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Konstantin Päts on meie ajaloos
mänginud niivõrd olulist rolli, et
tema elu on põhjalikult uurinud
mitmed ajaloolased. See raamat
vaatleb aga Pätsi elu läbi uue
prisma. Keskendudes ühele tema
läbivatest ideedest – Soome ja Eesti
vendlusele –, räägib see käsitlus
siiski palju enamast: kogu sellest
pöördelisest ajast ja inimestest oma
ajas.
Täna nii kummalisena tunduv
idee meie kaksikriigist või koguni
kaksikmonarhiast on siiski äärmi
selt huvitav. Päts on riigimehelikult
otsinud meile toetust ja suurust
juurde ainsast mõeldavast kohast.
Eestit ja Soomet võib tõepoolest
vaadelda vennasrahvastena, isegi
kui me oleme olnud noorem vend.
Ka väikevennad saavad ükskord
suureks. Aga mingi lähedustunne
püsib meie kahe rahva vahel läbi
aegade.
Suurepärane, ent samas loomulik,
et selle raamatu on kirjutanud just
Seppo Zetterberg – soomlasest
Eesti ajaloo uurija, kes on ühtviisi
armastatud autor mõlemal pool
Soome lahte.
Aga häid raamatuid on veel palju ja
kindlasti tuleb neid ka alanud aastal
üha juurde – nii suuri üllatusi kui
ammu oodatud ilmumisi. Hoidke
end, püsige terved ja nautige
raamatuid, mis ongi kõige suurem
abi ja selts keerulistel aegadel.

Ilusamat ja õnnelikumat
uut aastat!
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Seppo Zetterberg (snd 1945)
on olnud Jyväskylä ülikooli ajaloo
professor ja ajakirja Kanava
peatoimetaja. Ta on Tartu ülikooli
audoktor ja Soome Teaduste
Akadeemia liige ning olnud Soome
Instituudi juhataja Eestis.
Varrakult on varem ilmunud tema
raamatud „Maailma ajalugu” ja
„Rändajad Soome sillal”.

Konstantin Päts oli kahe maailmasõja vahelisel ajal Eesti esimene poliitik. Ta oli
mitmekordne peaminister ja riigivanem ning aastatel 1938–1940 Eesti esimene
president.
Päts tundis Eesti „esimese vabariigi” poliitikutest kõige rohkem huvi Soome
vastu. Ta oli 1906. aasta sügisel tulnud Soome poliitilise pagulasena ja saanud seal
paariks aastaks varjupaiga. Alguses elas ta Helsingi lähedal ning liikus siis Karjala
kannasele, mis oli lähemal Vene impeeriumi pealinnale Peterburile.
Soome autonoomsest suurvürstkonnast sai Pätsile ideaal, isiklikult kogetud
eeskuju. Nii kirjeldas ta juba 1909. aasta veebruari alguses ajalehes Peterburi
Teataja ilmunud kahes juhtkirjas Soome ja Eesti lähedast majanduslikku ja
kultuurilist kokkukuuluvust.
Helsingi ja Tallinna tihe kontakt on praegusel ajal suure hooga tegemas neist
juba tegelikku kaksiklinna Talsingit, ja selle kontakti tugevdamisel ei arendata
enam „Soome silda”, vaid Soome lahe alust tunnelit. Niisugusele arengule mõeldes
on huvitav vaadelda ühte Konstantin Pätsi lemmikideed, Soome ja Eesti uniooni
või koguni kaksikriiki.
Kui Eesti oli 1918. aastal keiserliku Saksamaa poolt okupeeritud – ja Soome
oli Saksamaa liitlane –, pani Päts kirja mitmesuguseid kaksikriiki puudutavaid
(sala)plaane. Kui 1918. aasta sügisel oli Soomes kõige kuumem kuningaküsimus, oldi Eesti pool juba valmis koos põhjapoolse naabriga moodustama
kaksikmonarhiat.
Kui Eestis 1918. aasta lõpus algas Vabadussõda ja Soome vabatahtlikud
kiirustasid appi, tihenesid ja konkretiseerusid Pätsi kujutlused kaksikriigist veelgi
enam. Tal oli mitmeid motiive, eelkõige kaitseküsimused: kaksikriigi abil saaks
kehtestada Soome lahel soomlaste ja eestlaste kontrolli ning sulgeda Petrograd
lahesoppi.
Pätsi viimane ettepanek kaksikriigi asjus pärineb 1940. aasta juulist, vahetult
enne seda, kui ta küüditati Nõukogude Liitu. See ettepanek saadeti salajasi teid
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KONSTANTIN PÄTS
JA SOOME

Unistus kaksikriigist
Seppo Zetterberg

Konstantin Päts (1874–1956) unistas Soome ja Eesti
liidust kogu aeg, ka suurte sõdade ajal.
Päts saabus Soome suurvürstkonda poliitilise pagula
sena 1906. aasta sügisel. Rohkem kui kahe aasta jooksul,
mil ta seal elas, sai Soomest tema jaoks ideaalmaa,
eeskuju Eestile.
Eesti Vabadussõja ajal aastatel 1918–1920 arendas
Päts oma kauaaegset meelisideed unioonist või kaksik
riigist koos Soomega. See mõte sai tuge sõjalisest abist,
mida Soome Eestile Vabadussõjas andis. Kaksikriigi idee
leidis Eestis palju poolehoidu, kuid Soomes oldi kahtle
vamad.
Riigipeade iga-aastased kohtumised algasid 1931.
aastal, kui riigivanem Päts tegi visiidi Soome. Kõige
muuseas arutasid riigijuhid salajasi plaane maade sõjali
sest koostööst ja Soome lahe sulgemisest. Soome ja Eesti
kõrgetasemeline koostöö jätkus ka pärast seda, kui Pätsi
juhtimisel sai Eestist 1934. aastal autoritaarne riik.
President Kyösti Kallio haigus ja Soome Talvesõda
lõpetasid need visiidid. 1940. aasta suvel kaotas Eesti
iseseisvuse ja Päts küüditati Nõukogude Liitu. Mõni
päev enne deporteerimist tuli Päts veel oma lemmikidee
juurde tagasi ja pani kirja Soome ja Eesti liitriigi plaani.
Kirjastus Varrak
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pidi Soome. Tüüpiliselt võeti nii see plaan kui ka varasemad
kaksikriigi plaanid Soome pool jahedalt vastu. Eestiga ei olnud
mõtet end siduda.
Pätsi huvi Soome vastu ei piirdunud kaksikriigi rajamise
plaanidega. Näiteks viis esimene visiit riigipeana 1922. aastal
ta Soome. Kuigi ta 1934. aastal kehtestas Eestis autoritaarse
korra, ei takistanud see riigipeade Pehr Evind Svinhufvudi ja
Konstantin Pätsi iga-aastasi kohtumisi. Need olid alanud 1931.
aastal ja varsti sai kohtumistel püsivaks jututeemaks Soome ja
Eesti kaitsekoostöö arendamine. Veel 1937. aasta suvel tegi Päts
Soome presidendi Kyösti Kallio kutsel traditsioonilise visiidi,
kuid vastuvisiidile Kallio enam ei jõudnud, sest haigestus.
Konstantin Pätsi Soome-sidemete uurimisel pakkusid
mulle abi nii Soome kui ka Eesti arhiivid ja raamatukogud.
Kõige rohkem pidin ma vaevama Eesti Rahvusarhiivi, Eesti
Rahvusraamatukogu, Välisministeeriumi arhiivi, Kansallis
arkisto, Kansalliskirjasto ja Balti raamatukogu inimesi. Tänan
neid kõiki. Tuleb märkida, et Konstantin Pätsi uurijatel ei ole
käepärast mingit tegelikku personaalarhiivi, vaid ainult väike
materjalikogu.
Minu teed on kõige rohkem tasandanud kolme minu eesti
kolleegi ja sõbra 2018. aastal ilmunud teedrajavad uurimused:
Toomas Karjahärmi raamat „Konstantin Päts. Poliitiline
biograafia I”, Ago Pajuri „Konstantin Päts. Poliitiline biograafia
II” ning Heino Arumäe aastakümnete pikkuse uurimistöö uhke
tulemus „Eesti ja Soome. Sõjast sõjani”.

17.90
Teeninduspunktides

16.11

Helsingis 1. oktoobril 2019
Seppo Zetterberg
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Vaatame
raamatusse

Konstantin Pätsi elu on põhjalikult uurinud mitmed
ajaloolased. See raamat vaatleb aga Pätsi elu läbi uue
prisma. Keskendudes ühele tema ideedest – Soome ja Eesti
vendlusele –, räägib see käsitlus siiski palju enamast: kogu
sellest pöördelisest ajast ja inimestest oma ajas.

Raamatust leiad peatükid:

KAKSIKRIIGI UUSI EELDUSI

Y Šveitsi kaudu Soome
Y Vanglast peatoimetajaks,
vangilaagrist peaministriks

Y Pätsi uniooniplaanid Saksamaa
varjus

Y
Y
Y
Y
Y

Kaksikriigi uusi eeldusi
Kas koos Petrogradi peale?
Päts läheb, Päts tuleb
Riigivanema riigivisiit 1922. aastal
Eesti riigipeast saab Soome riigi
üürnik

Y Relander käib külas, Erkko torkab
õrna kohta, Tõnisson ja Päts
reageerivad – ja ärritavad

Y Pätsi ja Svinhufvudi visiidid
muutuvad tavaks

Y Riigivanem haarab võimu
Y „Ukko-Pekka” Pätsi Eestis 1934.
aastal

Y Päts Soomes 1935. aastal
Y Svinhufvudi esinduslik reis Eestisse
1936. aastal

Y
Y
Y
Y
Y

Endised riigivanemad protestivad

Päts: „Soome laht ei lahuta enam kahte vennasrahvast”
Ühel või teisel viisil Saksa okupatsiooni all olevast Eestist Soome suunas tehtud
järelepärimised ja ka ettepanekud näivad olevat Pätsi poolt vahendajate kaudu
juba Soomele esitatud plaanid ja selles mõttes tuttavad. Alles keiserliku Saksa
maa alistumine 11. novembril 1918 ja sakslaste taandumine okupeeritud Eestist
lubas maal iseseisvuse taastada ja hakata tegelema riigi ülesehitamisega.
Samal ajal varitses noort riiki juba uus, Saksa okupatsioonist palju tõsisem
oht. Nõukogude Venemaa punaarmee tungis Eestisse novembri lõpus ning algas
kuni 1920. aasta veebruarini kestnud Vabadussõda.
Päts jõudis Saksa vangilaagrist tagasi Eestisse novembris 1918. Ajutiselt
Jaan Poska juhitud esimene Ajutine Valitsus astus tagasi ja Päts moodustas
12. novembril teise Ajutise Valitsuse. Punaarmee rünnaku tõttu pidi valitsus
kiiresti otsima abi välismaalt. Valitsuse istungil 20. detsembril rääkis Päts, et
Rootsi vabatahtlike tulek ei ole kindel, kuid jõululaupäeval võis ta teatada, et
Soomes oli meeleolu muutunud Eestile soodsaks.
See informatsioon pärines Eesti sõjaministeeriumi esindajalt Helsingis
August Hankolt. Jõululaupäeval raporteeris ta Pätsile, et vabatahtlikud Soomest
on tulemas, kuid Soome valitsuse hoiak on „igapidi külm”.
Teiste sõnadega, Soome valitsus ei olnud nõus saatma regulaarväge, kui lubas
vabatahtlike värbamist. Umbes 3000 vabatahtlikku oli end juba üles andnud ja
nelja päeva pärast olid esimesed 500 teel.
Loe edasi lk 37

Traditsioon jätkub: Päts Karjalas
Kyösti Kallio ärajäänud visiit
Talvesõja eri pooltel
Vana riigimehe viimane utoopia

Kuna Eestisse ei võinud saata regulaar
armee väeosi, siis pidi autoriteetse,
kuid üksikisikuna tegutseva senaatori
O. W. Louhivuori juhitud Eesti Abista
mise Peakomitee (Viron Avustamisen
Päätoimikunta, VAP) hakkama korral
dama vabatahtlike värbamist. Esimesed
vabatahtlikud jõudsid Tallinna 1918. ja
1919. aasta vahetusel. Kokku tuli neid
Soomest 3700.
Kui esimesed soomlased saabu
sid 30. detsembril, oli Päts neid vastu
võtmas. „Ütlesin appitõttajaile tere
tulemast ja tänasin selle aitava käe
eest, mis vennasrahva poolt meile välja
sirutatud kõige raskemal silmapilgul.”
Vabatahtlikud majutati Tallin
nas kubermangugümnaasiumisse ja
ohvitseridele pakuti pidusööki „Peter
buri” hotellis. Seal olnud Päts rääkis,
et meeleolu oli ülev ja innustunud. Ta
pidas saabunuile kõne ja rõhutas, et
seda abi ei unusta Eesti rahvas kunagi.
Loe edasi lk 39

Eesti Ajutise Valitsuse pea- ja sõjaminister Konstantin Päts oma töölaua taga 1919.

Eesti Ajutise Valitsuse pea- ja sõjaminister Konstantin Päts oma töölaua taga 1919.
aastal. Eesti
Vabadussõja
ajal arendas
Päts mitmel
plaani
Soome
ja Eesti
aastal.
Eesti
Vabadussõja
ajal arendas
Pätsviisil
mitmel
viisil
plaani
Soome ja Eesti
unioonist.
RA,
EFA.10.5-77.
unioonist. RA, EFA.10.5-77.
Soome vabatahtlike saabumise
auks korraldati Tallinnas 30.
Eesti Abistamise Peakomitee (Viron Avustamisen
Päätoimikunta, VAP)
detsembril 1918 õhtusöök.
hakkama korraldama vabatahtlike värbamist.
Esimesed
vabatahtlikud
Paremalt
kolonel Rudolf
jõudsid Tallinna 1918. ja 1919. aasta vahetusel.
Kokku
tulipeaneid SooReiman, konsul
K. Sahk,
ja sõjaminister Konstantin
mest 3700.68
Päts, major Martin
Ekström,
Kui esimesed soomlased saabusid 30. detsembril,
oli Päts
neid vastu
kindralmajor Andres Larka ja
võtmas. „Ütlesin appitõttajaile tere tulemast ja tänasin selle aitava käe
magister Y. O. Ruuth. RA,
eest, mis vennasrahva poolt meile välja sirutatud kõige raskemal silmaEFA.228.0-30391.

pilgul.” Päts jätkas:
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Soome vabatahtlike saabumise auks korraldati Tallinnas 30. detsembril 1918 õhtusöök.
Paremalt kolonel Rudolf Reiman, konsul K. Sahk, pea- ja sõjaminister Konstantin
Päts, major Martin Ekström, kindralmajor Andres Larka ja magister Y. O. Ruuth. RA,
EFA.228.0-30391.

Huvitav üksikasi: esimene salk ei olnud – arvuliselt – kuigi suur, kuid rah-

KLUBIRAAMAT
VANA RIIGIMEHE VIIMANE UTOOPIA
Kust saada Eestile tuge?
Konstantin Pätsi aastakümneid arendatud mõte Soome ja
Eesti kaksikriigist jõudis luigelauluni 1940. aasta suvel. Siis
oli iseseisev Eesti juba Nõukogude Liidu poolt okupeeritud
ja Pätsi ootas ees küüditamine okupandi territooriumile. Sel
ajal koostas Päts oma niinimetatud poliitilise testamendi.
Kuid milles oli õigupoolest küsimus ja kuidas see imeli
kuna tunduv dokument üldse sündis? Ja kas see ongi ehtne?
Alustame sügisest 1992. Siis korraldas ja kataloogis Hel
singi ülikooli raamatukogu, praeguse Rahvusraamatukogu
töötaja Jari Tolvanen uuesti Savo osakonna arhiivi sinna
lisandunud uue materjali tõttu. Ta pani tähele ruudulisele
paberitükile ja suurele ruudulisele paberipoognale käsitsi
kirjutatud eestikeelset teksti. See tundus olevat mingi
sugune memorandum ja selle saatekiri, mille all olid tähed
K. P. Tolvanen näitas tekste Seppo Zetterbergile, kes tun
nistas memorandumi Pätsi niinimetatud poliitilise testa
mendi algupäraseks käsikirjaks.
/---/

Pätsi „poliitiline testament”
Mida Päts kirjutas? Algupärase, käsitsi kirjutatud teksti
leidmise järel 1992 tunneme nüüd ka tema saatekirja, mida
Hynninen Wittingile edasi ei saatnud. Pätsi kiri on järgmine:
Kõrgeauline härra!
Et minul ei ole kahjuks praegusel hetkel võimalik kohtuda Teiega
isiklikult, pidasin vajalikuks saata Teile lisatud read ja esitada Teile
neid mõtteid, mida meie rahvaste tuleviku kindlustamiseks pean
vajalikuks soovitada ellu viia Uus-Euroopa ülesehitustöös. Arvan,
et nüüd oleks sobiv aeg sellelt põhjalt vahetada mõtteid ja kokkuleppe järgi need ka soodsal võimalusel avaldada. Mulle oleks tähtis
teada, kas on liitriigi mõttel lahe teisel kaldal üldse poolehoidu või
peetakse paremaks mingit teist suunda. Palun vabandust, et mu
kiri on nii ebaviisakas vormis, kuid usun, et te mõistate selle põhjusi. Ma ei tea, kui kaua lubatakse mul veel olla kodumaa pinnal,
pean vaid olema kannatlik ja ei saa kuhugi minna.
Tervitades, K.P.

Soome iseseisvuspäeval 6. detsembril 1938 oli president

Soome iseseisvuspäeval 6. detsembril 1938 oli president Konstantin Päts külas
Konstantin
külas Soome
P. J. Hynnise
juuresHynninen oli
Soome
saadiku Päts
P. J. Hynnise
juures saadiku
Soome saatkonnas
Toompeal.
tulnud
saadikuks
1933 ja Toompeal.
lahkus maalt Hynninen
alles 1940. oli
aasta
suvel.saadikuks
Foto A. Kalm. RA,
Soome
saatkonnas
tulnud
EFA.2.0.27994.

1933 ja lahkus maalt alles 1940. aasta suvel. Foto A. Kalm. RA,
EFA.2.0.27994.
Ometi teatas Möllerson 7. juunil 1939 Helsingist, et Eduskunna istungjärgu lõpetamisel oli president Kallio väga südamlikult rääkinud, et peab
arstide nõudmisel lükkama Eesti-reisi augustisse. Kallio palus edasi anda tervitused
ja kinnitas,
et tuleb
kindlasti augustis.
„President
mõjus
SellePätsile
väikse,
ruudulise
paberilehe
kahele
pooleleKallio
käsitsi
väga väsinuna ja haigena ja tema lähedased on väga kahtlevad augustikuu
kirjutatud eestikeelse saatekirjaga koos oli suuremale
reisi suhtes.” Möllerson rääkis, et president läheb kaheks kuuks puhkusele
ruudulisele
paberile
samuti
ja lehe
Kultaranta
ja alles
hiljem saab
midagikäsitsi
ennustada
temamõlemale
Eesti-reisi suhtes.375
poolele kirjutatud eestikeelne, tõeline „poliitiline testa
ment”:

...Kallio ei tule

Alused, millele tuleks Uus-Euroopa ülesehitamisel Eesti riiklik
Kallio – ja muidugi ka Soome ja Eesti – seisukohalt oli olukord kurb.
ülesehitus rajada:
Hynnisele olid juba 3. juunil saadetud välisministeeriumist juhtnöörid:
1. Eestil tuleks liitriigina Soomega ühineda.
peabriigil
käimaoleks
Pätsi juures
ja riigipea;
teatama, ethõlpsam
arst on Vabariigi
2.Hynninen
Mõlemal
ühine
olekspresidenseda
dile ette kirjutanud võimalikult täieliku puhkuse. Presidendil ei tohiks olla
teostada, kui selleks ühine kuningas oleks.

kohtumisi mingite külalistega. President ei taha siiski loobuda plaanitud

3. Ühised asutused oleksid riigikaitseks, välispoliitika
juhtimiseks, ühine majanduspoliitika ja raha, ühised
seadused mitmel majandus- ja sotsiaalalal (vekslid;
konkursi, panganduse, kinnituse ja teistel aladel).

171

4. Keskkoolides korraldataks rahuldavalt mõlema riigi
keelte õppimist.
Loe edasi lk 182

Loosisime välja 100 euro suurused
jõulupreemiad 10 klubiliikmele,
kes on 2020. aasta jooksul ostnud
vähemalt 3 klubiraamatut.
Seekord naeratas loosiõnn
järgmistele klubiliikmetele:
Indrek Rebase Ida-Virumaalt
Epp Toss Kärdlast
Sulev Rohumets Tallinnast
Meeli Valdmaa Harjumaalt
Tamara Timpmann Tallinnast
Tiiu Aug Tallinnast
Ruth Egipti Läänemaalt
Helve S. Viljandimaalt
Kersti Tammesalu Tallinnast
Galina Kinks Põlvamaalt

PALJU-PALJU ÕNNE
ja ikka häid
lugemiselamusi ka
järgmisel aastal!
01/2021
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Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

UUE MAAILMA HÄLLILAUL
Roland Tõnisson
Romaani „Uue Maailma hällilaul” tegevus paigutub enamjaolt aastatesse
1940–1945 ning selles räägitakse Uue Maailma linnajaos Suur-Ameerika
tänaval asuva üürimaja asukate elust ning saatusest. Raamat algab 1940.
aasta ülestõusmispühade eelse ajaga ja lõpeb sisuliselt sõja lõpuga. Kokku
põrkavad erinevad maailmavaated ja generatsioonid, ent lõppkokkuvõttes
on kõik kannustatud vaid soovist selles ajas ellu jääda. Toonased olud ja
valikuvõimalused tõid pinnale madalaimad instinktid, näitasid halvimat –
või ka parimat –, mis inimeses peitub.
Oli aeg, mil Eestis korduvalt vahetus riigikord ja muutus põhjalikult
kogu elukorraldus. Sõjasündmuste taustal on raamatus tähtis koht toonasel
olustikul, mille edasiandmiseks on kasutatud mälestusi nendelt, kes ise
selles ajas elasid.
Kirjastus Varrak
432 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 50270
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19.00
Kaasahaarav ja ladusalt loetav romaan,
milles põimuvad Eesti inimeste saatused,
igapäevaelu seigad ja dramaatilised
sündmused erakordsetel aegadel.
KATKEND RAAMATUST
Tänaste anonüümkirjade kangelasteks olid samagonniajaja, spekulant ning salakommunist. Tavaline seltskond.
Need kirjad pani Albert ülemale sahtlisse ning võttis kätte neljanda. See oli tulnud Tartu julgeolekupolitseist.
Nemad ei kirjutanud kindlasti muidu kui kellegi isiku asjus, kelle kohta oli rohkem infot vaja või keda peaks veidi
aega jälgima. Huvitav küll, kes on Tartu linna politseile siin Petseris võinud seekord silma jääda, mõtiskles Albert
ja tundis juba kirja avades sellele isikule kaasa. Alles siis pani ta tähele, et kiri ei olnud adresseeritud omakait
sele, vaid hoopis julgeolekupolitsei Petseri osakonnale. Albert kirus hajameelset postimeest ja iseennast, ent
kuna ümbrik oli juba avatud, siis ei jätnud ta kasutamata juhust ja viskas saadetisele pilgu peale, libistades
silmad kiirelt formaalsustest üle.
Nii-nii… Petseri osakonna ülemale… „Anname teada, et meid on teavitanud julgeolekupolitsei agent, kes
on Petseri omakaitse liikmete seas ära tundnud endise hävituspataljonlase ja juunikommunisti Albert Kaare.
Palume Teil koheselt saata meile koopia tema ankeedist, eluloost ning iseloomustusest. Võtke ta jälgimise alla.
Uurige ettevaatlikult temalt mineviku kohta ja vajadusel võtke oma äranägemisel vahi alla ülekuulamiseks
Tartus. Ta ei tohi julgeolekupolitsei vaateväljast kaduda.” Alberti higisel seljal sööstsid üles-alla kuumad lained.
Ta silmad vilasid tekstil sinna-tänna ning ta tänas mõttes Jumalat, et uks oli kinni ja keegi ei näinud tema ähmi.
Mõtted tormasid üksteisel jalus koperdades peas ringi.
Nii… seda kirja ei hakka keegi otsima, enne kui Tartust tehakse Petserisse järelepärimine vastuse viibimise
asjus, selleks läheb umbes paar-kolm nädalat. Aga kui ülem on Tartus kohtunud julgeolekuinimestega? Ma ei tea
ju, mida ta seal teeb? kihutasid Alberti peas ärevad mõtted.
Ta peab Petserist kaduma, see on selge. Mida teha? Albert pistis hirmsa kirja püksitaskusse, võttis relvaruumi
võtme ja veendunud, et majas ei ole kedagi peale tema, avas ukse. Ta toppis neli padrunitaskut vintpüssi
padrunitest pungile ja siis turgatas talle pähe, et niiviisi, peod padruneid täis, ei saa ta küll läbi linna minna.
Albert pani laskemoona tagasi kappi ja kiirustas kodu poole.
Tädi Herta oli turule läinud ja see oli hea. Südametunnistuse piinadega heideldes toppis Albert seljakotti paar
sinki, pätsi leiba ja pudeli samagonni ning soojemaid riideid. Ta jättis lauale veidi raha ja kirja teatega, et sõidab
kiirete asjatoimetuste tõttu Tallinna.
Loe edasi lk 174
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KLUBI SOOVITAB
EESTI RAVIMTAIMED 3
Kristel Vilbaste, Ain Raal
Illustreerinud Helje Eelma
Selles raamatus on juttu 30 Eesti ravimtaimest. Kõiki neid
tutvustatakse põhjalikult ja selgitatakse, kas nende kasutamine
on tänapäeval ikka põhjendatud. Lugeja saab teada, mis nimesid
üks või teine taim kannab ja kuidas rahvas on neid vanasti ravimisel
kasutanud. Põhjalikult on tutvustatud iga taime nüüdisaegset
tõenduspõhist kasutusviisi, droogi keemilist koostist ja toimeid,
kogumist, kuivatamist ja säilitamist. Tarvitamisõpetused tuginevad
uusimatele teadusuuringutele ning lähtuvad ka iga taime
kasutamisega seotud ohtudest, kusjuures silmas on peetud ka toimet,
mis avaldub, kui konkreetset taime kasutatakse koos ravimitega.
Raamatu autorid on Tartu Ülikooli farmakognoosiaprofessor Ain
Raal ja loodusajakirjanik-folklorist Kristel Vilbaste. Varem on ilmunud
„Eesti ravimtaimed” (2018) ja „Eesti ravimtaimed 2” (2019).
Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 50454

TAVAHIND

24.90
KLUBIHIND

19.90
RAAMATUST LEIAD:
Harilik sibul
Puis-aaloe
Aedseller
Aed-mädarõigas
Must belladonna
Harilik kurgirohi
Kanep
Aas-jürilill
Harilik sigur
Harilik sidrunipuu
Aedkoriander
Harilik kanakoole
Tähklavendel
Rohemünt
Aedmonarda

Aed-moorputk
Aedpetersell
Mõru vahulill
Harilik kuutõverohi
Hanijalg
Harilik kopsurohi
Harilik türnpuu
Rabarber
Harilik rosmariin	 
Aedruut
Aed-piparrohi
Suur kukehari
Sinep
Peetrileht
Harilik ingver

Harilik kuutõverohi
Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce
Harilik kuutõverohi on mitme
aastane rohttaim liilialiste
sugukonnast. Eestis kasvab lisaks
harilikule kuutõverohule vähem
levinud ümmarguse varre ja
kolmekaupa kimpudes olevate
õitega mitmeõiene kuutõverohi
(Polygonatum multiflorum (L.) All.).

Loe edasi lk 120

EESTI
RAVIMTAIMED 2
Kristel Vilbaste, Ain Raal
Illustreerinud Helje Eelma
Kirjastus Varrak
240 lk, kõva köide
160 × 210 mm
KOOD 47638

TAVAHIND

21.40

KLUBIHIND

16.90

Selles raamatus on lood 40 Eesti
ravimtaimest, mille hulgas on
mõned väga mürgised. Kõiki
neid tutvustatakse põhjalikult ja
selgitatakse, kas nende kasutamine
on ka tänapäeval põhjendatud.
Paljud raviretseptid on õige vanad.
Tänapäevased tarvitamisõpetused
aga tuginevad uusimatele
teadusuuringutele.

01/2021
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LASTELE
NEED VAHVAD KASSID
Hannah Porter
Kas tead, mis sõnumeid kassi saba edastab? Või millega oleks hea
kassipoega toita? Kas tead, mis tõugu kassid on kõige karvasemad?
Selles kaasahaaravas raamatus on enam kui 60 põnevat ja vahel
veidratki küsimust, et vaimustada uut kassisõprade põlvkonda. Saa
teada, kui vana peaks kassipoeg olema, enne kui võiksid ta koju võtta.
Loe kassi kehakeelt nagu proff. Õpi tundma uusi kassitõuge, nende
hoolitsusnippe, käitumist ja salatarkust. Tutvu rohkem kui 100
suursuguse kaslasega.
Raamatus on üle 60 klapiga aknakese.
TAVAHIND

13.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots
17 lk, kõva köide, 216 × 276 mm
KOOD 49892

Jenny Jägerfeld

Detektiivibüroo nr 2

Sigge kolib koos ema ja
õdedega Stockholmist Skär
blackasse vanaema pansionaati
elama. Tema meelest on see
tõeliselt äge. Ta tahab end
tundmatuseni muuta. Kas on
võimalik saada populaarseks ja
leida sõpru kõigest 59 päevaga?
Autor räägib loo üksindusest
ja sõprusest, tõrjutusest ja
populaarsusest ning segab nalja
ja rõõmu tõsiste teemadega,
pannes lugeja peategelasele
südamest kaasa elama.

Põhjatuul pillutab tänavat
mööda paberilipakat. Sellel on
kahtlane nimekiri. Tiril ja Oliver
taipavad, et keegi plaanib kuri
tegu, vahest sissemurdmist. Kes
selle nimekirja koostada võis?
Kuhu ja millal plaanitakse sisse
murda? Kas kahel detektiivil
õnnestub kuritegu ära hoida?

Kirjastus Varrak

Rootsi keelest tõlkinud Kadi-Riin Haasma
320 lk, kõva köide, 145 × 200 mm

8
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10.90

OPERATSIOON
TUULEIIL

MINU SUUREJOONELINE ELU

KOOD 50386

KLUBIHIND

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

19.00

Jørn Lier Horst,
Hans Jørgen Sandnes

Detektiivibüroo nr 2 krimilood
lastele on kujunenud noorte
lugejate menusarjaks.
Kirjastus Varrak

Norra keelest tõlkinud Sigrid Tooming
104 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 50652

TAVAHIND

17.90

KLUBIHIND

14.90

LASTELE
METSKITS LEMBI JA
VEREVENNAD
Jaan Rannap
Raamat räägib poisist nimega Karl ja tema suveseiklustest maal vanaisavanaema juures. Kuidas Karl koos oma sõpradega leiab metsast valge
kitsetalle ning millistesse sekeldustesse see leid neid viib.
Raamatus on palju looduskirjeldusi ja peidetud õpetussõnu laste
loodushariduse edendamiseks. Põnevad faktid, muhedad tegelased, vahvad
tegevuspaigad ning huumor, mille vanameister Jaan Rannap on põiminud
toredaks lastejutuks.
Kirjastus Varrak
112 lk, kõva köide, 145 × 200 mm
KOOD 50379

TAVAHIND

14.90

KLUBIHIND

11.90

MINU LEMMIKPILTIDEGA
LOOMARAAMAT

ICKABOG

J.K. Rowling

Iseka kuninga hoolimatuse
tõttu vallandub sündmuste
jada, mis toob kogu kuning
riigile häda ja õnnetust.
Lõpuks on lapsed need, kes
vapralt ja meelekindlalt
kurjusele vastu astuvad ning
näitavad, et karta ei tule mitte
müütilist koletist, vaid mõne
inimese hinges pesitsevat
saamahimu ja tigedust.

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.
TAVAHIND

20.90

Kirjastus Varrak

Inglise keelest tõlkinud Krista Kaer ja Kaisa Kaer
288 lk, kõva köide, 140 × 200 mm
KOOD 50249

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

Tõlkinud Kaidi Roots
20 lk, kõva köide, 225 × 263 mm
KOOD 49038

Andra Teede

Leelo Tungal

Raamatu peategelane on
Alice, kes kolib koos ema
ja väikse õega Tallinnast
Mornasse. Seal saab ta
tuttavaks Õnne tänava
tüdrukute ja poistega,
kellega koos lahendatakse
kummaline kuritegu. Nimelt
röövitakse Morna muuseumi.
Raamatu autor Andra
Teede on olnud „Õnne 13”
stsenarist seitse hooaega.

Porikäpp on väike tüdruk, kes
ei taha pesta oma käsi. Ta on
nii must, et tema kallistuse
peale saab koer räpaseks!
Leelo Tungla ajakohane
raamat jutustab humoorikas
vormis, kuidas panna väike
tüdruk puhtust hoidma.
Jah, tõepoolest panen
koos sinuga imeks,
miks Porikäpp pandud on
tirtsule nimeks?
TAVAHIND

TAVAHIND

15.90

56 lk, kõva köide, 210 × 270 mm
KOOD 858910

KLUBIHIND

14.90
MORNA LAPSED*

KAS PRINTSESS
PESEB KÄSI?*

Kirjastus Tänapäev

18.60

Kirjastus Varrak

KLUBIHIND

13.90

Kirjastus Teede tekst

136 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 400470

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

19.90

KLUBIHIND

16.90
01/2021
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HEAD LUGEMIST
TANTSI, TANTSI,
TANTSI

Oskar Luts

SOO*

See jaapani kuulsaima kirjaniku
nutikamaid ja julgemaid
teoseid kirjeldab tavainimese
erakordseid seiklusi.
Kolmekümnendates nimetu
peategelane elab kapitalistlikus
maailmas, kus iidsed väärtused
surevad kiiresti ning kus edu on
ainus, mille nimel tasub elada.
Ta on nautinud sädeleva linna
hüvesid ja ehkki ta pole oma
hinge maha müünud, teab ta,
et midagi tema elus on puudu.

Noor kunstnik Toomas Haava
naaseb Pariisist täditütre
sootallu ning mässib ennast
tahtmatult konflikti hirmsa
ja vägivaldse Madjakuga, kes
ahistab kohalikku tütarlast
Hildat. Kaunist ja salapärast
tüdrukut hüütakse Metskassiks
ning edevaloomuline Toomas
avastab ennast järsku keset
hirmuäratavat võitlust
armastuse pärast, kus on kaalul
ei rohkem ega vähem kui tema
enda elu.

Haruki Murakami

TAVAHIND

Kirjastus Varrak

24.90

Jaapani keelest tõlkinud Margit Juurikas
464 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KLUBIHIND

19.90

KOOD 50355

KUUÕDE

TAVAHIND

19.90

Kirjastus Apollo Film Productions

248 lk, kõva köide, 206 × 136 mm

KLUBIHIND

16.90

KOOD 402405

MEISTER JA
MARGARITA

„Seitsme õe” sarja
viies raamat

Mihhail Bulgakov

Lucinda Riley

Parandatud kordustrükk
Mihhail Bulgakovi filosoofili
sest, poeetilisest, satiirilisest ja
kaunist raamatust, mis kuulub
kindlasti 20. sajandi suurteoste
hulka. Praegu tähistab „Meister
ja Margarita” vene kultuuri
teadvuses pea sedasama, mis
„Tristan ja Isolde” või „Romeo
ja Julia”. Lugejateni jõudis see
esmakordselt 1967. aastal, 27
aastat pärast kirjaniku surma.

Tiggy D’Aplièse’i päevad möödu
vad keset Põhja-Šoti ürglooduse
ilu, kus ta töötab hirvede varju
paigas. Kui varjupaik on sunnitud
uksed sulgema, pakutakse talle
töökohta kaugel mõisas, mille
mõistatuslik omanik Charlie Kin
naird maadleb raskustega. Tiggyl
pole aimugi, et see samm muudab
pöördumatult mitte ainult tema
tulevikku, vaid paneb ta ka seisma
silmitsi minevikuga.
TAVAHIND

25.90

Kirjastus Varrak

Inglise keelest tõlkinud Faina Laksberg
672 lk, kõva köide, kordustrükk, 145 × 203 mm
KOOD 50331

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND

16.50

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Jüri Ojamaa, Maiga Varik
468 lk, kõva köide, 150 × 205 mm
KOOD 20297

KLUBIHIND

13.20

VALGUS LÄBI
MÕRADE*

KULUTULI
„Shetlandi” sarja
kaheksas romaan

Annika Laats

Ann Cleeves

Me kõik oleme mõrased. Läbi
meie mõrade saab valgus
sisse tungida. See on valgus,
mis kingib lootust ja julgust
edasi minna. See on selgust
toov, tervendav valgus. See
valgus lubab leppida iseenda
ja katkise maailmaga, katkiste
inimeste ja olukordadega, aga
see valgus annab ka jõudu
püüelda tervema ja parema
maailma poole. See annab
julguse uskuda ja loota ja
armastada.

Külakesse Shetlandi peasaare
idarannikul on kolinud perekond
Inglismaalt lootuses leida maine
paradiis pärast närvesöövat elu
Londonis ja rahulik keskkond
oma autistist pojale. Need lootu
sed ei täitu enne, kui on lahen
datud tavatu mõrvamüsteerium.
Uurimine tähendab taas mängu
eluga ja lahendus on kõike muud
kui ootuspärane.
TAVAHIND

24.90

Kirjastus Varrak

Inglise keelest tõlkinud Lauri Vahtre
336 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND

Kirjastus Rahva Raamat

160 lk, kõva köide, 130 × 190 mm
KOOD 615423

KOOD 50645
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01/2021

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

16.90

KLUBIHIND

14.90

AJALUGU
KREEKA
KANGELASED

Stephen Fry

Kreeka müüdid on kaunid,
verised, romantilised, siivutud ja
lõputult traagilised. Tuntud koo
miku Stephen Fry jutustatuna
saavad need veelgi enam värve.
Näeme, milleks on suutelised
võimas Herakles, vapper Iason,
kaval Theseus ja teised, kes
püüavad täita võimatuid üles
andeid ja viia ellu unistusi. Nad
ei ole kaugeltki lihtsalt jumalate
mängukannid. Kätte on jõudnud
surelike kangelaste aeg.
TAVAHIND

Kirjastus Varrak

27.90

Tõlkinud Allan Eichenbaum
456 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KLUBIHIND

19.90

KOOD 48772

MUST VIIKING

Bergsveinn Birgisson

JOOVASTATUD TAPMA

Sõjaajalugu kuue meelemürgi kaudu
Peter Andreas

See on raamat meelemürkide ja sõja ammusest
seosest ning poliitikast, mis seda ümbritseb. Professor
Peter Andreas jutustab joovastiajalugu sõjaajaloo
võtmes ja sõjaajalugu joovastiajaloo võtmes, näidates,
kuidas meelemürgid sünnitasid sõja ja sõda sünnitas
meelemürgid.
Sõda aitab mõista paljusid meelemürkide ajaloo
tahke. Kuidas kujunes just sigaretisuitsetamisest
eelistatuim tubakatarvitamise viis ja kuidas levis see üle
maailma? Kuidas lõpetati seaduslik kokaiinitootmine
ja miks on see uimasti nüüd kogu maailmas keelatud?
Kuidas sai Coca-Colast maailma müüduim kofeiiniga
karastusjook? Miks on Afganistan maailma suurim
oopiumitootja? Nendele küsimustele ei ole võimalik
vastata, kui ei võeta arvesse sõja otsustavat rolli.
Kogu raamatut läbib punase niidina tõdemus, et
meelemürkide ja sõja suhe on mõjutanud riike ja nende
sõjalisi püüdlusi äärmiselt tugevasti. Joovastid on
tugevdanud sõdurite võitlusvaimu ja lahinguvõimet, ent
ka tekitanud joovastisõltlastest sõdureid; nende abil on
rahastatud impeeriumide laiendamist, aga ka vastuhakke
neile; pandud pukki valitsusi, kuid neid ka kukutatud.
Kirjastus Varrak
Inglise keelest tõlkinud Kalev Lattik
320 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOXD 50430

Teos on aimekirjanduse ja
ilukirjanduse omapärane
sulam ja räägib 9. sajandil
elanud Geirmundr Hjörssonist,
rikkast ja nimekast mehest
hüüdnimega Mustnahk, kes oli
üks Islandi asustajaid. Ürikutest
ja uurimustest kokku korjatud
infokildude põhjal maalib autor
pildi Geirmundri isikust ja
elukäigust, kasutades lünkade
täitmiseks nn teadmistepõhist
fantaasiat.
TAVAHIND

Tõlkinud Ene Mäe
400 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 50423

Marcus Wallén

Teise maailmasõja ajal röö
visid natside rünnakrühmad
Euroopa paljaks. Keskpangad
tehti tühjaks, samuti eraisi
kute pangaseifid, ja surma
laagritesse saadetud jäid ilma
kogu oma varast. Aga mis
juhtus Saksa riigipanga varaga
Kolmanda Riigi huku ajal 1945.
aastal? Raamat jutustab kõigi
aegade suurimaks nimetatud
kullaröövist. Osa sellest aar
dest on tänaseni kadunud.

27.90

22.90

KLUBIHIND

22.90

NATSIDE KULD
JA HÄSTI HOITUD
SALADUS

TAVAHIND

KLUBIHIND

27.90

Kirjastus Varrak

TAVAHIND

27.90

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Kadri Papp
456 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KLUBIHIND

19.90

KOOD 49694

01/2021
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MITMESUGUST
MINU PARIMAD*

VÄIKE
KRINGLIRAAMAT*

Lihtsad kodused toidud
ja küpsetised

Epp Mihkels

Lia Virkus

Kui poekringlid enam maitsega
ei üllata, võiks hoopis ise
kringlit küpsetada. Eesti
esimesse kringliraamatusse
ongi kogutud kena hulk
soolaste ja magusate küpsetiste
retsepte, nii et kindlasti leiab
igaüks siit endale midagi
meelepärast. Tasub tainarull
kapisügavusest välja otsida,
poest vajalik hankida ja
kringliteoga pihta hakata, sest
see ei ole tõesti keeruline.

300 lihtsat, maitsvat ja alati
toimivat kodust retsepti! Autor
on uude raamatusse kogunud
oma vaieldamatud lemmikud
eri eluetappidest. Ühelt poolt
leidub siin kiireid, hästi paika
timmitud retsepte lastega
peredele. Teisalt leidub siin
hiljutisi lemmikuid viimastest
aastatest, kui aega rohkem ja
suhtumine toitu teadlikum.
Muutumatu lemmik on
küpsetamine.

TAVAHIND

TAVAHIND

31.90

Kirjastus Habanero

KLUBIHIND

496 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

25.90

KOOD 400906

AASTAGA
HAIGUSTEST PRIIKS*
Millal alustada tähtsaid
ettevõtmisi, pesta pesu, ravida?
Tervenduskalendrist leiate
vastused. Ja nagu ikka, ei
puudu tervenduskalendrist ka
rahvaravi. Poole kalendri sisust
moodustavad rahva hulgast
pärit tervenemislood ja koduse
ravi retseptid. Nõuandeid leidub
pea-, liigese- ja seljavalu,
südame- ja vereringehäirete,
seedetraktihaiguste, nahavigade
vastu.
7.50

KOOD 478069

KLUBIHIND

6.50

400 ainulaadse foto ja doku
mendi abil jutustab autor, kes on
aastakümneid töötanud Tema
Pühaduse isikliku abina, kuidas
paguluses loodi olematusest oma
riik. See on põhjalik ja mitme
külgne lähiportree ikoonilisest
juhist, tema pärandist, eesmär
kidest ja loovast nägemusest,
mis on võitnud kogu maailma
inimeste tähelepanu ja südame.

KLUBIHIND

25.90

KOOD 691753

KODUS JA TÖÖL*
Mälestusi Hollywoodi
aastatest

Ieva Požarskaja

Julie Andrews, Emma
Walton Hamilton

Alati, kui öeldakse „Juri Nikulin”,
lähevad inimestel näod kas
või natukenegi lahkemaks
ja südamel hakkab kuidagi
soe. Ühed mäletavad tema
säravat klounaadi Moskva
tsirkuses, teised on korduvalt
vaadanud tema komöödiafilme,
kolmandad on lugenud tema
naljakogumikke. Seda inimest
ei ole meie hulgas juba üle
kahekümne aasta, kuid rahvas ei
unusta teda.

Mary Poppinsi ja guvernant
Maria kehastamisega või
tis nooruke Julie Andrews
südamed terves maailmas.
Neiu imeline hääl, võrratu
tantsuoskus ja loomulik näit
lemisanne lennutasid ta Briti
vodevillilavadelt Hollywoodi
särasse. Koos tütrega kirjuta
tud autobiograafias meenutab
Andrews filmitegemist ja sel
lega seotud põnevaid inimesi.

TAVAHIND

25.90

Kirjastus Helios

Tõlkinud Toomas Kall
440 lk, kõva köide, 148 × 210 mm

01/2021

31.90

Tõlkinud Matti Piirimaa
352 lk, kõva köide, 170 × 235 mm

Peaaegu naljakalt

12

TAVAHIND

Kirjastus Helios

JURI NIKULIN*

KOOD 691807

12.90

KOOD 601709

Tenzin Geyche Tethong

TAVAHIND

152 lk, pehme köide, 145 × 204 mm

KLUBIHIND

112 lk, kõva köide, 165 × 210 mm

TEMA PÜHADUSE
XIV DALAI-LAAMA
ILLUSTREERITUD
ELULUGU*

Tervenduskalender 2021

Kirjastus Hiiler

14.90

Kirjastus Hea Lugu

KLUBIHIND

20.90

Kirjastus Hea Lugu

Tõlkinud Piret Orav
352 lk, pehme köide, 160 × 230 mm
KOOD 601679

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

TAVAHIND

26.90

KLUBIHIND

21.90

RISTSÕNAD
SUUR EESTI SUDOKU 3

KUIDAS PILDISTADA
INIMESI

Eesti mahukaim sudokuväljaanne.
Sisaldab 160 neljas raskusastmes
originaalsudokut, mille on
läbi lahendanud ja üle
kontrollinud 2016. aasta sudoku
maailmameister Tiit Vunk. Iga
mõistatuse juures on võrdluseks
ka maailmameistri lahendusaeg.
Suurim auhind 5000 eurot!

Kaupo Kikkas

Raamat sobib kõigile, kellele
inimeste pildistamine huvi
pakub. On peatükke, mille
sügavam mõõde võib kohale
jõuda alles pärast pikemat
harjutamist, ja on lihtsaid
peatükke, mis kordavad üle
selliseid baasteadmisi nagu
kompositsioon ja värviteooria.
Iga lehepaar pakub ühe peatüki,
mis koosneb fotost, teooriast
ning pildi kirjeldusest ja selle
tehnilistest andmetest.
TAVAHIND

Kirjastus Varrak

25.90

Marko Lempinen,
Jussi Niemi

TAVAHIND

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

9.90

KLUBIHIND

8.90

KOOD 780026

SÄÄSTURISTSÕNAD NR 4
100 Eesti rahva lemmikristsõna
Nuti Grupi kullafondist,
ajakirjadest Nuti, Eesti ristsõnad
ning Adolf Mardikas. Lihtsad,
keskmised, keerulisemad.
Lahendamist kuudeks. Siit
leiate järgmised hittristsõnad:
„Ristsõnasalat”, „Kuldvillaku”
ristsõna, „Segasummasuvila”,
võtmemõistatus jpm.

TAVAHIND

28.90

24.90

AASTA AIAS

TAVAHIND

Märkmik-kalender 2021

TAVAHIND

Kirjastus Varrak

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

20.15

KLUBIHIND

15.90

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

KLUBIHIND

6.90

KOOD 780067

TERAV PLIIATS 1/2021

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780053

Uued

1

Ristsõnaajakiri, milles on
keskmisest rohkem kirjandust
puudutavat ainest, aga
loomulikult ei puudu siit ka muud
huvitavad teemad: loodus, reis,
kultuur, toit jms. Lahendajate
vahel loositakse välja peaauhind
100 eurot ja rohkelt tellimusi.
Suurim auhind on 5000 eurot!

ristsõnad,
värsked

auhinnad!

VÕIDA
mask!

LINNA PEA,
4 TÄHEGA
TAVAHIND

1.90

KLUBIHIND

1.80

780039

Kasutajasõbralikus spiraalköites
märkmik-kalender on üles
ehitatud nädala kaupa, ära
on toodud Päikese ja Kuu
tõusud ning loojangud, pühad,
aastaaegade algused, Kuu
liikumine sodiaagimärkides.
Eraldi on märgitud vilja-,
juure-, õie- ja lehepäevad ning
istutusperiood. Kalendaariumi
alguses on tutvustus, kuidas
Kuu faase ja sodiaagimärke
aianduses arvestada.

7.90

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

01/2021

KOOD 859405

KLUBIHIND

HIND 1.90

312 lk, kõva köide, 143 × 215 mm

5.50

Suurima valikuga ristsõna
ajakiri, ligi 100 ristsõna. Ainult
siit leiab korduvalt Eesti
parimaks koostajaks valitud
Villu Tamme ehk Adolf Mardika
ristsõnu. Üle 20 tasemel
koostaja, auhindu rohkem kui
500 euro eest. Suurim auhind
5000 eurot!

ELU OLI LAIF:
MATTI NYKÄNEN*

Kirjastus Tänapäev

5.90

KLUBIHIND

Ristsõnad. Talv 2021

KLUBIHIND

20.90

Matti Nykänen (1963–2019)
võitis suusahüpetes neli olüm
piakulda ning tuli kuuekordseks
maailmameistriks. Ta sai aga
tuntuks ka vempudega, mis viisid
ta lõpuks kohtupinki. Raamatul
on mitu külge – siin on kõik need
pöörased lood Matti tegudest ja
ütlemistest, kuid ühtlasi küsi
takse: kas keegi oleks võinud
midagi teisiti teha, et lool poleks
olnud selline lõpp?

TAVAHIND

ADOLF MARDIKAS JA
TEISED NUTIKAD MUTIKAD

742022

KOOD 50478

KOOD 780086

4

184 lk, kõva köide, 170 × 225 mm

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

1

Uus suur auhind
5000 eurot!

5000€*

01/2021
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Aastaauhind 2021

KLUBIRAAMATUD 2020
TAVAHIND

TAVAHIND

24.90

23.90

KLUBIHIND

22.90

21.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

15.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND

TAVAHIND

22.90

TAVAHIND

TAVAHIND

21.90

15.90

14.90

16.90

16.90

Eesti Vabadussõja
ajalugu I

Minu esimene elu

Toitumiskompass

Ekraaniaju

Kirgastumine

Olav Osolin
440 lk, kõva köide

Kuidas digisõltuvus
meie tervist ja heaolu
mõjutab
Anders Hansen

Lase lahti, andesta,
ela
Timofei Rudenko

174 lk, pehme köide

Vabadussõja eellugu.
Punaväe sissetung ja
Eesti vabastamine

Kõikide toitumisteemaliste teaduslike
uuringute kokkuvõte
Bas Kast

KOOD 47942

560 lk, kõva köide

280 lk, kõva köide

208 lk, pehme köide

KOOD 47300

KOOD 48925

KOOD 47997

KOOD 48406

Kuu Vägi
Kuidas rakendada kuu
faaside energiat
Jane Struthers

TAVAHIND

TAVAHIND

24.90

21.90

Maailma ajalugu

KLUBIHIND

16.90

18.90

Minu elu
uhkemad loomad

Lahendamata
vandenõud

Hendrik Relve

Bill Price

Agatha Christie

Ürgajast infoajastuni
Philip Parker

296 lk, kõva köide

416 lk, kõva köide

328 lk, kõva köide

224 lk, kõva köide

KOOD 48833

KOOD 49373

KOOD 49700

KOOD 49168

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

248 lk, kõva köide

TAVAHIND

24.90

27.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

TAVAHIND

31.90

KLUBIHIND

Viimane
vaimudetund

KOOD 48383

18.90

Käsitöökingitused
Siire Vanaselja
192 lk, kõva köide
KOOD 50195

24.90

KLUBIHIND

16.90

Meie laste
loomajutud
Koostanud Jaanika
Palm
192 lk, kõva köide
KOOD 50225

NB! Varasema klubiraamatu ost ei anna boonuspunkte ega vabasta postikulust.

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.

Konstantin Pätsi suureks unistuseks
oli Eesti ja Soome ...

2.

Kirjanik, kelle uus mastaapne
romaan räägib tavaliste eesti
inimeste saatusest erakordsetel
aegadel.

3.

Populaarne raamat, millest on nüüd
ilmunud kolmas osa, on „Eesti ...”.

4.

Konstantin Päts elas aastatel
1906-1909 Soomes poliitilise ...

5.

Eesti fotograaf, kellelt on ilmunud
raamat portreepildistamisest.

6.

Populaarse „Shetlandi” krimisarja
autor.

7.

Vanameistrist lastekirjanik,
kellelt on ilmunud uus loodus- ja
poisteraamat.

8.

Margaret Atwoodi kultusromaan,
mis on jaanuari eripakkumises.

9.

Lucinda Riley „Seitsme õe” sarja
viies raamat.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

10. Tuntuim jaapani kirjanik.

22. jaanuariks 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.
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01/2021

SUUR EESTI
SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI
Mall Paas
A. Kalm.
RA, EFA.2.0.27481
Aadress:	
Pärnu mnt 67A,
10134 Tallinn
Telefon:
646 0218
E-post:
raamatuklubi@serk.ee
www:
www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB:
EE701010220076013011

RAAMATUKLUBI
PALJU HÄID RAAMATUID!

jaanuar 2021

Toimetaja:
Kaanefoto:

JAANUARI KLUBIRAAMAT

UNISTUS
KAKSIKRIIGIST

SEPPO ZETTERBERG

KONSTANTIN
PÄTS JA SOOME

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

ÄRA
UNUSTA!

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

Viimane
äraütlemise päev on
22. jaanuar

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.

Raamatu pealkiri

Tellija allkiri

TAVAHIND

44.90
KLUBIHIND

Klubiliikme number

9.00

KÄBID JA KÄNNUD

Vanemad ja lapsed oma identiteedi otsinguil
Andrew Solomon
Andrew Solomon käsitleb oma monumentaalsel uurimistööl
põhinevas teoses sadade vanemate lugusid, kes mitte ainult ei ole
õppinud oma teistmoodi lapsega toime tulema, vaid on leidnud
sellest esmapilgul võimatust olukorrast iseenda jaoks väga
sügava tähenduse. Ta kirjutab peredest, kus kasvab kurt laps,
kääbuskasvu laps, Downi sündroomiga laps, autist või liitpuudega
laps. Oma peatükk on pühendatud ka skisofreenikutele,
imelastele, lastele, kes on eostatud vägistamise teel, lastele,
kes on pannud toime kuritegusid, ning transsoolistele ja nende
peredele. Üle kümne aasta intervjueeris autor rohkem kui
kolmesadat perekonda. Peale selle räägib autor ka iseenda loo.
Raamatusse koondatud käänulistest lugudest koorub sügav
iva, kuivõrd inimesed on oma suuremates või väiksemates
eripärades siiski sarnased. Teos laiendab oluliselt arusaama
inimeseks olemisest. Soovituslik lugemine igale vanemale, kes on
vähemalt korra elus endalt küsinud, mida ma olen teinud valesti.

TAVAHIND

TAVAHIND

21.25

1985. aastal ilmu
nud düstoopiline
romaan, mis tegeleb
võimu-, soo-, aga
ka religioonipolii
tika küsimustega,
on ülemaailmne
bestseller.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ann Alari
408 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 42428

20.50

KLUBIHIND

9.00

Margaret Atwood

TAVAHIND

23.20

KLUBIHIND

TEENIJANNA
LUGU

Raamatu kood

Konstantin Päts ja Sooome
2
8
7
0

01/2021

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

Tellija ees- ja perekonnanimi

Lahendasin ristsõna ja osalen loosimises (vt lk 14). Vastuseks sain:
tellin tk

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

boonuspunkti allahindluse saamiseks.

Ei soovi

Klubiraamatu pealkiri

Tehke rist

5

16

Soovin kasutada

tellin tk

Klienditeeninduse telefon 646 0218

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

Klubiraamatu kood

TELLIMISKUPONG 1.2021

OTSEPOST

JAANUARI
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

7.00

SULNIS HELLITUS:
AMORY CLAY
MITU ELU
William Boyd
Romaanis ühendab
William Boyd oma
suurepärase jutustus
oskuse, kultuuriajaloo
tundmise ja pikaaegse
kire fotograafia vastu.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaisa Kaer
456 lk, pehme köide
145 × 203 mm
KOOD 45108

5.00

SELLISED
ME OLEME
Golnaz Hashemzadeh
Bonde
Otsese ja mõjusa
stiiliga romaan räägib
juurtetusest ja kaotu
sest, see on jutustus
tugevast, kuid piina
vast suhtest emade ja
tütarde vahel.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Mullamaa
216 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 46594

