja „... tunnil”. 

3. „Teistmoodi mööblipoe“ raamatute 
autor.

4. Kuulus ja särav Mura oli ... viimane 
mõisaproua.

5. Juuli eripakkumises oleva raamatu 
„Soomeugri saladused” autor.

6. Arheoloog, kes on Raamatuklubi 
suvereisil giidiks.

7. Agatha Christie lühijutt „Sünge ...”.

8. Napoliromaanide autor, kelle teoste 
põhjal on valminud ka populaarne 
teleseriaal.

9. Ilmunud on Diana Gabaldoni „...” sarja 
kuues raamat.

10. Andrus Vaarik astub sel suvel taas 
publiku ette Jaan Tätte näidendis „...”.

11. Ben Okri „Vabadusekunstnik” kuulub 
sarja...

12. Regio reisijuhtide sarja uus väljaanne.
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Rohkem infot varrak.ee/2020/06/16/viikingite-juurde/
Registreerumine kuni 22. juulini või kuni kohti jätkub epoes https://events.gotravel.ee/grupireisid. 
Lisainfo telefonil 6310126

VIIKINGITE JÄLGEDES MÖÖDA 
PÕHJA-EESTI RANNIKUT
Suure Eesti Raamatuklubi suvereis

Milline oli viikingiaegne Eesti? Viime Sind ajarännakule tuhande aasta 
tagusesse aega viikingitega seotud kohtadesse, et lasta oma kujutlusvõimel 
lennata arheoloog MAURI KIUDSOO põnevate juttude saatel.

REISIKAVA:
•  Kl 8 väljasõit Go Hotel Shnelli eest, Toompuiestee 37 

(Tallinn)
•  Iru Linnapära – Eesti üks võimsamaid viikingiaegseid 

keskusi
•  Kuusalu Pajulinn – viikingiaegne soolinnus
•  Muuksi linnamägi – sealt avanev vaade Tsitre sadamakohale
•  Pada ürgoru muistisekompleks
•  Viru-Nigula keskaegse kabeli varemed 
•  Purtse piirkond – Eesti mõistes „Birka”
•  Lõunapaus Tulivee restoranis
•  Narva linnus 
•  Privaatne grill ja lõke rühmale päeva lõpetuseks Põhjaõues
•  Tagasi Tallinnas orienteeruvalt kl 22

PS. Jätame endale õiguse vajaduse korral reisikavas väiksemaid 
muudatusi teha

HIND:
•  190 € kahele istekohtadega bussis kõrvuti
•  105 € inimene kaheses bussipingis üksinda

HINNAS SISALDUB:
•  Bussisõit kaheses pingis (sobib koos reisivatele inimestele 

ja eeldab ühist broneeringut) või üksinda kaheses pingis
•  Giiditeenus
•  Tõhus lõunasöök Tulivee restoranis
•  Grillipidu Põhjaõues
•  Sissepääs Narva linnusesse

Reis 
toimub 

8. augustil
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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

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:  Sven Arbet/Maaleht 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

PALJU HÄID RAAMATUID! 

juuli 2020

ANDRUS VAARIK 
SOOVITAB:
Agatha Christie 
kirjutatu 
on kõrgem 
pilotaaž, tal on 
õnnestunud 
leida väga hea 
tasakaalupunkt 
usutavate 
karakterite ja 
põnevuse vahel. 

VIIMANE 
VAIMUDETUND

JUULI KLUBIRAAMAT

PALJU HÄID RAAMATUID! 

juuli 2020PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

juuli 2020

AGATHA CHRISTIE

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
ER 10.0017.00

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. juuli

Värske info leiad  
https://varrak.ee/
kontakt-ja-poed/
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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MAA=ILM
Mikk Sarv

Raamat koondab 
bioloogist helilooja, 
regilauliku ja rahva
kultuuri uurija Mikk 
Sarve aastate jooksul 
välja öeldud ja kirja 
pandud mõtteid  eesti 
keelest ja sõnade 
tähendusest. 

Kirjastus Varrak

304 lk, pehme köide
160 × 210 mm

KOOD 45221

TORMIHOIATUS
Winston Churchill

Raamat on kirjutatud 
küll pärast sõda, aga 
räägib Esimese ja Teise 
maailmasõja vahelisest 
ajast Euroopas, sellest, 
kuidas süttis sõda, mis 
viis endaga kaasa võib
olla parima Euroopa.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Henno Rajandi

816 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 43166

MEIE METSADE 
SEENED
Pertti Salo, Ulla Salo

Välimäärajas on üle 
230 seeneliigi. Kirjel
datud on nii tuntumaid 
söögi ja mürkseeni 
kui ka põnevaid värvi
seeni. Selged lähifotod 
teevad seente määra
mise metsas lihtsaks. 

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Veiko Kastanje

326 lk, pehme köide
150 × 210 mm

KOOD 41575
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Kirjastus Varrak
200 lk, pehme köide

160 × 210 mm
KOOD 45931

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
32.50

KLUBIHIND

12.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00
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SOOME-UGRI SALADUSED
Art Leete
Kuidas muudab soomeugri toit inimeste meeleseisundit? 
Kas soomeugri hing on nagu vaikselt voolav oja? Millised on 
soomeugri naiste, meeste ja jumalate omavahelised suhted? 
Kuidas taluvad soomeugrilased põhjatuult? Miks ei suuda meie 
hõimlased nõidumisest hoiduda?

Soomeugrilastel on igale mõistatusele olemas konksuga 
vastus. Nad hulguvad unenäolistel lumeväljadel, mõistavad 
kalade mõtteviisi, kuulevad viljade tärkamist, põimivad 
vaimude jäljed oma rüüdesse ja lasevad karudel enda üle kohut 
mõista. Soomeugri olemise kunst on kõikide haiguste ravi.

Soomeugrilased on ühekorraga vaiksed ja segased, keerlevad 
ja ulguvad, ekstaatilised ja rahulikud, ehedad ja salalikud, 
raevukad ja muretud, meeletud ja hoolsad, lahked ja 
põikpäised. Nad räägivad arusaamatut tõtt. Soomeugrilased on 
öö värvi.


