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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

IMELISED
KOHTUMISED

Olete avaldanud väga erinevaid raamatuid. Kuidas selle raamatu idee sündis?
Tundus, et  olen jõudnud üsna küpsesse ikka ja oleks nagu aeg hakata elust 
mingeid kokkuvõtteid tegema. Päris kindlasti ei tahtnud ma kirjutada autobio-
graafiat. Kuid mingeid kilde ja hetki võiks ju kirja panna. Mõni minuealine on 
sedasama tajudes kirjutanud raamatu „Minu elu helgemad hetked” või näiteks 
„Minu elu elamuslikemad naised”. Aga looduseinimesena on mulle alati tundu-
nud, et inimeste maailmast on olulisem loodus. Inimene on osa loodusest, mille 
seaduste vastu ta kuidagi ei saa. Võib öelda ka nii, et inimene on üks loomaliik 
maailma loomaliikide seas, ei parem ega halvem. Seepärast otsustasin sellesse 
mälestusteraamatusse koondada eredamaid kilde  kokkupuudetest  põnevate 
loomadega. 

Kuidas oma reisisihid valite? Mis Teid tõmbab?
Kõige enam tõmbavad maailma põlisloodus ja põlisrahvad. Ajal, kui Eesti oli üks 
osa hiidriigist nimega Nõukogude Liit, kolasin palju Uuralitest ida pool: Siberis, 
Vene-Kaug-idas, Kesk-Aasias. Liikusin sealsetel looduskaitsealadel, seiklesin 
põlisrahvaste juurde.  Kui „raudne eesriie”  langes, algasid reisid mujal maailmas. 
Praeguseks olen rännanud kõigis maailmajagudes, seejuures näiteks Aafrika ja 
Lõuna-Ameerika erinevates nurkades üle kümne korra. On olnud erakordseid 
elamusi maailma  looduse ja  põlisrahvastega. 

Kuidas reisiideed tekivad? Mis on Teie järgmised reisiplaanid? 
Tegelikult annab iga reis ideid juurde. Ka teiste maailmaränduritega suhtlemine 
ja internetis surfamine sütitab vahel köitvaid ideid. Tänavu on plaanis minna uut 
aastat vastu võtma sügavale polaaröösse, Teravmägede jääkõrbesse. Ületuleval 
aastal tahaks aga jõuda Lõuna-Ameerika riiki Colombiasse, et otsida sealses 
džunglis üles nn kadunud linn, kus on säilinud Kolumbuse-eelse kultuuri ehitisi 
ja iidset indiaanikultuuri. Ja nõnda ikka edasi.

HENDRIK RELVE on oma 
rohketest loodusreisidest 
kirjutanud, teinud tele- ja 
raadiosaateid. Vikerraadio 
sari „Kuula rändajat” on 
järjepidevalt eetris olnud 
juba ligi 20 aastat. Ometi on 
jutustada veel väga paljust. 

Hendrik Relve võluv loomaraamat 
ei jäta külmaks vist küll kedagi. 
Miskipärast tajub enamik meist 
loomadega kohtudes sisimas 
ikka päris selgelt, et tegemist on 
meie sugulastega. Olgu nad siis 
naljakad, hirmuäratavad, väärikad 
ja suurejoonelised või lihtsalt 
ülinunnud – nad liigutavad ja 
puudutavad midagi meie sees. 
Inimpelglik teismeline või pisut 
kibestunud erak saavad teinekord 
loomadega kontakti isegi 
hõlpsamini kui kaasinimestega. 
Tänu muhedale tekstile ja 
kordumatutele fotodele pääseb 
lugeja koos selle raamatuga 
kaugetele reisidele ka ajal, mil 
maailm on mõneks ajaks paraku 
sulgunud.

Sügisene raamatusaak on eriti 
rikkalik  lasteraamatute poolest. 
Harry Potteri fänne – olgu 
nad siis mis vanuses tahes -  
rõõmustab kindlasti sarja teise 
osa illustreeritud väljaande 
esmailmumine eesti keeles. 
Eestlaste lemmikautor Sofi 
Oksanen on aga valmis saanud uue 
intrigeeriva romaani, mida lihtsalt 
peab lugema. Ja e-raamatute 
sooduspakkumine jätkub samuti. 

Rõõmu, tervist,  
imelisi kohtumisi!
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Viimane äraütlemise päev 
22. september

IMELISED
KOHTUMISED

Mida loodusega koos olemine Teie jaoks eelkõige tähendab?
Minu jaoks tähendab loodusega koos olemine ühtlasi iseendaga 
koos olemist. Elan siin Eestis juba ligi kolmkümmend aastat 
metsa ääres. Seal on vähe kokkupuuteid teiste inimeste, kuid  
palju loodusega. Iga päev märkad looduse üksikasju: milline 
on ilm, mis toimub taimede ja loomadega. See tundub tähtis 
ja haarab kaasa. Annan endale aru, et iga inimene ei ole 
selline. On palju neid, kellel hakkab niimoodi igav, kes vajavad 
seltskonda, kaubakeskusi, festivale ja  rahvarohkeid sündmusi. 
See on arusaadav ja mõistetav. Aga minul on kuidagi vastupidi, 
iseendaga koos olles igav ei hakka ja loodus kõnetab pidevalt. 
Usun, et iga inimene peab leidma eluviisi, mis sobib ta loomusega 
kõige paremini. Kui aga tunned, et loodus sind  tõmbab, siis 
annab seda suhet lõputult süvendada.

Kas teie reisisaadetel ja reisiraamatutel on mingi eriline mis-
sioon kanda?
Ei ole selle peale suurt mõelnud. Tihti on ajendiks lihtsalt soov 
jagada avastusi, elamusi, mõtteid. Kuna olen hoolas piltnik,  
pakub  ka õnnestunud piltide jagamine suurt rõõmu. Aga 
kindlasti  on lugudesse  peidetud mingit isiklikku filosoofiat: 
veendumusi, hoiakud, maailma nägemise viisi. Mõnikord, nagu 
raadiosarja „Kuula rändajat” puhul, olen vahel tajunud küll  
seda, et see on nagu teatud kohustus. Iga nädal aina uute saadete 
tegemine nõuab päris rohkesti vaeva ja vahel tuleb peale tüdimus. 
Aga siis mõtlen, et suur osa kuulajatest on vanemad inimesed, 
kelle sissetulekud on kasinad. Nemad endale maailmareise lubada 
ei saa. Viin nad siis vähemalt mõttes kodust kaugele rändama. 

Teenindus-
punktides

17.01

MINU ELU  
UHKEMAD LOOMAD
Hendrik Relve
Raamatusse on koondatud eredaid elamusi kokku puudetest 
maailma loomadega. Autor jutustab põnevatest loomajuh-
tumitest Antarktikas, Arktikas, Aasias, Aafrikas, Austraalias 
ja Ameerikas. Raamatu peategelasteks on tihti suure-
kasvulised imetajad, kuid leidub ka roomajaid ja olendeid 
muudest loomarühmadest.
 Valiku peamiseks aluseks on olnud seigad, kus mõnele 
huvitavale olendile õnnestus pääseda tavatult lähedale, nii 
füüsilises kui vaimses mõttes. Neil hetkedel tekkis teatud 
selgus, lähedustunne teise elavaga. Vahel olid need hetked 
meeldivad, vahel mitte. Aga need olid isiklikud, kordu-
matud ja ehedad. Piltide ja sõnade abil on autor püüdnud 
edasi anda veendumust, et sõltumata sellest, kas inimene 
seda tunnistab, kuulub ta loodusega ühte, on osa loodu-
sest. Teisiti öeldes on Homo sapiens vaid üks liik suure hulga 
maailma erakordsete loomaliikide seas,  
ei parem ega halvem.

Kirjastus Varrak
328 lk, kõva köide
168 × 240 mm
KOOD 49700 KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90

HENDRIK RELVE (snd 1948) on looduse- ja rännumees. 
Tal on metsanduslik ja ajakirjanduslik kõrgharidus.  
Oma looduse- ja rännukiindumust on ta oma loomingus 
väljendanud mitmel moel: laule ja filme luues, pildistades 
ja kirjutades. Tal on olnud mitmeid fotonäitusi nii Eestis 
kui ka kaugemal. Viljaka autorina on ta avaldanud 
hulgaliselt looduse- ja reisiteemalisi artikleid, õpikuid 
ning raamatuid, teinud raadio- ja telesaateid.
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Raamatus on koos kimp loomaelamusi maailma eri nurkadest. 
Paigad asuvad Euroopast kaugemal, sest kuidagi on juhtunud 
nii, et meeldejäävamad seigad on autoriga juhtunud muudes 
maailmajagudes. Välja on valitud kordumatud ja ehedad hetked, 
mida on haaravalt ja elavalt edasi antud nii sõnas kui pildis.

SISUKORD:

ANTARKTIKAS 
Kuningpingviin 
Antarktika merikaru 
Lõuna-lonthüljes 

ARKTIKAS 
Polaarrebane 
Grööni vaal 
Küürvaal 
Muskusveis 
Morsk 
Jääkaru 

AASIAS 
Prževalski hobune 
India elevant 
Pantserninasarvik 
Tiiger 
Ninaahv 
Kalimantani 

orangutan 

AAFRIKAS 
Indri 
Gelaada 
Gorillad 
Niiluse krokodill 
Jõehobu 
Tähnikhüään 
Leopard 
Lõvi 

AUSTRAALIAS 
Nokkloom 
Kängurud 
Koaala 

PÕHJA- JA KESK-
AMEERIKAS 
Pruunkaru 
Ameerika piison 
Roheline 

kiiverbasilisk 
Laisikud 

LÕUNA-AMEERIKAS 
Amazonase jõedelfiin 
Suur-sipelgaõgija 
Hiidanakonda 
Elevant-kilpkonnad 
Meri-iguaan 
Hiidsaarmas 
Jaaguar 

Nina nagu hollandi kolonisaatoril
Borneo saarel oleme pikemal loodusreisil 2013. aasta 
novembris. Kui paadiga mööda Sukau jõge liikudes 
ühtäkki esimest isast ninaahvi silmame, tõmbub suu 
tahtmatult muigele. Isasloom istub oksaharude vahel, 
toetudes jalgadega alumistele okstele ja hoides ühe 
käega kinni tüvest. Teine käsi on toetatud otsusekindlalt 
põlvele. Nii meenutab ta kaunikesti väärikat peremeest, 
kes jälgib murelikult alluvate askeldusi. Alluvateks on 
karja emasloomad ja nende järglased. Tavaliselt on neid 
karjas kokku kümmekond.

/---/
Ninaahvide endi seas on aga nina suurus kauniduse 
mõõdupuuks. Meesperele tekitab teiste omast suurema 
ninaga isane selget kadedust, ent naisperele tundub 
äärmiselt ligitõmbav. Zooloogide väitel suudavad suure 
ninaga isasloomad oma karja koguda rohkem emaseid 
kui pisema ninaga suguvennad. 
     Nina värvusega saab isasloom näidata oma tundeid. 
Kui nina on võtnud punaka tooni, on loom kas väga 
vihane või erutatud. Isastele rivaalidele mõjub tooni-
muutus heidutavalt, emasloomadele aga peibutavalt. 
Looma teadlaste kinnitusel toimib isaahvi nina ka ise-
laadse helivõimendina: ninaresonaatori kaudu kanduvad 
hõiked edasi märksa kõlavamalt.

Loe edasi lk 133

Aasias   129

NINAAHV (Nasalis larvatus)

SUURUS Isasloomade pikkus kuni 76 cm, 
kaal kuni 30 kg. Emasloomade 
pikkus kuni 62 cm, kaal kuni 15 kg. 

LEVIK Vaid Borneo saarel Aasias. 

TOITUMINE Peamiselt 55 taimeliigi lehed ja 
viljad Borneo metsas.

HUVITAV Sellist allarippuvat kuni 10 cm 
pikkust nina nagu sellel kaitse-
alusel liigil, pole ühelgi teisel ahvil 
maailmas.

Nina nagu hollandi kolonisaatoril

Borneo saarel oleme pikemal loodusreisil 2013. aasta novembris. Ninaahvi
dega teeme tutvust Sukau jõe äärsetes metsades. Need madalad soised 
jõekaldad sobivad neile elupaigana oivaliselt: meelepärast toitu leidub ohtralt 
ja kiskjatel on neis paikades vaevaline liikuda. Söögiks sobivate taimeliikide 
suhtes on ninaahvid muide vägagi valivad ja seepärast saab neid maailma 
loomaaedades näha üliharva. 

Kui paadiga mööda Sukau jõge liikudes ühtäkki esimest isast ninaahvi 
silmame, tõmbub suu tahtmatult muigele. Isasloom istub oksaharude vahel, 
toetudes jalgadega alumistele okstele ja hoides ühe käega kinni tüvest. Teine 
käsi on toetatud otsusekindlalt põlvele. Nii meenutab ta kaunikesti väärikat 
peremeest, kes jälgib murelikult alluvate askeldusi. Alluvateks on karja emas
loomad ja nende järglased. Tavaliselt on neid karjas kokku kümmekond.

Sukau metsa asukoht Borneo 
saarel

Sukau

Borneo 
saar

VENEMAA

HIINA

INDIA

Aasias   129

NINAAHV (Nasalis larvatus)

SUURUS Isasloomade pikkus kuni 76 cm, 
kaal kuni 30 kg. Emasloomade 
pikkus kuni 62 cm, kaal kuni 15 kg. 

LEVIK Vaid Borneo saarel Aasias. 

TOITUMINE Peamiselt 55 taimeliigi lehed ja 
viljad Borneo metsas.

HUVITAV Sellist allarippuvat kuni 10 cm 
pikkust nina nagu sellel kaitse-
alusel liigil, pole ühelgi teisel ahvil 
maailmas.

Nina nagu hollandi kolonisaatoril

Borneo saarel oleme pikemal loodusreisil 2013. aasta novembris. Ninaahvi
dega teeme tutvust Sukau jõe äärsetes metsades. Need madalad soised 
jõekaldad sobivad neile elupaigana oivaliselt: meelepärast toitu leidub ohtralt 
ja kiskjatel on neis paikades vaevaline liikuda. Söögiks sobivate taimeliikide 
suhtes on ninaahvid muide vägagi valivad ja seepärast saab neid maailma 
loomaaedades näha üliharva. 

Kui paadiga mööda Sukau jõge liikudes ühtäkki esimest isast ninaahvi 
silmame, tõmbub suu tahtmatult muigele. Isasloom istub oksaharude vahel, 
toetudes jalgadega alumistele okstele ja hoides ühe käega kinni tüvest. Teine 
käsi on toetatud otsusekindlalt põlvele. Nii meenutab ta kaunikesti väärikat 
peremeest, kes jälgib murelikult alluvate askeldusi. Alluvateks on karja emas
loomad ja nende järglased. Tavaliselt on neid karjas kokku kümmekond.

Sukau metsa asukoht Borneo 
saarel

Sukau

Borneo 
saar

VENEMAA

HIINA

INDIA



09/2020    5

KLUBIRAAMAT

Haruldasi jõedelfiine meelitavad kalarapped
Amazonase jõgikonna metsades olen loodusretkedel käinud päris 
mitmel korral. Kõige põhjalikum on olnud 2010. aastal tehtud jõereis. 
Sel korral asume Brasiiliast Manause linnast teele laevukesega 
„Amazon Clipper” ja läbime sellega ligikaudu 700 kilomeetrit 
Amazonase ühel suurimal lisajõel Rio Negrol. Iga päev teeme laevalt 
paadiga loodusretki ning avastame enda jaoks uusi looma- ja 
taimeliike. Jõedelfiine märkame laevatekilt korduvalt.

/---/

Siis soovitavad kohalikud meil ise vette minna 
ja ujuda koos delfiinidega. Veidi küll ebaledes 
soostume viimaks seda proovima. Kui vette 
sulpsatame, ei näita delfiinid me vastu üles kuigi 
suurt huvi. Nad ujuvad aeglaselt ja rahulikult 
meie vahel ringi. Mõne aja pärast üllatab mind 
aga päris kõva müks vastu selga. Tunnen palja 
selja naha vastas pehmet rasvunud ihu. Pöördun 
häiritult ümber, et kaasturistile sellise mühak-
liku tähelepanematuse eest paar pahast sõna 
öelda. Kuid ühtegi inimest ma läheduses ei näe, 
ainult üks priske ja roosa delfiin eemaldub laisalt. 
Püüan aru saada, miks ta niimoodi tegi. Kas ei 
pannud see minust hulga raskem olend mind 
lihtsalt sogases vees tähele? Või oli see hoopis 
poolehoiuavaldus, et lähemaid suhteid otsida?

Loe edasi lk 277

Kadriorus Koidula tänaval 
toimub 5. septembril 
IV Kirjandustänava festival.
Programmi leiad 
kirjanduskeskus.ee/kirjandustanavafestival/
kl 15.00 vestlevad kaugetest maadest ja 
reisikirjandusest Hendrik Relve ja Rein 
Kuresoo.

Hendrik Relve raamatu 
„Minu elu uhkemad loomad” esitlus 
toimub Tallinnas Viru Keskuse Rahva 
Raamatu kaupluses 10. septembril kl 18.00.

HEA RAAMATUKLUBI LIIGE!

Oled oodatud Hendrik Relve pajatusi kuulama ja 
pilte vaatama Loodusõhtule 
Rahvusraamatukokku 5. oktoobril kl 18.00.

Täpsem info ürituse aja lähenedes 
www.looduseomnibuss.ee, 56476297
Pilet 5 eurot.

Kohapeal võimalus raamatusse autogrammi küsida.

Lõuna-Ameerikas    273

AMAZONASE JÕEDELFIIN (Inia geoffrensis)

SUURUS Isasloomade pikkus kuni 2,5 m, 
kaal kuni 190 kg. Emasloomad on 
kuni 30% väiksemad. 

LEVIK Amazonase ja Orinoco jõgikond. 

TOITUMINE Peamiselt kalad. 

HUVITAV Selle ohustatud delfiiniliigi keha 
roosakas värvus muutub astme 
võrra roosamaks, kui ta mingil 
põhjusel erutub. 

Haruldasi jõedelfiine meelitavad kalarapped

Amazonase jõgikonna metsades olen loodusretkedel käinud päris mitmel 
korral. Kõige põhjalikum on olnud 2010. aastal tehtud jõereis. Sel korral 
asume Brasiiliast Manause linnast teele laevukesega „Amazon Clipper” ja 
läbime sellega ligikaudu 700 kilomeetrit Amazonase ühel suurimal lisajõel 
Rio Negrol. Iga päev teeme laevalt paadiga loodusretki ning avastame enda 
jaoks uusi looma- ja taimeliike. Jõedelfiine märkame laevatekilt korduvalt. 
Nad näevad eemalt välja kui vees ujuvad hallikasroosad palgijupid, kust ajuti 
millegipärast aurufontääne üles lendab. Alexander von Humboldt, kes oli üks 
esimesi Lõuna-Ameerika looduse uurijaid, nimetas neid elukaid pritskaladeks. 
Kalad nad muidugi ei ole, aga vaalade sugulased, kes samasuguseid auru-
pilvekesi õhku paiskavad, on küll. Maailma delfiiniliikidest elavad enamik 
meres ja vaid napilt üle poole tosina magevetes. Nad kõik kuuluvad 
loodusharulduste hulka. Amazonase jõedelfiin on üks nendest.

Manause linna ja Rio Negro jõe 
asukoht Brasiilias

BRASIILIA

Rio Negro 
jõgi

Amazonase 
jõgiManaus
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AMAZONASE JÕEDELFIIN (Inia geoffrensis)

SUURUS Isasloomade pikkus kuni 2,5 m, 
kaal kuni 190 kg. Emasloomad on 
kuni 30% väiksemad. 

LEVIK Amazonase ja Orinoco jõgikond. 

TOITUMINE Peamiselt kalad. 

HUVITAV Selle ohustatud delfiiniliigi keha 
roosakas värvus muutub astme 
võrra roosamaks, kui ta mingil 
põhjusel erutub. 

Haruldasi jõedelfiine meelitavad kalarapped

Amazonase jõgikonna metsades olen loodusretkedel käinud päris mitmel 
korral. Kõige põhjalikum on olnud 2010. aastal tehtud jõereis. Sel korral 
asume Brasiiliast Manause linnast teele laevukesega „Amazon Clipper” ja 
läbime sellega ligikaudu 700 kilomeetrit Amazonase ühel suurimal lisajõel 
Rio Negrol. Iga päev teeme laevalt paadiga loodusretki ning avastame enda 
jaoks uusi looma- ja taimeliike. Jõedelfiine märkame laevatekilt korduvalt. 
Nad näevad eemalt välja kui vees ujuvad hallikasroosad palgijupid, kust ajuti 
millegipärast aurufontääne üles lendab. Alexander von Humboldt, kes oli üks 
esimesi Lõuna-Ameerika looduse uurijaid, nimetas neid elukaid pritskaladeks. 
Kalad nad muidugi ei ole, aga vaalade sugulased, kes samasuguseid auru-
pilvekesi õhku paiskavad, on küll. Maailma delfiiniliikidest elavad enamik 
meres ja vaid napilt üle poole tosina magevetes. Nad kõik kuuluvad 
loodusharulduste hulka. Amazonase jõedelfiin on üks nendest.
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KOERTEPARK
Sofi Oksanen 

Võib-olla oleks kõik läinud teisiti, kui ma oleksin ta kohe ära tundnud ja taibanud 
põgeneda.
Ma ei julgenud pead pöörata, ei julgenud teada saada.
Ma oleksin ühe hetkega paljastatud. Minu eluiga võiks arvestada päevades, võib-olla 
tundides.

„Koertepark” on kahel ajatasandil kulgev romaan tänapäeva Helsingist, Ukraina 
iseseisvusaastatest ja üheksakümnendate Eestist, kunstliku viljastamise ärist 
ning elust ida ja lääne puutepunktis, ühiskonnas, mida valitseb korruptsioon. 
Romaan on loetav kui Euroopa lähiajalugu vaatlev realistlik jutustus ja ühtlasi 
ka kui psühholoogiline põnevik. Eelkõige on see aga inimlik lugu lojaalsusest ja 
armastusest, oma lapsed kaotanud naisest ja valede jõust.

* * *
Sofi Oksanen (snd 1977) on üks Soome kaasaegse kirjanduse enim tõlgitud 
autoreid ja tuntumaid ühiskondlikke arvamusavaldajaid. Oksanen on saanud 
20 kirjandusauhinda, teiste hulgas Finlandia auhinna ja Põhjamaade Nõukogu 
kirjanduspreemia. „Koertepark” on tema kuues romaan.

Kirjastus Varrak
Soome keelest tõlkinud Kadri Jaanits 
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 49588

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

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90
„Sofi Oksasest on kiiresti saanud üks 
olulisemaid hääli postkommunistlikus maailmas.” 

– The Economist

KATKEND RAAMATUST 

Kõnelejad poodiumil vahetusid, aplausihood tulid ja läksid, välgud sähvisid. Keegi saalis tunglevatest fotograa-
fidest oli jõudnud sikutada kardinat kateedri poole avanevate akende ette. Tänasin teda mõttes valguse eest, 
mis oleks hea keskpäevast hoolimata. Homses lehes oleks esikohal foto mõnest linti lõiganud rahvasaadikust, 
aga lugejate pilgud takerduksid ülesvõttele minust nagu kärbsepaberisse.

 Seisin saali seina veeres. Istekohad olid kiiresti täitunud ja ma olin olnud enda peale pahane, et õues aega 
viitsin; õhk oli endiselt vabrikute tossust paks, rahvahulk tõstaks temperatuuri veelgi ja ma ei tahtnud higista-
misega oma elegantsi rikkuda. Ma ei pidanud ajaviitmist siiski kaua kahetsema. Minu kohalt paistis lava hästi 
kätte ja kõneni oli aega. Kasutasin seda lastekodu valmiva saagi hindamiseks. Oma korda ootavad lehvidega 
laulukoorilapsed meenutasid pojengipeenart. Tüdrukud, kes olid siia sattunud, kuna vanemad olid vanglas või 
pilves, annaksin hinnatundlikele klientidele. Neile piisas sageli välisest ilust ja piisavalt heast tervisest. Liiga 
komplitseeritud taustaga tüdrukud läheksid surrogaatemadeks ning tasuks piisaks neile katusest pea kohal ja 
leivast laual. Kõige paremad leiud nopiksin nende tüdrukute seast, kes olid sattunud lastekodusse pärast seda, 
kui vanemad olid läinud välismaale tööle. Kõik nad vajasid taskuraha, motivatsioonipuudust poleks karta. 
Peaksime ainult esimestena kohal olema, reserveerima meelepärased enne, kui kellelgi teisel tuleks mõte 
tüdrukuid lastekodu uksel oodata, kui nad oma kaheksateistkümnendal sünnipäeval sealt välja astuvad. Pärast 
oranži revolutsiooni oli võidujooks kõigis ärivaldkondades kiirenenud ja ma ei kavatsenud teistele jalgu jääda.

 Koorijuhataja hakkas käega vehkima, et esinejad tuleksid lavale, mis oli ootuspäraselt ehitud partei värvi-
dega. Tundsin esireas ära Viktori profiili. Pea pöördus, ma tõusin kikivarvule, ja siis ta märkas mind, naeratas 
ja sosistas midagi oma naabrile, kes lahkus kohalt ja hakkas tahapoole trügima; naine tuli mulle järele. Mind 
üllatas, et Viktor Kravets tahtis nii avalikult näidata, et ta mind tunneb. Siis taipasin, miks. Perekonna fondi ja 
meie agentuuri ühised huvid annaksid meie kohtumistele hea ettekäände.

Loe edasi lk 134
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MITMESUGUST

AJUST JA ARUST* 
Unest, teadvusest,  
tehisintellektist ja muustki
Jaan Aru 
Kuidas aju tööst tekib teadvus? 
Mis teeb inimese teiste 
loomaliikidega võrreldes 
eriliseks?  Kuidas ajurakkude 
omavahelisest sõnelusest tekib 
inimeseks olemise tunne? Miks 
teadvus kaob, kui uinume? Miks 
on üldse tarvis kinkida unele 
tervelt kolmandik oma elust? 
Miks me näeme unenägusid? 
Kuidas kasutada aju nii, et 
töö saaks tehtud ja elu oleks 
nauditav? 

TERAV PLIIATS 
9/2020
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.

ANTIDIEET*
Söö tunde järgi ja sulle jääb 
alles sinu raha, heaolu ja õnn
Christy Harrison
Raamatus võetakse põhjalikult 
vaatluse alla kaalulangetamine 
ja sellest kasu lõikav dieedi-
tööstus, paljastades võtted, 
mida see kasutab inimestelt 
aja, raha, tervise ja õnne röö-
vimiseks. Autor räägib sellest, 
kuidas kaalulangetuskatse-
test või „ideaalse” toitumise 
püüdlustest loobumine aitab 
tegelikult parandada inimeste 
tervist – kehamõõtmetest 
olenemata.

SÄÄSTU-
RISTSÕNAD NR 3
Üle 100 Eesti rahva 
lemmikristsõna Nuti Grupi 
ristsõnade kullafondist, 
ajakirjadest Nuti, Eesti 
ristsõnad ning Adolf Mardikas. 
Siit leiate järgmised ristsõnad: 
„Ristsõnasalat”, „Kuldvillaku” 
ristsõna, „Segasummasuvila”, 
krüptogramm, GH Pressi 
spordiristsõna, silpristsõna, 
võtmemõistatus jpm.
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Aastaauhind 2020
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Poeesia,  
5 tähega

Võida
lihtsalt 
5000
eurot!

Auhindu  
250 euro eest!

Kirjastus Argo
160 lk, kõva köide, 150 × 220 mm
KOOD 527977

Kirjastus Helios
352 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 691623

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780049

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide, 210 × 295 mm
KOOD 780063

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
7.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
21.70

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

TERVISENÕUANDEID 
ELUKOGENUD 
ARSTILT*
Adik Levin   
Meditsiiniteaduste doktor Adik 
Levin peatub teemadel, mille 
pärast ta on oma pika arstiprak-
tika jooksul südant valutanud. 
Pärnu poisist, kes veel keskkoolis 
ei teadnud, mida tähendab sõna 
„pediaater”, sai lõpuks armasta-
tud lastearst, kes aastakümneid 
on võidelnud väikeste ilmakoda-
nike ellujäämise ja õiguste eest. 
Pärast pensionile jäämist on dr 
Levin tegelenud toitumisteema-
dega.

EESTIMAA 
50 PARIMAT 
MATKARADA*
Ülar Allas
Pisikesel Eestimaal leidub 
üllatavalt palju matkaradu. 
Ühed neist on lühikesed, teiste 
läbimine nõuab mitu päeva. 
Selle raamatu kaante vahele sai 
valitud Eesti 50 parimat matka-
rada, mida tasub külastada igal 
aastaajal. Valikus on erineva 
pikkuse ja raskusastmega radu, 
millest osa sobib hästi las-
tega seiklemiseks, kuid teised 
eeldavad matkasellilt juba veidi 
sportlikumat vormi. 

Kirjastus Pilgrim
272 lk, kõva köide, 140 × 215 mm
KOOD 099245

Kirjastus Pegasus
224 lk, pehme köide, 168 × 220 mm
KOOD 613078

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

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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AJALUGU         
      

Läänemaalt pärit koolmeistri Mihkel Turmanni (1882–1952) 

päevik juhtumistest I maailmasõja rindel Preisimaal ja 

sõdurielust Petrogradis. Päevik hõlmab ajavahemikku 

1915. aasta algusest 1917. aasta keskpaigani. Haruldane 

ja vahetu kirjeldus maamehe tutvumisest suurlinnaga, 

revolutsioonilistest sündmustest Petrogradis, Eesti polgu 

loomise tagamaadest ja iseseisvusmõtte sünnist.

Esimest korda saame tõmmata paralleele 1917. aasta ja 70 

aastat hilisemate iseseisvuspüüdluste vahel. Kirjapandu 

muudavad vaheldusrikkamaks koduigatsusest ja armastusest 

kantud luuletused ning näited isiklikust kirjavahetusest. 

Rikkalikult illustreeritud ja kommenteeritud väljaanne.

Tallinna kindlast esmamainimisest kirjalikes allikates möödus 

2019. aastal kaheksa sajandit. Muinasaegne asustus ulatub 

siinkandis aga enam kui 5000 aasta taha. Nii on inimesed tänase 

Eesti pealinna alal tuhandete aastate jooksul kas peatunud või 

elanud, kujundades maastikku ning rajades erinevaid ehitisi. Nii 

nagu on igavikku kadunud kümned põlvkonnad, nii on hävinud ka 

tuhanded kunagised siinsed hooned. Jaak Juske raamat toob teieni 

Tallinna sadakonna olulise ja eripärase ehitise saatuse. 

 Raamatust leiab erineva funktsiooniga hooneid ja ehitisi: mõi-

said, pühakodasid, sildu ja laululavasid, erinevaid linnakindlustusi, 

kooli- ja rahvamaju, kasarmuid, hotelle ja vabaajaasutusi, villasid, 

ranna- ja tööstushooneid. Neil kõigil on olnud omas ajas oluline 

koht Tallinna linnaruumis. Lisatud on rida vanu fotosid ja pilte 

ehitistest, mida enne hävingut jõuti jäädvustada, samuti oma-

aegsed linnakaardid, sest kohati on tänavavõrk oluliselt muutu-

nud. Ajarännak kadunud Tallinnas võib alata!

„Saladuslik juhtum Stylesis” on Agatha Christie esimene 

kriminaalromaan, mille ta kirjutas Esimese maailmasõja ajal, kuigi 

ilmus see alles 1920. aasta oktoobris. Sel aastal saab Christie 

esikromaan saja-aastaseks. Juba selles esimeses raamatus 

tutvustas Christie lugejatele belgia sõjapõgenikku Hercule 

Poirot’d, inspektor Jappi ja kapten Arthur Hastingsit. Need 

tegelased esinesid hiljem suures osas tema raamatutest, kuigi 

neile tuli ka täiendust teiste uudishimulike uurijate kujul.

Raamatus asub Poirot lahendama ühe teda aidanud naise mõrva. 

Naise majas on parajasti külalisena ka kapten Hastings.

„Saladuslik  juhtum  Stylesis” võeti hästi vastu. See meeldis nii 

lugejatele kui ka kriitikutele ning sellega oligi Agatha Christie 

kirjanikukarjäär alanud. Christie ise pidas seda romaani samuti 

enda jaoks oluliseks ning nimetas hiljem isegi oma maja Stylesiks.

ROMANTIKUNA 
I MAAILMA-
SÕJAS JA 
PETROGRADIS 
Koostanud Tiit Kaljuste 

Kirjastus Varrak
272 lk, kõva köide 
165 × 240 mm
KOOD 48895

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

16.90

TALLINNA 
OLULISED 
HÄVINUD 
EHITISED*

Jaak Juske

Kirjastus Hea lugu
192 lk, kõva köide
145 × 210 mm
KOOD 601495

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

SALADUSLIK 
JUHTUM 
STYLESIS
Agatha Christie 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Ralf Toming 
256 lk, pehme köide, kordustrükk
130 × 200 mm
KOOD 49632

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

Maia D’Aplièse ja tema viis õde kogunevad lapsepõlvekoju 

Atlantisesse, üksildases paigas asuvasse muinasjutulisse lossi Genfi 

järve kaldal, sest nende palavalt armastatud isa – salapärane 

miljonär, keda õed kutsuvad Pa Saltiks – on surnud.

 Pa Salt lapsendas nii Maia kui tema õed ajal, mil nood olid alles 

päris pisikesed. Nüüd, kui isa surm on neid taas kokku toonud, 

satuvad nad vihjele, mis võib reeta nende tõelise päritolu. See uus 

teadmine lennutab Maia Rio de Janeirosse, kust ta hakkab koguma 

mosaiigitükikesi, millest panna kokku oma lugu.

 Kaheksakümmend aastat tagasi, 1927. aastal, kui Rios valitseb 

kuldne ajastu, tahab Izabela Bonifacio isa oma tütre iga hinna 

eest aristokraadile mehele panna. Kirglik Izabela unistab aga 

maailmas ringi reisimisest ja veenab oma isa, et too lubaks tal enne 

abiellumist Euroopasse sõita…

SEITSE ÕDE
Maia lugu

Lucinda Riley 

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud  
Faina Laksberg 
560 lk, kõva köide
kordustrükk
145 × 203 mm
KOOD 49595

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

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

Ülemaailmseks kirjandusfenome-
niks olevast „Seitsme õe” sarjast on 
eesti keeles ilmumas uue kujundu-

sega kordustrükid. Esimene neist 
on nüüd saadaval!
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ILUKIRJANDUS

Üks meie 
aja suurtest 
kirjanikest

The New York Times 
Book Review

RAHVAS
Terry Pratchett 
Kui Mau jõuab tagasi kodu-
saarele, avastab ta, et on oma 
rahvast ainsana alles. Hiidlaine 
on võtnud temalt kõik läheda-
sed ja pühkinud minema tema 
koduküla. Kuid hiidlaine ka 
tõi midagi: metsa on ilmunud 
tohutu suur kanuu, mille pardal 
elutseb kummaline viirastus-
tüdruk. Viirastustüdrukul on 
väga palju riideid, kuid pole 
varbaid, ja kohe esimesel koh-
tumisel kingib ta Maule lahkelt 
sädemetegija.

PUULASED JA 
TOHTLASED*
Andrus Kivirähk   
Ja siis ma nägingi neid esimest 
korda. Terve leiliruum oli neid 
täis. Linalakad tüdrukud, pat-
sid õlgadeni. Laiaõlgsed poisid, 
juuksed korralikult seitlisse 
kammitud. Kõigil rahvariided 
seljas, nagu läheksid nad laulu-
peole. Nad tulid üksteise järel 
leiliruumist välja ja rivistusid 
seina äärde, justkui valmistuksid 
ühispildiks. „Kes need on?” küsi-
sin ma jahmunult. „Puulased ja 
tohtlased,” lausus Kallela vaikselt. 
„Nad aitavad meid.”

PÕLGUSE AEG
Andrzej Sapkowski 
Haldjad ja teised olevused 
kannatavad kaua kestnud 
ikke all. Üha rohkemad neist 
ühinevad sügavasse laande 
peitunud väeüksustega. Võlurid 
on omavahel vaenujalal ning 
vägeva Nilfgaardi impeeriumi 
alamad värisevad. On põlguse 
aeg. Geraltil ja tema armastatul 
Yenneferil tuleb aga kaitsta 
orvuks jäänud Cirit, keda jahivad 
kõik leerid. Ennustuse järgi 
on just Ciri võimuses maailm 
päästa.

TEENIJANNA LUGU
Margaret Atwood
Ameerika Ühendriikide presi-
dent ja enamik Kongressi liik-
metest on tapetud, võimu on 
võtnud ülimat kontrolli raken-
dav Gileadi vabariik. Raamatu 
peategelane Offred on riiki 
valitseva komandöri ja tema 
naise teenijanna, kelle ainus 
otstarve on lapsi ilmale tuua. 
Hoolimata ohust õpib Offred 
tasapisi selle riigiaparaadi 
toimemehhanisme tundma, 
riskides nende reeglite murd-
misel eluga. Teose põhjal on 
valminud auhinnatud telesari 
„Handmaids tale”.

9  789 9 8 5  3 4 9 6 4 9

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Allan Eichenbaum
384 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 49687

Kirjastus Varrak
Poola keelest tõlkinud Margus Alver 
328 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 49649

Kirjastus EKSA
64 lk, kõva köide, 110 × 146 mm
KOOD 684458

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ann Alari
408 lk, pehme köide, kordustrükk, 130 × 200 mm
KOOD 42428

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

17.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

9.90

TÕEPROJEKT
Clare Pooley 
Selles raamatus kohtuvad 
raugaealine kunstnik, sõlt-
lasest börsimaakler, ideaalse 
eluga suunamudija ja veel 
mitmed inimesed, kellel ei 
oleks ilma „Tõeprojekti” nime 
kandva rohelise kaustikuta 
mingit kokkupuutepunkti. 
Nad muudavad üksteise elu 
paremaks, ehkki üks nen-
dest valetab. „Tõeprojekt” on 
romaan, mis õpetab meile 
mõnusa huumoriga, kui lihtne 
on tegelikult maailma muuta.

VÕÕRAS MERELT
Kaheksas Poldarki raamat
Winston Graham 
Cornwall 1810. Napoleoni sõjad, 
kuningas George’i hulluksminek, 
viigide ja tooride poliitilised 
manöövrid, ning keset seda 
Inglise lihtrahvas ja kõrgselts-
kond. Poldarkide pere igapäeva-
ellu saabub pööre, kui Jeremy 
toob koju merelt surmasuust 
päästetud võõra. Kõige rohkem 
puudutavad muutused Rossi 
ja Demelza lapsi Clowance’it ja 
Jeremyt, kelle ees avaneb uus 
maailm, täis ohte ja armastust.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kristina Uluots 
352 lk, kõva köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 49564

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Krista Suits 
416 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 49366

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

20.80

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

HARRY POTTER JA  
SALADUSTE KAMBER
Illustreeritud väljaanne
J. K. Rowling

Kahe akna vahelisele seinale olid jala kõrgusele võõbatud sõnad, mis kiiskasid 
loitlevate tõrvikute valguses.
SALADUSTE KAMBER ON AVATUD.
PÄRIJA VAENLASED, HOIDKE ALT!

Kui väike närudes majahaldjas Dobby ilmub Privet Drive’i majja ja hoiatab, 
et Harry Potter ei tohi naasta Sigatüükasse, kahtlustab Harry, et selle taga 
võib olla tema vana vaenlane Draco Malfoy. Pärast seda, kui Ron Weasley on 
päästnud ta võlutud lendava autoga kohutavate Dursleyde juurest, veedab 
ta ülejäänud suve Jäneseurus. Elu Weasleyde juures on nii täis igasuguseid 
maagilisi meelelahutusi, et Harry unustab Dobby ahastavad hoiatused peagi.
Kuid koolis kordab pimedasse koridori võõbatud pahaendeline sõnum Dobby 
ennustust, et juhtuma hakkavad hirmsad asjad…
      J. K. ROWLING on rekordiliste tiraažidega ja rohkelt auhindu võitnud Harry 
Potteri romaanide autor. Selle armastatud sarja raamatuid on maailmas müü-
dud üle 450 miljoni eksemplari ja tõlgitud 78 keelde. Raamatute põhjal on 
valminud kaheksa menukat filmi.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer, Kaisa Kaer
272 lk, kõva köide, 230 × 270 mm
KOOD 48550

HARRY POTTER JA 
TARKADE KIVI
Illustreeritud väljaanne
J. K. Rowling

Harry Potteri elu muutub igaveseks tema üheteistkümnendal sünnipäeval, 
kui sitiksilmne hiiglane Rubeus Hagrid toob talle kirja ja jahmatava hirmsa 
tädi, onu ja nende jõhkardist poja Dudleyga, kes ei taha võlukunstist 
midagi teada. Harry elab tillukeses panipaigas trepi all ning üheteistkümne 
aasta jooksul pole kordagi tähistatud tema sünnipäeva. See kõik aga 
muutub, kui öökull toob talle mõistatusliku kirja, milles Harryt kutsutakse 
imelisse paika, Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Kooli, kus Harry leiab 
endale sõbrad, õpib võlukunsti kõigis selle ilmingutes, kuid peab ka astuma 
vastu oma kõige hirmsamale vaenlasele. Sellest kohtumisest sõltub 
rohkem kui Harry enda saatus…

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
247 lk, kõva köide, 230 × 270 mm
KOOD 346525

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

25.00

J. K. Rowlingu klassikaliste raamatute illustreeritud väljaannetes loob 
imeliste illustratsioonide autor Jim Kay vapustavalt üksikasjaliku võlurite 
maailma. Illustreeritud väljaanded sobivad suurepäraselt nii andunud 
fännidele kui ka uutele lugejatele.

NB! Raamatud ilmuvad septembri teisel nädalal.

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

25.00

„Jim Kay illustratsioonide 
nägemine liigutas mind 
sügavalt. Mulle meeldib 
see, kuidas ta Harry Potteri 
maailma tõlgendab, ma olen 
tänulik, et ta on sellele oma 
andega kaasa aidanud ja ma 
pean seda endale suureks 
auks.” 

J.K. ROWLING

Taas
saadaval
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LASTELE

MINU KEHA!
Anne Royer

Mis juhtub piimahammastega? Kui suur on süda? Miks on vaja süüa 
viis peotäit puu- ja juurvilja päevas?
 See raamat vastab rohkem kui kahesajale küsimusele selle 
uskumatu masinavärgi kohta, milleks on meie keha.
 Raamatus on neli teemat: elundid ja luustik, keha liikumises, 
sündimine ja kasvamine, tervis. 
 Uudishimulike laste öökapiraamat!

KIREV MAAILM
Uurime ümbritsevat maailma
Clive Gifford

Kas sa teadsid, et sinivaala keelele mahub ära koguni kaks jalgpallivõistkonda?
 On asju, nagu näiteks Giza suur püramiid, mis on nii suured, et neid on raske 
isegi ette kujutada. On asju, mis on nii väikesed, et neid ilma suurendusklaasita 
selgesti ei näe.
 Sajad ootamatud võrdlused ja üllatavad faktid kõige suuremate ja väiksemate, 
kõige kiiremate ja aeglasemate, kõige raskemate ja kergemate nähtuste ja asjade 
kohta.
 See lõbus ja kujutlusvõimet arendav raamat annab sulle võimaluse näha 
maailma täiesti uue pilguga! 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
96 lk, kõva köide
255 × 303 mm
KOOD 49106

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30

Kirjastus Varrak
Prantsuse keelest tõlkinud Madis Jürviste
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm
KOOD 48451

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

13.30
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LASTELE 

KÕRGEM KOMMITEADUS
Kommisömiootika algajatele ja 
edasijõudnutele

Grigori Oster 

Käesolev raamat keskendub 
kommisömiootikale ehk kom-
mide söömise teadusele. Heida-
me pilgu kirevasse kommimaa-
ilma. Autor küsib: „Mida vajab 
inimene igapäevaelus rohkem? 
Kas maitsetuid hambaid või 
magusaid komme?” Ja vastab 
ise: „Igaüks, kel tuleb valida 
kommide ja hammaste vahel, 
valib kommid.”

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud Ilona Martson 
96 lk, kõva köide, 195 × 250 mm

KOOD 49663

MEIE KAHEKESI JÄÄME 
ALATI SÕPRADEKS*
Michael EnglerI

Jänes ja siil on parimad sõbrad, 
keda iial nähtud. Nad on nii 
head sõbrad, et haruharva 
nähakse üht ilma teiseta. Nii 
head sõbrad, et kõik loomad 
metsas ja välul soovivad ka 
endale nõnda head sõpra. 
Sõpra kogu eluks. Kuid ühel 
päeval tahab jänes hoopis 
oravaga mängida. Orav oskab 
hästi kaugele hüpata ja tal on 
nii ilus sile karv ... See on soe 
ja südamlik lugu sõprusest, mis 
jääb kestma alati. 

ÕUDUSTE KOOL
Grigori Oster

Ühel mustal-mustal ööl lendas 
musta tuppa must-must  
kinnas …

Umbes sedaviisi algavad kõik 
laste õudusjutud. Vene laste-
kirjanik Grigori Oster mõtiskles 
ja jõudis otsusele, et tema pole 
mingitest harimata tatikatest 
viletsam ja kirjutab hoopis 
hirmsamaid jutte, ja pealegi 
kooli teemadel. Tulemuseks 
on väike, aga naljakas kogu-
mik lastejutte – just selline, 
mida erilise mõnuga fännavad 
7–10-aastased.

MEIE KAHEKESI KUULUME 
KOKKU*
Michael EnglerI

Ühel soojal kevadhommikul 
kohtab jänes siili. Kedagi nii 
okkalist pole ta kunagi varem 
näinud. 

Aga siil meeldib talle. Ja siilile 
meeldib jänese sile kasukas. 
Sellest ajast peale kohtuvad 
nad igal hommikul oja ääres, 
mängivad koos ning otsustavad 
igavesti sõpradeks jääda. 
Kuid ühel sügispäeval on siil 
järsku kadunud ... See on soe 
ja südamlik lugu sõprusest, 
mida saadab aasta aegade 
vaheldumine. 

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.10

SIIMA ŠKOP 100 – 
JUUBELIKOMPLEKT!*
18. juunil 2020 täitus 100 aastat Eesti legendaarse raamatukunstniku, 
graafiku, akvarellisti ja plakatikujundaja Siima Škopi sünnist. Selle 
tähistamiseks pani kirjastus Hea Lugu kokku kolm Siima Škopi illustreeritud 
muinasjutuklassikat, vendade Grimmide „Lumivalgekese” ja „Okasroosikese” 
ning Hans Christian Anderseni „Pöial-Liisi” ning pakendas need spetsiaalselt 
Siima 100. sünniaastapäeva tarvis toodetud vutlarisse.

Kirjastus Hea Lugu
24 + 32 + 32 lk, kõvad köited
216 × 292 mm
KOOD 601341

TAVAHIND 
37.90

KLUBIHIND

29.90

Kirjastus Varrak
Vene keelest tõlkinud Ilona Martson 
88 lk, kõva köide, kordustrükk
195 × 250 mm

KOOD 21300

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

12.60

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Ave Põlenik
24 lk, kõva köide
210 × 235 mm

KOOD 696284

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.90

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Ave Põlenik
24 lk, kõva köide
210 × 235 mm

KOOD 969505

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.90

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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LAPSE ARENG Kas sina oled juba e-raamatute lugeja? 
E-raamatud on soodsamad kui paberraamatud ja 

neid on hoopis lihtsam kaasas kanda. 

Need e-raamatud on septembris 
20% soodsamad! 

Tellimine ainult Varraku e-poest 
https://eraamatud.varrak.ee/

TASUB SURRA
Lee Child
Jack Reacher satub taas 
juhtumisi otse sündmuste 
keerisesse. Vestlustest 
kohalike inimestega 
koorub välja lugu 25 aasta 
eest jäljetult kadunud 
kaheksa-aastasest tüdru-
kust, tema isa enesetapust 
ning sellest, et ainsana 
julges lapse kadumise 
eest avalikult Duncaneid 
süüdistada lapse ema.

KREEKA 
MÜÜDID
Stephen Fry
Kreeka müüdid on kaunid, 
verised, romantilised, 
siivutud ja lõputult traa-
gilised. Tuntud koomiku 
Stephen Fry poolt ümber 
jutustatuna saavad nad 
veelgi enam värve. Majes-
teetlik ja naistemaias 
Zeus, armukade Hera, 
armutu Artemis, särav 
Apollon ja paljud teised 
saavad inimliku näo ja 
ärkavad taas kord ellu. 

MÄE TIPPU JA 
TAGASI
Triin Sinissaar
Mirt töötab televisioo-
nis operaatorina. Tema 
endine mees Luukas 
teenib igapäevast leiba 
helitehnikuna. Aastaid 
välismaal elanud tele-
režissöör Johan, Luukase 
kunagine parim sõber, 
on äsja Eestisse tagasi 
kolinud. Ootamatu ühine 
tööots viib nad kolmekesi 
Delhisse võttele, kuid 
alguses lühikese koman-
deeringuna plaanitud rei-
sist kujuneb olude sunnil 
pikk teekond läbi India.

KUIDAS LAPSED 
MÕTLEVAD?* 
Tanitha Carey, Anghard 
Rudkin
Me kõik oleksime palju 
paremad lapsevanemad, kui 
mõistaksime paremini lapse 
käitumise tagamaid ning suu-
daksime iga vaidluse või konf-
likti lahendada rahuliku meele 
ja positiivse suhtumisega. Just 
seda raamat meile õpetabki. 
Üksteise järel analüüsib autor 
konfliktolukordi ning osa-
poolte tegelikke mõtteid ja 
soove. Selle pinnalt saab leida 
õige lahenduse. Peatükid on 
jagatud lapse vanuse järgi.

ÕPIME ÜHESKOOS 
ÕPPIMA*
Carol Vorderman
Sellest raamatust saab teada, 
kuidas omandada õpioskusi, 
parandada õpitulemusi ning 
säilitada õppimisrõõmu. 
Käsitletakse aktuaalseid 
teemasid nagu motivatsioon, 
veebiõpe, internetiturva-
lisus. Visuaalne, rohkete 
illustratsioonide, skeemide 
ja diagrammidega käsiraa-
mat innustab kõiki õppimi-
sega seotud osapooli heade 
tulemuste nimel koostööd 
tegema ning loob kogu eluks 
vajaliku õpivõtete pagasi.

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Mari-Ly Tiitsmaa
256 lk, kõva köide
195 × 235 mm
KOOD 044766

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Anneli Kritšmann-
Lekštedt
256 lk, pehme köide
195 × 235 mm
KOOD 044759

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

ETTEVAATUST, KUI 
VASAK ON PAREM!*
Maarika Ruuse  
Raamat annab väikese üle-
vaate olulisematest vasaku-
käelisust puudutavatest küsi-
mustest. Millal võime öelda, 
et inimene on vasakukäeline? 
Mida võiks teada vasakukäelise 
lapsega tegelevad õpetajad? 
Kuidas toetada peres kasvavat 
vasaku käelist last lapsevane-
mana? Mida võiks vasakukäe-
line ise enda kohta teada enne, 
kui ta paremakäeliste maa-
ilmas ,,lõksu” langeb?

Kirjastus Pilgrim
192 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 099252

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

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

SOODUS

9.94

SOODUS

12.52

SOODUS

12.52

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeenindu-
se kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. Need ei ole saadaval klubi 
teeninduspunktides.
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22. septembriks 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.  

Augusti ristsõna õige lahendus oli „Põnev ajalugu“. Augusti ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Pille Parts Tallinnast. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Eripakkumises oleva raamatu abil 
saab igaüks õppida tegema...

2. Seitsme õe sarja esimene raamat. 

3. Hendrik Relvet tõmbavad reisidel 
kõige enam maailma põlisloodus 
ja ...

4. Harry Potteri illustreeritud 
väljaannete imeliste piltide autor.

5. Oma tööga on Tallinna ajalugu 
populariseerinud ...

6. Oma romaani järgi nimetas Agatha 
Christie hiljem isegi omaenda 
maja.

7. Ehkki on alles suve lõpp, 
kuulutame juba nüüd välja 
loosimise – Raamatuklubi liikmete 
vahel loositakse välja 10 ... 

8. Raamat, millest uudishimulik 
laps leiab vastused rohkem kui 
kahesajale küsimusele.

9. Sofi Oksase intrigeeriva romaani 
tegevustik leiab paralleelselt aset 
Helsingis, Eestis ja ... 

10. Rahvusvaheliselt tunnustatud 
poola autori Andrzej Sapkowski 
fantaasiaromaan.

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kampaania reeglid:

1. „Jõulupreemia” kümnele klubiliikmele loositakse 
välja 10. detsembril 2020 kõigi klubiliikmete vahel, 
kes on 2020. aastal ostnud vähemalt kolm klubi-
raamatut, kelle liikmestaatus Suures Eesti Raamatu-
klubis on loosimise hetkel aktiivne ning kellel puu-
duvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

2. „Jõulupreemia” on à 100 eurot, mis makstakse võit-
jatele välja 15. detsembril. 

3. Väljamaksmise eelduseks on, et võitjad on 15. 
detsembril aktiivsed klubiliikmed ja neil puuduvad 

võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

4. „Jõulupreemia” makstakse välja ainult kam-
paania võitjate edastatud pangakontodele. 
Muud makseviisid ei ole aktsepteeritud.

5. „Jõulupreemia” võitjaid informeeritakse 
võidust personaalselt. Võitjate loal avalikus-
tatakse  nimed Suure Eesti Raamatu klubi 
ajakirjas ja muudes Suure Eesti Raamatuklubi 
kommunikatsioonikanalites.

Detsembris loosime välja 
100 euro suuruse jõulupreemia 

10 klubiliikmele, kes on 
2020. aasta jooksul ostnud 

vähemalt kolm klubiraamatut. 

SUUR EESTI 

RAAMATUKLUBI 

LOOSIB VÄLJA 

10 LUGEJA 

JÕULU-

PREEMIAT!
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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:  Sven Arbet / Scanpix 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

Hendrik Relve

MINU ELU 
UHKEMAD 
LOOMAD

SEPTEMBRI KLUBIRAAMAT

PALJU HÄID RAAMATUID! september 2020

LOOSIME 
VÄLJA 10 LUGEJA 
JÕULUPREEMIAT

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. september
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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NUGA
Jo Nesbø

Uurija Harry Hole’i elu 
on tagasi nullpunk-
tis. Siis aga selgub, 
et järgmine mõrva-
juhtum, millega 
Harryl tuleb silmitsi 
seista, puudutab teda 
isiklikumalt kui ükski 
varasem, ähvardades 
ta täielikult hävitada. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Rood
512 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 47171

KUIDAS PIDADA 
VIMMA
Kibestumisest rahul-
oluni – vimma jõud 
võib muuta elu
Sophie Hannah

Humoorikas pilguheit 
vimma olemusse pakub 
ootamatuid vahendeid, 
mille abil analüüsida, 
töödelda ja omaks võtta 
raskeid emotsioone, 
selleks et saada pare-
maks inimeseks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
280 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 47317

KÖÖGIVILJADE 
TAASKASVATAMINE
Kuidas kasvatada köögi-
viljajääkidest tervislikku 
toidupoolist
Felix Lill, Melissa Raupach

See raamat jagab nõu-
andeid, kuidas panna 
kasvama enam kui kaks-
kümmend vilja, kasuta-
des selleks vaid tükikest 
taimest – sisuliselt 
jäätmeid.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Monika Reedik
128 lk, kõva köide
148 × 210 mm

KOOD 46310
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Kirjastus Varrak
160 lk, kõva köide

170 × 240 mm
KOOD 48642
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VORSTI TEGEMISE 
RAAMAT
Ilse Metsamaa, Kertu Lukas, Renee Altrov

Omal käel vorstivalmistamise eelis on see, et saad ise valida 
parima tooraine ja endale sobivad maitsed. Vorstivalmistamine 
võib olla ka sotsiaalne tegevus – sõpradega koos on tore 
ette võtta suurem vorstitegu ning katsetada eri tekstuure ja 
maitseid. Ja kui põhitõed on selged, võib igaüks valmistada 
oma lemmikvorsti.

Raamatus jagavad autorid oma tähelepanekuid ja aja jooksul 
lihvitud oskusi, kuidas valmistada ahjuvorste, toorvorste, 
suitsuvorste, rupskivorste, verivorste, keeduvorste ning 
vinnutatud vorste.


