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Maailma ajalugu võib käsitleda erinevalt. Meie klubiraamat ei ole kuiv kronoloo-
gia, vaid toob välja eredad hetked ja näitab, kuidas ajateljel tõusevad esile eri tsivi-
lisatsioonid, erinevad kohad maailmas. Mis sulle selle raamatu juures meeldib?
Tegu on internetiajastu klassikalise teosega – olulise informatsiooni saab kätte lühidalt 
väikeste lõikude kaupa. Aga erinevalt juhuslikest netilehekülgedest võib seda raamatut 
täielikult usaldada. Autor ja toimetajate meeskond on valinud välja tõesti olulised 
sündmused, loonud nende vahel arusaadavad seosed. Kokku moodustab see hea 
raami maailma kultuurilisest ja poliitilisest ajaloost, mille sisse saab tõsisem huviline 
juba ise hulgaliselt detaile pikkida. See ei ole lihtsalt kuiv ajalooline tekst, kes keda 
valitses ja kes keda tappis, vaid saab ka näha, milline nägi välja doktor Livingstone’i 
troopikakübar, polüneeslaste kanuu või Nagasakile visatud aatomipomm.

Ajaloo kõrghetki võib ilmselt tunnetada tänapäevalgi neis paigus viibides? Kus 
oled sina oma rändudel ajaloo puudutust kõige ehedamalt tunnetanud?
Kui ma sirvin seda raamatut, siis muidugi on palju tuttavaid pilte kohtadest, kus olen 
käinud. Mitte ainult Ateena Parthenon, Hiina müür, Angkor Wat, Boroboduri tempel 
ja teised kuulsad paigad, vaid ka näiteks Oraakli tempel väikeses Siwa oaasis, suur 
mošee Djennes või Umaijaadi mošee Damaskuses.
 Raamatus on toredad peatükid ka nendest kohtadest, mis mulle tõesti 
emotsionaalselt erutavad on olnud. Näiteks Rapa Nui ehk Lihavõttesaar oma tohutute 
kivikujudega. Nende püstitamise ja hävitamise erinevaid versioone oled ju palju 
lugenud, aga kui neid ikka oma käega katsud, siis annab see hoopis teise mõõtme 
kõigile neile teooriatele. Teine koht, mis mulle sügava mulje on jätnud, oli inkade 
rajatud Machu Picchu linn Andides. See on muutunud väga rahvarohkeks paigaks. 
Aga 20 aastat tagasi olime seal ühe vihmase päeva varahommikul ja praktiliselt üksi. 
Mulle meeldivad ajaloolised paigad, kus kõik pole lõpuni selge. Machu Picchu on üks 
selliseid. Ses raamatus on taolisi veel mitmeid.

Kellele ja miks seda raamatut soovitada võiksid?  
See on teos, mis kuulub kindlasti põhihariduse kohustusliku kirjanduse hulka. Nii et 
ma kutsun seda tõsiselt uurima ka oma 11-aastase poja. Kuna tegu on paljude piltide 

Meie klubiraamatuga 
tutvus maailmarändur 
TIIT PRUULI

Särav suvi kestab veel, ent juba 
terendab ees ka uus kooliaasta. 
Traditsiooniliselt oleme sel ajal 
ikka klubiraamatuks valinud mõne 
põneva entsüklopeedilise teose, 
mis noore lugeja õpihimu võiks 
ärgitada ja kooli alguse puhul ka 
inspireerivaks kingituseks sobiks.

Ent augusti klubiraamat „Maailma 
ajalugu” võib väga hästi olla 
ka salaõpik täiskasvanule, kes 
koolipõlves omandatut enam 
täpselt ei mäleta ja tahaks 
kõik kiiresti üle vaadata ning 
süsteemi seada, enne kui laste 
või lastelaste küsimustele 
vastates jänni jääb. Ega nõuka-
ajal koolis käinutel olnudki 
alati võimalust ajalooteadmisi 
süsteemselt omandada – teame 
ajaloosündmusi küll, aga hiljem 
erinevaist allikaist omandatuna 
ei moodusta nad iga kord 
seostatud tervikut. Ühesõnaga – 
see on raamat, mis avardab 
maailmapilti, toob välja olulise ja 
loob eri sündmuste vahele seoseid. 
Soovitame!

Nautige suve, lugege 
raamatuid, olge terved!
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ja põnevate lugudega, siis usun, et sellest teosest saab suvistele 
ringijooksmistele ja arvutimängudele kõva konkurent. 
Lühikesed lood ei jõua tüütavaks muutuda ja jõudu mööda 
saan siis ise talle lugusid juurde rääkida, kui on näha, et mõni 
teema rohkem huvitab. Teiseks on raamat kindlasti inspiree-
riv ka palju teadlikumale lugejale – assotsiatsioonid ja seosed, 
mis tekivad, on erinevatel inimestel kindlasti erinevad.

Bellingshauseni Antarktika-reisi suurprojekt sai ellu vii-
dud. Kas kõik läks nagu plaanitud? 
Esiteks oli mul väga hea meel, et ka „Maailma ajaloos” on 
sees väike peatükk Antarktika uurimisest ja märge, et Belling-
shausen oli selle kontinendi esmaavastaja (jällegi – kui detai-
lidesse minna, võiks siin pikalt diskuteerida, kas esmaavastaja 
oli Bellingshausen või hoopis iirlane Brandsfield).
 Teiseks võin tõesti rõõmuga öelda, et meie ekspeditsioon 
läks kenasti korda ja nagu on näha me telesaate ja juba ilmu-
nud laevakokk Wenna raamatu põhjal, pakkus väga paljudele 
inimestele kaasaelamisrõõmu.

Kas järgmine hulljulge reis on juba mõtetes kuju võtnud? 
Viimased Antarktika otsad tuleb esmalt veel kokku sõlmida. 
Minu ja ekspeditsiooni pootsmani Marise õlul on ühe kokku-
võtva raamatu kirjutamine sest reisist.
 Mul on väga kahju, et koroonaviirus ei andnud meile või-
malust seilata Antarktikast edasi Arktikasse ja pidime laeva 
koju tooma ning nüüd reisikulude katteks müüki panema. 
Aga eks see Arktika ikka peas kummitab ja kunagi tahan 
sinna taas jõuda.

MAAILMA AJALUGU
Ürgajast infoajastuni
Philip Parker
Selles kompaktses ülevaatlikus teejuhis meie tsivilisat-
siooni ajalukku on käsitlemist leidnud 350 maailma ajaloo 
pöördepunkti. Näiteks saame lugeda neandertallastest, 
Assüüria impeeriumist, Hiina dünastiatest, viikingitest, 
maailmasõdadest, apartheidist, ISIS-est ja väga paljust 
muust. Raamat annab värske ülevaate maailmas toimu-
nust, muu hulgas araabia kevadest, üleilmsetest terrori-
rünnakutest, Venemaast ja Ukrainast ning populismi 
tõusust Euroopa Liidus.
 Ajaloolised hetked ja liikumised elustuvad fotode, 
kaartide ja võrratute maalide abiga. Jälgi inimkonna 
teekonda ning avasta kõige olulisemad mõtlejad, juhid, 
ideed ja leiutised, mis on meie maailma kujundanud.

PHILIP PARKER on kirjanik, konsultant ja kirjastaja, kelle 
huvi keskendub vana- ja keskaja poliitilistele ja sõjalistele 
süsteemidele. Ta on õppinud ajalugu Cambridge’i ülikoolis 
Trinity Hallis, kirjutanud „Suurbritannia ajaloo kaartides” 
(2016) ja palju teisi raamatuid. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randmaa
416 lk, kõva köide
195 × 233 mm
KOOD 49373 KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
31.90

Teenindus-
punktides

19.71

Kui tegid juulis ostu ja said kaasa 5-eurose 
sooduskupongi, ära unusta seda kasutada!
Kupong kehtib e-poes www.varrak.ee ja www.serk.ee kuni 

augusti lõpuni ostudele alates 30 eurost.
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Igal raamatul, igal köitel, mida sa näed, on hing. Kirjutaja hing ja nende hing, kes seda lugesid ja sellega koos elasid ja unistasid. Iga kord, kui raamat uutesse kätesse läheb, iga kord, kui kellegi pilk üle ta lehekülgede libiseb, kasvab tema vaim suuremaks ja tugevamaks.
— Carlos Ruiz Zafón „Tuule vari”
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 Kõrgfeodaalaja 
soomusrüü taandus 

15. sajandiks täis - 

plaatturvise ees 

nagu pildil olev 

raudrüü.

 Casheli kalju otsas Tipperary 

krahvkonnas Iirimaal asub suur linnus, 

tunnistuseks kohaliku feodaalisanda 

võimust ümbruskonna üle.

 Vasallivande andmine 14. sajandi Prantsusmaal. 

Rüütel põlvitab oma isanda ees, vandudes saadud 

privileegide eest vastutasuks truudust.

Ustav vasall 
peaks … oma isandat 

nõustama ja 
abistama.
Fulbert Chartresist kirjas Akvitaania 

hertsogile Guillaume’ile, 1020

Feodaalkord

Feodaalkord on mõiste, mis kirjeldab kuningate ja aadlike suhteid 

Põhja- ja Lääne-Euroopas keskajal, laienedes ka ühiskonnale ja 

majandusele, milles see eliit tegutses. Feodaalsüsteemi tuumaks oli 

aadlike (ja omakorda nende sõltlaste) kohustus tasuks maavalduse 

eest oma senjööri sõjaliselt teenida.

Feodaalne Euroopa

Feodaalsüsteem oli küll äärmiselt keerukas, aga 

seda ei pandud paika kirjutatud seadustega. 

Seepärast oleme suure osa sellest, mida me 

feodaalkorra kohta teame, saanud läbi ajaloolise 

perspektiivi vaadates. Feodalismis oli elemente 

germaani tavandiõigusest, millesse oli segatud 

hilisrooma praktikat kinkida barbarite gruppidele 

tasuks sõjateenistuse eest maad.

Karolingide ajal kujunes välja tava, et valitseja 

andis mingi osa maad (lääni) aadlikule (vasallile), 

kes vandus truudust kuningale – või teisele 

isandale – ja tõotas täita kindla arvu päevi aastas 

mitmesuguseid kohustusi, eriti sõjalises 

teenistuses. Paljud aadlikud andsid osi oma 

läänidest edasi väiksematele vasallidele, kes 

omakorda neile truudust vandusid ja neid sõja - 

jõuga teenisid. Oli üsna levinud, et vasallidel oli 

truuduskohustus rohkem kui ühe isanda ees. Nii 

kujunes välja kohustuste hierarhia, mis aitas maa 

isandasuhete võrgustiku kokku siduda, aga ei 

tugevdanud eriti kuninga keskvõimu.

Rüütlid ja linnused

Keskaja Euroopa sõjaväe selgroog oli raskeratsa-

vägi, rüütlid, kellest oli 11. sajandiks kujunenud 

eliitsõdalaste seisus, kes võitlesid oma lääniisanda 

nimel. Nende staatust kinnitati sümbolite ja 

tseremooniatega, nagu näiteks akolaad ehk 

rüütliks löömine – kuningas puudutas mõõgaga 

vasalli õlgu, tõstes ta rüütliseisusse.

Linnus oli kindlustatud baas, millest feodaal-

isand sai valitseda ümbruskonna üle, ning ühtlasi 

tema eluase ja kohaliku kohtu asukoht. Kui aadlik, 

kes ei tahtnud koostööd teha, ennast 

linnusesse sisse seadis, siis oli väga 

raske kellelgi teda välja kangutada, 

isegi kuningal.

Feodalismi  
muutumine
13. sajandi lõpul tekkis nn 

värdfeodalism, milles 

vasallid asendasid oma 

sõjalised kohustused 

rahaliste maksetega. See  

oli ühiskonna muutumise 

märk. Feodaalsidemete 

nõrgenedes püüdsid 

monarhid kehtestada oma 

valduste üle otsevõimu ning 

16. sajandi lõpuks jõudis 

feodalismi ajastu lõpule. 
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Aasia
1450. kuni 1650. aastani oli Aasias suurte segaduste aeg. Hiinas 
varises võimult Mingi dünastia ja selle asemel tuli Qing, Mandžuuria 
päritolu dünastia. Jaapanis lõppesid samal ajal vihased kodusõjad maa 
ühendamisega Tokugawa šogunite valitsuse alla. Lääne-Aasias tõusid 
piirkonna ülemvõimuks kolm moslemi impeeriumi: Indias Suur-
mogulid, Türgis Osmanid ja Pärsias Safaviidid.

Mingi dünastia langus
n HIINA  d 1449–1644

Mingi dünastia viimane laienemislaine lõppes 
1449. aastal, kui mongolid võtsid vangi keiser 
Zhengtongi (valitses 1436–1449 ja 1457–1464). 
Järgnevad keisrid loobusid sõjalistest avantüüri-
dest ja keskendusid sisemaistele küsimustele.

Hilisemad Mingi dünastia  
valitsejad
Sellised keisrid nagu Jiajing (1521–1567) ja Wanli 
(1572–1620) kaugenesid oma alamatest üha enam 

ning valitsus langes üha enam palee eunuhhide 
mõju alla. Olukorras, kus režiimi võitlusvaim 
langes ja provintsides mõisteti, et keiser ei tee 

nende heaks midagi, muutus Mingide võimul 
püsimine 1640. aastatel lootusetult ebakindlaks. 

Rida talurahvaülestõuse kulmineerus 1644. 
aasta aprillis sellega, et talurahvaüles-

tõusu juht Li Zicheng vallutas 
pealinna Pekingi. Li püüdis keelitada 
Mingide piiriväejuhti Wu Sanguid 

ülestõusuga ühinema, aga selle 
asemel laskis Wu Qingid üle piiri (vt 
kõrvalleheküljelt). Kui tema pealinn oli 

vallutatud ja võim kukutatud, 
võttis Mingi dünastia 
viimane keiser Chongzhen 
(valitses 1627–1644) endalt 

elu.

 Pekingi 
Taevatempel on Mingi 
dünastia oivalise 
arhitektuuri näide.

Hiina Qingi dünastia ajal
n HIINA  d 1644–1795 PKR

Kirde-Hiinas, Mingi dünastia kontrolli alt välja  
jääval alal hakkas 16. sajandi lõpul rahvarühm 
nimega džurtšeenid, Jini dünastia (1115–1234 pKr) 
järeltulijad, oma naaberhõime endasse neelama. 
1616. aastal rajas nende juht Nurhaci hilise Jini 
dünastia ning korraldas ametlikult ringi nii oma - 
enda rahva kui ka piirkonna mongoli hõimud.

Rahvas värvati nelja sõjaväelisse üksusse, mida 
nimetati lippudeks ja mida eristati lahingulipu 
värvuse järgi. Nurhaci troonipärija Abahai (valitses 
1626–1643) tutvustas džurtšeenide seas Hiina 
stiilis institutsioone, muutis oma rahva nime 1636. 
aastal mandžudeks ja võttis 1637. aastal dünastia 
nimeks Qing. 1644. aastal oma valdusi lõunasse 
laiendades võttis Qingi dünastia ülestõusnute 
vägede käest oma võimu alla Mingi pealinna Pekingi 
(vt kõrvallehe küljelt) ning seadis keisriks 
kuueaastase Shunzhi (valitses 1644–1661). Qingi 
väed jätkasid võidukat marssi lõunasse, surudes 
maha igasuguse vastupanu. 1650. aastaks, kui mitte 
arvestada isoleeritud vastupanupunkte nagu 
Taiwan, oli Qingi võim Hiina üle täielik.

Qingi dünastia bürokraatia hoidis Hiinas alles 
paljud varasema Mingi süsteemi 
jooned, aga äratas pahameelt 
käskkirjaga, et kõik mehed 
peavad võtma omaks 
traditsioonilise Qingi 
soengu – otsa eest paljaks 
pöetud ja taga pikk 
hobusesabapats. 
Shunzhi (vt ülalt) 
järglaste Kangxi (valitses 
1661–1722), Yongzhengi 
(valitses 1722–1735) ja 
Qianlongi (valitses 
1736–1796) juhtimisel 
toimus Qingi suurima 
ekspansiooni periood. Qingi riik 
neelas endale Välis-Mongoolia ja 
kinnitas Tiibeti 1750. aastal oma 

 Ratsutav sõdalane, 
tüüpiline Qingi võitleja, 
kes 1640. aastatel 
Mingi vastupanu maha 
surus.

 Käänlev draakon 
tahvlil, mis on pärit 

Shenyangi palee Dazhengi 
saalist Kirde-Hiinast, Qingi 

dünastia valitsejate algsest 
elukohast.

protektoraadiks. Ühtlasi oli see väljast- 
poolt Hiinat lähtuvate mõjutuste 

kasvamise aeg. Kangxi andis 
välja sallivusedikti, mis 

võimaldas tegutseda 
jesuiidi misjonäridel, 

hästi läks tee, siidi ja 
portselani ekspordil 
Euroopasse.

Qingi dünastia tõus
n HIINA  d 1616–1650

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
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Qingi dünastia bürokraatia hoidis Hiinas alles paljud varasema Mingi süsteemi 
jooned, aga äratas pahameelt 
käskkirjaga, et kõik mehed 
peavad võtma omaks 
traditsioonilise Qingi 
soengu – otsa eest paljaks 
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1661–1722), Yongzhengi 
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Qianlongi (valitses 
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 Ratsutav sõdalane, 
tüüpiline Qingi võitleja, kes 1640. aastatel 
Mingi vastupanu maha 
surus.

 Käänlev draakon 
tahvlil, mis on pärit 

Shenyangi palee Dazhengi saalist Kirde-Hiinast, Qingi dünastia valitsejate algsest elukohast.

protektoraadiks. Ühtlasi oli see väljast- poolt Hiinat lähtuvate mõjutuste 
kasvamise aeg. Kangxi andis 

välja sallivusedikti, mis 
võimaldas tegutseda 

jesuiidi misjonäridel, 
hästi läks tee, siidi ja 
portselani ekspordil 
Euroopasse.

Qingi dünastia tõus
n HIINA  d 1616–1650

Augusti 
klubiraamatuga saad 
kaasa Raamatuklubi 

järjehoidja

Selle raamatu 416 leheküljele on mahutatud 5000 
aastat illustreeritud ajalugu. Autor kasutab teemade 
tutvustamiseks värvilisi kaste ja sagedasi alapealkirju, mis 
liigendavad teksti entsüklopeediliselt kergesti loetavaks ja 
võimaldavad isegi kõige püsimatumatel toimuvat jälgida! 

„UURIGE MINEVIKKU, 
KUI SOOVITE TULEVIKKU 

ETTE NÄHA.” 
KONG FUZI



08/2020    5

166

167
EUROOPA

MAAILM AASTATEL 600–1450 

 Kõrgfeodaalaja 
soomusrüü taandus 

15. sajandiks täis - 

plaatturvise ees 

nagu pildil olev 

raudrüü.

 Casheli kalju otsas Tipperary 

krahvkonnas Iirimaal asub suur linnus, 

tunnistuseks kohaliku feodaalisanda 

võimust ümbruskonna üle.

 Vasallivande andmine 14. sajandi Prantsusmaal. 

Rüütel põlvitab oma isanda ees, vandudes saadud 

privileegide eest vastutasuks truudust.

Ustav vasall 
peaks … oma isandat 

nõustama ja 
abistama.
Fulbert Chartresist kirjas Akvitaania 

hertsogile Guillaume’ile, 1020

Feodaalkord

Feodaalkord on mõiste, mis kirjeldab kuningate ja aadlike suhteid 

Põhja- ja Lääne-Euroopas keskajal, laienedes ka ühiskonnale ja 

majandusele, milles see eliit tegutses. Feodaalsüsteemi tuumaks oli 

aadlike (ja omakorda nende sõltlaste) kohustus tasuks maavalduse 

eest oma senjööri sõjaliselt teenida.

Feodaalne Euroopa

Feodaalsüsteem oli küll äärmiselt keerukas, aga 

seda ei pandud paika kirjutatud seadustega. 

Seepärast oleme suure osa sellest, mida me 

feodaalkorra kohta teame, saanud läbi ajaloolise 

perspektiivi vaadates. Feodalismis oli elemente 

germaani tavandiõigusest, millesse oli segatud 

hilisrooma praktikat kinkida barbarite gruppidele 

tasuks sõjateenistuse eest maad.

Karolingide ajal kujunes välja tava, et valitseja 

andis mingi osa maad (lääni) aadlikule (vasallile), 

kes vandus truudust kuningale – või teisele 

isandale – ja tõotas täita kindla arvu päevi aastas 

mitmesuguseid kohustusi, eriti sõjalises 

teenistuses. Paljud aadlikud andsid osi oma 

läänidest edasi väiksematele vasallidele, kes 

omakorda neile truudust vandusid ja neid sõja - 

jõuga teenisid. Oli üsna levinud, et vasallidel oli 

truuduskohustus rohkem kui ühe isanda ees. Nii 

kujunes välja kohustuste hierarhia, mis aitas maa 

isandasuhete võrgustiku kokku siduda, aga ei 

tugevdanud eriti kuninga keskvõimu.

Rüütlid ja linnused

Keskaja Euroopa sõjaväe selgroog oli raskeratsa-

vägi, rüütlid, kellest oli 11. sajandiks kujunenud 

eliitsõdalaste seisus, kes võitlesid oma lääniisanda 

nimel. Nende staatust kinnitati sümbolite ja 

tseremooniatega, nagu näiteks akolaad ehk 

rüütliks löömine – kuningas puudutas mõõgaga 

vasalli õlgu, tõstes ta rüütliseisusse.

Linnus oli kindlustatud baas, millest feodaal-

isand sai valitseda ümbruskonna üle, ning ühtlasi 

tema eluase ja kohaliku kohtu asukoht. Kui aadlik, 

kes ei tahtnud koostööd teha, ennast 

linnusesse sisse seadis, siis oli väga 

raske kellelgi teda välja kangutada, 

isegi kuningal.

Feodalismi  
muutumine
13. sajandi lõpul tekkis nn 

värdfeodalism, milles 

vasallid asendasid oma 

sõjalised kohustused 

rahaliste maksetega. See  

oli ühiskonna muutumise 

märk. Feodaalsidemete 

nõrgenedes püüdsid 

monarhid kehtestada oma 

valduste üle otsevõimu ning 

16. sajandi lõpuks jõudis 

feodalismi ajastu lõpule. 

KLUBIRAAMAT

Kinkekaart
200 €

Kinkekaart
200 €

gotravel.ee
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 Kõrgfeodaalaja soomusrüü taandus 
15. sajandiks täis - 

plaatturvise ees 
nagu pildil olev 

raudrüü.

 Casheli kalju otsas Tipperary krahvkonnas Iirimaal asub suur linnus, tunnistuseks kohaliku feodaalisanda võimust ümbruskonna üle.

 Vasallivande andmine 14. sajandi Prantsusmaal. Rüütel põlvitab oma isanda ees, vandudes saadud privileegide eest vastutasuks truudust.

Ustav vasall peaks … oma isandat nõustama ja 
abistama.
Fulbert Chartresist kirjas Akvitaania hertsogile Guillaume’ile, 1020

Feodaalkord
Feodaalkord on mõiste, mis kirjeldab kuningate ja aadlike suhteid Põhja- ja Lääne-Euroopas keskajal, laienedes ka ühiskonnale ja majandusele, milles see eliit tegutses. Feodaalsüsteemi tuumaks oli aadlike (ja omakorda nende sõltlaste) kohustus tasuks maavalduse eest oma senjööri sõjaliselt teenida.

Feodaalne Euroopa
Feodaalsüsteem oli küll äärmiselt keerukas, aga seda ei pandud paika kirjutatud seadustega. Seepärast oleme suure osa sellest, mida me feodaalkorra kohta teame, saanud läbi ajaloolise perspektiivi vaadates. Feodalismis oli elemente germaani tavandiõigusest, millesse oli segatud hilisrooma praktikat kinkida barbarite gruppidele tasuks sõjateenistuse eest maad.
Karolingide ajal kujunes välja tava, et valitseja andis mingi osa maad (lääni) aadlikule (vasallile), kes vandus truudust kuningale – või teisele isandale – ja tõotas täita kindla arvu päevi aastas mitmesuguseid kohustusi, eriti sõjalises teenistuses. Paljud aadlikud andsid osi oma läänidest edasi väiksematele vasallidele, kes 

omakorda neile truudust vandusid ja neid sõja - jõuga teenisid. Oli üsna levinud, et vasallidel oli truuduskohustus rohkem kui ühe isanda ees. Nii kujunes välja kohustuste hierarhia, mis aitas maa isandasuhete võrgustiku kokku siduda, aga ei tugevdanud eriti kuninga keskvõimu.

Rüütlid ja linnused
Keskaja Euroopa sõjaväe selgroog oli raskeratsa-vägi, rüütlid, kellest oli 11. sajandiks kujunenud eliitsõdalaste seisus, kes võitlesid oma lääniisanda nimel. Nende staatust kinnitati sümbolite ja tseremooniatega, nagu näiteks akolaad ehk rüütliks löömine – kuningas puudutas mõõgaga vasalli õlgu, tõstes ta rüütliseisusse.Linnus oli kindlustatud baas, millest feodaal-isand sai valitseda ümbruskonna üle, ning ühtlasi tema eluase ja kohaliku kohtu asukoht. Kui aadlik, 

kes ei tahtnud koostööd teha, ennast linnusesse sisse seadis, siis oli väga raske kellelgi teda välja kangutada, isegi kuningal.

Feodalismi  
muutumine
13. sajandi lõpul tekkis nn 
värdfeodalism, milles 
vasallid asendasid oma 
sõjalised kohustused 
rahaliste maksetega. See  
oli ühiskonna muutumise 
märk. Feodaalsidemete 
nõrgenedes püüdsid 
monarhid kehtestada oma 
valduste üle otsevõimu ning 
16. sajandi lõpuks jõudis 
feodalismi ajastu lõpule. 

Kõigi Raamatuklubi liikmete vahel, kes ostavad augustis klubiraamatu 
„Maailma ajalugu”, läheb loosi GO Traveli 200-eurone kinkekaart!

Loosimine toimub 22. septembril
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VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

TESTAMENDID
Margaret Atwood 
Margaret Atwoodi düstoopiline meistriteos „Teenijanna lugu” on moodne 
klassika. Romaani järjega „Testamendid”, mis pärjati 2019 Bookeri preemiaga, 
viib autor loo dramaatilise lõpuni.
 Rohkem kui viisteist aastat pärast „Teenijanna loos” kirjeldatud sündmusi 
võimutseb Gileadis endiselt teokraatlik režiim, ent on märke selle sisemisest 
määndumisest. Sel otsustaval hetkel ristuvad kolme väga erineva naise eluteed 
ning tulemus mõjutab nende kõigi, nagu ka Gileadi saatust.
 Kaks naist on veel noorukesed, Gileadi režiimi ajal üles kasvanud. Nende 
tunnistustele lisandub kolmanda, vanema naise hääl. Tema on saavutanud 
Gileadis mõningase mõjukuse häbitute saladuste teadmise tõttu.
 „Testamentides” näitab Atwood, kuidas iga naine, tegelikult iga inimene, 
on sunnitud türanniale üles ehitatud ühiskonnas kohanema, oma koha leidma 
ja mõtlema, kui kaugele ta sellesse uskumises läheb.
 Atwoodi enda sõnutsi ärgitas teda „Teenijanna loo” järge kirjutama just 
lugejate huvi, teisalt lähtus ta ka sellest, mis meie maailmas praegu toimub.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Riina Jesmin 
456 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 49519

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.90

„Aasta kirjandussündmus.”‒ 
The Guardian

KATKEND RAAMATUST

„Meil oli Rubiinide abielueelse ettevalmistuse õpilaste seas veel üks enesetapukatse,” ütles tädi Lise hälbinud juukse-
kahlu soengusse tagasi surudes. 

„Kas süüdi oli sünnitamise väljavaade?” Ma sain sellest aru, kuna suremus oli, nagu oli; esmajoones surid vast-
sündinud, kuid ka emad. Tekivad tüsistused, eriti kui lapsed pole normaalse kujuga. Mõni päev tagasi sündis käteta laps 
ja seda tõlgendati kui Jumala negatiivset hinnangut emale.

„Ei, mitte sünnitamine,” vastas tädi Lise. „Ta ütles, et talle meeldivad tited.”
„Mis siis?” Mulle meeldis teda sundida tõde välja pahvatama: tädi Lisele mõjub hästi, kui ta aeg-ajalt tegelikkusega 

vastamisi panna. Ta veedab liiga palju aega õielehtede keskel lillutades.
Ta näperdas jälle oma juuksekahlu. „Mulle ei meeldi seda välja öelda.” Ta pööras pilgu põrandale.
„Jätka,” ütlesin. „Mind see ei šokeeri.”
Ta pidas pausi, punastas, köhis kurgu puhtaks. „Noh. Asi on sugutites. See on nagu foobia.”
„Sugutites,” ütlesin mõtlikult. „Jälle nendes.” Noorte tüdrukute enesetapukatsete põhjus oli sageli selles. Võib-olla 

peame oma õppekava muutma, mõtlesin: vähem hirmutamist, vähem kentaurisarnaseid vägistajaid ja põlema lahvata-
vaid meeste suguelundeid. Kui me aga paneme liiga palju rõhku seksi teoreetilistele mõnudele, on tulemuseks peaaegu 
kindlasti uudishimu ja katsetamine, millele järgneb moraalne allakäik ja avalik kividega surnuksloopimine. „Kas pole 
võimalik talle selgeks teha, et kõnealune asjandus on vahend eesmärgi saavutamiseks? Nagu lastesaamise eelmäng?”

„Mitte mingil moel,” vastas tädi Lise kindlalt. „Seda on proovitud.”
„Naiste alistumine, mis kirjutati ette juba loomise hetkel?”
„Kõik, mida me välja mõelda oskasime.”
„Kas te proovisite magamatust ja kahekümne tunni pikkusi palveseansse järelevaatajate vahetamisega?”
„Ta on järeleandmatu. Ta ütleb ka, et tal on kutsumus kõrgemaks teenistuseks, ehkki me teame, et nad kasutavad 

seda ettekäänet sageli. Aga ma lootsin, et me ... et teie ...”
Ma ohkasin. „Pole erilist mõtet hävitada noort naiseelu ilmaaegu,” ütlesin. „Kas ta suudab lugema ja kirjutama 

õppida? Kas ta on küllalt intelligentne?”
„Oo jaa. Veidi liiga intelligentne,” ütles tädi Lise. „Liiga elav kujutlusvõime. Ma arvan, et selles ongi põhjus, kui küsi-

mus on ... neis asjades.”
„Jah, mõtteeksperimendina võivad sugutid ülekäte minna,” ütlesin. „Nad hakkavad oma elu elama.” Ma pidasin 

pausi; tädi Lise niheles.
„Me võtame ta katseajaga vastu,” ütlesin viimaks. „Anna talle pool aastat ja vaata, kas ta suudab õppida. Nagu sa 

tead, peame oma tädide hulka siin Ardua Hallis täiendama. Meie, vanem põlvkond, ei ela igavesti.”
Loe edasi lk 244

Raamatute põhjal on valminud ka Emmy ja 
Kuldgloobuse auhindadega pärjatud telesari 
„Handmaid’s tale” Elisabeth Mossiga peaosas.
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HOOLIVUSE KEEL
Ühe meditsiiniõe lugu
Christie Watson

Christie Watson on kakskümmend aastat töötanud Inglismaa haiglates õena. 
Autobiograafiline raamat, milles ta juhatab lugejat inimese sünnist surmani 
ning erakorralise meditsiini osakonnast morgi, on muljetavaldav sissevaade 
sellesse hoolivusest, kaastundest ja headusest kantud elukutsesse ning selle 
telgitagustesse.
 Autor viib lugeja kaasa inimelu kõige kriitilisematesse hetkedesse. Siin saab 
tihti määravaks see, millest moodsas meditsiinis pahatihti puudu jääb: haige 
tervenemiseks on kõrgtehnoloogiliste meditsiiniprotseduuride kõrval eluliselt 
oluline ka inimlik empaatia – südame hääl ja hoolivuse keel.
 Praegusel ajajärgul, kui ühiskonda on värskelt raputanud koroona-
pandeemia, on õdedest ja teistest meditsiinitöötajatest saanud sõna 
otseses mõttes oma eluga riskivad meie aja kangelased. Just nüüd kaaluvad 
paljud noored, kas neile sobiks õe õilis, kuid samas väga nõudlik eriala. See 
südamlik raamat julgustab nii tulevasi meditsiiniõppureid kui ka kõiki meid – 
potentsiaalseid patsiente – ulatama sagedamini toetavat kätt abivajajale ning 
mõistma paremini tööd, mida teevad tänapäeval õed.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
280 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 46709

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

„See raamat pani mu nutma. Sundis mõtlema. 
Ajas naerma. Innustas mind hindama üht kõige 
alahinnatumat ametit kõrgemalt kui eales varem.” 

– Adam Kay, raamatu „See teeb haiget” autor

Raamatut luges ELO SELIRAND, tele- ja filmirežissöör, 
stsenarist ja kirjanik, muu hulgas raamatu „Elu ees
liinil. Koroonalahing Kuressaare haiglas” autor.

Ajal, kui me jääme aina enam üksi, sest maailm on lahti, 
aga samas elame kauem kui kunagi varem ajaloos, peak-
sime mõtlema neile, kes on meie kõrval hetkedel, kui meil 
on vaja abi, et elada või surra. 
     Need tihti nähtamatud inimesed – õed – aitavad 
meil tuua ilmale elusid, elustavad meie kõige lähedase-
mat inimest, võivad remontida meie ootamatu murega 
purustatud psüühika. Pokkerimängija meisterlikkusega 
ei reeda nad hetkekski ebameeldivust, et säilitada meie 
väärikus ka siis, kui me ei pruugi seda enam isegi hästi 
mõista ja mäletada. Tõenäosus, et meil tuleb kunagi avada 
meditsiini maailma uksed, on sada protsenti.  
      Kui me läheme reisile, siis loeme õhinaga raamatuid 
kohalikust maast ja kultuurist, et olla valmis. Saada aru. 
Osata hinnata. Mõista. Mul oleks olnud väga hea meel, kui 
ma oleksin „Hoolivuse keelt” lugenud enne, kui mul tuli 
sünnitusel kuulda, kuidas meeskond mu kohal hüüdis. 
„Me kaotame, me kaotame nad ... ruttu!” Või kui ma sili-

tasin lootusetult intensiivravi voodis lamava lähedase kätt 
ja mõtlesin, millal on see „kuldne tund”, millal ta ärgata 
võib. Ma oleksin vähem kartnud. Sest ma oleks teadnud, et 
vähemalt mõni neist (aga loota tuleb, et kõik) jutustab tule-
vikus oma lugu sama sooja osavõtlikkuse ja ülima hoolivu-
sega, nagu selle raamatu autor. 
     Meditsiiniõe amet võtab iga päev tüki su hingest. Osa 
sellest on jäädvustunud raamatusse ja annab meile seeläbi 
võimaluse piiluda kuhugi, kuhu reisimine on paratamatu. 
Ja kui te seal juba kohal olete, siis kinkige see raamat sellele 
õele, kes tundub teile kibe, kuri, närviline või hoolimatu. 
Ma usun, et järgmine kord ta seda enam ei ole. Hoolivus on 
nakkav. Sest kus on armastus, seal pole pimedust. 

See raamat pole muinasjutt, vaid imeilus, 
naljakas ja tore jutustus inimeseks 
olemise suurest kunstist. Armastage. See 
on ainus asi, mis on lõppude lõpuks tähtis. 
Armastage üksteist.

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

TASUB SURRA
Lee Child
Jack Reacher on meie aja 
rändrüütel, kes kaitseb nõrku 
ja karistab kurje, keda aga on 
paraku palju ja kes on relvas-
tatud. Seetõttu satub Reacher 
tihtipeale väga keerulistesse 
ja ohtlikesse olukordadesse. 
Seekord on Reacheri vastaseks 
tervet maanurka kümneid aas-
taid hirmu all hoidnud ahnus, 
ülbus ja jõhkrus, taustaks usku-
matult julmaks ja verejanuliseks 
väärastunud sugukihu.

PEAKÜTID
Jo Nesbø
Tippjuhtide värbajana töötav 
Roger Brown on peensusteni 
lihvinud oma meetodi, mis on 
segu FBI ülekuulamistehnikast 
ja blufist ning võimaldab tal 
alati konkurentidest sammuke 
ees olla. Ühel päeval ilmub 
tema ellu väärikas vastane. 
Mees, kes esialgu paistab 
ideaalse kandidaadina 
jälitusseadmeid tootva firma 
juhi kohale, valdab tegelikult 
Rogeri petuskeeme veelgi 
täiuslikumalt.

NÄHTAMATU 
TÜDRUK
Kaia Raudsepp 
Lena on abiturient, kes armastab 
numbreid, mitte tähti. Üksin-
dust, mitte sõprust. Vähemalt 
üritab ta end selles veenda. Ta 
peab end nähtamatuks tüd-
rukuks, kes ei väärigi sõpru. 
Miks keegi peaks tahtma olla 
sõber kellegagi, kes saab vaevu 
sõna suust? Kuni Lena kohtab 
üht noormeest ja tema senine 
arusaam elust lööb vankuma. 
Miks poiss temaga räägib? Mida 
sõprus tähendab? 

MADEMOISELLE 
COCO JA ARMASTUSE 
PARFÜÜM*
Michelle Marly
Pariis, 1919: Coco Chanel on 
edukalt loonud oma moefirma 
ja teel tuntuse poole. Kuid kui 
tema väljavalitu Boy Capel auto-
õnnetuses surma saab, kaotab 
naine otsekui põhjuse elada. 
Ootamatu kohtumine Vene 
Balleti impressaarioga, tsaa-
rinna taskurätt ja selle müstiline 
aroom annab aga Coco elule uue 
eesmärgi – ta tahab taasluua 
selle vaimustava lõhna, tõelise 
armastuse parfüümi.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann 
408 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 49397

Kirjastus Varrak
288 lk, pehme köide 
143 × 200 mm
KOOD 49502

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Siiner
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 48826

Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Krista Räni
432 lk, kõva köide, 143 × 215 mm
KOOD 857210

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

17.80

UNISTUSTE RAAMATUPOOD
Katarina Bivald
Sara on 28-aastane ega ole kunagi käinud Rootsist väljaspool – välja arvatud paljude 
raamatute lehekülgedel, mida ta loeb. Kui tema eakas kirjasõber Amy kutsub teda 
külla Iowas asuvasse väikelinna Broken Wheeli, otsustab Sara, et on aeg kodust 
lahkuda. Kuid kohale jõudes ootab teda ees üllatus – Amy on surnud. Järsku leiab 
ta end ihuüksi surnud naise majas kuskil kaugel Ameerika kolkas. Kuid Sara avastab 
peagi, et ta pole sugugi üksi. Üksteise järel õpib ta tundma inimesi, kellest teab Amy 
kirjade kaudu. Sara mõistab kiiresti, et Broken Wheel vajab hädasti seiklusi ja võib-
olla ka natuke romantikat. Lühidalt öeldes, see unine väikelinn vajab raamatupoodi! 
Linnarahval pole aga vähimatki lugemisharjumust ega ka huvi raamatute vastu. Nii 
peabki Sara mõtlema, kuidas seda huvi äratada, ja varsti selgub, et elul on noore 
naise jaoks varuks veel nii mõnigi üllatus ...

Kirjastus Varrak
Rootsi keelest tõlkinud Maiu Elken
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 49557

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80
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Elena Ferrante on Itaalia nüüdiskirjanduse üks tähelepanuväärsemaid 
autoreid. Oma rahvusvahelist tunnustust pälvinud Napoli-romaanidega 
toob ta lugejateni universaalse ja liigutava loo sõprusest ja kuuluvus-
tundest. Romaanisarja põhjal on valminud Eesti Televisiooniski näidatud 
teleseriaal „Minu geniaalne sõbranna”.

Napoli-romaanide esimene raamat „Minu geniaalne sõbranna” ilmus 2012. aastal 
ja kolme järgneva aasta jooksul lisandus veel kolm raamatut. Sarja viimane raamat 
„Kadunud lapse lugu” (eesti keeles veel ilmumata) valiti 2015. aasta Bookeri 
rahvusvahelise auhinna lõppvalikusse ja ajakiri Time nimetas Ferrantet saja 2016. 
aasta mõjukama inimese hulgas.

Teine raamat toob lugejateni Elena ja Lila loo järgmise vaatuse. 

Lila on hiljuti abiellunud ja asunud tegutsema perekonnaäris, 

Elena aga jätkab õpinguid ja maailma avastamist. Armastus, 

armukadedus, perekond, vabadus, pühendumine ja eelkõige 

sõprus – just need märksõnad on mõlema naise elus olulised. 

Abielu näib olevat Lila jaoks ahistav, vajadus end tõestada osu-

tub Elena jaoks kohati liiga raskeks koormaks. Ometi seob kaht 

naist keerukas side, mis on mõlema elus määrava tähtsusega ja 

annab eluraskustega silmitsi seistes jõudu.

Üks meie 
aja suurtest 
kirjanikest

The New York Times 
Book Review

Esimene raamat viib lugejad 1950. aastate Napoli vaese ja troostitu 

linnaosa tänavatele, kust saab alguse Elena ja Lila elukestev sõprus. 

Tüdrukud käivad koos koolis ning avastavad koos oma karmi ja 

elust pulbitsevat naabruskonda. Kui Lila on üliandekas ja haarab 

kõike lennult, siis Elena on visa ja edasipüüdlik. Nende maailmad 

hakkavad teineteisest üha kaugenema, kui Elena vanemad on 

vastumeelselt nõus tütre haridusteed toetama, Lila vanemad seda 

aga ei tee. Tüdrukute käekäigu ja nende kodukandis toimuvate 

muudatuste kaudu peegeldab Ferrante samalaadseid protsesse kogu 

linnas ja Itaalias tervikuna.

MINU GENIAALNE 
SÕBRANNA
Napoli-romaanide sarja I osa
Elena Ferrante
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
272 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 39008

LUGU UUEST 
PEREKONNA-
NIMEST
Napoli-romaanide sarja II osa
Elena Ferrante
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
398 lk, pehme köide
143 × 200 mm

Kolmas raamat 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.

KOOD 334546

LUGU SELLEST, 
KES LÄHEB, JA 
SELLEST, KES JÄÄB
Napoli-romaanide sarja III osa
Elena Ferrante
Kirjastus Varrak
Itaalia keelest tõlkinud Tiina Randviir
344 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 49359

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

15.45

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

16.95

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30

TAVAHIND 
64.80

KOMPLEKTIHIND

45.00

KOMPLEKT 
Napoli-romaanide sarja  
kolm raamatut
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* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

ALUMIINIUMIST 
KURGID*
741 päeva kirsades
Margus Haav
Raamat räägib noore eesti mehe 
läbielamistest Nõukogude sõja-
väes NSVL lõpuaastatel. Ees oota-
vad kuud täis hirmu, ahastust, 
vägivalda ja otsatut lollust. Ran-
ged eeskirjad, karmid kirjutatud 
ning veel karmimad kirjutamata 
seadused. Joomarlus, varastamine 
ja üldine minnalaskmismeeleolu. 
Kas see armee võitis tõesti kunagi 
sõja? Teed ristusid erinevate 
rahvustega, erinevate tüüpidega. 
Ja iga hetk võidakse sind saata 
Afganistani.

SINUHE, EGIPTLANE
Mika Waltari
Mika Waltari üks tuntumaid 
romaane „Sinuhe”, mis 
kirjeldab arst Sinuhe elu ja 
seiklusi umbes 1390–1335 enne 
Kristust, on tegelikult eesti 
keeles juba ilmunud – 1954. 
aastal Kanadas Johannes Aaviku 
tõlkes. Tänaseks on Aaviku tõlge 
vananenud, samuti on Aavik 
teksti kohati muutnud ja seega 
on Piret Saluri uus tõlge Waltari 
parimaks peetud romaanist igati 
asjakohane.

Kirjastus Postimees
200 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 553017

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Piret Saluri
752 lk, kõva köide, kordustrükk
145 × 215 mm
KOOD 19833

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

ŠAMPANJA TEETASSIDEST 
Minu viimased päevad Venemaal

Teffi

Selle raamatu autor on üks 20. sajandi alguse Venemaa kuulsamaid kirjanikke. 
Humorist, kelle följetonide üle naersid nii Nikolai II kui Vladimir Uljanov. Sädelev 
seltskonnadaam, oma ajastu superstaar – võrratu Nadežda Teffi (1872–1952).
Tema lugu kirjeldab teekonda, mis algas 1918. aasta sügisel Moskvast ja lõppes 
1920. aasta kevadel Pariisis. Koos tuhandete omataolistega rändas Teffi läbi 
Venemaa ja Ukraina, et põgeneda pandeemia, nälja ja mõttetu vägivalla eest. Keegi 
ei aimanud, kuhu saatuse keeristorm nad lõpuks pillutab. Inimeste mass tulvas 
mööda laguneva tsaaririigi kaarti allapoole, kuni vastu tuli Must meri. Sadamaist 
leiti laevad, tihtipeale pikemaks sõiduks kõlbmatud, nendega seilati kuidagiviisi üle 
mere. Kui õnn naeratas ja jäädi ellu, tuli uuel kodumaal alustada otsast.
 Vaid kümme aastat pärast selle teekonna lõppu kirjutatud mälestused annavad 
hääle tervele sajanditagusele Vene põgenike põlvkonnale. Ometi pole see üksnes 
traagiline, vaid ka lõbus ja meeldejääv lugu. Teffi poolt rännakul kogetu on 
klassikaline ajastu suurte draamade taustal arenev „väike ajalugu”, ühtlasi on see 
ka hiiglasliku impeeriumi lagunemise kirjeldus inimlike pisiasjade kaudu, mille on 
talletanud terane ja kogenud vaatleja.

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud Ilona Martson 
248 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 49526

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35
Teffi välismaal kirjutatud proosa andis hääle oma kodumaast lahti rebitud 
inimeste mõtetele ja tunnetele. Loomulikult on selles palju nostalgiat, aga oli ka 
leebet huumorit. Käesolev tekst ongi vahest üks pikemaid tervikteoseid, mille ta on 
üldse paberile pannud.
       „Mälestused” nägi ilmavalgust esmakordselt detsembris 1928, kui Pariisi 
venekeelne ajaleht Vozroždenije need järjejutuna avaldas. Teffi hakkas neis 
lugudes episoodide kaupa taastama oma viimast kodumaal veedetud aastat. 
Toonased lugejad said võimaluse koos armastatud kirjanikuga see aasta uuesti 
läbi teha – ja omaenese kogemusega võrrelda. Kindlasti loeti neid mälestusi selles 
mõttes natuke teisiti, kui loeme praegu meie, aga nõustuda tuleb ühe kaasaegse 
arvamusega, kes kirjutas: „See raamat on peaaegu parim kõigest sellest, mida see 
andekas ja tark kirjanik on meile andnud.”

Ilona Martson, raamatu tõlkija
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NARVA*
Daatšast paleeni
Karin Paulus, Madis Tuuder
Raamat on suunatud eelkõige 
arhitektuuri- ja ajaloosõpra-
dele, aga ka kodukanti paremini 
tundma õppida soovivatele 
kohalikele. Kuna piirkond on 
olnud aastasadu eri ideoloo-
giate ja sõdade tallermaaks, siis 
soovitakse pakkuda tasakaa-
lustatud ja lugupidavat käsit-
lust. Liigset nostalgiat vältides 
demonstreerivad autorid, kuidas 
Narva kant pakub kohati lausa 
paralleelreaalsusi, nihestusi ja 
salasoppe.

KÕRVITSATOIDUD*
Salatitest magusani
Lia Virkus, Pille Enden
Tervislikke kõrvitsatoite süües 
pole vaja muretseda liigsete 
kalorite pärast. Oma maheda 
maitse ja parajalt mahlase kon-
sistentsiga on kõrvits ideaalne 
koostisosa nii salatites, suppi-
des kui vormiroogades, hoidis-
test rääkimata. Pettuma ei pea 
ka magusasõbrad –‒ kõrvitsast 
saab nii maitsvat saia kui kooki. 
Seega pole midagi imestada, et 
kõrvitsatoidud muutuvad iga 
aastaga üha menukamaks!

KONSTANTIN PÄTS*
Vang nr 12
Vladimir Pool
Raamatus on kronoloogilise 
jutustusena avaldatud KGB 
arhiividest pärinevad haruldased 
dokumendid – erakirjad, üle-
kuulamisprotokollid ja fotod –, 
mis heidavad valgust president 
Konstantin Pätsi viimastele 
eluaastatele ja tema pere käe-
käigule.

Raamatu koostaja oli Eesti NSV 
KGB esimehe asetäitja, kes juh-
tis lõpuks ka NSV Liidu julge-
oleku organite ohvrite rehabili-
teerimisega tegelevat komisjoni.

PEIPSIMAA KÖÖK*
Veronika Kookmaa
Peipsimaa köök on väga 
mitme tahuline ja kajastab 
paljude kultuuride toidutege-
mise eripära. Esimesed asjad, 
mis meenuvad, on loomuli-
kult kala, sibul ja kurk. Uuesti 
on avastatud sigur, keedetud 
suhkur, samovaritee, Ivan 
Chai, Kalganovka ja Pasha 
sai, malasolnikud, sibulapiru-
kad ja paljud muud maitsvad 
toorained ja retseptid, mis on 
siia raamatusse Peipsimaalt 
kokku kogutud.

Kirjastus SA Narva Muuseum
240 lk, pehme köide, 200 × 240 mm
KOOD 721160

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Lyyli Virkus
304 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 603024

Kirjastus Hea Lugu
72 lk, pehme köide, 130 × 205 mm
KOOD 601334

Kirjastus MTÜ Vanausulised
144 lk, kõva köide, 200 × 220 mm
KOOD 019052

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

10.90

MINU MAAILM*
Seiklused ei hüüa tulles
Susan Luitsalu  
Iga kord, kui meel läheb 
haledaks, et peab palju oma 
põhikodust Eestis ära olema, 
või tekib väike laiskus telgis 
magamise ees või hoopis pel-
gus kuskile üksi minna, ütlen 
endale: ära vingu, maailm on 
ju sinu kodu! Tuleb vaadata 
järgmise nurga taha, minna 
sõbrale teise riiki külla, uurida 
elu ja mitte karta. Muidu 
võiks juhtuda, et kõik selles 
raamatus kirjeldatud seiklused 
jääksid olemata.

ARMASTUS ON 
KÕIKVÕIMAS…*
Aforismid armastusest
Koostaja Gerda Kroom
Sellesse väikesesse 
kinkeraamatusse on kogutud 
valik tabavaid väljendeid, 
kirjanduslikke tsitaate ja 
aforisme ajaloolistelt isikutelt, 
kelle tähelepanekud on leidnud 
kinnitust pikkade sajandite 
vältel, olles aktuaalsed ka 
tänapäeval.

Kirjastus Petrone Print
224+16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605141

Kirjastus Odamees
224 lk, kõva köide, kordustrükk
110 × 145 mm
KOOD 674725

TAVAHIND 
11.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

14.90

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



12    08/2020

SOODUSPAKKUMINE 

ISAGA ÕUE
Alex Gregory

Vabas looduses saab teha roh-
kesti nii lastele kui ka lapse-
vanematele ülimalt põnevaid ja 
õpetlikke asju taeva ja loomade 
vaatlemisest kuni onnide ja sil-
dade ehitamise ning lõkkel toidu 
küpsetamiseni. Enamasti ei ole 
selleks vaja kuigi palju erivarus-
tust. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
264 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 47287

VÕIM VALU ÜLE
Helena Miranda

Helena Miranda on Soome arst ja 
tegelenud pikka aega ka valu- 
uuringutega. Ta on kogunud sel-
lesse raamatusse uued teadmised 
valdkonnast ja võtnud jutuks 18 
erisugust valu võitmise vahendit. 
Autor jagab avameelselt ka oma 
isiklikku valuga toimetuleku lugu.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Tallo
256 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 42961

ROOSID EESTI AEDADES
Mart Ojasalu

Raamat annab ülevaate rooside 
kasvatamisest, -aedadest ja 
–aretusest Eestis viimase saja 
aasta jooksul. Raamatus leidub 
ka nõuandeid ja näpunäiteid 
rooside koduaias kasvatamise, 
paljundamise, hooldamise ning 
roosihaigustega võitlemise 
kohta.

Kirjastus Varrak
176 lk, kõva köide
210 × 265 mm

KOOD 46723

NUTIKAD FOTOD 
NUTITELEFONIGA
Jo Bradford

Briti kunstfotograaf ja ülipopulaarse 
Instagrami konto @greenisland-
studios pidaja jagab professio-
naalseid võtteid ja nippe, kuidas 
nutitelefoniga senisest paremaid 
pilte teha. Raamatus käsitletakse 
foto kompositsiooni, teravustamist, 
valgustust ja fotode töötlemist 
rakendustega. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Frey
144 lk, pehme köide, 190 × 234 mm

KOOD 46174

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

5.00

AIAKAHJURID
Tiit Koha

Raamatust leiab rohkem kui 
50 kahjuri tutvustuse, aga ka 
kasulike putukate nimekirja. Autor 
on pildistanud kõiki kahjureid, 
keda ta oma aias mõne aasta 
jooksul kohtas. Käsiraamat annab 
soovitusi ja nõuandeid, kuidas 
kutsumata külalisi tõrjuda.

Kirjastus Varrak
160 lk, pehme köide
148 × 210 mm

KOOD 44187

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

PUUDE JA PÕÕSASTE 
VORMILÕIKUS
Heinrich Beltz

Selles raamatus on nii üldisi 
teadmisi vormpuude kujunda-
mise ja hooldamise kohta kui ka 
praktilisi näpu näiteid väiksemate 
puude-põõsaste lõikamiseks 
kodu aias. Raamat tutvustab 
lõikamise põhireegleid, töö-
vahendeid ning topiaarikunsti 
erinevaid vorme. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marika Mikli, Mati Laane
128 lk, poolpehme köide
130 × 200 mm

KOOD 30463

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

5.00

MINU SUURED KÜSIMUSED

Kus ma olin enne sündimist? 
Kas ma olen samasugune nagu 
teised? Kuidas teisi õnnelikuks 
teha? Mis on hea ja halb? Lapsed 
küsivad lakkamatult küsimusi 
kõikvõimalikel teemadel: pere-
kond, sõprus, vabadus, tunded, 
täiskasvanute maailm …

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots, 
Pille Kruusi 
160 lk, kõva köide
200 × 242 mm

KOOD 46501

BEEBIALBUM

Albumisse saab talletada 
nii tita esimesed 
naeratused-sammud-
sõnad, kleepida fotosid 
kui ka peita salataskutesse 
mälestusväärseid esemeid. 
Ja ärge unustage üles 
märkida oma mõtteid ja 
tähelepanekuid – tulevikus 
ei jõua te neid ära imestada!

Kirjastus Varrak
60 lk, kõva köide
195 × 235 mm

KOOD 32191

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

7.00
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NAISED, KELLEST MA 
ÖÖSITI MÕTLEN
Mia Kankimäki
Tulusast ametist loobunud ja korteri 
maha müünud Mia sõidab Aafrikasse, 
Jaapanisse, Firenzesse, et uurida oma 
aja erandlike naiste jälgi ja lasta end 
neist inspireerida. „Naised, kellest ma 
öösiti mõtlen” on osalt reisikiri ja osalt 
elulooraamat: Kankimäki klaar proosa 
kirjeldab isepäiseid minevikunaisi, kes 
pole end lasknud heidutada ühiskondli-
kest reeglitest ja ootusest, ning viib lugeja 
koos nendega ümbermaailmareisile. 

E-RAAMATUTE PAKKUMINE

Kas sina oled juba eraamatute lugeja? 
E-raamatud on soodsamad kui paberraamatud ja neid on hoopis lihtsam 

kaasas kanda, kui suvel ringi sõidad. 

Need eraamatud on augustis 20% soodsamad! 
Edaspidi on e-raamatute sooduspakkumisi oodata IGAS KUUS!
Tellimine ainult Varraku e-poest https://eraamatud.varrak.ee/

Suure valiku e-raamatuid leiad Varraku e-poest https://eraamatud.varrak.ee/

KÜLM MAA
Ann Cleeves
Seitsmendas Shetlandi-seeria romaanis 
tuleb lugejale tuttaval tandemil Willow 
Reevesil ja Jimmy Perezil, kellele seekord 
varasemast tarmukamalt sekundeerib 
ka Sandy Wilson, taas lahendada mitme 
ohvriga mõrvamüsteerium. Sündmuste 
jada käivitub seekord loodusõnnetusest, 
ulatuslikust maalihkest, mis sümboolselt 
katab midagi kinni, teisalt aga toob ka 
midagi esile. Uurijad ekslevad mitmesu-
guste võimaluste rägastikus, lisaks vaja-
vad selgitamist ka nende isiklikud suhted. 

KELLASSEPA TÜTAR
Kate Morton

Üheksateistkümnenda sajandi Inglismaal 
jäetakse ühel talvel Londoni tänavatele 
maha väike tüdruk. Keegi saladuslik võõras 
lapsendab ta ning tüdrukust saab järge-
mööda varas, sõber, muusa ja armuke. 
1862. aasta suvel, kui ta on just saanud 
18-aastaseks, viibib ta koos grupi kunstni-
kega ühes kaunis majas. Pinged kasvavad 
ning ühel palaval pärastlõunal kostab lask. 
Üks naine on tapetud, teine kaob... Möödub 
rohkem kui sajand, enne kui sinna satub 
veel üks noor naine…

SOODUS

12.95
SOODUS

12.05
SOODUS

13.35
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22. augustiks 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.  

Juuli ristsõna õige lahendus oli „Suvelugemine”. Juuli ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu valida 
Ülle Hindreus Ida-Virumaalt. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Kate Mortoni romaan,  
millest tehtud e-raamat  
on augustis sooduspakkumises.

2. Raske elukutse, mida mõtestab 
värskelt ilmunud raamat „Hoolivuse 
keel”. 

3. Valikraamatu „Testamendid” 
eellooks on Margaret Atwoodi „...”.

4. Itaalia nüüdiskirjanduse üks 
tähelepanuväärsemaid autoreid, 
Napoli-romaanide looja.

5. Üks „Kõrvitsatoitude” autoritest.

6. Kui vajad kingitust värsketele 
vanematele, siis leiad 
sooduspakkumisest raamatu „...”.

7. Populaarne Norra krimikirjanik, 
„Peaküttide” autor.

8. „Maailma ajalugu. Ürgajast...”.

9. Lennart Meri põnevast elust ja 
tegevusest rääkiv raamat.

10. Uusim raamat sarjast „Varraku 
ajaviiteromaan” on „Unistuste ...”.

11. Ekspeditsioonilaev, mis sai nime 
Antarktika avastaja järgi.

12. Raamatu, mis räägib noorest eesti 
mehest Nõukogude sõjaväes NSVL-i 
lõpuaastatel, kirjutas... 

. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RISTSÕNAD 

TERAV PLIIATS 8/2020

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

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

KOOS 780048

SUUR EESTI SUDOKU

Suur Eesti Sudoku on kõige 
mahukam kohalik sudokuväljaanne, 
mille kõik mõistatused on üksipulgi 
lahendanud ja üle kontrollinud 
2016. aasta sudoku maailmameister 
Tiit Vunk. Ajakirjas on rekordilised 
160 sudokut ja neli raskusastet.

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide
125 × 210 mm

KOOD 780084

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

SILMARÕÕMU RISTSÕNAD 2

75 ristsõna - põhjalik valik on 
tehtud Nuti Grupi paremate 
ristsõnade seast. Ristsõnade 
tekst ja ruudud on suured - rõõm 
lahendajate silmadele!

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
170 × 240 mm

KOOD 780062

TAVAHIND 
4.90

KLUBIHIND

4.50

TAVAHIND 
6.90

KLUBIHIND

5.90
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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
E-L 10.00-20.00, P 10.00-18.00
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Annika Metsla 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

Maailmarändur 
TIIT PRUULI 
soovitab:
See on teos, 
mis peaks 
kindlasti kuuluma 
põhihariduse 
kohustusliku 
kirjanduse hulka.

MAAILMA 
AJALUGU

AUGUSTI KLUBIRAAMAT

Ürgajast 
infoajastuni

PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

august 2020

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

TARTUS:
Raamatukauplus Krisostomus 
Raekoja plats 11
E-R 10.00-18.00

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

 1. Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

2. Klubiraamat. Igas kuus on valitud Klubiraamatuks värskelt ilmunud 
tarbe- või ilukirjandusteos, mida Klubiajakirjas põhjalikumalt 
tutvustatakse ja mis on jaehinnast vähemalt 30% soodsam. 
Iga Klubiraamatu ost annab ühe Boonuspunkti ja vabastab paki 
Postikulust, kui tellid selle pakiautomaati.

3. Kui Sa Klubiraamatut jooksval kuul ei soovi, tuleb sellest 
teada anda enne 22. kuupäeva. Oma loobumise saad vormistada 
järgmistes kanalites: 

- Klubi kodulehel https://varrak.ee/raamatuklubi/klubiraamatust-
arautlemine/

- Telefonil 6460218, E-R 09.00-17.00
- E-kirjaga aadressil raamatuklubi@serk.ee lisades kindlasti oma 

nime, klubiliikme numbri või telefoni
- SMS-sõnumiga: numbrile 15977: SERK (tühik) klubiliikme number 

(tühik) klubiraamatu kood. SMSi hind on 0.19 eurot
- Täites ja postitades Klubiajakirja tagakaanel oleva kupongi
  Loobumata jätmist käsitleme tellimusena ja Klubiraamat saadetakse 

välja.

4. Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonuspunkti 
ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu pakiautomaati. 
Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.

5. 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 e-posti aadressi, informeerime 
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul, kui 
soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus oleval 
meiliaadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata  
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. august
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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NAONDEL
Punase kloostri kroo-
nikad. II raamat
Maria Turtschaninoff

Raamat viib fantaa-
siamaailma, kus pea-
tegelasteks julged ja 
vaprad tüdrukud. Üks 
neist on ravitseja, teine 
selgeltnägija, kolmas 
sõdalane. Ent nad kõik 
on kuldses vanglas. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Raili Väin
496 lk, pehme köide

130 × 200 mm

KOOD 44910

EKRAANI TAGA
Carolin Kuuskmäe

Noortepõneviku 
peategelane Sara on 
eluaeg teadnud, et ta 
on teistsugune. Ta on 
kinnine, salapärane, 
geniaalne … Tema 
ümber tuleb ette 
kahtlasi surma-
juhtumeid. 

Kirjastus Varrak
320 lk, pehme köide

130 × 200 mm

KOOD 46662

KESKÖÖ PALEE
Carlos Ruiz Zafón

Benil, Sheere’il ja 
nende sõpradel tuleb 
seista silmitsi Kalkuta 
ühe hirmsama mõista-
tusega. Aastatetaguste 
saatuslike sündmuste 
jäljed viivad noored 
mahavaikitud needu-
seni.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kai Aareleid
232 lk, kõva köide

145 × 203 mm

KOOD 47669
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Kirjastus  
GoReisiraamat/Varrak

264 lk, kõva köide
222 × 247 mm
KOOD 183463

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00
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i. LENNART MERI
Rajaleidja. The Pathfinder
Koostaja Tiit Pruuli
Ligi 30 president Lennart Meri sõpra ja kolleegi meenutavad 
käesolevas raamatus Merit kui kirjanikku, filmitegijat, 
välisministrit ja Eesti presidenti. Teiste seas jagavad oma 
mälestusi lugejatega Lennart Meri poeg Mart Meri, vend 
Hindrek-Peeter Meri, Eesti Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves, endine peaminister Mart Laar, suursaadikud 
(ja endised ministrid) Jüri Luik, Jaak Jõerüüt, Riivo Sinijärv, 
parlamendiliikmed Mart Nutt, Urmas Reinsalu, Paul-Eerik 
Rummo, mitmed kirjanikud, Välisministeeriumi ametnikud, 
ajakirjanikud ja poliitikud.

Raamat on rikkalikult illustreeritud põnevate fotodega Lennart 
Meri reisidest, ametlikest visiitidest ja kohtumistest tuntud 
poliitikutega kogu maailmas.

Raamat on eesti ja inglise keeles.

NOORTEPÕNEVIKUD


