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Käsitöökingituses on
aeg ja pühendumine,
mõtete ja käte
soojus.
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KÄSITÖÖKINGITUSED

KLUBIRAAMAT
TOIMETAJA
VEERG
Meie novembri klubiraamatus
„Käsitöökingitused” on võrdselt
olulised nime mõlemad pooled.
Üsna ammu pole klubiraamatuks
olnud meie oma eesti autori käsi
tööraamatut ja seda on tõesti piki
silmi oodatud. Sama olulisel kohal
on siin aga ka kingituste tegemise
teema – rõõmu, oma aja ja tähele
panu kinkimine inimestele, kellest
hoolime.
Ehkki selle raamatu projektid
katavad toredasti terve aastaringi
tähtpäevad ja erinevad meeleolud,
on aasta lõpp siiski see aeg, kui
kingitusi tehakse kõige rohkem.
Oleme vist kõik ühel meelel, et for
maalseid ja mõttetuid kingitusi ei
ole kellelegi vaja. Jääb üle veel leida
see õige idee, et oma loovus valla
päästa. Nii ongi see sooja südamega
tehtud raamat kõige vajalikum abi
mees just praegu, pimedal jõulu
ootuse ajal.
Kipub olema nii, et kõigi kirjastuste
raamatusaak on kõige suurem just
aasta lõpus. Samuti on hea mõte
kõik jõulukingiks sobivad raamatud
varakult ära tellida. Seetõttu on
novembri ajakiri tavalisest mahu
kam ja midagi toredat peaks kind
lasti leiduma igale raamatusõbrale.
Kuulutame välja ka klubi talvereisi
ja kutsume teid liituma Raamatu
klubi sõprade FB grupiga, mis on
ellu kutsutud just selleks, et klubi
liikmed seal omavahel mõtteid
vahetada saaksid ja ka meile siin
tagasisidet annaksid.
Rõõmsat raamatulugemist, käsitöö
tegemist ja juba ka jõuluootust!

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

KINGI ILU,
RÕÕMU JA
HOOLIMIST

Vastab klubiraamatu autor
SIIRE VANASELJA

Käsitöö on Sulle olnud nii töö kui hobi. Kuidas see juhtus, et käsitööpisiku külge
said?
Ma arvan, et sündisin juba selle pisikuga. Minu emapoolne suguvõsa on pärit
Lõuna-Eestist ja väga tugevate käsitöötraditsioonidega. Isapoolne suguvõsa on Järva
maalt ning sealgi tehti käsitööd, kuid lihtsamat ja praktilisest vajadusest lähtuvat.
Olin lapsena pikki perioode küll ühe, küll teise vanaema juures ja mäletan, et
toredaim mängukoht oli ikka kangaspuude all, samal ajal kui vanaema kangast
kudus.
Seal kangaspuude all sain vist esimest korda ka teadlikuks, kui erinev võib pealtnäha üks ja sama tegevus olla. Kui isaema Hilda kudus lihtsaid triibulisi kaltsuvaipu
sellest, millest parasjagu võimalik, ja tema telgede all oli ainult kaks tallalauda, siis
emaema Koidula juures oli kõik hoopis teistmoodi. Temal olid valitud värvid, kavandid ja vahel lausa kaksteist tallalauda… Ja kõik tema tööd – kootud vaibad, tikandid,
pilutatud särgid, heegelpitsid jne – olid äärmiselt korrektsed, maitsekad ja kaunid.
Emapoolne suguvõsa ongi olnud mu esimene käsitöökool, sest loomulikult pandi
lapsed kõike tegema, millele jõud peale hakkas – riideribasid lõikama, kraasima ja
ketrama, kuduma ja värvima.
Oled mitmete käsitööraamatute autor või kaasautor. Mille poolest see raamat
oma eelkäijatest erineb?
Kõik eelmised raamatud on olnud kitsamalt piiritletud ühe tehnika või teemaga.
Seekord vedasin teemaringi laiemaks ja panin kokku väga erinevaid tehnikaid. Et
aga asi liig kaootiliseks ei valguks, võtsin aluseks kaks telge – kingitused ja aastaringi.
Need märksõnad on justkui rööpad, mille peal raamat kulgeb.
Miks just kingitused?
Ma hindan rõõmu ja kingitus – see ongi rõõm. Kusjuures mitmekülgne, kõikide osapoolte rõõm. Käsitöökingitused on minu meelest midagi täiesti erilist. Neis on aeg ja
pühendumine, mõtete ja käte soojus. Kellegi jaoks kingitust valmistades olen temaga
justkui tunde koos, mingi müstilise loovuse ja energia kaudu ühenduses. Mulle küll
tundub, et see jääb ka valminud eseme sisse ja inimene, kellel käsitöö hindamiseks
antennid olemas ja aktiivsed, saab sellest aru, tajub ja mõistab.
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Viimane äraütlemise päev

22. november

KÄSITÖÖKINGITUSED
Siire Vanaselja
Käsitöökingituste raamatust leiad ideid, kuidas
lähedastele, sõpradele ja kaugemale rahvalegi ise kingitusi
teha. Nutikaid ja südamlikke, üllatavaid ja erilisi. Lihtsalt
ja kiirelt valmivaid, aga vahel natuke keerulisemaid ka.
Autor käib kaasas looduse rütmide ja aastaaegade
vaheldumisega, alustades jõuludega ja lõpetades sügisese
meeleolu võtmes. Ajas edasi liikudes leiad näiteid, kuidas
muuta meeldejäävaks sõbrapäev ja vabariigi aastapäev,
tuua lusti ja värvirikkust kevadpühadesse, kaunistada
emadepäeva, toetada saunarõõme ja luua õisi koos suvega
või pidada meeles vanavanemaid.
Isetegemise rõõm on suurim rõõm ja isetehtud
kingitused kindlasti kõige isiklikumad.
SIIRE VANASELJA on pärit tugevate käsitöö
traditsioonidega perest ja õppinud käsitööd juba vanaema
kõrval. Hiljem õppis ta meesterätsepaks ja rõivaste
konstruktoriks.
Kui 25 aastat tagasi hakkas ilmuma ajakiri Pere ja
Kodu, sai temast selle käsitöötoimetaja. Aastatel 2005–
2009 oli ta ajakirja Käsitöö peatoimetaja. Siire Vanaselja
on teinud kaastööd erinevatele ajakirjadele ning andnud
välja mitu käsitööraamatut.
TAVAHIND

27.90

Kirjastus Varrak

Mis on Sinu enda lemmikprojektid selles raamatus?
Eks oma lapsed ole armsad kõik. Hakkad neid otsast vaatama
ja igaühel on oma lugu ideest teostuseni. Lugeja näeb raamatus
seda viimast, teostunud varianti. Katsetused ja proovid jäävad
aga justkui jäämäe alumine osa silma eest peitu, kuid minu
jaoks on ka need olemas.
Vahest kõige enam hingele on kerge rahvusliku puudutusega
asjad. Näiteks tikitud ristpistemustritega jõulukuulid ja suviste
stiliseeritud käisekirjadega lillepadjad. Eks töömaht jääb ka
meelde – just neis patjades on nii palju imetillukesi pisteid,
mida sai endale vist küll ainult sel koroonakevadel lubada.
Mõni asi jääb meelde hoopis teisel põhjusel. Jääb meelde lust
ja rõõm, millega sai istumisaluseid vilditud, endal seebimullivaht üle pea…

192 lk, kõva köide
210 × 240 mm
KOOD 50195

KLUBIHIND

18.90

Teenindus
punktides

17.01

Kellele ja miks seda raamatut soovitaksid?
Soovitan kõigile, kes käsitööd ja käsitööna valminud ainulaadseid kingitusi hindavad. Kui oskusi napib või on need ehk roostes, saab alustada lihtsamatest. Öeldakse, et lugema õpitakse
lugedes ja käsitööga on sama asi – tehes õpib kõige enam. Nii et
hakatagu aga julgelt peale ja antagu endale aega koos keerulisemate väljakutsetega kasvada.
Milliseid raamatuid peale käsitööraamatute Sinu öökapilt
veel leida võib?
Armastan lugeda ja öökapil on alati õige mitu raamatut. Kui
vaim on väsinud, loen mõnda vana lemmikut üle. Aga praegu
on öökapil Marek Kahro „Seal, kus näkid laulavad”, Valdur
Mikita „Lingvistiline mets”, soomekeelne naistekas „Ikivihrea”
ja Romain Puertolase „Imepärane lugu fakiirist, kes jäi kinni
IKEA kappi”. Pluss imekaunis käsitööraamat „Meite Muhu
mustrid”.
11/2020
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KLUBIRAAMAT

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Vaatame
raamatusse

See raamat on igaühele, keda on nakatanud kasvõi väike
käsitööpisik. Isetehtud kingitus on ainulaadne ja kordumatu
ning sisaldab komponente, mida poest osta ei saa – sinu aega ja
loovust. Ei tasu karta, et oskusi ei jagu või teadmisi napib. Võta
sellest raamatust ideed, kasuta neid, arenda, muuda ja loo!

SISUKORD:
TALV
Langeb lund ...
Kuused ja kaardid
Pärjad ja päkapikud
Advendiaeg
Ehteks kuusele
Inglite aeg
Kiired kingitused
Hoiame sooja ja püsime terved!
Sõbrapäev
Vabariigi aastapäev
KEVAD
Naljaninad taskus
Pühad lähenevad
Kaardid
Värvilised kevadpühad
Emadepäev
Aed ootab …
SUVI
Nüüd sööme õues
Saun ja suvespaa
Suur õiteaeg
Et suvi kestaks
SÜGIS
Meil siin valmivad õunad
Kooli, kooli!
Muidugi helkur!
Kallitele lähedastele
Materjalid ja nende kasutamine
Tingmärgid

Hilise sügise pimedus,
talve aeglane algus,
õhus on veidi ju aimata jõulude
heledat valgust …

Peenest niidist heegeldatud
helbed on pea sama õrnad kui
nood, mis õues hõljuvad. Riputa
mõned akna ette, teised suure
oksa külge ja kolmas jagu kinnita
patjadele. Kes veel julgeks väita,
et sel talvel lund ei ole!?
HEEGELDATUD HELBED.
Vaja läheb peenikest heegelniiti ja vastavas
suuruses heegelnõela.
Viimistlemiseks PVA-liimi või kartulitärklist.
Heegelda (tingmärke vt lk 191) helbed skeemide
järgi valmis ja peida niidiotsad. Lahjenda PVAliim veega pooleks, kasta motiivid lahusesse
ja venita alusele kuivama. Kui kasutad tärklist,
keeda kliister 1 liitrist veest ja 3 supilusika
täiest tärklisest ja lase jahtuda. Pane motiivid
kliistrisse ja lase seista u 5 minutit, et kliister
niidikiududesse imbuks. Pigista üleliigne kliister
välja ja venita motiivid alusele kuivama. Pressi
kuivanud motiivid läbi niiske puuvillase lapi.
AKNAKAUNISTUS. Võta neli sirgemat oksa
või pulka (nt lilletoed), värvi üle ning peale
kuivamist seo kokku nii, et moodustub romb.
Kinnita heegeldatud lumehelbed rombi keskele,
külgedele ja alumise tipu külge. Ülemisse tippu
kinnita nöör kaunistuse ülesriputamiseks.

Palusime meie novembri klubiraamatut
sirvida armastatud näitlejal KERSTI
HEINLOOL, kes ka ise väga käsitööd
armastab ja imelisi käsitöökingitusi teeb.

Kersti töid saad vaadata ja
mõne endalegi soetada
Facebookis ÖÖVÖÖ by Kersti
Heinloo ja Instagramis
flowerheadbands_kersti_heinloo
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„Kuigi raamat on üles ehitatud aasta
aegadele, panevad põnevad käsitööideed
sind edasi kulgema kiiremini, kui aastaajad
looduses vahelduvad, sest vahvaid üllatu
si koorub iga keeratud leheküljega. Need
meisterdused on jõukohased algajale ja
piisavalt väljakutset esitavad ka edasijõud
nule. Parim aeg raamatut soetada ongi just
täna, sel hetkel, kui sa minu soovitust loed,
sest siis jõuad veel jõuludele vastu minna
omaenda kätetööga ja lähedastele kingikotti
poetada erilise ning ainulaadse eseme.
Käed on teatavasti südame pikendus, nii
et kasuta oma käsi ning paita meeli enda
looduga!”

KLUBIRAAMAT
Jõulud on peagi ukse ees ning
on aeg valida välja värvid,
mustrid ja materjalid. On aeg
hakata oma kätega jõulu
imet looma. Jõulupärg uksel
on kingitus omadele. See
muudab iga pereliikme iga
saabumise veelgi rõõmsamaks
ja toredamaks, hüüdes juba
kaugelt: tere tulemast koju!

PÄRJAD. Vaja läheb omavahel
sobivates toonides lõngu
ning lõngatuttide tegemise
abivahendit. Lisaks valmis
pärjaalust või paksu pappi (nt
suurte pappkastide siledaid
külgi) aluse tegemiseks, tu
meda trikookanga riba aluse
katmiseks, kuumliimipüstolit,
traati riputuskonksu jaoks,
sädelevaid kuulikesi.
Tee valmis kolmes suu
ruses lõngapallitutid, osa ühevärvilisi, osa kirjuid. Arvesta pärja
iga 20 cm kohta 5–7 palli – näidisel oleva pärja läbimõõt on
33 cm, ümbermõõt u 95 cm ja palle kokku 28 (läbimõõduga 8, 6
ja 4 cm).
Lõika papist pärja aluseks 3 cm laiused rõngad, mille välimine
diameeter on u 30 cm. Olenevalt papi paksusest lõika selliseid
rõngaid 2–3 ja liimi omavahel kokku, seejärel keri papist alus
riideribaga üle.
Aseta pallid alusele, esmalt suuremad, seejärel väiksemad.
Leia igale pallile oma koht ning liimi kinni. Liimi pärjale sära
andmiseks hõbedased kuulikesed või muud meelepärased kau
nistused. Kinnita taha traadist riputuskonks.

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI
LOOSIB VÄLJA
10 LUGEJA
JÕULUPREEMIAT!
Kampaania reeglid:
1.

2.

„Jõulupreemia” kümnele klubiliikmele loositakse välja
10. detsembril 2020 kõigi klubiliikmete vahel, kes on 2020. aastal
ostnud vähemalt kolm klubiraamatut, kelle liikmestaatus Suures
Eesti Raamatuklubis on loosimise hetkel aktiivne ning kellel
puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatuklubi ees.
„Jõulupreemia” on à 100 eurot, mis makstakse võitjatele välja
15. detsembril.

3.

Detsembris loosime välja
100 euro suuruse jõulupreemia
10 klubiliikmele, kes on
2020. aasta jooksul ostnud
vähemalt kolm klubiraamatut.

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 avalikustatakse nimed Suure Eesti Raamatu
klubi ajakirjas ja muudes Suure Eesti Raamatuklubi
kommunikatsioonikanalites.

11/2020
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VALIKRAAMAT

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

REHEPAPP EHK NOVEMBER
Andrus Kivirähk
Romaan eesti rahva raskest elust mõisahärrade rõhumise all. Rängas
olukorras ei jää rahval muud üle kui krabada endale kõike, mida
kätte saab, olgu siis naabri sahvrist, mõisaaiast või teede ristmikul
vanakurja käest. Loomulikult on mängus ka kõiksugused kratid, tondid
ja kollid, kes varitsevad põõsas, silmad põlemas, et paljukannatanud
külainimestele veelgi enam kurja ja kahju tekitada.
Illustratsioonid Jüri Mildeberg
TAVAHIND

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide, 150 × 210 mm
KOOD 50003

22.90

KLUBIHIND

17.90
Illustreeritud
eriväljaanne valmib
romaani 20 aasta
juubeliks.

KATKEND RAAMATUST
77 vanaema, kes oli samuti kohale komberda
„Jälle on mõis ohvri nõudnud,” pomises nurgast üleaedse talu vigane
nud. Hoolimata peremehe lohutusest näis, et sulase surm pole enam kaugel, küllap kobistab juba eeskojas oma
kontkehalt kasukat maha ajada.
„Noh, kus see hädaline siis on?” kostiski ukse poolt kellegi hääl.
See oli siiski oodatud rehepapp, mitte veel surm. Juba päris vana mees, aga ikka kõbus, tubli kepp käes.
Ta astus tuppa ja vangutas sulast nähes pead.
„Kus ta siis sedasi...” päris ta.
„Eks ikka mõisas!” seletas Koera Kaarel. „Ikka mõisas,
kus mujal! Mõis on see neetud hädaorg!”
„Pole siis tarvis seal õgimas käia, kui ta hädaorg on!”
vastas rehepapp.
„Piiri peab pidama, mitte labidaga suhu ajama. Ma olen
näinud küll, mis te seal mõisa sahvris teete. Nagu poleks
elu aeg palakestki alla saanud, kõik muudkui suhu! Mida sa,
lambapea, siis sõid?”
„Oh jumal, jumal!” oigas sulane põrandal. „Kes seda täp
selt teab, nendel sakste roogadel ju polegi maakeeles nime.
Noh, vorsti sõin, sinki sõin, ja siis sihukest Idamaa maius
rooga, mis lõhnas nagu roos. Seda pole ma varem saanudki,
valge justkui pekk ja pehme! Seda sõin kõige rohkem.”
„Lõhnas nagu roos?” kordas rehepapp. „No mis sa
sellest siis suhu ahmisid! Kas sa’s suvel lilli sööd? Justkui
lehm!”
„Oi, see oli hea...” ägas sulane ja hoidis kahe käega kinni
punnis vatsast, mis koledal kombel valutas.
„No vat nüüd oleks paras, kui sa selle hea asjaga hauda
läheksid!” ütles rehepapp. „See Idamaa maiusroog oli seep.
Sellega saksad pesevad end, see ei sünni ülepea süüa! Puhas
mürk. Sina sööks vist sitta ka, kui seda tasuta saaks!”
„No aga mis nad tast siis sahvris hoiavad, kui see süüa ei
kõlba?” hädaldas sulane.
51
Loe edasi lk 9
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KLUBI SOOVITAB
AASTA AIAS
Märkmik-kalender 2021
Kasutajasõbralikus spiraalköites märkmik-kalender on üles
ehitatud nädala kaupa, ära on toodud Päikese ja Kuu tõusud
ning loojangud, liikuvad ja riiklikud pühad, aastaaegade
algused, tähtsamad rahvakalendri pühad ja Kuu liikumine
sodiaagimärkides. Eraldi on märgitud vilja-, juure-, õie- ja
lehepäevad ning istutusperiood. Kalendaariumi alguses on
tutvustus, kuidas Kuu faase ja sodiaagimärke aianduses arvestada.
„Aasta aias” märkmik-kalender on ilmunud aastaid, arhiiv on
tekkinud ja vajab järge. Uued kasutajad saavad oma aiapäevikule
aluse panna. Aasta-aastalt üles tähendatud kogemused aitavad
teid edaspidigi. Väga kasulik on teha märkmeid külvi-, istutus-,
õitse- ja saagikoristusaegade, miks mitte ka kodu- või lemmik
loomade kohta. Veelgi tähtsam on märkida üles kõik aia,
ilma või ka iseenda, pereliikmete ja suguseltsi kohta tehtud
tähelepanekud. Hea kindel tagantjärele vaadata, mis millal
tegelikult juhtus.
TAVAHIND

15.90

Kirjastus Varrak
192 lk, pehme spiraalköide
148 × 203 mm
KOOD 50461

KLUBIHIND

12.90

langetusaja mõju puidu omadustele kinnitavad ka katsed. Kuigi kaugelt märkimisväärsemat mõju avaldavad puidule kliima
ja kasvukoht. Kui kasvuolud on head, tuleb
kuu mõju arvestamine puude langetuses
puidu seisukohalt kindlasti kasuks.

Tõusev ja laskuv kuu aias
Vastavalt sellele, millises sodiaagimärgis
parajasti Kuu asub, on meil tegemist
ºC
tõusva või laskuva kuuga.
Tõusu ajal läheb Kuu läbi Amburi, Kaljukitse, Veevalaja, Kalade, Jäära, Sõnni ja
Kaksikute märgi.
Laskumise ajal läbib Kuu Kaksikute,
Vähi, Lõvi, Neitsi, Kaalude, Skorpioni ja
Amburi märki.

Saagikoristus- ja istutusajad
Kuna tõusva kuu ajal suunduvad taimeºC
mahlad ülespoole ning kannavad hästi
hoolt taime viljade ja lehtede eest, on see
Kuu veerusõlmes
hea saagikoristusaeg.
Et laskuva kuu ajal
suunduvad taimemahlad allapoole ning
ergutavad juurte moodustumist, siis peetakse seda aega istutusajaks.

Istuta laskuva kuu ajal
MÄRTS
NÄDAL 9

Puude ja põõsaste istutamiseks on aiaKuu
aastas kaks aega:
kevad (märtsist maini)
00.09
N
08.51
ja sügis (septembrist
oktoobri lõpuni).
Olulisemaks istutusajaks peetakse
sügist, sest sel ajal päikese mõju taandub.
Seda toetavad veel kuu laskuvad jõud,
eeldusel, et vastavat seisu istutusaja valikul arvesse võetakse. Sel juhul on istikute
edukas kasvamaminek väga tõenäoline.
Ka konteinerisse istutades võiks eelistada laskuvaL Ekuu
aega. Ümber on hea taime
HT
istutada pärast õitsemist.
Eriti oluline on
Kuu
laskuva kuu aega
silmas pidadaRnoorte
01.48
09.05
istikute puhul, mida tahetakse istutada
aeda kevadel alates mai keskpaigast. Kogu
päikese kevadisest rütmist tingitud energia on suunatud plahvatuslikult väljapoole.
Seetõttu hoolitseb energia taime juurtesse
suunamise eest üksnes laskuv kuu oma
jõuga. See energia tagab juurte kiire
arengu ja seega terved ja viljakad taimed.

4.

Sellest märkmik-kalendrist leiate:
TEABEOSA:
• esmaspäeviti päikese tõusu ja loojangu kellaaeg
Tallinnas,
• iga päev kuu tõusu ja loojangu kellaaeg
Tallinnas,
• kuu faasid,
• aastaaegade algused,
• liikuvad pühad,
• riiklikud pühad ja tähtpäevad ning lipupäevad,
• tähtsamad rahvakalendritähtpäevad,
• igal päeval valitsev Kuu sodiaagimärk Eesti
asukohta arvestades,
• vilja-, juure-, lehe- ja õiepäevad,
• kellaaegades on arvestatud üleminekut
talveajast suveajale ja vastupidi.

5.
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Korista saakiKuu
tõusva kuu ajal
03.24
L
09.28

6.

Varem oli aasta traditsiooniline saagikoristusaeg augustis, septembris ja oktoobris.
7 samuti
See kehtis puuvilja ja teravilja,
03.30 — näiteks
pikemalt säilitatava köögivilja
porgand, sibul, kartul, kurk ja kapsas —

PLANEERIMISABI: sellesse kuukalendrisse saab
ülevaatlikult kirja panna kõik järgnevaks aastaks
kavandatavad ettevõtmised. Talvel valmis tehtud
plaanidel on kiirel kevade- või suveajal hea
silma peal pidada. Kasutajate soovil oleme jätnud
piisavalt tühja ruumi vajalike pikemate märkmete
tegemiseks.

ºC
VILI

l
a
b

k

fKuu
04.48

j

g
i

c

e

7.dP

h

c

VÄÄRTUSLIKKE NÕUANDEID: leiate hüva nõu,
retsepte ja ideid kirjastuse Varrak uudisraamatutest
nii Eesti kui välismaa autoritelt.

i

ºC

Tõusva kuu ajal suunduvad taimemahlad
ülespoole ja see on saagikoristusaeg. Märgid
paremalt vasakule: Ambur, Kaljukits, Veevalaja,
Kalad, Jäär, Sõnn, Kaksikud.

10.05

45

Laskuva kuu ajal suunduvad taimemahlad
allapoole ja on istutusaeg. Märgid paremalt
vasakule: Kaksikud, Vähk, Lõvi, Neitsi, Kaalud,
Skorpion, Ambur.
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KLUBI SOOVITAB
VALITSUSE MAJA
Vene revolutsiooni saaga
Yuri Slezkine

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
1072 lk, kõva köide
160 × 240 mm
KOOD 50010

TAVAHIND

29.90
KLUBIHIND

23.90

„Valitsuse maja” ei sarnane ühegi teise Vene revolutsioonist ja nõukogude
võimueksperimendist varem ilmunud raamatuga. Yuri Slezkine’i teos, mille
kohta võib öelda, et see on kirjutatud Tolstoi „Sõja ja rahu”, Grossmani
„Elu ja saatuse” või Solženitsõni „Gulagi arhipelaagi” traditsioone järgides,
annab haaravas vormis täpse ja igakülgse pildi elust Moskva hiigelsuures
kortermajas, kus nõukogude tipptegelased ja nende pered elasid enne, kui
nad ise langesid stalinlike repressioonide ohvriks. Vankumatutest bolševikest
ja uue maailma ehitajatest, kes on karastunud vanglates ja asumisel, saavad
nüüd kõrged ametimehed, neil on perekond ja neilgi on oma olmemured,
nad osalevad repressioonides, hukkavad rahvavaenlasi ja lõpuks hukatakse
rahvavaenlastena ka nemad ise. Uus maailm jääb nende lastele …
Aastal 1931 valminud nn valitsuse maja, mis hiljem sai tuntuks kui maja
kaldapealsel, asub teisel pool Moskva jõge Kremli vastas. Selles Euroopa
suurimas kortermajas oli lisaks 505 möbleeritud korterile ka kõik muu vajalik
alates kinost ja raamatukogust ning lõpetades tenniseväljaku ja lasketiiruga.
Autor kirjeldab, kuidas maja asukad oma korterites elasid ja juhtisid
Nõukogude riiki, kuni umbkaudu 800 nendest sattus viimaks vanglasse ja
kaotas enamasti ka elu.
Kirjadele, dokumentidele, päevikutele, arvukatele intervjuudele ja
sadadele haruldastele fotodele toetudes annab „Valitsuse maja” mitme
külgse ja unustamatu koondpildi peaaegu kõikidest toonase elu tahkudest
kirjanduskriitikast kuni uute revolutsiooniteooriate, tulevikuennustuste ja
punase terrorini.
Yuri Slezkine on California ülikooli ajalooprofessor, Ameerika teaduste ja
kunstide akadeemia liige ning mitme auhinnatud ajalooraamatu autor.

KATKEND RAAMATUST
Jõudsime Moskvasse Jaroslavli vaksalisse. Agulja nägi Ser
jožat aknast ja hakkas üles-alla hüplema ja kisama: „Papa!
Papa!” Kui isa tuli rongi, hüppas tütar talle kaela. Ta oli nii
kahvatu ja väike, tema nahk tundus pärast haigust peaaegu
läbipaistev.
Mirošal olid imeliselt väljendusrikkad, suured helepruu
nid silmad. Olin õppinud nendest lugema enamikku tema
tunnetest. Kui vaatasin nüüd nendesse silmadesse, võisin
näha, et ta on õnnelik ja seda mitte üksnes seepärast, et
oleme jälle koos ... Tahtsin hirmsasti teada, milles on asi,
aga ta ei öelnud sõnagi ja ainult naeratas salapäraselt. Panin tähele, et tal on seljas väga hästi istuv sametkraega
importmantel, mitte NKVD vormirõivad.
Meie pagasi mahalaadimise ja äraviimisega oli palju sekeldamist, aga meid see ei puudutanud: see oli „lakeide”
töö. Jaamast väljudes leidsime end ootamas suure luksusliku auto. Istusime sisse ja juba see kihutas mööda
Moskva tänavaid. Pärast Ulaanbaatarit sattusime justkui podisevasse katlasse. Algul sõitsime mööda Mjasnitskajat
(mis oli juba ümber nimetatud Kirovi tänavaks), siis üle Dzeržinski väljaku, siis üle Sverdlovi väljaku. Ootasin, et
läheme hotelli, aga ei! Ohhotnõi Rjad, Mohhovaja, mööda ülikoolist, Maneežist ... Ma ei saa midagi aru! Suur kivi
sild ... Kuhu me küll läheme?
Viimaks sõidame valitsuse maja siseõue. Sealt viib lift meid seitsmendale korrusele muinasjutulisse kuuetoa
lisse – ja missuguse mööbliga – korterisse! Värsked lilled ja värsked puuviljad! Vaatasin Mironovile otsa, temal aga
on nägu naerul, ta on õnnelik, et üllatus õnnestus, kallistas mind ja sosistas mulle kõrva:
„Oled üllatunud? Ära ole. Ma olen nüüd välisasjade rahvakomissari asetäitja Kaug-Ida asjades. Välisasjade
rahvakomissariaadi teise osakonna ülem. Vaata mind ikka tähelepanelikumalt!”
Vaatasin – tal on rinnas Lenini orden. Silmad aga säravad, seda edust tulenevat sära teadsin hästi!
Loe edasi lk 745
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ILUKIRJANDUS
				

VARJUÕDE

Lucinda Riley

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
520 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 50317
TAVAHIND

25.90

KLUBIHIND

20.90
Star D’Aplièse seisab oma elus ristteel, kui ootamatult
sureb tema armastatud isa – saladuslik miljardär, keda
tema kuus lapsendatud tütart kutsuvad Pa Saltiks. Mees
on jätnud igaühele neist vihje nende tegeliku päritolu
kohta. Star – õdedest kõige mõistatuslikum – otsustab
hakata uurima esimest talle jäetud vihjet, mis viib ta ühte
Londoni antikvariaati, ning tema ees avaneb täiesti uus
maailm.
Sada aastat varem annab isepäine ja sõltumatu
Flora MacNichol endale tõotuse, et ei abiellu kunagi. Ta
on õnnelik ja tunneb end turvaliselt oma Lake Districti
kodus, kuid siis viivad salasepitsused ta Londonisse.
Florat lõhestab kirglik armastus ja kohustused oma
perekonna ees, aga ta tunneb, et on vaid ettur suures
mängus.
„Varjuõde” on kolmas osa ülipopulaarsest „Seitsme
õe” raamatusarjast.

UHKUS
JA EELARVAMUS

TERE
TULEMAST
FLANAGANSI

Flanagansi hotelli sari

Åsa Hellberg

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

Krjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
312 lk, kõva köide
Sari „Varraku Ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 50287

1960-ndate London. Ühiskonna eliit, aristokraadid ja ärimehed
tunglevad Flanagansi luksushotellis – Linda Lansingi legen
daarselt peolt puudumine tähendab katastroofi. Ent keegi ei
tea, kui kõrget hinda on Lindal edu eest maksta tulnud. Ta on
üksik naine meeste maailmas, ja ehkki ta on juba kümme aastat
hotelli omanik ja juht, ei aktsepteerita teda ikka veel.
Põhjuseks on Linda onupojad Laurence ja Sebastian. Alates
sellest, kui Linda lahkus Fjällbackast, et võtta enda õlgadele
vastutus isa elutöö eest, on onupojad tema vihased vaenlased.
Nende meelest peaks Linda hotelli neile müüma ja nad ei vali
vahendeid, et oma tahtmist saavutada. Võimuvõitlus jõuab
haripunkti…
Hellbergi uues romaanisarjas saame jälgida naisi, kes trotsi
vad eelarvamusi ja võitlevad julgelt oma koha eest.

MADAME
BOVARY

Gustave Flaubert

Jane Austen

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi
392 lk, kõva köide
143 × 200 mm
KOOD 50300
TAVAHIND
19.90

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi
352 lk, pehme köide
143 × 200 mm
KOOD 49922

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

18.90

15.90
Meisterlikult komponeeritud, paraja irooniaannusega
romaanis on suure hoolega välja joonistatud kõik karakterid,
nii peategelased kui pisemadki kõrvaltegelased: kõiguta
matu pereisa, jahmerdav ja rumal mamma, isepäine Eliza
beth, malbe Jane, arutu mehenäljas Lydia, alatasa nohune
ja rahulolematu Kitty, maailmatark Mary ning terve plejaad
ümber Benneti preilide tiirlevaid džentelmene.
Jane Austeni nelikümmend üks eluaastat (1775–1817)
hõlmasid väga tormilisi aegu ja kultuurinihkeid. Kõik see
ulatus autori ellu ja loomingusse vaid üsna tasase sosinana,
kuid sellegipoolest on „Uhkus ja eelarvamus” tänapäevani
üks inglise kirjanduse kõige populaarsemaid romaane ja
autor oma ajastu üks kõige värskemana säilinud klassikuid.

Kloostrikoolis hariduse saanud ja populaarsete romaanikeste
mõjul suurest armastusest unistav Emma võtab vastu külaarst
Charles Bovary abieluettepaneku. Tema elu kauges kolkas
tagasihoidliku mehe kõrval ei vasta kaugeltki neile romanti
listele ettekujutustele armastusest, mis olid võinud raamatute
põhjal kujuneda. Emma otsib lohutust kirglikust armusuhtest,
sööstab meeleheitlikult ühest seiklusest teise...
Ilmumisajal 1857. aastal mõjus romaan skandaalsena ja
kaevati kõlblusnormide rikkumise pärast kohtusse. Tänapäev
vaatab muidugi Emma õnneotsingutele mõistvamalt. Roman
tiliste unelmate ja halli argielu konflikt on aegumatu teema ja
Taas
suure prantsuse stiilimeistri Gustave Flaubert’i (1821–1880)
saadaval
romaan selle igavesti maailma kirjandusklassikasse kuuluv
käsitlus.
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ILUKIRJANDUS
VERNON SUBUTEX 2

Virginie Despentes

„Sa oled minu jaoks ikka ja alati täielik müstika – sa ei tee kunagi päris seda, mida oodatakse,
aga lõpuks jääb ikka see mõte, et vedas, nii oligi parem,” ütleb Vernonile tema sõber,
varalahkunud rokklaulja Alex Bleach iseendaga filmitud intervjuus, mis toob „Subutexi”
triloogia esimesest osast lugejale tuttavaks saanud tegelased viimaks kokku. Lisaks lindistusele
närib neid ka mure tänavale sattunud Vernon Subutexi pärast, kes aga ei näe oma olukorda
päris nii, nagu eeldada võiks. Tema ümber koondub värvikaid tegelasi kõikidest Pariisi
kihtidest ja nurgatagustest – nii murtud kangelasi kui ka veendunud paariaid, elavaid, surnuid,
vahepealseidki – ja ta paneb nad kõik tantsima.
Vernoni looja Virginie Despentes on endine seksitöötaja ja pornoajakirjanik, nüüdseks
on temast aga saanud rahvusvaheliselt hinnatud kirjanik ja feminist. Eestis on ta tuntud
kättemaksuromaani „Kepi mind” (Baise-moi, 1994) alusel vändatud samanimelise
filmi järgi. „Subutexi” triloogia esimene romaan ilmus eesti keeles 2019. aastal.

17.90

VABARIIK

Müstilise intuitsiooni,
kuratliku sarmi ja võluva
sõnaosavusega Vernon Subutex
oli kunagi Pariisi legendaarseim
plaadipoodnik, kelle leti ääres
kogunesid kultuuriskeene
eriskummalisimad eksemplarid.

Romaani peategelane on
Hitleri-uuringute ajakirja
peatoimetaja Friso de Vos, kelle
mentor ja sõber, professor Josip
Brik ebaselgetel asjaoludel
hukkub. Selgub, et võistluses
Briki mantlipärija positsioonile
on Frisol konkurent. Järgnevad
sündmused meenutavad
spioonifilmi. Ohtrate (pop)
kultuuriliste vihjetega teksti
hoiab koos minajutustaja isik,
kelle iroonia kõigi ja kõige
suhtes varjab tundlikkust.
Ohtrate (pop)kultuuriliste vihjetega tekstis on kohati žanre segatud,
kuid seda hoiab koos minajutustaja isik, kelle iroonia kõigi ja kõige
suhtes varjab tundlikkust, kuid vahel ka oskamatust tegelikkusega
toime tulla.

MOODNE:AEG
MOODNE:AEG

9 789985 347133

9 789985 346556

TAVAHIND

21.40

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Karin Kern
Sari „Moodne aeg”
240 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 40769

21.90

KLUBIHIND

17.90
DÜÜN

MEREMAA
LÜHIJUTUD

Frank Herbert

Sarja kolmandasse köitesse on
koondatud Ursula K. Le Guini
lühijutud Meremaast. Neis
arendab ta teemasid, mis on
tema romaanidest välja jäänud
või vähem käsitlemist leidnud.
Eelkõige puudutab see naiste
rolli maailmas, kus meestele
kuuluvad võim ja võlukunst.
Lühijuttudes on võimalik
kohtuda ka vanade tuttavatega
– Gedi ja Ogioniga –, samuti
saada teada midagi uut Roke
kooli kohta.

Ühe teenitult kuulsaima
ulmeromaani autor Frank
Herbert on kirjutanud ka teisi
raamatuid, kuid teda teatakse
eelkõige just „Düüni” autorina.
„Düünis” on kesksel kohal
võimuvõitlus tähtedevahelisele
impeeriumile kuuluval
kõrbeplaneedil Arrakis. See
planeet on ainus paik, kust
saadakse ainet, mis on vajalik
tähtedevahelistel lendudel
ja annab selle tarvitajale
psüühilised võimed ja
pikaealisuse.

Ursula K. Le Guin

TAVAHIND

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Eva Luts, Krista Kaer
368 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 49656
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Euroopa
Vabariik
kevad

© Isak Hoffmeyer

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maria Esko
336 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 47768
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Joost De Vries

MOODNE:AEG

Joost de Vries

Joost de Vriesi (1983) on nimetatud üheks
oma põlvkonna andekamaks kirjanikuks. Ta on
õppinud ajalugu ja ajakirjandust ning töötab
praegu ajakirja De Groene Amsterdammer
asepeatoimetajana. „Vabariigi“ eest pälvis ta
Flandria Kuldse Raamatuöökulli auhinna. Ta
on kirjutanud veel kaks romaani („Clausewitz“,
2010 ja „Vanad meistrid“, 2017) ning esseekogu
„Mälestused võitlustest“, kus küsib muu hulgas, kas
on iroonia meie ajastu haigus, eriti kirjanduses.
„Vabariik“ on selle teema ilukirjanduslik töötlus.

DE
VR IES

Joost De Vries
Vabariik

„Vabariik“ on eelkõige küll satiiriline romaan nüüdisaja akadeemilistest ringkondadest, kuid käsitleb ka pettust ja enesepettust,
armastust ja leina, ajalugu kui teaduse ja loomingu alusmaterjali.
Romaani peategelane on Hitleri-uuringute ajakirja peatoimetaja
Friso de Vos, kelle mentor ja sõber, filosoof ja Hitleri-uuringute
professor Josip Brik ebaselgetel asjaoludel hukkub. Selgub, et
võistluses Briki mantlipärija positsioonile on Frisol konkurent –
Philip de Vries. Järgnevad sündmused meenutavad spioonifilmi
või vahest pigem selle pastišši.

Virginie Despentes

Täna on ta töötu ja kodutu, kes
peatub järgemööda kunagiste
sõprade juures ning jääb ilma
oma ainsast maisest varast:
varalahkunud ja ülikuulsa
muusikust sõbra Alex Bleachi
intervjuudest iseendaga.

21.90

KLUBIHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maria Esko
336 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 49618

VERNON SUBUTEX 1

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

18.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Urmas Alas
608 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 49885

29.90
KLUBIHIND

23.90

ILUKIRJANDUS
KINGFISHER HILLI MÕRVAD
Uus Hercule Poirot’ lugu
Sophie Hannah

Maailma nupukaim detektiiv Hercule Poirot naaseb Sophie Hannah’ romaanis
„Kingfisher Hilli mõrvad”, et lahendada uus põrgulik müsteerium.
Poirot sõidab Richard Devonporti palvel elitaarsesse Kingfisher Hilli
elurajooni tõestama, et Richardi kihlatu Helen ei tapnud tema venda Franki.
Juba bussis hakkab juhtuma ülimalt kummalisi asju, mis tekitavad Poirot’s
kahtlusi. Tema hirmud leiavad kinnitust: esimene mõrv ei jää viimaseks ja tal
tuleb hakata kahtlusaluseid ükshaaval välistama.
Ajal, kui süüdimõistetud Helenit ootab võllas, püüab Poirot ohtrate
keerdkäikude kiuste välja selgitada, kes ja miks õigupoolest mõrvas Frank
Devonporti, keda kõik armastasid.
SOPHIE HANNAH on rahvusvahelist tunnustust võitnud autor, kelle sulest
on ilmunud mitmeid menukaid psühholoogilisi põnevikke. Tema romaane
on avaldatud enam kui 51 riigis ja nende järgi on tehtud telefilme. Agatha
Christie pärandifondi heakskiidul avaldab ta Hercule Poirot’ romaane.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
280 lk, pehme köide
140 × 210 mm
KOOD 49939

TAVAHIND

21.90

KLUBIHIND

17.90
MACBETH

Jo Nesbø

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sigrid Tooming
488 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 49625

TAVAHIND

26.95

KLUBIHIND

21.50
Jo Nesbø põnevikul „Macbeth” on Shakespeare’i näidendi
kondikava ja tegelased, aga sündmustik on viidud 1970.
aastate nimetusse troostitusse tööstuslinna.
Korruptiivne politseiülem Kenneth on juhtinud linna
moraalse laostumise mülkasse. Tema surma järel tekib loo
tus, et linna elujärg hakkab paranema, kui politseiülemaks
kutsutakse aus ja põhimõttekindel Duncan.
Politseinikud Macbeth ja Duff, noorpõlvesõbrad, kes
kasvasid koos üles lastekodus, on paistnud silma võitluses
rivaalitsevate narkojõukudega. Nüüd konkureerivad mõlemad
samale kõrgele ametikohale. Samal ajal punub Lady, Mac
bethi elukaaslane ja mõjukas kasiinoomanik, enda ja oma
armastatu jaoks auahneid ja mõrvarlikke plaane.
Kõige taustal tegutseb narkoparun Hekate, Nähtamatu
Käsi, kes on harjunud oma tahtmist saama ja mängib ini
meste nagu malenuppudega.

LÜLLIKIVI

IV osa Freyja ja
Huldari sarjast
Yrsa Sigurðardóttir

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
352 lk, pehme köide
130 × 200 mm
TAVAHIND
25.90
KOOD 50171
KLUBIHIND

20.90
Üsna Reykjavíki külje all seisab konarlikul ja kõledal
laavaväljal Lüllikivi nime kandev kaljurahn. Kunagi hukati seal
kurjategijaid, nüüd aga käivad seda kohta vaatamas turistid.
Käivad kuni hommikuni, mil kaljult leitakse poodud mees …
Mehe rinda löödud nael kinnitab, et tegemist ei ole
enesetapuga. Tema luksuskorterisse saadetud politseinikke
ootab ees veel üks mõistatus – keegi on sinna viinud ja
üksipäini jätnud nelja-aastase poisipõnni. Poiss ei paista
ohvriga kuidagiviisi seotud olevat, tema vanemaid ei leita
ja lapse joonistuste järgi võiks arvata, et ta on olnud millegi
kohutava tunnistaja.
Uurija Huldar hakkab jahtima
Taastapjat, temaga keerulistes
suhetes olev lastepsühholoog
Freyja aga otsima poisi va
saadaval
nemaid, ning tasapisi tulebki päevavalgele vägivalla, päratu
rikkuse ja kättemaksuga täidetud karm sündmusteahel …
„Lüllikivi” on neljas osa Freyja ja Huldari sarjast.
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MART LAARI RAAMATUD
VÕIDUJOOKS AJAGA
Vaadates Eesti poolt taasiseseisvumise järel läbi käidud
teed, tundub see tagantjärele igati loomulikuna,
lausa enesestmõistetavana. Tegelikult polnud selles
midagi enesestmõistetavat. NATOsse kutse saamist
peeti võimatuks nii Eestist väljaspool kui Eestis endas.
Pidasid ka paljud neist, kes praegu räägivad mehise
häälega NATOst kui Eesti julgeoleku tagajast ning
vajadusest kulutada vähemalt kaks protsenti rahvuslikust
koguproduktist riigikaitsele. Saulustest on Paulusi ikka
saanud, see polnud ajaloos esimene kord. Aga ikkagi oli
tegemist uskumatu pingutusega, mille võimalikkusesse
selle toimumise hetkel pea keegi ei uskunud. Mine tea,
vahest suudabki Eesti kõige rohkem hetkedel, kui tema
võimalustesse ei usu keegi?
Minu mälestuste esimene osa „Pööre” kirjeldas
„Isamaa” esimese valitsuse ajal tehtud lahtirebimist idast
ja pööret läände. Midagi sarnast tehti teoks ka 1918.
aasta iseseisvumise järel, kuid kahjuks ei suudetud seda
pöördumatuks muuta ning kakskümmend aastat hiljem
kaotas Eesti pikaks ajaks iseseisvuse. Suutsime selle
siiski uuesti tagasi võita ja pöörde läände taas sooritada.
Eelmisest kogemusest teadsime aga, et see võib uuesti
ohtu sattuda, kui tehtud pööret mitte tagasipööramatuks
muuta. Kuidas see toimus, räägib minu mälestuste teine
osa „Ajaga võidu”. Küsimus oli lühidalt öeldes selles, kas
meile antud aeg saab enne otsa või suudame NATO uksest
sisse pääseda, enne kui Vene karu jala ette paneb. Luureja diplomaatilist ressurssi kasutati meie NATOga liitumise
ärahoidmiseks aga teatavasti ohtralt. Kuidas sellest jagu
saime, sellest mu mälestuste teine osa räägibki.
Nüüd teame ka, milliseid meetodeid Venemaa on
valmis kasutama, et oma naabrite NATOle liginemistki
tõkestada. See oli võidujooks ajaga ja me jäime selles
peale.
Mart Laar

TAVAHIND

24.90
KLUBIHIND

19.90
Kirjastus Read
342 lk, kõva köide
174 × 247 mm
KOOD 730520

AJAGA VÕIDU
Mälestusi II
Mart Laar

Mart Laari mälestuste teine osa on pühendatud „Isamaa”
teisele valitsusele aastatel 1999-2002.
See oli aeg, mil Eesti pööre idast läände muutus
pöördumatuks transatlantiliste struktuuridega ühinemise
teel. Eestile oli saatuslikult oluline libiseda NATO uksest sisse,
enne kui Vene karu selle kinni jõuab lüüa. NATO laienemise
ümber käis äge heitlus erinevate riikide vahel ja sellestki on
raamatus juttu. Räägitakse ka e-riigi ehitamise algusest ja
vastuseisust sellele. See on raamat julgetest otsustest ja
suurtest riskidest, aga ka möödalaskmistest ja valusatest
kaotustest. See on raamat meeleheitlikust võidujooksust
ajaga, mille me võitsime.

JÕULURIIK

PÖÖRE

Vabadussõja esimesed
50 päeva

Mart Laar
Mart Laari mälestuste I osa
„Pööre” annab ülevaate Isamaa
valitsuse tegevusest 1992–
1994. Raamatus kajastatakse
neil aastatel Eesti ühiskonnas
tehtud põhimõttelisi muudatusi
ning pööret idast läände, sel
lega seotud raskusi ja väljakut
seid. Muu hulgas tehakse juttu
panganduskriisist ja rublamüü
gist, Iisraeli relvade hankimisest
ning Vene vägede väljaviimisest.
Raamat on illustreeritud arvu
kate fotode ja dokumentidega
autori eraarhiivist.
19.90

400 lk, pehme köide, 165 × 240 mm
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Jõuluriik kirjeldab päev-päevalt
Vabadussõja esimest 50 päeva ja
sellele vahetult eelnenud sünd
musi novembris. Raamat ilmub
Vabadussõja alguse sajandaks
aastapäevaks. Peatähelepanu on
Eestis toimunul, aga tähelepanu
pööratakse ka Soome, Läti ja
Venemaa sündmustele. Raama
tus käsitletakse mitutki seni tihti
lugejast mööda libisenud seika,
üritades edasi anda nende aegade
võlu ja valu.

TAVAHIND

Kirjastus Read
KOOD 963461

Mart Laar

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND

Kirjastus Read

460 lk, kõva köide, 150 × 300 mm
KOOD 963492

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee.
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

17.90

KLUBIHIND

13.90

LASTELE
MINU LEMMIKPILTIDEGA
LOOMARAAMAT
See elavate piltidega loomaraamat on mõeldud kõige väiksematele, et
äratada ja toetada nende huvi eluslooduse avastamisel: loomabeebid,
nende emad-isad, elupaigad, häälitsused, jäljed, liikumisviisid jm.
Tänu äraarvamisküsimustele ja 60 klapiga aknakesele pakub raamat
väikestele raamatusõpradele lustlikku avastamisrõõmu keset mängu.
250 sõna, 200 fotot ja lõbusat joonistust, mis õpetavad ümbritsevat
vaatlema ning aitavad mõista ja rikastada sõnavara. Alates 2. eluaastast.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots
20 lk, kõva köide, 225 × 263 mm
KOOD 49038

TAVAHIND

18.60

KLUBIHIND

14.90
IGALÜHEL
OMA
STIIL!

KAPTEN ALUSPÜKSI SEIKLUSED

Dav Pilkey

Saage tuttavaks George’i ja Haroldi, kahe TOHUTU kujutlusvõimega neljanda
klassi poisiga. Neile meeldib vempe visata, sellest veel rohkem naudivad nad
ainult koomiksiraamatu kirjutamist enda loodud superkangelasest, kelle nimi
on Kapten Aluspüks. Aga seda ei oska nad küll oodata, mis juhtub siis, kui
nende koomiksiraamatu tegelane ellu ärkab!
„Kõigile lõbujanustele rüblikutele, kes pole kunagi tahtnud raamatuid lugeda.”
– School Library Journal
„Pilkey huumor on terav ja särav, see pakub vanematele sama palju rõõmu kui
noortele lugejatele.”
– Parents’ Choice Foundation
„Üks viiest raamatust, mida kõik lapsed peaksid lugema.”
– Healthy Family Matters
DAV PILKEY on sündinud 1966. aastal Clevelandis Ohios. Ta on kirjutanud
ja joonistanud üle neljakümne lasteraamatu, mitmeid neist on tunnustatud
auhindadega. Tema romaanide ebatavaline stiil on loodud julgustamaks laste
vaoshoidmatut loovust. Tema lood on osaliselt autobiograafilised ja tegelevad
universaalsete teemadega, hoides au sees sõprust, sallivust ja heasüdamlike
võitu.
TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jüri Kolk
144 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 49670

16.70

KLUBIHIND

12.90
11/2020
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MITMESUGUST
ILUSAD SUURED
TÜDRUKUD

MILLES ON SÜÜDI
TABURET?

Kaire Vilgats, Dagmar Oja

Tanja Mihhailova-Saar,
Üks meie
Jaana Maling

Kaks naist, Kaire ja Dagmar
– üle Eesti kuulsad särtsa
kad bäkilauljad, volüümikate
kehadega hellahingelised
naised ja andunud emad, kes
on oma naiseliku olemuse ja
kaaluka keha aktsepteerimise
teekonnal omandanud meedia
abil omamoodi ikooni tähen
duse. See on avameelne lugu
kahe silmapaistvalt andeka
suure tüdruku eneseotsingu
test muusikas ja igapäevaelus.

aja
suurtest
See on Tanja lugu - lugu suur
test
ja imepisikestest lavadest,
kirjanikest
publikusse lennanud kingadest

The
New pealt
York Times
ja selja
lõhki kärisenud
Book Reviewtagasilöökidest,
kostüümidest,

TAVAHIND

Kirjastus Pilgrim

19.90

160 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 099290

KLUBIHIND

15.90

NASTJA MAAGILINE
2021

Kirjastus Pilgrim

suurtest õnnestumistest ja
rõõmupisaratest. Aga eelkõige
on see lugu Kohtla-Järve tüd
rukust, kelle suureks unistu
seks oli lauljaks saada. Ja kui
midagi väga-väga tahta, võib
juhtuda, et elu pakub sulle
rohkem, kui sa tahta
TAVAHIND
oskasidki…
23.90

240 lk, pehme köide, 160 × 220 mm

KLUBIHIND

19.90

KOOD 099337

TAROSKOOP 2021

Kirsti Timmer

Maria Angel, Kristiina
Genno

Peale aastaennustuse kahe
teistkümnele tähemärgile leiad
sellest raamatust ka nõuan
deid, kuidas tuua maagia abil
oma ellu muudatusi, kuidas
puhastada enda ja end ümb
ritsevat energiat, kuidas leida
üles armastus ja kuidas kasu
tada härra Kuud enda heaolu
huvides. Kirsti Timmer kutsub
sind oma maagilisse maailma,
võta selleks aeg, tule kaasa ja
sa ei kahetse!

Selgeltnägija Nastja räägib,
mis meid 2021. aastal ees
ootab. Kuidas mõjutab meie
elu koroonaviirus? Mis juhtub
tööelus ja milliseks kujunevad
rahaasjad? Milliseks arenevad
suhted ja kellel on lootust leida
armastust? Siit kaante vahelt
leiate horoskoobi, mis on tava
pärastest horoskoopidest kolm
korda täpsem – iga päikesemärk
on jaotatud kolmeks dekaadiks.

TAVAHIND

TAVAHIND

6.90

Kirjastus Fookus Meedia

228 lk, pehme köide, 148 × 200 mm
KOOD 685040

240 lk, pehme köide, 135 × 200 mm

KLUBIHIND

6.50

KOOD 167015

LIIGA PALJU, AGA EI
KUNAGI KÜLLALT

Valeri Karõšev

Selle raamatu loomise idee
sündis uurimisisolaatoris,
mida tuntakse kui Butõrkat.
Autor, Moskva advokaat,
kohtus seal oma tuntud „sea
duslikust vargast” kliendiga
ja pidi muu hulgas kuulama
tema arutlusi kuritegevusest,
selle rollist ühiskonnas ja
riigis. Pika avameelse jutu
ajamise lõpus ütles „seaduse
tundja” advokaadile ootama
tult: „Sa võta kätte ja kirjuta
sellest ilma ilustamata.”

Mary L. Trump

See on avameelne portree USA
presidendist Donald J. Trumpist
ja teda kujundanud perekonnast.
Mary L. Trump, ametilt kliini
line psühholoog, Donaldi ainuke
vennatütar, heidab valgust nende
perekonna tumedale ajaloole, et
selgitada, kuidas tema onust sai
mees, kellest on nüüdseks kuju
nenud oht kogu maailma tervis
likule seisundile, majanduslikule
turvatundele ja ühiskondlikule
korraldusele.
TAVAHIND

Tõlkinud Martin Kirotar
224 lk, kõva köide, 153 × 235 mm
KOOD 696604
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23.90

KLUBIHIND

19.90

KLUBIHIND

15.90

VENE MAFFIA
1991-2019

Kuidas minu perekond lõi maa
ilma kõige ohtlikuma mehe

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

19.90

Kirjastus Jes

TAVAHIND

Kirjastus Rahva Raamat

Tõlkinud Vladimir Redpap
398 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 615089

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee.
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

20.90
KLUBIHIND

16.90

MITMESUGUST
ROWAN ATKINSON

VÕTKU HOMME
MIND VÕI SAATAN

Andreas Pittler

Mihkel Raud

Üks meie
aja suurtest
kirjanikest

Rowan Atkinson on üks meie
ajastu säravamaid koomikuid.
Eesti telepublik tunneb teda
eelkõige Mr Beani rollis, lisaks
on ta vaatajaid naerutanud
ajaloolise komöödiasarjaga
„Blackadder” ja James Bondi
parodeeriva filmisarjaga
„Johnny English”. Kuid kas
teadsite, et oma pika karjääri
jooksul on ta avaldanud muu
sikat, näidelnud teatrilavadel
ning mänginud ka surmtõsist
detektiivi?

See raamat lammutab tükki
deks ja paneb kokku suhete
loomise, hoidmise ning lõhku
mise kunsti. Autor räägib oma
suhetest
naistega
The
New York
Timestalle omase
otsekohesuse
Book Reviewja armutu
eneseirooniaga ning annab
sissevaate isiklikku ellu, mida
saadavad lõputud ebaõnnes
tumised ja õnneotsingud.
Humoorikas ja mihkelrauali
kult mahlases stiilis jutustatud
loos näeb oma peegelpilti iga
lugeja.
TAVAHIND

TAVAHIND

Kirjastus Paradiis

Tõlkinud Anne Arold
240 lk, pehme köide, 140 × 205 mm
KOOD 741236

20.90
KLUBIHIND

16.90

VANA TALLINNA
PÄRIMUSED JA
TÕSILOOD

24.90

Kirjastus KAVA

304 lk, pehme köide, 135 × 215 mm

KLUBIHIND

19.90

KOOD 730452

PÕLETIKULISE
REUMA
LOODUSLIKUD
RAVIVIISID

Jüri Kuuskemaa

Dr Andrea Flemmer

See on teejuht vana Tallinna
olude ja pärandi juurde, mõtes
tades olulisi nähtusi, sündmusi
ja objekte. Otsekui hüpates üle
ajajõe kivilt kivile, jõudmaks
algusaegadest tänaseni.
Lugude valikusse on koondatud
varem ajakirjanduses ilmunud
tekste, millest osa on täiendatud
või põhjalikult ümber kirjutatud.
Mõned pärimused ja tõsilood
on üles tähendatud just selle
raamatu tarbeks.
Kirjastus Hea Lugu

272 lk, kõva köide, 170 × 270 mm
KOOD 601426

TAVAHIND

28.90

KLUBIHIND

23.90

Toitumise kõrval on reuma ravi
miseks veel teisigi looduslikke
meetodeid: külmaravist kuni
liikumisharjutuste ja terven
dava teraapiani radoonikoopas.
Autoril on õnnestunud raama
tusse koondada kõik põletiku
lise reuma ravimiseks mõeldud
looduslikud raviviisid ja selgitada
neid, nii, et ka meditsiinikauge
inimene selles äärmiselt mahu
kas teemas selgust saaks.

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad

Tõlkinud Kadri Metsma
152 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

15.90

KOOD 696628

ARTUR SIRGU ELU
JA SURM

Alam-Kolkaküla kroonika

Artur Sirk kerkis 1930. aas
tate algul vabadussõjalaste
liikumise eesotsas väga noore
mehena Eesti poliitikataeva
säravaimaks täheks ja paisati
siis oma vastaste poolt põrmu,
paljude arvates ka sõna otseses
mõttes tapeti. Autor vaatleb
Artur Sirgu saatust, kirjeldades
ohtratele arhiividokumenti
dele tuginedes sündmusi, mis
hukutasid mitte ainult andeka
rahvajuhi, vaid ka Eesti demo
kraatia ja Eesti riigi.

„Mägrad hernes” on sarja
teine raamat. Kui „Eesti
ümberlõikaja” teemaks oli
võimalus eestlusest põge
neda, ennast n-ö rahvu
seliselt ümber lõigata, siis
seekord vaeb autor võimalusi
Eestit n-ö suureks teha. Kus,
kuidas ja kes peaks seda
tegema ja kas sel on mõtet?
Kas väikerahval on tulevikku?
Nagu ikka on autori firma
märgiks iroonia, mõtisklused
ja sentimentaalsus.

MÄGRAD HERNES

Mihkel Mutt

Kalle Muuli

TAVAHIND

Kirjastus KAVA

384 lk, kõva köide, 165 × 240 mm
KOOD 730445

24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

21.90

Kirjastus Fabian

206 lk, pehme köide, 142 × 205 mm
KOOD 952207

Sellel leheküljel raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee.
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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JÕULUKINGIKS
VÄIKE HEADE
MÕTETE RAAMAT

METSAVAIMU
HEATEGU

Koostanud Heiki Raudla

Sada eesti muinasjuttu
Üks meie
metsast
ja meist

Eesti ühe järjepidevaima
aforismikoguja Heiki Raudla
kogumikust leiab peale aforis
mide üsna palju ka vanasõnu
– on ju needki oma olemuselt
aforismid, lihtsalt autorid pole
teada. Peale nende on raamatu
koostaja välja valinud ka veidi
pikemaid mõtteavaldusi ja
dialooge, mis kõlavad peaaegu
nagu anekdoodid või mõis
tujutud. Kogumik kõigile, kes
hindavad sõna ilu ja vaimukat
mõtet.

Koostanud
Risto Järv
aja
suurtest
Folklorist
Risto Järv on Eesti
kirjanikest
Rahvaluule Arhiivist välja

The
New York
otsinud
sadaTimes
metsaga seotud
Book
Review
lugu
ning
need tänapäeva
lugejale ümber jutustanud.
Siin on muinasjutte metsast,
inimestest, loomadest ja
üleloomulikest olenditest.
Kogumikus leidub selliseidki
jutte, kus juhtub mõndagi
hirmsat.
TAVAHIND

22.90

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
432 lk, kõva köide, 140 × 160 mm
KOOD 50201

18.90

KLUBIHIND

14.90

SAAREMAA RALLI*

Kirjastus Varrak
384 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
Kordustrükk
KOOD 50256

KLUBIHIND

17.90

MEIE KODUDE
KRAAM*

Alver Kivi

Mirjam Peil

Spordiajakirjanik Alver Kivi
annab raamatus aasta kaupa
ülevaate kõigist seni toimunud
rallidest, rõhutades igale ral
liaastale näo andnud sündmusi
– võite ja avariisid, rekordeid
ja kurioosumeid. Sõna saavad
ka korraldajad ja mitmekordsed
võitjad ning arutletakse ralli
tähtsuse üle Saaremaa majan
dusele. Haruldase ja rikkaliku
fotomaterjaliga raamatu lõpu
osas on toodud ralli statistika.

Kunstiajaloolase Mirjam Peili
välja valitud asjad on pärit 19.
sajandi lõpukümnendeist Teise
maailmasõja alguseni. Selle aja
eesti kodu puhvetkapis peitusid
Lorup ja Langebraun, raamatu
riiulil seisid Nobeli laureaadid
ja Taska köites „Kalevipoeg”,
kohvilaual oli fileepitsist lina ja
kirjutuslaual marmorist jalaga
lamp, köögis Tallinna vaatega
plekist purgid. Neist kõigist on
raamatus juttu.
TAVAHIND

TAVAHIND

Kirjastus Koolibri
360 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 045602

29.90
KLUBIHIND

23.90

Kirjastus Hea Lugu
176 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 601563

NII MUUSEAS*

Jimi Hendrixi elulugu

Philip Norman

Woody Allen – koomik, muusik,
kirjanik, näitleja ja filmirežis
söör – on üks meie aja suuri
maid filmitegijaid. Kauaoodatud
mälestusteraamatus pakub ta
brutaalselt ausa sissevaate oma
ellu.

Pool sajandit pärast Jimi
surma vaid 27-aastasena
tunneme teda endiselt kui
ainulaadset muusikut. Raamat
kirjeldab Jimi päritolu, teed
eduni mõlemal pool ookeani
ning jõuab päevadeni, mil
kõik hakkas kiiva kiskuma.
Püütakse lahti harutada
traagilise lõpuni viinud sünd
muste sasipundart. Võrratu
meisterlikkusega kirjuta
tud elulooraamat on ühtlasi
20. sajandi 60ndate aastate
haarav kroonika.

Pärast rasket algust möö
duvad kuuskümmend aastat
professionaalseid kukerpalle
tele- ja filmitööstuses maailma
tuntuimate filmitähtede plejaadi
saatel, eraelus aga vahelduvad
romansid, elukaaslased ja abi
kaasad.
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18.90
WILD THING*

Woody Allen

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Eda Ahi
384 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 603437

22.90

KLUBIHIND

TAVAHIND

34.90

KLUBIHIND

27.90

Kirjastus Koolibri
Tõlkinud Kaisa Ling
400 lk, pehme köide, 143 × 215 mm
KOOD 045503

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

TAVAHIND

32.90

KLUBIHIND

26.90

JÕULUKINGIKS
KAHEL LAHTISEL KÄEL
Liisi Ojamaa
Andres Aule ja Doris Kareva koostatud raamat, millesse on koondatud Liisi Ojamaa
(1972–2019) varem ilmunud ja seni ilmumata looming.
Liisi luuletustes on tema elu, paigad, mida ta armastas, inimesed, keda ta leidis, armas
tas või kaotas, ja Tallinn, see linn, mille tänavatel ta paljajalu käis ja mille õhku ta hingas.
Liisi paiku Tallinnas on fotodel püüdnud tabada Kaisa Kaer, Liisi portree autor on Marko
Mumm ja raamatu eessõna on kirjutanud Doris Kareva, kes iseloomustab luulekogu järgmi
selt:
„„Kahel lahtisel käel” toob uuesti lugejani kõik Liisi Ojamaa seni ilmunud luulekogud.
Raamatu viimane osa, postuumselt ilmuv „Hämara hääl” hõlmab ajakirjanduses ilmunud
luuletekste ning umbes poolt tema seni ilmumata luulest, mis on leitud kaustikutest,
märkmetest, käsikirjadest, arvutitest, koolivihikute kuivatuspaberitelt, papp
kasti põhjast riiete alt või erakirjadest. Arvatavasti on mõni luuletus jäänud
TAVAHIND
27.90
lõpetamata, kuid koostajate valik ei põhinenud lõpetatusel. „Hämara häälde”
on valitud tekstid, kus ka ütlemata jäänu kohalolu on selgesti tajutav.”

KLUBIHIND

22.90

Kirjastus Varrak
600 lk, kõva köide, 160 × 220 mm
KOOD 50133

KOERTEPARK

MURA

Sofi Oksanen

Leegitsevad mälestused

Alexandra Lapierre

Mitmel ajatasandil kulgev
romaan Ukraina iseseisvus
aastatest, üheksakümnendate
Eestist ja tänapäeva Helsingist,
elust ühiskonnas, mida valitseb
korruptsioon. „Koertepark” on
loetav kui Euroopa lähiajalugu
vaatlev realistlik romaan ja
ühtlasi ka kui psühholoogiline
põnevik. Eelkõige on see aga
inimlik lugu lojaalsusest ja
armastusest, oma lapsed
kaotanud naisest ja valede jõust.

Erakordse saatusega naine
20. sajandi Venemaa tormiste
ajaloosündmuste keerises
– vene päritolu aristokraat
Maria Zakrevskaja, proua
Benckendorff, paruness Budberg
ehk lihtsalt Mura. Eestis tuntud
kui Jäneda viimane mõisaproua,
oli Mura ühtaegu Briti sala
agendi armuke, Maksim Gorki
muusa, H. G. Wellsi kallim
ja Londoni haritlaskonna
loominguline innustaja.
TAVAHIND

24.90

Kirjastus Varrak
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 49588

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Madis Jürviste
640 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 48789

Kutsika valikust koera
vanaduspõlveni

Kaasteeliste meenutusi

Koostanud Ene Ojaveski

Aivo Oblikas

Kuidas sai Rainer Härmist 1990.
aastate Eesti kuulsaim telekokk
Jazz? Millist elu elati eelmise
sajandi lõpu legendaarseimas
restoranis Eeslitall? Millistes
ansamblites ja kellega koos Jazz
pilli mängis? Millest koosneb
Jazzu kuulus barbecue-kaste?
Tööst restoraniköögis ja sellega
kaasnevast stressist ning alko
holist, aga ka lõbusatest juh
tumistest räägivad avameelselt
Jazzu sõbrad.

Raamatus on pikemalt käsit
letud õige kutsika leidmise ja
valimise temaatikat, samuti
koera arengu erinevaid etappe
ja sellega kaasnevaid probleeme
ning eripärasid. Veel tuleb juttu
koolitusest ning koeraga ühise
keele leidmisest. Nõuandeid
illustreerivad näited elust,
mis aitavad loetavat paremini
mõista. Raamatu autor Aivo
Oblikas on koerte koolitamisega
tegelenud juba üle 20 aasta.

TAVAHIND

26.90

KLUBIHIND

10.40

KLUBIHIND

22.30
NÕUANDEID
KOERAOMANIKULE

TELEKOKK JAZZ JA
TEMA INIMESED

Kirjastus Varrak
208 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 48871

27.90

TAVAHIND

21.25

Kirjastus Varrak
296 lk, kõva köide, 168 × 215 mm
KOOD 34768

KLUBIHIND

17.00
11/2020
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JÕULUKINGIKS
HARRY POTTER JA
TARKADE KIVI

HARRY POTTER
JA SALADUSTE
KAMBER

Illustreeritud väljaanne

Üks meieväljaanne
Illustreeritud

J.K. Rowling

J.K. suurtest
Rowling
aja
Kui
väike närudes majahaldjas
kirjanikest

Esimene illustreeritud välja
anne J.K. Rowlingi maagilisest
klassikateosest on täis imelisi
värvipilte, mille autor on Jim
Kay. Raamat, mis sobib nii
andunud fännidele kui ka
uutele lugejatele. Harry Potteri
elu muutub igaveseks tema
üheteistkümnendal sünnipäe
val, kui ta saab kirja jahmatava
uudisega. Harry ei tea veel, et
ta on võlur ning et võlurid olid
ka tema surnud ema ja isa…

Dobby ilmub Privet Drive’i majja

The
New YorketTimes
ja hoiatab,
Harry Potter
ReviewSigatüükasse,
ei Book
tohi naasta

kahtlustab Harry, et selle taga
võib olla tema vana vaenlane
Draco Malfoy… Imeliste illust
ratsioonide autor Jim Kay loob
vapustavalt üksikasjaliku võlu
rite maailma selles J.K. Rowlingu
klassikalise sarja teise raamatu
illustreeritud väljaandes.
TAVAHIND

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
247 lk, kõva köide, 226 × 267 mm
KOOD 346525

28.90

KLUBIHIND

25.00

ÕUDUSTE KOOL

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer, Kaisa Kaer
272 lk, kõva köide, 226 × 267 mm
KOOD 48550

Grigori Oster

Vene lastekirjanik Grigori
Oster kuulas latejutte stii
lis „Ühel mustal-mustal ööl
lendas musta tuppa must-must
kinnas...”, mõtiskles ja jõudis
otsusele, et tema kirjutab hoo
pis paremaid jutte kui harimata
tatikad – hirmsamaid ja pealegi
kooli teemadel. Tulemuseks on
väike, aga naljakas kogumik
lastejutte – just selline, mida
erilise mõnuga fännavad poisid
vanuses 7-10 aastat.

Käesolev raamat keskendub
kommisömiootikale ehk kom
mide söömise teadusele. Saame
teada kommide söömise põhi
tarkused ja jaotamispõhimõtted
ning õpime vajadusel ka komme
remontima! Oster küsib: „Mida
vajab inimene igapäevaelus
rohkem? Kas maitsetuid ham
baid või magusaid komme?” Ja
vastab ise: „Igaüks, kel tuleb
valida kommide ja hammaste
vahel, valib kommid.”

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ilona Martson
188 lk, kõva köide, 195 × 250 mm
KOOD 21300

TAVAHIND

15.80

KLUBIHIND

12.60

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ilona Martson
96 lk, kõva köide, 195 × 250 mm
KOOD 49663

KÜPSETAJA
KÄSIRAAMAT

KLUBIHIND

11.10

Mälestused ja päevikukatked

Johannes Käbin

Raamat õpetab samm-sam
mult, kuidas valmistada pärmi-,
juuretise-, mure-, puru-, leht-,
biskviit- ja keedutainast ning
toorjuustukooke ja beseeküp
setisi. Peamiselt sisaldab see
magusate küpsetiste retsepte,
kuid peaaegu iga tainaliigi kohta
on toodud ka üks soolane küp
setis. Lisaks leiab nippe ja soo
vitusi, kuidas tainategu paremini
õnnestuks või mil moel retsepti
põnevamaks muuta.

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 35239

13.90

AASTATE JA
KAUGUSTE TAGANT

Eva Pärtel

11/2020

KLUBIHIND

25.00

KÕRGEM
KOMMITEADUS

Grigori Oster

18

28.90

TAVAHIND

22.25

KLUBIHIND

17.80

Johannes Käbini poeg Eduard
on avaldamiseks ette valmis
tanud isa palju kõmu tekitanud
mälestused, millele lisanduvad
ka väljavõtted Käbini päeviku
test 1970. aastate lõpust kuni
1990. aastateni. Mälestused
on kirjutatud mitmes etapis ja
hõlmavad aega autori lapse
põlvest kuni 1950. aastateni,
mõne vaatega ka hilisemasse
aega. Lisatud on ajaloolase
Olev Liiviku joonealused kom
mentaarid.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Veronika Einberg
384 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 48352

TAVAHIND

26.90

KLUBIHIND

10.40

KALENDRID
Kalender Sõbrad
Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010281
TAVAHIND

3.49

KLUBIHIND

2.99

Kalender Kassid
Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010282

Komplekt:

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU
I JA II OSA

I. Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja
Eesti vabastamine
II. Kaitsesõda piiride taga ja lõpuvõitlused
A. Pajur, H. Lill, L. Vahtre, P. Kaasik, T. Nõmm ja
T. Minnik, T. Tannberg, T. Hiio, U. Salo

3.49

KLUBIHIND

2.99

Kalender
Eesti maitsed.
Nami-nami

„Eesti Vabadussõja ajalugu” on kaheköiteline. Esimeses köites
antakse ülevaade Vabadussõja eelloost, olukorrast sõja eel,
taganemisest ja vastupealetungist ning kevadistest lahingutest,
mis olid eriti rasked Lõunarindel. Ajaliselt jõuab käsitlus
esimese köite lõpuks 1919. aasta maikuu keskpaika. Seda osa
Vabadussõjast võiks tinglikult nimetada sõjaks Eesti pärast.
Teises köites kirjeldatakse Eesti vägede võitlusi väljaspool
Eesti piire, mille käigus jõuti Petrogradi ja Riia alla ning
Pihkva ja Jēkabpilsi taha. Omaette peatüki moodustab sõda
Landeswehriga, samuti rahuläbirääkimised Tartus. Seda perioodi
Vabadussõjast võib tinglikult nimetada sõjaks rahu nimel.
Teos on kirjutatud ajaloolist tõde silmas pidades ja selle
poole püüeldes. Raamatu mõlemad köited on illustreeritud pea
800 foto ja ligi saja kaardiga.
Kirjastus Varrak
560 + 551 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 334537

TAVAHIND

Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010283

TAVAHIND

3.49

KLUBIHIND

2.99

Edda Pauksoni
horoskoobi
kalender
Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010284

TAVAHIND

3.49

TAVAHIND

38.00

KLUBIHIND

32.90

KLUBIHIND

2.99

2021

Koduaia kalender

MAAILMA AJALUGU
Ürgajast infoajastuni

Philip Parker

KALENDER

Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010285
TAVAHIND

3.49

31.90

KLUBIHIND

21.90

2021

2.99

12 pilti koduaedadest

2021

Metsaelu kalender

KALENDER

Kirjastus Autor
24 lk,
pehme köide
197 × 210 mm
KOOD 9010286

TAVAHIND

3.49

KLUBIHIND

2.99

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

Fotod: Ave Kruusel

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

TAVAHIND

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

KLUBIHIND

2021

Selles kompaktses ülevaatlikus
teejuhises meie tsivilisatsiooni
ajalukku on käsitlemist leidnud 350
maailma ajaloo pöördepunkti.
Ajaloolised hetked ja liikumised
elustuvad fotode, kaartide ja võrratute
maalide abiga. Jälgi inimkonna
teekonda ning avasta kõige olulisemad
mõtlejad, juhid, ideed ja leiutised, mis on meie maailma
kujundanud.

12 ilusat pilti
loomadest

11/2020
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Hea klubikaaslane,

Aitäh, et oled
meie klubi liige!
Klubiliikmena on sinu eelisteks:
•

Igakuine klubiraamat poehinnast 30% soodsam

•

Kõik kirjastuse Varrak raamatud 20% soodsamad

•

Kui tahad tellida Varraku raamatuid, mis ei ole
käesoleva kuu klubiajakirjas, saad seda teha
www.varrak.ee, seal on sisse loginud klubiliikmele
hinnad samuti 20% soodsamad

•

Igakuised eripakkumised kuni 60% soodustusega

•

Klubiraamatu ja valikraamatu ost annavad
boonuspunkte, mida saab kasutada rahana

•

Kord kuus jõuab sinuni tasuta raamatuajakiri
värske raamatuvalikuga

•

Uued hittraamatud erinevatelt kirjastustelt
soodsama hinnaga kui raamatupoes

•

Mugav võimalus kodust väljumata raamatuid

Jõulumuusika festival
28.11.2020–6.01.2021
Kauni muusikaga imeline jõuluaeg
kirikutes ja mõisates-muusikasalongides üle Eesti!
JÕULUOOTUSED
Esimene, teine ja neljas advent
L, 28. november 2020 Jaani kirik, Tartu
P, 29. november 2020 Oleviste kirik, Tallinn
L, 5. detsember 2020 Rootsi-Mihkli kirik, Tallinn
P, 6. detsember 2020 Maarja-Magdaleena kirik, Rapla
P, 20. detsember 2020 Rootsi-Mihkli kirik, Tallinn
JÕULUD MAARJAMAAL
Traditsioonilised aastalõpukontserdid
E, 28. detsember 2020 Jaani kirik, Tartu
T, 29. detsember 2020 Jaani kirik, Tallinn
LÕPPKONTSERT
Kolmekuningapäev ja õigeusu jõulud
K, 6. jaanuar 2021 Keila-Joa loss Schloss Fall, Harjumaa

tellida ja ilmuvaga kursis olla
•

Vahvad reisid ja klubiüritused

Lisainfo ja kogu kava: http://www.corelli.ee ja/ ja
www.facebook.com/corellimusic

Facebookis on loodud Suure Eesti Raamatuklubi
sõprade grupp, kus on oodatud lugemismuljed ja
raamatusoovitused, konstruktiivne tagasiside ja
ettepanekud ning nii kodumaise kui väliskirjanduse
uudised. Liitu grupiga ja vahetame arvamusi!
Sinu tagasiside on oodatud, et teha koos paremat
Raamatuklubi!

20
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Tuletame meelde:
Corelli Music pakub Suure Eesti Raamatuklubi
liikmetele soodustust -10% täishinnaga
pileti tavahinnast.
Soodustus kehtib kuni nelja pileti ostmisel ühele
kontserdile eelmüügist. Soodustuse saamiseks
tuleb Piletilevi online süsteemis sisestada (või
müügipunktis nimetada) sooduskood „SERK”.

Suure Eesti
Raamatuklubi
talvereis
12.12.2020
Põhjaranniku kadunud
kalurikülad, Viinistu
kunstimuuseum ja
Marko Matvere kontsert
Tule Raamatuklubiga avastama Põhjaranniku
omanäolisi kohti. Heidame pilgu vanadele
kaluriküladele ja sadamatele, püüame koos aru
saada, kuidas saavad hakkama kunagise rannarahva
järeltulijad ja miks armastavad seda kanti puhkajad.
Külastame kunagisse kalatsehhi kolinud Viinistu
kunstimuuseumi uuenenud püsiekspositsiooni ja
mõtiskleme õhtu lõpetuseks koos Marko Matverega
mere, meremeeste ja ammuste aegade üle.
REISIKAVA:
Väljasõit 9.00 Tallinnast Balti jaamast ja kell 8.00 Tartust
ning Pärnust, kui ka sealt koguneb piisavalt huvilisi.
Sõidame Juminda poolsaare idakaldale. Külastame
näitust „Saladuslik sadam” endises sõjasadamas, mida
tuntakse ka Hara allveelaevade baasina.
Edasi suundume Pärispea neemele. Külastame
Viinistu kunstimuuseumi muljetavaldavat uuenenud
püsiekspositsiooni. Jaan Manitski kunstikollektsiooni
väljapanek tutvustab oksjonitel hinnarekordeid teinud
suurnimede kõrval ka vähem tuntud autoreid.
Seejärel sõidame piki käänulist rannateed Käsmu
kaptenite külla. Jalutame rannas ja külateedel, tutvume
kohalike lugudega. Huvilistel on võimalus väikese summa
eest ronida Käsmu tuletorni, mis on üks kahest Eestis
säilinud puidust tuletornist. Peatuse teeme ka vanas
rannakülas Altjal.
Edasi sõidame Vihula stiilselt renoveeritud
mõisakompleksi pidulikule õhtusöögile. Pool tuhat
aastat vana Vihula mõis ehitati praegusel kujul üles von
Schubertite ajal ligi 200 aastat tagasi.
Peale kehakinnitust läheme Võsule, et panna päevale
sobiv punkt Marko Matvere merelaulude kontserdiga
„Mulle meeldib maa!” (Marko Matvere – laul, kitarr; Peep
Raun – akordion, laul). Kontsert vanadest merelauludestballaadidest jutustab purjelaevanduse kuldajast, mil laevad
olid puust ja mehed rauast. Kontsert kestab ca 1 tund ja 20
minutit ning pärast selle lõppu asume koduteele.
Tallinna jõutakse tagasi orienteeruvalt kell 21, Tartusse
kell 22 ja Pärnusse kell 22.30.

HIND klubiliikmele ja
tema kaaslasele:
99 eurot – alustades reisi
Tallinnast, Väike-Maarjast,
Rakverest, Türilt, Paidest, Tapalt
115 eurot – alustades reisi Pärnust, Vändrast, Tartust, Jõgevalt.
LISATASU eest: 15 eurot – bussis üksinda pingis (piiratud
saadavus, sobib üksi reisivatele ja laiutada armastavatele
inimestele).
HINNAS SISALDUB:
-	 Marko Matvere merelaulude kontsert „Mulle meeldib maa!“
-	 pidulik õhtusöök Vihula mõisas
-	 Viinistu kunstimuuseumi külastus
-	 Hara allveelaevade baasi külastus
-	 suupiste Haral
-	 mugavustega bussisõit vastavalt kirjeldatud kavale
-	 giid-reisijuhi teenused
Rohkem infot leiad https://varrak.ee/category/raamatuklubiuritused/
Registreerumine ja info: GoTraveli e-poes gotravel.ee/serk,
meili teel serk@gotravel.ee või telefonil 6310 126 kuni
22. novembrini või kuni kohti jätkub. Jätame endale õiguse
vajaduse korral kavas muudatusi teha. Reisi korraldab Go Travel.
TASUMINE
30 eurot tuleb tasuda 7 päeva jooksul broneeringu kinnituseks,
ülejäänud summa tasuda hiljemalt 21.11.2020.
TÜHISTAMINE
• Omal soovil tühistamise korral raha ei tagastata.
• Tühistamisel haigestumise tõttu peetakse kinni
broneerimistasu 9 eurot, eeldab reisikorraldaja
kohest teavitamist ning arstitõendi olemasolu.
• Nimevahetus tasuta.
• Kui reisimine pole Covid-19 tõttu detsembris
võimalik, siis lükatakse reis edasi või
tühistatakse. Viimasel juhul kehtivad reisijatele

Bussid liiguvad marsruutidel:
-	 Tallinn – Lahemaa
-	 Tartu – Jõgeva – Väike-Maarja – Rakvere – Lahemaa
-	 Pärnu – Vändra – Türi – Paide – Tapa – Lahemaa

pakettreisidirektiivist lähtuvad tingimused.

11/2020

21

RISTSÕNAD

TAVAHIND

TAVAHIND

6.90

TAVAHIND

2.90

KLUBIHIND

1.90

KLUBIHIND

5.90

KLUBIHIND

2.70

1.80

SILMARÕÕMU RISTSÕNAD 3

EESTI RISTSÕNAD 4/2020

TERAV PLIIATS 11/2020

Need tervelt 75 lihtsat ristsõna
on valitud Nuti Grupi ajakirjadest.
Silmasõbralik tekst ja tavalisest
suuremad ruudud. Lemmikkoostajad:
Rainer Lainemäe, Urve Sõmer, Marko
Laigna, Viljar Kimmel, Jüri Piirisild jt.

Eesti Ristsõnad on Eesti rahva
lemmikristsõnad! Seekordses ajakirjas
ligi 10 menukirjanik Andrus Kivirähki
teemalist ristsõna. Kokku tervelt 50
nauditavat ristõna. Rohkelt auhindu!

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

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780066

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
170 × 240 mm
KOOD 780065

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780051

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.

Varalahkunud eesti luuletaja,
kelle elutöö on koondatud
mahukasse raamatusse.

2.

Intrigeeriv raamat Vene
revolutsioonist ja nõukogude
võimueksperimendist.

3.

1
2

Eesti kultusromaan, mille
ilmumisest möödub 20. aastat,
on „Rehepapp ehk ...”.

3

4.

Märkmik-kalender kõigile
rohenäppudele.

4

5.

Eesti näitleja, kes armastab
väga käsitööd.

6.

Autor, kes Agatha Christie
pärandifondi heakskiidul
jätkab Hercule Poirot’ lugude
kirjutamist.

7.

Vanade merelaulude laulmisega
publiku südamed võitnud
näitleja.

8.

Detsembris loosime kümnele
klubiliikmele välja ...

9.

Frank Herberti kultuslik
ulmeromaan, millest on üle pika
aja ilmunud kordustrükk.

5
6
7
8

9
10

10. Eripakkumises oleva
jõululuuletuste kogumiku on
koostanud ...
11.

„Varraku Ajaviiteromaani” sarja
uusima raamatu autor.

11
12

12. Virgine Despentes’i
romaanitriloogia nimikangelane
on ...

22. novembriks 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.
Oktoobri ristsõna õige lahendus oli „Raamatusõber”. Oktoobri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu
valida Sirje Sepp Pärnust. Õnnitleme!

22
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SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI
PALJU HÄID RAAMATUID!

november 2020

SIIRE VANASELJA:
Käsitöökingituses on
aeg ja pühendumine,
mõte ja käte
soojus.

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

NOVEMBRI KLUBIRAAMAT

KÄSITÖÖKINGITUSED

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:
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

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

ÄRA
UNUSTA!
Viimane
äraütlemise päev on
22. november

KLUBIREEGLID
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.

MAKSTUD
VASTUS
EESTI

VARRAK AS

10134 TALLINN

PÄRNU MNT 67A

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/klubiraamatustarautlemine/
- 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 boonuspunkt = 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.

SAAJA

TASUB
POSTIKULU

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

Luba nr. 1066

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.

Tellija allkiri

13.95

KLUBIHIND

7.00

Klubiliikme number

Tellija ees- ja perekonnanimi

TAVAHIND

JÕUA JÕUA JÕULUAEGA

Koostaja Peep Ilmet

Jõuluaeg on üks ütlemata luuleline aastaaeg. Paljud
kuulevad muidu luuletusi ainult laulusõnadena, aga jõulude
eel hakkavad ka nemad lapsena õpitud jõululaule ja luuletusi
meelde tuletama. Käesolev luuleraamat pakub mitmekülgse
valiku jõuluajaga seonduvaid luuletusi nii toast, õuest kui
ka metsast. Las neid loevad nii lapsed, vanemad kui ka
vanavanemad! Jõuluvanale kindlasti, aga miks mitte ka
üksteisele.

Ei soovi

tellin tk

Lahendasin ristsõna ja osalen loosimises (vt lk 22). Vastuseks sain:

1 boonuspunkt = 1 euro. Ühe tellimuse eest tasumisel saab kasutada
kuni 10 boonuspunkti.

boonuspunkti allahindluse saamiseks.

Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide
130 × 210 mm
KOOD 47584

Tehke rist

11/2020

Raamatu kood

0

1

9

5

Käsitöökingitused

Raamatu pealkiri

Klubiraamatu pealkiri
5

24

Soovin kasutada

tellin tk

Klienditeeninduse telefon 646 0218

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

Klubiraamatu kood

TELLIMISKUPONG 11.2020

OTSEPOST

NOVEMBRI
ERIPAKKUMINE

TAVAHIND

5.00

9.00

USUNDID
JA VAIMSED
ÕPETUSED EESTIS

PÜHAD JA
MÜSTILISED
SÜMBOLID

Reet Hiiemäe

Rahvad, usundid,
müsteeriumid

KOOD 47645

KLUBIHIND

KLUBIHIND

9.00

Kirjastus Varrak
304 lk, kõva köide
160 x 210 mm

17.35

24.20

KLUBIHIND

Mil määral leidub
Eestis kabala,
spiritismi, woodoo
või ka maausuga
tegelejaid? Autor
on folklorist ja
usunditeadlane,
kelle huvikeskmes
on uskumuste
psühholoogiline aspekt
ja rahvapärimus.

TAVAHIND

TAVAHIND

24.10

See on illustreeritud
kokkuvõte inimeste
püüetest selgitada ja
ohjeldada ümbritsevat
maailma. Raamatusse
on kokku kogutud
maailma kõige
võimsamad pühad
märgid ja kujutised.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaja Riikoja,
Marju Algvere
792 lk, kõva köide
165 x 185 mm
KOOD 34140

LOOMADE
ARMUELU
Anke Kuhl, Katharina von
der Gathen
Raamat loomariigi
peentest ja alatutest
võrgutamisnippidest,
geniaalsetest
genitaalidest, väga
targalt planeeritud
tiinusest ja kõige
armsamatest
loomalastest. Kõigile
alates 8. eluaastast.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Pääsuke
144 lk, kõva köide
168 x 240 mm
KOOD 43692

