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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

SALA-
SEPITSUSTE  
AJALUGU

Millised selle raamatu lood Sulle kõige enam huvi pakkusid?
Mind isiklikult paelub rohkem just lähem ajalugu. Möödunud sajandisse jääb väga 
palju huvitavaid momente. Huvitavad on just need lood, mida arvame olevat selged 
ja tõestatud. Selles raamatus on aga hästi esile toodud ka teine võimalik perspektiiv. 
Näiteks Litvinenko mürgitamise juhtumi puhul näib kõik nii selge – polooniumi sai ju 
ainult Venemaalt. Samas – ei tahaks uskuda, et Vene luure on nii rumal. Siinseid argu
mente lugedes tekib tunne, et äkki oligi tegemist hoopis brittide plaaniga väärtuslikku 
polooniumit Venemaalt salaja välja tuua. Mine võta kinni, kus see tõde on. Mõned 
poliitilised mängud käivad nii kõrgelt üle pea, et tavainimene ei saagi neid hoomata…
     Üldiselt ma ei kuulu nende inimeste hulka, kes iga suurema sündmuse taga vande
nõu otsiksid. Usun, et 11. septembri terrorirünnak oligi tõepoolest terrori rünnak. Ja 
kui sageli arvatakse, et esimese inimese Kuule laskumine oli lavastus, siis seda ma ka ei 
usu. Niivõrd suure lavastusega oleks pidanud olema seotud tuhandeid inimesi ja kõigi 
suud ei suudetaks kunagi sulgeda.

Oli siin midagi, mis oli Sulle täielikuks üllatuseks? 
Ma ei teadnud õieti midagi ÜRO toonase peasekretäri Dag Hammarskjöldi lennu
õnnetusest 1961. aastal Aafrikas. Ametliku uurimise tulemusel tuvastati põhjuseks 
piloodi viga. Adekvaatseid tõendeid ei olnud, ja mulle tundub loetu põhjal, et see küll 
õnnetus ei olnud. ÜRO peasekretär soovis tollal dekoloniseerimist, aga ilmselgelt oli 
lääneriikide seas huvigruppe, kellel olid arengumaades majandushuvid ja kes seda 
sugugi ei soovinud. Sellest loost ei olnud ma varem kuulnud.

Kuidas Sulle kui uurivale ajakirjanikule tundub selle raamatu ülesehitus ja esitus
viis?
„Pealtnägija” perioodil tuli päris palju kajastada vandenõu sugemetega lugusid ja 
peavoolust erinevalt mõtlevate inimeste lugusid. Oluline on seejuures näidata mõlemat 
poolt, mõlema poole argumente, siis on lugu inimestele huvitav. Ka see raamat on 
suure pärane just seetõttu, et annab erinevaid perspektiive ja vaatenurki, toob ära eri
nevaid tõestusi ja tõendeid. Lugeja otsustada jääb, mida nende tõendite põhjal uskuda. 
See raamat on ikka tõeline maiuspala, ja mitte ainult vandenõuteoreetikutele!

Meie oktoobrikuu 
klubiraamatut 
sirvis armastatud 
telemees ja 
auhinnatud 
saatejuht ROALD 
JOHANNSON 

Läbi ajaloo on toimunud sünd-
musi, mille ametlik selgitus tundub 
kuidagi ebatõenäoline ja mis on 
jäänud juurdleva loomuga inimeste 
meeli painama. Kui juhtub midagi 
kummalist, hirmsat või ootamatut, 
millel on paljude inimeste või lausa 
ajaloo kulgemise jaoks tagajärjed, 
tekib alati ka peavoolust erinevaid 
selgitusi. Sellistest sündmustest 
räägibki raamat „Lahendamata 
vandenõud”, tuues meieni hulgali-
selt põnevaid fakte, mida tasakaa-
lustavad alternatiivsed teooriad. 
Lugejale jäetakse hingamis- ja 
mõtlemisruum, vaba valik otsus-
tamiseks, mida uskuda. Ja muidugi 
pakub see raamat lisaks närvi kõdile 
ka hulgaliselt ajalooteadmisi.

Valikraamatuks on seekord meie 
oma kaptenist kirjaniku Lembit 
Uustulndi põnevikusugemetega 
realistlik lähiminevikuromaan. 
Tegemist on triloogia viimase 
osaga, mida on juba pikisilmi 
oodatud. 

Leidub mitu uut raamatut, mis on 
abiks stressi maandamisel. Vahvad 
ja igaühele jõukohast eneseteostust 
pakkuvad on loodusest inspiree-
ritud käsitööprojektid. Ja kindlasti 
soovitame kõigile loomasõpradele 
ja teadushuvilistele raamatut, mis 
räägib haaravalt rebaste kodusta-
mise loo.

Kuldset ja sisukat sügist!
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Viimane äraütlemise päev 
22. oktoober

SALA-
SEPITSUSTE  
AJALUGU

Aastaid tagasi oled olnud ka krimireporter. Mida sellest 
ajast mäletad?
Peale juuraõpinguid sattusin tõesti pooleteiseks aastaks ETA 
uudis te krimireporteriks. Tööpäevad möödusid sageli kohtu
saalides kõige võikamate lugude lahendusi oodates ja kajas
tades. Mäletan nn Keskturu lihuniku juhtumit, kes oli oma 
naise tükeldanud ja oleks peaaegu puhtalt pääsenud, kui mitte 
kanalisatsioon ei oleks umbe läinud... Aga lood inimestest 
paeluvad mind muidugi oluliselt rohkem, see oli lihtsalt selline 
periood mu tööelu algusajal.

Mis Sinu elus praegu toimub? Kuidas pingelise töö ja pere
elu tasakaalus suudad hoida? 
Kaks väikest last toovad rõõmu ja avastamist igasse päeva. Aga 
olgem ausad, see on ka päris raske aeg, kui väiksem laps hak
kab ennast just püsti ajama ja suuremat võib iga hetk tabada 
armukadedushoog. Tasakaalu ongi raske leida ja on hetki, kui 
lained löövad üle pea. Töö tegemiseks tuleb aega lihtsalt leida. 
Selles mõttes mulle isegi sobib, et olude sunnil on reisimine 
praegu raskendatud ja sellesuvised töörännud jäid Eestimaa 
piiresse. 

Räägime päeval, kui läheb eetrisse esimene osa uuest sarjast 
„Roaldi retked Eestis”. Mida sellelt oodata?
Sari on varasematest erinev: seekord ei käsitle me väga raskeid 
sotsiaalseid probleeme ja samuti ei keskendu me vaid ühele 
peategelasele. Hoiame oma road-tripil optimistlikumat tooni 
ja kangelasteks on iga kord mitmed inimesed, kes selle mööda 
Eestimaad kulgemise käigus meie teele jäävad. Nemad moo
dustavadki saate tuuma. 

Teenindus-
punktides

15.21

LAHENDAMATA 
VANDENÕUD
Salasepitsused ja pettused,  
mille õnge on läinud targimadki pead

Vandenõude ajalugu on pikk – see ulatub Vana-Egiptusest 
tänapäeva Pakistanini. Käesolev raamat justkui kataloogibki 
mitmesuguseid salasepitsusi, mida ühendab üks asjaolu 
– nimelt on kõigi nende puhul võimatu öelda, mis siiski 
täpselt juhtus või kes olid vandenõusse kaasatud.
„Lahendamata vandenõudesse” on koondatud ajaloo 
kõige hämmastavamad vandenõud, kinni mätsitud lood ja 
libaoperatsioonid ning raamatus püütakse vastata näiteks 
niisugustele küsimustele:

 O Kas Aleksander Suur mõrvati?

 O Kas Ameerika Ühendriikide valitsus oli seotud 
11. septembri rünnakutega?

 O Kas Philadelphia eksperiment leidis tõepoolest aset?

 O Kas Bilderbergi grupp kujutab endast tõesti salajast 
maailmavalitsust?

 O Kas president John F. Kennedy tappis üksik laskur või 
osalesid atentaadis teisedki inimesed?

Kõikide selliste põnevate juhtumite käsitlemisel antakse 
lühike, kuid põhjalik ülevaade nende kulgemisest, esitle-
takse võtmeisikuid ja vahel pakutakse välja lausa üllatavaid 
alternatiivseid teooriaid. Raamatus „Lahendamata vande-
nõud” on üle 150 foto, maali, joonistuse ja kaardi, mis 
aitavad lugejal mõistatuslike sündmuste taga peituvatest 
faktidest suuremat pilti kokku panna.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
224 lk, kõva köide, 175 × 233 mm
KOOD 49168

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Kogu ajaloo jooksul on leidunud vandenõude sepitsejaid. Mõned 
vandenõud on päevavalgele tulnud, teistel  juhtudel on salaplaanid 
avastamata jäänud. See raamat aga vaatleb halli ala, mille puhul me 
võime küll olla kuitahes veendunud, et vandenõu on aset leidnud, 
ent meil ei ole võimalik päris kindlalt öelda, mis ikkagi toimus.

KAHTLASED SURMAD
Kas Tutanhamoni tappis tema troonijärglane?
Kas Aleksander Suur mõrvati?
Kas Austria kroonprints Rudolf tappis enda tõesti ise? 
Kes seisis ertshertsog Franz Ferdinandile korraldatud atentaadi 

taga?
Miks Dag Hammarskjöldi lennuk alla kukkus?
Kes korraldas atentaadi John F. Kennedyle? 
Kas printsess Diana surm oli õnnetusjuhtum või ta mõrvati?
Kas dr David Kelly tappis enda tõesti ise?
Kes mürgitas Aleksandr Litvinenko?

LIBAOPERATSIOONID 
Kas Rooma suure tulekahju põhjustas Nero?
Kes uputas soomusristleja Maine?
Kes on süüdi Lusitania uppumises?
Kas Ameerika Ühendriigid ootasid rünnakut Pearl Harborile? 
Kas plahvatused Venemaa kortermajades korraldas FSB? 
Kas Ameerika Ühendriikide valitsus oli seotud 11. septembri 

rünnakutega?
Kas Iraagil oli tõesti massihävitusrelvi?

KINNI MÄTSITUD LOOD  
Kas Jeesus ja Maarja Magdaleena abiellusid ning said lapsi?
Kas trammiliikluse kaotamise taga oli General Motorsi vandenõu?
Kas Philadelphia eksperiment leidis tõesti aset?
Kas katoliku kirik aitas natsidest sõjakurjategijatel vangistamisest 

pääseda? 
Kas NASA võltsis Kuule laskumisi?
Kas USA eriolukordade föderaalbürool on salajane koonduslaagrite 

võrk?
Kes teadis ebaseaduslikest relvatehingutest Iraaniga?
Kas HIV on loodud laboris?

POLIITILISED VANDENÕUD 
Kas paavst ja kuningas hävitasid Templirüütlite ordu salajase 

kokkuleppe alusel?
Kes seisis püssirohuvandenõu taga?
Kas illuminaadid on veel praegugi olemas?
Kas Osmanite valitsus andis loa armeenlaste genotsiidiks?
Kas Riigipäevahoone põlengu korraldas natsipartei?
Kas Wall Streeti pankurid kavatsesid Roosevelti kukutada?
Bilderbergi grupp – kas salajane maailmavalitsus?
Miks Watergate’i sisse murti?

LUURE JA SALAOPERATSIOONID 
Kes kirjutas „Siioni tarkade protokollid”?
Kas Sir Roger Casementi „Mustad päevikud” olid võltsing?
Kes oli Black Tomi plahvatuse taga?
Kas natside salaagendid kavatsesid röövida Windsori hertsogi?
Miks Rudolf Hess Suurbritanniasse lendas?
Kas Suurbritannia peaminister Harold Wilson oli Nõukogude 

spioon?
Miks varjas Ühendkuningriigi valitsus Anthony Blunti? 
Kas Pakistani luureteenistus varjas Osama bin Ladenit? 

KES KORRALDAS ATENTAADI 
JOHN F. KENNEDYLE?

Aeg: 22. november 1963
Koht: USA, Texase osariik, Dallas

Leidub hulganisti vandenõuteooriaid, mille 
kohaselt ei tapnud president John F. Kennedyt 
mitte üksainus omaette tegutsenud laskur, vaid 
hoopis võimsamad jõud, kes soovisid presiden-
dist igaveseks vabaneda. 

Nädal pärast atentaati moodustas äsja ame-
tisse vannutatud president Lyndon B. Johnson 
nn Warreni komisjoni, mille ülesanne oli uuri-
da Kennedy surma asjaolusid. Komisjon jõudis 
tulemusele, et presidendi tappis Lee Harvey 
Oswald, kes tegutses üksinda. Sellise järeldu-
sega ei olnud päri sugugi mitte kõik – paljud 
ei tahtnud uskuda, et niisuguse pöördelise 
sündmuse võis korraldada üksainus inimene. 
Üksikule laskurile viitavaid tõendeid hakati 
põhjalikult uurima ja sellest ajast peale on tek-
kinud küsimusi tulistamise peaaegu viimse kui 
üksikasja kohta. 

/---/

Oswald lasti maha kaks päeva peale vahista-
mist, kui teda Dallase linnavanglast välja toodi. 
Tema pihta tulistas Dallases ööklubi pidanud 
Jack Ruby, kellel oli sidemeid maffiaga ja kes 
väitis, et laskis Oswaldi maha selleks, et säästa 
Jackie Kennedyt traumast, mille oleks põhjus-
tanud kohtupidamine. Oswald kinnitas enne 
oma surma, et temast tegid patuoina Kennedy 
tegelikud tapjad. 

Loe edasi lk 38
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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!

KLUBIRAAMAT

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 
puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.

2. „Jõulupreemia” on à 100 eurot, mis makstakse võitjatele 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 kampaania 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.

KAS PLAHVATUSED VENEMAA KORTERMAJADES 
KORRALDAS FSB?

Aeg: 1999. aasta september
Koht: Venemaa linnad Buinaksk, Moskva ja Volgodonsk

1999. aasta septembris pani sari plahvatusi vappuma kolm 
Venemaa linna. Valitsus süüdistas islamiterroriste, kuid mõned 
inimesed usuvad, et tegelikult oli nende rünnakute taga 
Venemaa julgeolekuteenistus.

Esimene pomm plahvatas 4. septembril Vene Föderatsiooni 
Kaukaasia piirkonnas Dagestanis Buinakski linnas. Sellele 
järgnesid 9. ja 13. septembril pommid Moskvas ja kolm 
päeva hiljem plahvatas neljas pomm Musta mere läheduses 
Volgodonskis. Veel vähemalt kolm pommi avastati ja tehti 
kahjutuks Moskvas ning seejärel avastati ja kahjutustati 
22. septembril üks pomm pealinnast lõuna pool Rjazanis. 
Linna miilitsameestele teatati kahtlasest tegevusest ühe 
kortermaja juures ja nad leidsid samasuguse lõhkeseadme 
nagu see, mida oli kasutatud eelmistes rünnakutes.  

Loe edasi lk 80

Rohkem raamatu sisulehekülgi saad sirvida: 
https://varrak.ee/raamatud/lahendamata-vandenoud/

Kõigi vahel, kes ostsid augustis klubiraamatu „Maailma 
ajalugu”, loosisime välja GO Traveli 200-eurose kinkekaardi. 
Võitjaks osutus Liina Kallas Läänemaalt. 
Õnnitleme!
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AVAMERI. NAERUKAJAKA NUTT
Lembit Uustulnd 
Romaan „Avameri. Naerukajaka nutt” lõpetab „Avamere” romaanitriloogia, 
mille tegevustik jääb ajajärku, kui Nõukogude Liidus asub korda majja lööma 
värskelt NLKP Keskkomitee peasekretäriks tõusnud KGB endine ülem Juri 
Andropov. Kogu Nõukogude Liidu ajaloo jooksul on ennekuulmatu, et kohtukulli 
ette hakatakse tirima korruptsioonis kahtlustatavaid kõrgeid partei ja valitsuse 
tšinovnikuid ja sellest ka avalikult ajalehtedes kirjutatakse.
 Angolast võtab SRTR Roobaku kursi Kanaari saartele, kalameeste unistuste 
maale, kus meeskonda ootab lennureis koju. Võiks arvata, et kõik närvesööv 
ja murettekitav on juba sügav ajalugu, kuid paraku peavad nii Jaak Volmer kui 
Alfred Kraavik nentima, et kuival maal need õiged jamad alles hakkavad.
Kuid vaatamata muredele ja raskustele tuleb rannarahval oma tööde ja 
tegemistega ikka edasi minna, sest igaühele meist on antud aeg ja koht ajaloos, 
seda muuta ei ole meie võimuses. Mida aga muuta ei saa, selle üle pole mõtet 
nuuksuda. Igas olukorras, olgu see nii vilets kui tahes, on saatusel meie jaoks 
kindlasti mõni võimalus olemas, ole aga ise mees, ära kõhkle, haara soodist ja 
heiska puri.

Kirjastus Varrak
344 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 49533

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

KATKEND RAAMATUST 

Olles mõtetega jälitajate juures, märkas kapten Kraavik viimasel momendil pidurdada väikese ojanire ees, millest 
viisid üle jäänused vanast sillast. Jälitatav vaatas nii vasemale kui ka paremale. Tegu oli vesise ja soise kaldaga, mis 
ei võimaldanud otsida silla eiramiseks koolmekohta. Alfred seiskas masina ja väljus. Juba teist korda tänase päeva 
jooksul oli ta ennast lõksu sõidutanud. Ärevalt vaatas mees selja taha ja kuulatas hoolega, õnneks ei olnud jälitajaid 
märgata. Alfred keskendus purdele. Oli selgemast selgem, et tegu on arhailise rajatisega, mille kohalik peremees 
kunagi vankritele ehitas. Üle oja oli asetatud kaks robustselt tahutud tammepalki, lauad risti peale löödud. Arvata 
võis, et tammepalgid olid võimelised auto raskust kandma, mida aga kindlasti ei saanud öelda pehkinud laudade 
kohta. Alfred hindas palkide vahekaugust. Selle järgi oli ainult üks võimalus. Suudaks ta Volga purdele juhtida 
nii, et mõlema poole rattad jääksid palkidele kandma, oleks tal ehk reaalne võimalus sillakest ületada. Pikemaks 
arutluseks ei olnud mahti, kusagil taamal metsa vahel kostis Niva mootori pingutavat undamist. Alfred käivitas 
mootori, hingas sügavalt sisse ja juhtis auto sillale. Tundus, et ta oli telje vahet ja palkide omavahelist kaugust 
õigesti hinnanud. Vaikselt urrates ronis masin kuulekalt kiibakale purdele. Allavändatud aknast kuulis ärevil juht 
laudade valju praksumist ja kräunumist, kui paaritonnine sõiduauto vankritele mõeldud purdest üle veeres. Kraavik 
tundis, kuidas otsmikule tekkis külm higi ja käed värisesid. Praksatused järgnesid praksatustele, pilpad ja pehkinud 
lauasodi lendas sulpsatuste saatel ojja, kuid mees hoidis pilgu kramplikult purdel ning märkas ehmatusega, et vii-
maste meetrite peal olid tammepalgid laiemale nihkunud. Ta oleks tahtnud lisada kiirust, et see jama ükskord juba 
lõpetada, kuid mõistis, et nüüd pidi ta eriti tähelepanelik ja hoolas olema. Viimased meetrid tuli läbida nii, et ainult 
pool ratast toetuks tammepalkidele. Korraks kangastus mehe silme ees Maria nägu ja siis keskendus ta juhtimisele. 
Soolane higi nirises otsmikult silma, kipitus oli valus, kuid pühkimiseks polnud võimalust ega mahti. Kümnete 
sentimeetrite haaval nihkus Volga üle purde ja siis kuuldus järsk raksatus, millele järgnes vali sulpsatus. Auto tegi 
järsu nõksaku paremale. Parempoolne palk murdus, lipsas mõte läbi mehe pea, nüüd on minek. Aeglaselt vajus 
masin paremale kreeni, nagu kaaludes võimalust järgneda murdunud palgile, kuid õnneks leidis vasakpoolne tagu-
mine ratas kindla toetuspunkti. Alfredi üllatuseks vedas Volga ta mootori möirates kindlale pinnale. Juba vilksatas 
eemal põõsaste vahel kirsipunase Niva katus. Alfredil ei olnud aega oma saavutust nautida, ta lisas gaasi, kihutades 
mahajäetud talu õuele. Hetkeks võis ta kergendatult hingata − purunenud purre oli jäänud tema ja jälitajate vahele. 
See andis lootust, kuhu aga edasi sõita, polnud mehel vähimatki aimu. 

Loe edasi lk 233

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.50

Lembit Uustulnd
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KLUBI SOOVITAB

1000 KAUNIST PAIKA,  
KUST LEIDA VAIKUST JA RAHU
Victoria Ward 

Vaikus ei tähenda üksnes helide puudumist. Vaikusega kaasneb see mõnus 
tüünus, mida rahulolekus tunneme. Käesolev raamat pakub inspiratsiooni 
ja soovitusi külastamaks selliseid kohti, kuhu võib kas lühemaks või 
pikemaks ajaks minna pakku stressirohke argielu eest, et taasavastada 
vaikust ja rahu ning õppida tundma oma jõudu ja meelekindlust.
 Tuhande vaikust ja rahu pakkuva kauni paiga tutvustused annavad 
kõikjalt maailmast kogutud teavet neile, kes soovivad turgutada oma keha 
ja vaimu.
 Raamatu abiga võib leida hästi peidetud varjulisi ja vaikseid kohti 
suurlinnades, pelgupaiku puutumatu looduse keskel, maailma parimaid 
kohti mediteerimiseks ning iidseid kunsti- ja vaimse kultuuri keskusi.
Nautige päikesetõusu Utah’s Powelli järve kohal kuumaõhupalli pardal või 
täiuslikku vaikust Budapesti nurgataguses kohvikus – iga reisi sihtkoht 
pakub teile aega ja ruumi selleks, et puhata, mõelda, end arendada ning 
leida üles oma tõeline mina.
 VICTORIA WARD on kirjanik ja hüpnoterapeut. Ta õpetab teadveloleku 
ehk mindfullness’i tehnikaid ja aitab inimestel õnnelikumalt elada. Aga ta 
on ka kirglik maadeavastaja ja seiklusteotsija.

Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Peeter Villmann, 
Kaja Riikoja, Tarmo Lilleoja, Ingvar Bärenklau
418 lk, kõva köide, 180 × 233 mm
KOOD 49083

TAVAHIND 
29.75

KLUBIHIND

23.90

GOA, INDIA 
AGONDA RAND
Avar, vaikne ja maaliline Agonda 
rand on lõputu põliste palmidega 
ümbritsetud liivalagendik, mille õhus 
hõljub lihtsatest ookeaniäärsetest 
hurtsikutest kanduvat vürtside hõngu. 
Tehke läbi päikeseloojangu jooga, siis 
pange kõrge tähistaeva all telk üles. 
Võib ka üürida endale paljude valikute 
hulgast ajutiseks koduks lihtsa puust 
rannamajakese, millel on mere poole 
avatud terrass.

Loe edasi lk 340

Raamatukogu Real Gabinete Português de Leitura

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 HOTELL CASA MARQUES
Boheemlikus Santa Teresa linnaosas asuva jaheda 

konditsioneeritud õhuga villa iga tuba on kujun

datud stiilselt, kasutatud on originaalteoseid ja 

käsitööesemeid. Katusebasseinist avanevad 

tõeliselt muljetavaldavad vaated üle Rio kuni Pão 

de Açúca (Suhkrupeamäe) ja Guanabara laheni.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 RAAMATUKOGU REAL GABINETE 
PORTUGUÊS DE LEITURA
Raamatukogu, mille nime võib tõlkida „kuninglik 

portugali lugemistuba”, on tõeline gooti ood 

kirjandusele, kuid seda külastab keskmiselt vaid 

150 inimest päevas. See on ideaalne koht, kus 

vaikselt geniaalset arhitektuuri ja kultuuri avastada.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 TIJUCA RAHVUSPARK
Tijuca rahvuspark on üks maailma suurimaid linnas 

asuvaid vihmametsi. Seal on rohkesti hästi 

tähistatud radu, mis juhivad teid läbi kaunite puude, 

koskede ja mäetippudega maastiku. Otsige üles 

Vista Chinesa vaatetorn, kust avaneb vaade Rio 

laguunile ja selle näiliselt lõpututele supelrandadele.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 LARGO DO BOTICÁRIO VÄLJAK
Peaaegu hüljatud koloniaalajastu linnaväljaku 

tuhmunud hiilgus muudab selle veelgi võluvamaks. 

Erkpunane ja kollane kooruv värv sobib kokku 

pealetungiva vihmametsa taimestiku energiaga. 

Väljaku asukoha tõttu panevad vaid vähesed 

turistid selle oma reisiplaani. Sellest on küll kahju, 

kuid see tähendab, et saate väljakut üsna omaette 

nautida. Majas number 32 asub väike kunstigalerii.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 CAFÉ SECRETO
Linnas, kus valitseb karnevalimeeleolu, on Café 

Secreto tilluke rahuoaas lakkamatu pidutsemise 

keskel. Võluval puiesteel, mis saab alguse lärmakalt 

Largo do Machadolt, on peidus väike kohvipood. 

See jääb tihti märkamatuks neile, kes seda kohta  

ei tea.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

 RESTORAN PURO
Botaanikaaia naabruses asuva rahuliku restorani 

suured aknad ja puhtad jooned toovad esile 

piirkonna lopsaka roheluse. Broneerige laud 

tagasihoidliku maja kolmanda korruse terrassil,  

et saaksite nautida värsket õhku ja parimat 

vaadet allolevatele hunnitutele aedadele.

158 KESK- JA LÕUNA-AMEERIKA,  
KARIIBI MERE SAARED

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA
RAAMATUKOGU REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
Raamatukogu, mille nime võib tõlkida „kuninglik portugali 
lugemistuba”, on tõeline gooti ood kirjandusele, kuid seda külastab 
keskmiselt vaid 150 inimest päevas. See on ideaalne koht, kus 
vaikselt geniaalset arhitektuuri ja kultuuri avastada.

Loe edasi lk 158
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52 LOODUSEST INSPIREERITUD 
KÄSITÖÖPROJEKTI
Põnevaid meisterdusi kogu aastaks
Barbora Kurcova 

Vali raamatust meelepärane projekt ning ühenda looduslähedus käsitööga. Kasuta 
jalutuskäigult korjatud looduslikke materjale ja loo neist isikupäraseid kingitusi ja 
sisustuselemente. Raamatus on meisterdamisideid aasta igaks nädalaks, paljudel 
tööjuhenditel on iga etapi juures foto. Autor on seadnud põnevad materjalid 
põhjamaise disaini teenistusse.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann 
144 lk, pehme köide, 170 × 230 mm
KOOD 49175

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.50

Loodusliku trükimustriga paber Lilleline lambivari Looduslikud munakaunistused

Kivimale Merekarpidest seinaehe

• puupulgad
• kivikesed
• oksad
• puulehed
• käbid
• merikarbid

• õielehed
• puukoor
• pähklikoored
• seemned
• munakoored
• õunad

• lilled
• ajupuit
• kastanimunad
• tammetõrud

Lehekroon
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KUIDAS KODUSTADA REBAST
(JA LUUA VÄHEHAAVAL KOERA)
Lee Alan Dugatkin, Ljudmila Trut 
Inimese parim sõber koer arvatakse pärinevat hallhundist, kelle 
kodustamine toimus pika aja jooksul. Kuid koerlaste hulka kuulub peale 
hundi arvukalt teisigi liike. Peaaegu kõigil meist on õnnestunud kohata 
looduses väikest kasvu ettevaatlikku koerlast rebast. Ei kujuta ettegi, 
et niisugune armas, kuid metsik loomake võiks sind kodus tervitada, sul 
koera kombel kannul käia ja sülle pugeda, aga ometi on seda õnnestunud 
saavutada vene teadlastel ja vabamõtlejatel Dmitri Beljajevil ja Ljudmila 
Trutil. Aastakümnetepikkuse uurimis- ja aretustöö tulemusena Siberis 
suutsid nad luua katserebastega tugeva kiindumus- ja lojaalsussideme, nii 
et metsloomad harjusid elama koos inimestega ega kartnud neid enam, otse 
vastupidi – nad isegi igatsesid paitusi.
 Rebase kodustamise eksperimendi idee pärineb muu hulgas Eestist ja on 
mõjutanud märkimisväärselt teaduslikku arusaama loomade kodustamisest. 
Kodustamist uurivate teadlaste peamisi eesmärke on olnud lisaks 
kodustamisprotsessile mõista selle rolli inimühiskonna kujunemisele läbi 
aegade.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Helje Heinoja 
240 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 48918

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

19.90

SELLINE MA OLIN… BEEBI
Sündimise päev, koju saabumine, edusammud kuude kaupa, esimesed 
hambad, esimesed sõnad, esimesed sammud, esimesed jõulud. 
 Beebi esimese eluaasta vahvate mälestustega ja rohkete lisadega 
albumisse saad kirja panna meenutused, kleepida fotod, peita mõne 
mälestuseseme, jäädvustada jalajälje suurenemise ja palju-palju 
muud väärtuslikku.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots 
60 lk, kõva köide, 225 × 240 mm
KOOD 48529

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.50

„Hiilgav … Lugu, mis on osalt teadus,  
osalt vene muinasjutt ja osalt põnevusromaan.”

– New York Times Book Review
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Ally D’Aplièse’i ootab ees võistlus maailma ühel ohtliku-
mal purjeregatil, kui ta kuuleb oma kasuisa ootamatust ja 
eriskummalisest surmast. Ta sõidab viivitamatult lapse-
põlvekoju, kus tema ja ta viis õde saavad teada, et isa –  
saladuslik miljardär, keda tütred hellitavalt Pa Saltiks kutsu-
sid – on igaühele neist jätnud salapärase vihje tema tõelise 
päritolu kohta. Ally on äsja alustanud uut kirglikku suhet, ja 
kuna kogu ta elu on äkitselt pea peale pööratud, otsustab 
naine avamere maismaa vastu vahetada ja asuda oma juuri 
otsima. Nii satub ta Norra jäise ilu keskele, kus saab teada, 
et ta elu on tihedalt seotud tundmatu lauljanna Anna Land-
vikiga, kes üle saja aasta tagasi laulis Griegi hiljem maailma-
kuulsaks saanud „Peer Gyndi” esimeses lavastuses.
 „Tormiõde” on teine osa Lucinda Riley ülipopulaarsest 
raamatusarjast, mis on inspireeritud Seitsme Õe nimeli-

sest tähtkujust ja sellega seotud mütoloogiast.

Connie Carter on kaotanud kõik, mida eales armsaks oli pida-
nud. Et leevendada südamevalu, jätab ta maha oma Ameerika-
kodu ning sõidab Iirimaale vanasse, aastaid tühjana seisnud 
Ludlow’ mõisa, teades üksnes seda, et hiljuti surnud abikaasa 
oli valduse ostnud temaga nõu pidamata, pannes selle alla 
kogu nende raha. Connie tahab teada, miks. Ludlow’ Halli uue 
perenaisena vastuseid otsides saab ta tuttavaks naistega, kel 
on varasemast elust kanda oma taak. Lapitekke õmmeldes, 
muresid jagades ja üksteist toetades õpivad nad minevikuga 
rahu tegema.
 Ann O’Loughlin on tuntud Iiri ajakirjanik, kes on kajastanud 
Iiri ühiskonna kõige olulisemaid teemasid üle kolmekümne aas-
ta. Olles mõnda aega elanud ja töötanud Indias, elab ta praegu 
abikaasa ja kahe lapsega Iirimaa idarannikul. O’Loughlinilt on 
varem eesti keeles ilmunud „Ballisaali kohvik” (2018) ja „Koh-

tuniku naine” (2019).

Vanaproua Limas, koolipoiss Antiguas, üksikisa Itaalia väike-
linnas, häkker Horvaatias – neid ja paljusid teisi maailma 
eri paigus seovad kentukid, omalaadsed tehnoloogilised 
lemmikloomad, midagi plüüslelu ja mobiilirakenduse vahe-
pealset, armsad ja pealtnäha süütud seltsilised, kelle väikeste 
silmakeste kaudu vaatab keegi anonüümne võõras oma 
„omaniku” eraellu. „Kentukid” viib lugeja rahutukstegeva 
õhustikuga maailma, kus ei kehti alati samad reeglid mis 
päriselus. See on lugu tehnoloogia vahendatud inimsuhe-
test, vuajerismist ja üksindusest, mis on ühtaegu lämmatav, 
värske ja sügavalt inimlik.
 Samanta Schweblin (snd Buenos Aireses 1978) on üks 
omapärasemaid hääli oma põlvkonna Ladina-Ameerika kir-
janike seas ja tunnustatumaid novelliste tänapäeva hispaa-
niakeelses kirjanduses. 

Viktor Pelevini romaani „iPhuck 10” tegevus toimub 21. sajandi 
teisel poolel. Selle peategelane, algoritm Porfiri Petrovitš ise-
loomustab ennast kui oma ajastu tüüpilist vene tehisintellekti. 
Tema erialaks on kuritegude uurimine, ühteaegu kirjutab ta 
nendest ka kriminaalromaane, teenides sel moel politseivalit-
susele sissetulekut.
 Romaani teine peategelane on varakas kunstiteadlane Ma-
ruha Tsho, kes tegeleb niinimetatud kipsiajastu ehk 21. sajandi 
esimese veerandi kunsti uurimisega. Kunstituru analüüsimiseks 
vajab ta abilist ja rendib selleks algoritm Porfiri.
 „iPhuck 10” on üks seksituru kallimaid armumänguvidinaid 
ja samas ka Porfiri kõige kuulsama kriminaalromaani pealkiri. 
Seesinane romaan on sajandialguse politseiproosa tõeline pärl, 
mis pakub põhjalikku ülevaadet armastuse, kunsti ja ülepea 
kõige muu arengust mitte eriti kauges tulevikus.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits 
288 lk, kõva köide, sari 
„Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 49571

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

19.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ruth Sepp 
192 lk, kõva köide, sari 
„Moodne aeg”
143 × 200 mm
KOOD 49540 TAVAHIND 

20.45

KLUBIHIND

16.50

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maiga Varik 
352 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 49410

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg 
632 lk, kõva köide
kordustrükk
145 × 203 mm
KOOD 49601

TORMIÕDE
„Seitsme õe” sarja  
teine raamat
Lucinda Riley

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

19.90

LUDLOW’ 
DAAMIDE 
ÜHING
Ann  O’Loughlin

KENTUKID
Samanta Schweblin

IPHUCK 10 
Viktor Pelevin
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MITMESUGUST
NATSIDE KULD JA HÄSTI HOITUD SALADUS
Marcus Wallén

Teise maailmasõja ajal röövisid natside rünnakrühmad Euroopa paljaks. Keskpangad tehti 
tühjaks, samuti eraisikute pangaseifid, ja surmalaagritesse saadetud jäid ilma kogu oma varast. 
Aga mis juhtus Saksa riigipanga varaga Kolmanda Riigi huku ajal 1945. aastal? Suurem osa 
sellest peideti soolakaevandusse, mille Ameerika sõdurid vallutasid, vara jagati natside ohvriks 
langenud riikide vahel. Ent mitte kõik. „Natside kuld ja hästi hoitud saladus” jutustab kõigi 
aegade suurimaks nimetatud kullaröövist. Osa sellest aardest on tänaseni kadunud.
 Mõistatus on aardekütte üle 70 aasta kummitanud. Saladusele lahenduse otsimine viis 
ajakirjaniku ja kirjaniku Marcus Walléni Alpidesse, Vahemere äärde ja Stockholmi.  
Sündis jutustus läbi aegade kõige röövellikumast riigist ja Teisest maailmasõjast  
just nimelt rahalisest vaatevinklist nähtuna.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
456 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 49694

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.50

TEHNIKAD STRESSI VASTU
Käsiraamat ja kaardid, mis aitavad vähendada ärevust ja stressi
Pooky Knightsmith

See käsiraamat ja kaardipakk pakuvad strateegiaid, mis aitavad mõista ärevuse 
olemust, sellele vastu astuda ja stressi vähendada. Komplekt sisaldab kognitiivse 
käitumisteraapia tehnikaid, mis on end tulemusrikkalt tõestanud kõikvõimalike 
soovimatute tunnete ohjeldamisel alates neist, mida tekitavad olmemured, kuni 
tõsiste paanikahoogudeni.
 25 taskuformaadis kaarti võimaldavad neid rahustavaid tehnikaid lühivariandis 
meenutada igal ajahetkel. Ükskõik kus muremõtted haaravad – tööl, koolis,  
kodus või reisil –, parandab harjutuste tegemine meeleolu, keskendumist  
ja üldist enesetunnet.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere 
128 lk, pehme köide, 150 × 200 mm
KOOD 49212

KILOGRAMM 
AUTOGRAMME*
Mati Vihman  
Autor kirjutab oma koolipõlves 
alguse saanud huvialast – 
autogrammide kogumisest. 
Poole sajandi jooksul on olnud 
palju toredaid kohtumisi ja 
ka koomilisi seiku. Raamatut 
ilmestavad maailmakuulsatelt 
riigimeestelt, sportlastelt, 
näitlejatelt, kirjanikelt jt 
saadud fotod ja kaaskirjad 
signatuuridega. Kultuuriloolist 
väärtust lisavad arvukad pildid 
allkirjadega tuntud eestlastelt. 

AIANIPPE IGAKS 
AASTAAJAKS*
Rohenäpu aiatööde kalender

Margit Aedla  
Aed nõuab tähelepanu terve 
aasta ja tarvilikke töid jagub 
igasse kuusse. Et midagi olulist 
ei ununeks, oleme sellesse 
raamatusse koondanud olulisemad 
aiatööd aasta ringi. Raamatu 
muudab eriliseks, et saad ka ise 
selle täiendamisel kaasa lüüa, 
tehes siia olulisi märkmeid. 
255 nõuandvat nuppu + 12 kuu 
aiatööde loetelu + aiatööde 
märkmik koos taimelauaga.

Kirjastus Hea Lugu
160 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 601372

Kirjastus Ühinenud ajakirjad
232 lk, pehme köide, 190 × 250 mm
KOOD 696574

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

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

PEAST 
viska ärevad mõtted 

VÄLJA

01. Millist VIIT asja sa näed?02. Millist NELJA asja sa kuuled?
03. Millist KOLME asja sa haistad?

04. Millist KAHTE asja sa saad puudutada?
05. Hinga ÜKS kord sügavalt sisse ja välja.

lk 38

tugev

lihaspinge

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

18.50
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SOODUSPAKKUMINE 

Üks meie 
aja suurtest 
kirjanikest

The New York Times 
Book Review

KÄBID JA KÄNNUD
Vanemad ja lapsed oma 
identiteedi otsinguil
Andrew Solomon   
Selle raamatu lapsed on käbid, 
kes on kukkunud kännust kau-
gele. Nende vanematel on tihti 
raske neid omaks võtta, ent siiski 
õpib tohutu hulk perekondi akt-
septeerima ja armastama lapsi, 
kes on teistsugused kui ooda-
tud. Autor kirjutab peredest, kus 
kasvab kurt laps, down’i sünd-
roomiga laps, autist, imelaps, 
liitpuudega laps. Teos laiendab 
oluliselt arusaama inimeseks 
olemisest.

TATTNOKK EHK 
LAPSED POLE 
MILLESKI SÜÜDI!
Tarmo Tuule  
Miks TEGELIKULT- osa lapsi 
ropendab? - toad ise segi 
lähevad? - lapsed omavahel 
riidlevad? - vahel õppimata 
on? - riided, põrandad ja lapsed 
ise määrduvad? - vahetevahel 
und ei tule? - mõnedel lastel 
küüned näritud on? Sellest ja 
paljust muust kirjutab lõbusas 
juturaamatus „Tattnokk ehk 
lapsed pole milleski süüdi!” kahe 
lapse isa Tarmo Tuule.  

LAPSED JA  
NATUKE VANEMAD
Sandra Heidov
Raamat sisaldab toredaid 
lookesi, mis enamasti räägivad 
üsna argistest asjadest, mida 
vaadeldakse pisut tavapäratu ja 
humoorika nurga alt. Näi-
teks kujuneb harilik poeskäik 
emaga kummaliseks seikluseks, 
nohu raviks ilmuvad platsi 
täiesti uutmoodi ninatilgad jne. 
Need lood räägivad emadest, 
isadest ja lastest. Ning loomu-
likult jäätistest, kommidest ja 
sünnipäeva tordist.

NII SUUR KALA!
Tarmo Tuule
Kaasahaarav ja 
mõtlemapanev juturaamat 
põhikooli õpilasele ja 
lapsevanemale. Kaante 
vahelt võib leida vastused 
neile küsimustele: Kuidas 
õng ise püüab? Mis mäng 
see tüdrukute ja poiste vahel 
käib? Mida arvab vihmauss? 
Mis on paadi ja kalda vahel? 
Millal kala võtma hakkab? 
Kuidas püüdmata püüda? 
Mida kingib kalamees? Kui 
väike on tegelikult suur?

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Reet Hiiemäe, Kadri Metsma
816 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 47676

Kirjastus Varrak
56 lk, kõva köide, 180 × 210 mm
KOOD 46648

Ajakirjade Kirjastus
64 lk, kõva köide, 195 × 200 mm
KOOD 528691

Ajakirjade Kirjastus
84 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 391141

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
14.00

KLUBIHIND

6.00

TAVAHIND 
35.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
14.00

KLUBIHIND

6.00

EESTI KALAD
Tiit Hunt  
Selles laiale lugejaskonnale 
mõeldud teatmeteoses 
kirjeldatakse ligemale 70 
Eesti vetes elavat kalaliiki. 
Kalade kirjeldustele on lisatud 
suurepärased fotod. Lisaks 
eesti- ja ladinakeelsele 
nimetusele on iga kirjelduse 
algul ära toodud kala nimi ka 
meie lähemate ja kaugemate 
naabrite, Läänemere ääres ja 
selle lähikonnas paiknevate 
riikide keeltes. 

KAS KASS …
Tiina Toomet, Triin Kass   
Kogenud loomaarstid 
tutvustavad uusimaid 
teadussaavutusi kasside 
käitumise ja võimete 
uurimisel ning tänapäevaseid 
kassipidamise põhimõtteid ja 
võtteid. Raamatus käsitletakse 
kassi muutuvaid vajadusi 
terve eluringi jooksul, moodsa 
aja kassihaigusi ning ka 
kassipidamise õiguslikku 
poolt. Tõsisema jutu sekka 
pakutakse lõbusaid lugusid ja 
kurioosumeid.

Kirjastus Varrak
192 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm
KOOD 46259

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 47652

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

13.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00
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ENNUSTUSED Kas sina oled juba e-raamatute lugeja? 
E-raamatud on soodsamad kui paberraamatud ja 

neid on hoopis lihtsam kaasas kanda. 

Need e-raamatud on oktoobris 
20% soodsamad! 

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

PÄIKESEÕDE
Lucinda Riley
Elektra D’Aplièse´i 
elu paistab eemalt 
vaadatuna täiuslik – ta 
on tippmodell, rikas ja 
kuulus. Ometi on isa 
surm viinud niigi hapras 
meeleseisundis Elektra 
kokkuvarisemise äärele. 
Ilmsiks hakkavad tulema 
kunagi ammu juhtunud 
sündmused…

VERE-
TEEMANDID
Jo Nesbø
Leitakse noore naise laip, 
kelle käel puudub üks 
sõrm ja kelle silmalau 
alt leitakse veripunane 
teemant. Ääretult 
tempokas ja ootamatuid 
sündmuskäike täis 
raamatus paneb Jo 
Nesbø lugejat unustama, 
et selle tegevus ei toimu 
LA-s, vaid põhjamaises 
Oslos. 

MURA
Leegitsevad 
mälestused
Alexandra Lapierre
Vene päritolu aristokraat 
Maria Zakrevskaja, 
proua Benckendorff, 
paruness Budberg ehk 
lihtsalt Mura. Eestis 
tuntud kui Jäneda 
viimane mõisaproua on 
erakordse saatusega 
naine 20. sajandi 
Venemaa tormiste 
ajaloosündmuste 
keerises.

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

SOODUS

13.30

SOODUS

10.80

SOODUS

13.30

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

Tarokaartide ja horoskoobi ühendusest sündinud taroskoop sai 
alguse portaalist alkeemia.ee ning jõuab kuus 350 000 portaali 
lugejani. Alkeemia.ee toimetaja ja tarokaartide asjatundja Katrin 
Oidra jagab lugejatega, millised sündmused ootavad igat tähemärki 
järgmisel aastal armastuse, töö, suhete ja tervise vallas. Lugejate 
soovil ilmub taroskoop nüüd esmakordselt ka paberkandjal.

Astroloogilise abimehe 32. ilmumisaastal leiate nagu alati 
teile soodsad ja ebasoodsad ajad igapäevaelu korraldamiseks, 
erinevateks toiminguteks ja ettevõtmisteks kõigil 365 päeval. 
Loomulikult ei ole unustatud hoiatusi, mida tasuks päeva 
planeerimisel arvesse võtta.

ALKEEMIA 
TAROSKOOP 
2021*
Millised muutused ootavad 
meid ees aastal 2021?
Katrin Oidra 

Kirjastus Pilgrim
160 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 316443

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.90

XXXII 
PAUKSONI 
ASTRO-
LOOGILINE 
ABIMEES 2021*
Edda Paukson 

Kirjastus Luna Radix
224 lk, pehme köide
165 × 240 mm
KOOD 914046

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

Selles raamatus kirjeldatakse tarokaartide ladumisviise, mida on 
kasutatud aastasadu, ja ka tänapäevaseid süsteeme, mis lähtuvad 
praegusaegsete tarokaartide lugejate tõlgendustest. Raamat 
sisaldab rohkem kui 70 klassikalist ja uut armastust, raha ja edu 
puudutavat ladumisviisi, mis aitavad leida vastuse nii iseenda kui 
teiste kohta esitatud küsimustele.

TAROKAARTIDE 
LADUMISE 
KÄSIRAAMAT
Leia vastus küsimustele töö, kodu,  
edu ja armastuse kohta
Liz Dean
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere
192 lk, poolpehme köide
210 × 260 mm
KOOD 46921

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

15.90
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22. oktoobriks 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.  

Septembri ristsõna õige lahendus oli „Tarkusekuu”. Septembri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Anne Särg Viljandimaalt. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Detsembris loosime välja 10 
lugeja ...

2. Populaarne raamat vene 
aristokraadist, kes oli ka Jäneda 
mõisaproua. E-raamatuna sel kuul 
sooduspakkumises.

3. Rebase kodustamise eksperimendi 
idee pärineb muu hulgas Eestist 
ja on märkimisväärselt mõjutanud 
teaduslikku arusaama loomade ... .

4. Jo Nesbo kriminaalromaan.

5. Ametliku versiooni kohaselt 
mõrvas president Kennedy ... 
Oswald, tegutsedes omapäi. 

6. „Moodsa aja” sarja uusim romaan.

7. ... on juba üle kolmekümne aasta 
välja andnud „Astroloogilist 
abimeest”.

8. Marcus Walleni raamat „ ... ja hästi 
hoitud saladus”.

9. „Seitsme õe” sarja teine raamat.

10. Laevakaptenist kirjanik ...Uustulnd.

11. Roald Johannsoni uus telesari 
kannab nime „Roaldi ...”

12. Kogu maailmas populaarse 
Märgipäeviku meetodi mõtles 
välja ... 

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUUR EESTI SUDOKU 2

Mahukaim kohalik sudokuväljaanne, 
mis pakub lahendamisrõõmu nii 
algajale kui ka kogenud mõistatajale. 
Sisaldab 160 neljas raskusastmes 
originaalsudokut, mille on läbi 
lahendanud ja üle kontrollinud 2016. 
aasta sudoku maailmameister Tiit 
Vunk. Enese proovilepanekuks on iga 
mõistatuse juures ka maailmameistri 
lahendusaeg. 

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide, 125 × 210 mm
KOOD 780085

ADOLF MARDIKAS JA  
TEISED NUTIKAD MUTIKAD
Ristsõnad. Sügis 2020

Suurima valikuga ristsõnaajakiri, 
milles leidub ligi 100 ristsõna. 
Ainult siit leiab korduvalt Eesti 
parimaks koostajaks valitud 
Villu Tamme ehk Adolf Mardika 
ristsõnu. Tegijate hulgas on üle 
20 tasemel koostaja ja auhindu on 
rohkem kui 500 euro eest.

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780025

TERAV PLIIATS 10/2020

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

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780050

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
5.90

KLUBIHIND

5.50

RISTSÕNAD 



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

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 
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!
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TUHANDE TÄHE 
SAAR
Emma Karinsdotter 

11-aastane isaga 
kahekesi elav Tigris 
leiab kasti, mille peal 
on tema ema nimi. Ta 
poeb sinna sisse, uinub 
ja... ärkab hoopis teises 
maailmas! Loos on 
seiklusi ja sõprust, aga 
ka igatsust.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
248 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 48314

PALMIK
Laetitia Colombani

Kolm naist, kolm saa-
tust, kolm lugu. Smita, 
Giulia ja Sarah elavad 
eri maailmajagudes, 
aga nad kõik peavad 
trotsima ühiskondlikke 
eelarvamusi, et võidelda 
selle eest, millesse nad 
usuvad.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Mirjam Tiitus
200 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 47355

KÜLL SA SUUREMANA 
ARU SAAD
Virginie Grimaldi

See on lugu ristuvatest 
teedest, eludest, millest 
on nii mõndagi jutustada, 
ja teistest, mille parimad 
päevad on alles ees. See 
on lugu armastusest ja 
enesekindluse uuesti 
leidmisest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Pille Kruus
304 lk, pehme köide 
150 × 210 mm

KOOD 47751
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Kirjastus Varrak

Tõlkinud Aldo Randmaa
312 lk, pehme köide

140 × 200 mm
KOOD 48420

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
20.40

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
18.50

KLUBIHIND

7.00
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MÄRGIPÄEVIKU MEETOD
Pea järge minevikul, korrasta olevikku, kavanda tulevikku
Ryder Carroll
Võimas eesmärkide püstitamise ja aja haldamise süsteem igale 
inimesele, kes püüab oma elu korrastada. Kogu maailmas tohutult 
populaarse Bullet Journal® kalendermärkmiku looja Ryder Carroll 
katsetas aastate jooksul väga paljude planeerimissüsteemidega, aga 
ükski neist ei klappinud tema mõtlemise viisiga. Häda sunnil töötas ta 
välja märgipäeviku meetodi, mis aitas tal endal järjekindlalt kesken-
duda ja tõhusalt tegutseda. Kui ta hakkas seda süsteemi ka sõpradele 
tutvustama, levis see kulutulena. Vaid mõne aastaga sai märgipäeviku 
pidamisest tema hämmastuseks ülemaailmne liikumine.

Märgipäeviku meetodi sisuks on „sihikindel eluviis”: tähelepanu-
hajutajate kõrvaldamine ning oma aja ja energia koondamine tõeliselt 
tähendusrikkale. Raamatus jagatakse nõu, kuidas pidada järge minevi-
kul, korrastada olevikku ja kujundada tulevikku.


