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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Kuidas see raamat sündis? 
Kui mulle raamatu kirjutamise ettepanek tehti, vaatasin endale otsa ja tunnistasin, et 
olen küll teinud üle tuhande saate, aga pole kirjutanud ühtegi raamatut. Unustasin 
sootuks, et ei pruugi sellega üldse hakkama saada ja ütlesin rõõmsalt „jah”. 
 Esiteks olen piisavalt vana, et igasuguseid saateid mäletada. Teiseks: töötanud 
koos ja kõrvuti paljude teletegijatega erinevatest põlvkondadest alates Rein Kare-
mäest, Urmas Otist, Mati Talvikust, Vahur Kersnast, Reet Ojast, Maire Aunastest, 
Tiina Mägist, Maarika Laurist, Priit Hummelist, Hannes Võrnost, Anu Välbast, Mar-
gus Saarest kuni tänaste noorteni välja. Kolmandaks: toimetaja ja taustajõuna olen 
olnud tunnistajaks nii rõõmudele kui pisaratele. Neljandaks: tudengitele toimetamist 
õpetades pidin ise õppima ja kursis olema nii ajaloo kui uute trendidega.
 Koroonakevad mängis minuga kaasa, sest kõigil oli aega – aega meenutada, 
arutada ja rääkida. Lappasin ja lugesin palju vanu aja- ja telelehti, teoreetilist 
kirjandust ja tudengite uurimistöid. Lugedes Hagi Šeini „Suurt teleraamatut”, 
Hillar Peebu internetis avaldatud teleajalugu ja uurides omaaegse programmijuhi 
Voldemar Lindströmi kirjutatut, veendusin, et neist igaühte huvitab oma spetsiifiline 
tahk suurest ajaloost. 
 Pretendeerimata tõsisele ajalookäsitlusele, on see raamat omakorda minu 
nägemus, mida tehes olen kasutanud palju just ajas kaduvamat materjali – vestlusi ja 
mälestusi.

Kuidas tegite valiku, mis 101 hulka ära mahub?
Mõte oli, et raamatus peaksid kajastatud saama kõigi telekanalite olulisemad saated. 
Eelmisel aastal sai ETV 65-aastaseks, tänavu tähistab TV3 oma 25. sünnipäeva 
ja Kanal 2 paari aasta pärast 30ndat. Kõik nad kokku moodustavad meie tänase 
telemaastiku. 
 Ääretult põnev on olnud jälgida, kuidas vaadatuima telekanalina tipus olnud 
TV3 tõugati Kanal 2 poolt troonilt ja siis mõne aja pärast kehtestas end ETV. Ehk 

Ulvi Pihel (snd 1961) on teletoimetaja. Pärast 
esimesi samme veel kooliõpilasena „Kodulinna” 
saatejuhina ja režissööri abina laste- ja 
noortesaadete toimetuses olid loomulikuks 
jätkuks ajakirjandusõpingud Tartu Ülikoolis. 
Kuigi kodukanaliks peab Ulvi ETV-d, on ta 
kaastööd teinud  teistelegi telejaamadele. 

Kuigi teleri ees diivanil aja 
veetmine tähendab kõnekeeles 
justkui passiivsust või laiskust, 
oleme ikkagi natuke ka heas 
mõttes telerirahvas. Küllap 
sellepärast, et meid on nii vähe, 
on omakeelne ja -meelne, meie 
oma asjadest ja inimestest 
rääkiv televisioon meile mingiks 
ühisosaks. Muidugi ei ole asi enam 
päris nii, nagu kunagi oli, et kõik 
vaatavad samal ajal samu saateid 
ja räägivad neist järgmisel päeval, 
aga mingid märksõnad ja nimed 
on endiselt kõigile ühised. Nii 
hingekriipivad intervjuud kui must 
huumor on ühtemoodi olulised, 
kui nad on andekalt tehtud. 
Uudised moodustavad ühise 
inforuumi ja arusaamad eesti keelt 
kõnelevate või vähemalt mõistvate 
inimeste jaoks.

Läbi televiisori tulevad meile külla 
vanad sõbrad ja uued tuttavad. 
Eriti tänuväärne on see olnud 
viimase keerulise aasta jooksul, 
kus paljud meist on pidanud 
silmast silma suhtlusest pikkadeks 
perioodideks loobuma. Televiisor 
on tõeline sõber ka selles mõttes, 
et ta ei solvu kunagi, kui ta välja 
lülitatakse ja hoopis raamat kätte 
võetakse.

Helget küünlakuud, 
sõbrakuud, vastlakuud… 

Ja muidugi Eesti 
sünnipäevakuud!
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Viimane äraütlemise päev 
22. veebruar

nagu eesti kirjandusklassikast – kord Vestmann all ja Piibeleht 
peal, siis jälle vastupidi. Nii see areng spiraali mööda käib ja 
loorberitele ei saa keegi puhkama jääda. 
 Iga valik on paratamatult subjektiivne. Nii olen valinud 
saated ja sarjad, mis olid mõnes vallas esimesed, tõid oma aja 
kohta kaasa uudse lähenemise või saavutasid erilise vaataja-
magneti maine. Suhtlesin paljude tegijate ja otsustajatega 
ka telejaamadest ja tootjafirmadest. Muidugi lisasin ka oma 
lemmikud. Nii see 101 kokku saigi.
 Ärgem unustagem, et iga saade töötab omas ajas. Nagu 
Mati Talvik kunagi legendaarse noortesaate „Kanal 13” kohta 
ütles: „Praegu ei torkaks see saade millegagi silma, siis oli 
aga üpris värske ja popp.” Olgu see raamat kronoloogiline 
kaleidoskoop Eesti telekanalite sammudest läbi aja.

Kes ja miks seda raamatut lugeda võiksid? 
Usun, et see on päris mõnus lugemine inimesele, kes, nagu 
statistika ütleb, iga päev keskmiselt enam kui 3 tundi teleri ees 
veedab. Seega laiale lugejaskonnale, erinevate huvidega ja eri 
põlvkondadest inimestele. Miskipärast arvan, et järjest kasvav 
teletegijate armee võiks samuti selle vastu huvi tunda. Nagu 
üks kogenud teletoimetaja mulle kirjutas: „Palju asju tuli meel-
de ja palju asju oli ka peaaegu uudiseks. Teiste kanalite saadete 
kohta kirjutatu oli lihtsalt tore lugemine.” Ja üks noor, alles 
alustav saatejuht tunnistas, et ta saab nüüd natuke rohkem aru 
kui räägitakse „Horoskoobi” või mõne muu saate fenomenist, 
sest „minu põlvkonna  jaoks olid need seni ainult pealkirjad”.

Teenindus-
punktides

16.11

101 EESTI TELESAADET
Ulvi Pihel
Nende kaante vahel on 65-aastase Eesti teleajaloo 
värvilisemad killud. Need on moodustunud koroona-
kevade rütmis pikkade telefonikõnede, kogutud 
mälestuste, tarkade meeste teleajaloo uuringute ning 
kuhjade viisi loetud artiklite ja tudengitööde tulemusena. 
 Saateid raamatusse valides alustasin algusest – esi-
mene lastesaade, populaarseim lauluvõistlus, pikim 
ajaloosaade, kõige kauem eetris püsinud saade, esimesed 
telestaarid, esimene formaadisaade jne, jne. Saate sünni- 
ja eluloo kõrval leiab huviline eetriaastad, esimeste/oluli-
semate tegijate nimed, aga ka esmaeetri täpse kuupäeva 
ja kellaaja.  
 Raamatu kirjutamise algusest on juba palju muu-
tuda jõudnud: TV3 kavas on taas „Eestimaa uhkus”, uute 
tegijatega „Öö-TV” otsib veel oma kohta ja nii mõnedki 
tegijad on kanalit/ametit vahetanud või sootuks taeva-
tähtede taha sõudnud.
 Kõik saated raamatusse paratamatult ei mahtunud ja 
paljusid ei oska lühikese ajalise distantsi tõttu veel hin-
natagi, kuid küllap teeb Aeg kindlaks tänagi eetris olevate 
saadete kullaproovi.

Kirjastus Varrak
232 lk, kõva köide
166 × 216 mm
KOOD 51055 KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

Foto: Ülo Josing, ERR
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Sellest raamatust leiab lugeja 101 märgiliseks saanud saadet 
ja sarja Eesti teleajaloost – päris algusest jõutakse tänasesse 
päeva välja. Esindatud on nii riigitelevisiooni kui erakanalite 
toodang. Jutustatakse saadete valmimise lood, räägitakse 
karismaatilistest saatejuhtidest ja taustatiimist. 

TÄNA 25 AASTAT TAGASI

Dokumentaalsaade / ETV
Autor-saatejuht: Valdo Pant
Režissöör: Mai Uus (1. saatel Vello Kallaste)
Toimetaja: Aare Tiisväli
Operaatorid: Hasso Vahi, Kalle Mihkels
Kunstnik: Linda Andreste
Pikkus: 35–50 minutit
Esmaeeter: esmaspäev, 30. mai 1966
(viimane 3.09.1970)

On mai lõpp. Esmaspäeva õhtu. Algab saade „Täna 25 aastat tagasi”. 
Metronoom tiksub kiretult ja järjekindlalt aega, kaamera näitab üld-
plaanis stuudiopõrandale markeeritud Euroopa kaarti. Maha on mär-
gitud riigipiirid ja vonklevat madu meenutav rindejoon, mida vastavalt 
sündmuste käigule liigutada saab. Saatejuht Valdo Pant (21.01.1928–
30.07.1976) alustab: „Tere õhtust! Täna 25 aastat tagasi…” Nii alustab 
ta edaspidi iga saadet ja lõpetab sõnadega: „Võiduni oli jäänud 1518 (…) 
päeva.”
      Algas telejutustus, mida Pant ise märkis tehtega: 4 + 3 + 2 + 1 = 4 
aastat 3 kuud 2 päeva 1 tund. Kokku 313 + 1 saadet, mis vastavalt sõja 
käigule olid eetris 4–18 korda kuus, keskmiselt 40 minutit. Hea jutus-
tajana maalis Pant detailideni täpse pildi sellest, mis juhtus rindel 
sel päeval ja sel tunnil veerand sajandi eest. Lahti rullus omalaadne 
dokumentaaldraama. On otsesaadete aeg ja midagi veel ei salvestata. 
/---/
Ene Hion meenutab, kuidas Pant jutustas lahingusündmustest, tehes 
seda peast ja nii täpselt, et tema varem kirjutatud tekstis võis näpuga 
järge pidada. „Ta oli kaadris üksi, vaid kaardikepp käes, aga auditoo-
riumi pinge ei raugenud hetkekski…”

Loe edasi lk 24
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ruses pani ta endale kirja tekstikirjutamise 

reeglid: õiged sõnad, rohkem sünonüüme, 

vähem homonüüme; vältida kõrvallauseid, 

arve, tehnilisi termineid, võõrsõnu, eitavat 

kõnet, olla värske ja siiras.”21 Omal ajal, veel 

raadios töötades, oli ta noorte kolleegide 

jaoks jumala staatuses. „Vana raadiomaja 

oli väikesi Pantisid täis. Kõik püüdsid temalt 

šnitti võtta,” meenutas Enn Anupõld. 22 

Kuigi alati otse, polnud tegemist vaid 

stuudiosaatega, sest filmigrupp käis läbi 

olulisemad lahingupaigad Nõukogude Liidus, 

lisaks Saksamaal, Tšehhis, Ungaris ja Poo-

las. Saadete käsitsi kirjutatud konspektiiv-

set teksti kogunes u 4500–4700 lehekülge, 

kasutati üle 50 dokumentaalfilmi ja 9000 

originaalfoto, intervjueeriti 300–350 inimest. 

Kindralite, majorite ja polkovnikute kõrval 

said sõna nii eilsed kui tänased reamehed-

ajateenijad. Pant kirjutab: „Reakoosseisust 

esines menukalt, nimelt lauluga, noorsõdur 

Jaak Joala. Vaatamata sellele, et ta tegi kind-

ralile raporteerimise järel pöörde ümber 

parema õla, mis 25 aastat tagasi oleks lõhna-

nud 3 päeva järele.”23 

Ühe saate ettevalmistamiseks kulus 

tavaliselt 4–5 päeva, päris valmis sai see 

aga vahetult enne eetrit. Mati Talvikul oli 

meeles, et nii töötas Pant juba raadios: „Mis 

mind alati hämmastas, on see, et ta tegi oma 

tekstid ja saated valmis viimasel sekundil. 

Olin päris jõmpsikas, kui nägin pealt, kui-

das ta [- - -] saadet kokku pani: esimene 

pooltund oli valmis, siis saate ajal jõudis 

valmis veerandtunni, siis kümme minutit 

ja lõpuks läks eraldi lindilt eetrisse viimane 

minut. Raadiokuulajad ei saanud midagi aru, 

kuid see, mis helifoonikaruumis toimus, oli 

midagi sõnulseletamatut. Pant ise oli aga 

nagu rahu ise…”

Mammutsarja „Täna 25 aastat tagasi” on peetud läbi aegade 

üheks kõige populaarsemaks saateks ETV-s. Vaatajate kogu -

hulgaks on arvatud u 120 miljonit inimest. Täna võib küsida: kuidas 

sai Teisest maailmasõjast jutustav saatesari nii populaarne olla? 

Ühe valikuvariandi annab Voldemar Lindström oma kogumikus 

„Kas mäletad? No pasaran!”: „Muidugi elas Pant aegruumis, mis 

vajutas oma pitseri sellelegi poliitilisele suursarjale, kuid see ei 

vähenda viimase kaalu ega tähendust. Vastupidi. Peaksime ikka ja 

jälle küsima, kuidas suutis Valdo Pant oma ajas sellise ajaloolise 

teleromaani üldse luua.”24

Päeva ja tunni täpsusega tõi Valdo Pant suure sõja sündmused 
vaatajateni. Stuudiokujundus: Linda Andreste.

ÕNNE 13

Draamasari / ETV
Produtsent: Raivo Suviste
Tootja: BEC
Stsenaristid: Astrid Reinla, Kati Murutar,
Teet Kallas, Urmas Lennuk, Andra Teede
Lavastajad: Tõnis Kask, Ain Prosa
Pikkus: 30 minutit
Esmaeeter: laupäev, 30. oktoober 1993 kell 21.35

„Räimerahvaks” kutsutud Õnne tänava seltskond alustas oma 
eetrielu rikastest suguvendadest „Salmonitest” nädal hiljem, 
kuid on see-eest ekraanil püsinud varsti 30 aastat. Ja mitte lihtsalt 
püsinud, vaid kogu aeg Teletopi ülemises otsas istunud. Irvham-
bad võivad küll aasida, et seriaalis midagi ei juhtu, aga aeglase ja 
truu loomuga eestlane vaatab ikka. Meie moodi, omad ju!
    „Õnne 13”, alapealkirjaga „Meie elu lood”, on kindlalt eest-
laste armastatuim draamasari läbi aegade.
    Esialgsete plaanide kohaselt pidi ekraanile jõudma 15 osa. 
2020. aasta sügishooajal tähistati 800. osa eetrisse jõudmist. 
Tänaseks on seriaalist läbi käinud umbes 200 näitlejat, neist ligi 
kolmekümnel kandvamad rollid. 
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mad rollid. Elu käib oma rada ja pikkade aastate jook-

sul on taevateele lahkunud mitmeid olulisi tegelasi, 

sealhulgas üks peategelastest – Kaljo Kiisk. Pärast 

kingsepp Johannese surma muutusidki olulisemaks 

noorema rahva suhted ja tegemised.

„Õnne” uued ja vanad tegelased on end rahva, aga 

ka näitlejate südametesse sulatanud. Seriaali vanim 

näitleja, 85-aastane Väino Aren kinnitab, et „Õnne” 

võttepäevad annavad talle jaksu juurde. Advokaadi-

büroo omanikku, Laine väimeest Georg Sumbergi 

mängiv Allan Noormets arvab, et „Õnne” võiks kesta 

küll aastaid, kuid mõne aja pärast uute osalistega. Nii 

nagu on muutunud omaaegne kultussari „Kodus ja 

võõrsil”, kus aastate möödudes ühtki tegelast enam 

ära ei tunne. 

Kui Õnne tänava lood oma 25. sünnipäeva tähis-

tasid, otsis ajakirjandus seriaali fenomeni. Sari on 

dokumenteerinud rahva jaoks olulised sündmused, 

teemad ja mõttelaadid. Anne Veesaar arvas, et sarjal 

on lausa kohustus panna kirja Eesti elu: „Vanu seeriaid 

vaadates ei mäletagi enam palju asju, mis on meie 

poliitilises või majanduslikus elus olnud. Aga see, et 

see on sellisel mängulisel kujul ära salvestatud, on 

kõige tähtsam kogu selle sarja juures.”157 Nii et tegeli-

kult on sarjas juhtunudki kõik seesama mis Eesti elus 

nende aastate jooksul. 

Õnne tänava tuntud naised Laine (Luule Komissarov) ja Alma (Helgi Sallo).

1966-1970

1993 …

Õnne tänava tuntud naised Laine (Luule Komissarov) ja 

Alma (Helgi Sallo).

Päeva ja tunni täpsusega tõi Valdo Pant suure sõja sündmused

vaatajateni. Stuudiokujundus: Linda Andreste.
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KLUBIRAAMAT

TANTSUD TÄHTEDEGA

Tantsuvõistlus / Kanal 2
Tootja: BEC
Produtsent: Raivo Suviste
Tegevprodutsent: Jevgeni Supin
Saatejuhid: Mart Sander + Kristiina Heinmets-Aigro,
Merle Liivak, Liina Randpere, Gerli Padar
Režissöörid: Villem Tarvas, Ove Musting
Kohtunikud: Jüri Nael, Kaie Kõrb, Merle Klandorf,
Ants Tael, Janika Mölder
Pikkus: 110–125 minutit
Esmaeeter: pühapäev, 8. oktoober 2006 kell 20.30
5 hooaega, igas 8 saadet

Eesti teleajaloo kalleimaks sarisaateks hinnatud „Tant-
sud tähtedega” oli ekraanil vaibumatu publikuhuviga viis 
aastat. /---/

Augustis algasid tantsutrennid, tuli leida võistlejad, saalid 
ja kohtunikud ning oktoobris ootas juba eeter. Lagunenud, 
räämas ja unarusse jäänud Volta tehase saalist Töös-
tuse tänaval pidi saama mõne kuuga glamuurne balli-
saal. „Kogu stuudiokompleks on hetkel küll košmaarses 
seisus, aga pole midagi, lööme läikima!” oli produtsent 
uue stuudio rajamise osas optimistlik. Tipptaset nõuti 
kõiges: osalejate võistlusrõivad valmistati spetsiaalselt iga 
tantsu jaoks käsitööna, frakid õmmeldi Peterburis ning 

167

kellest üks oli tipptantsija ja teine avalikkusele tuntud 

inimene: laulja, näitleja, sportlane, poliitik jt. Võistlejad 

pidid oma tantsuoskusega avaldama muljet žüriile ja 

nende karisma muutma televaataja sümpaatia oma 

lemmikpaarile antavateks telefonihäälteks. Sellest 

kokku sündis edetabel ja väikseima punktiarvuga paar 

langes välja. 

Ühtmoodi selge pidi olema tšatša, aeglane valss, 

quickstep, rumba, džaiv, tango, fokstrott, pasodoobel, 

viini valss, samba, lõpus üks standard- ja üks Ladina-

Ameerika tants ning vabakavana show-tants.

Neljaliikmeline žürii ei mõistnud nalja. Sinna kuu-

lunud professionaalsed tantsuõpetajad Ants Tael ja 

Merle Klandorf hindasid tantsu tehnilist puhtust ning 

tantsijad Jüri Nael ja Kaie Kõrb koreograafilist poolt. 

Vaatajad ei lasknud end suurejoonelist etendust vaa-

dates tantsualaste teadmiste puudusest häirida – oma 

silm on ju kuningas! ja ometi kõik nägid, et Beatrice’l ei 

olnud „mingit puusanõksu”, Luisa oli „koperdaja kuu-

bis ”, aga seevastu „Dag oli nii nunnu ja armas, selline 

muumitrollilik” ja Peep Vainu puhul lihtsalt õhati, et 

ta oleks nagu terve elu ainult tantsimisega tegelnud. 

Just siin sarjas sai võistlustantsust elutants mitmele 

paarile, kes tänaseni kokku jäänud: Stig Rästa ja tema 

partner Karina Vesman, Getter Jaani ja Ott-Sander Palm, 

Gerli Padar ja Martin Parmas.

2006. aasta novembris vaatas saadet 454 000 ini-

mest, täpselt aasta hiljem oli see number 464 000. 

Viimase hooaja finaali tipphetkel mängis tantsusaade 

aga poole miljoni inimese telekas!270 

Telefonihääletusest saadud tulust läks pool Eesti 

Liikumispuudega Inimeste Liidule. Kokku annetas saate 

publik kõnniroboti tarbeks 49 000 eurot. 

Võitjad: 

Mikk Saar ja Olga Kosmina, Koit Toome ja Kerttu Tänav, 

Argo Ader ja Helena Liiv, Liina Vahter ja Mairold Millert, 

Jan Uuspõld ja Aleksandra Žeregelja

Viienda hooaja võistlustules on Veronika Portsmuth ja Märt Agu, Getter Jaani ja Ott-Sander Palm, Kati Toots ja Marko 
Kiigajaan, Anna Levandi ja Mairold Millert, Andres Anvelt ja Kristina Tennokese, Jan Uuspõld ja Aleksandra Žeregelja, 
Stig Rästa ja Karina Vesman, Ott Väli ja Emma-Leena Koger. 

tantsukingad tulid eritellimusena maailma parimaks 
peetavalt Londoni firmalt Supadance. Otsesaate stuu-
dios mängis orkester ja tantsijatele elas kaasa publik.  
/---/
Ühel hooajal võistles kaheksa tantsupaari, kellest üks 
oli tipptantsija ja teine avalikkusele tuntud inimene: 
laulja, näitleja, sportlane, poliitik jt. Võistlejad pidid 
oma tantsuoskusega avaldama muljet žüriile ja nende 
karisma muutma televaataja sümpaatia oma lemmik-
paarile antavateks telefonihäälteks. Sellest kokku 
sündis edetabel ja väikseima punktiarvuga paar langes 
välja.
      Ühtmoodi selge pidi olema tšatša, aeglane valss, 
quickstep, rumba, džaiv, tango, fokstrott, pasodoobel, 
viini valss, samba, lõpus üks standard- ja üks Ladi-
na-Ameerika tants ning vabakavana show-tants.
Neljaliikmeline žürii ei mõistnud nalja. Sinna kuu-
lunud professionaalsed tantsuõpetajad Ants Tael ja 
Merle Klandorf hindasid tantsu tehnilist puhtust ning 
tantsijad Jüri Nael ja Kaie Kõrb koreograafilist poolt. 
/--/
Vaatajad ei lasknud end suurejoonelist etendust vaa-
dates tantsualaste teadmiste puudusest häirida – oma 
silm on ju kuningas! ja ometi kõik nägid, et Beatrice’il 
ei olnud „mingit puusanõksu”, Luisa oli „koperdaja 
kuubis”, aga seevastu „Dag oli nii nunnu ja armas, 
selline muumitrollilik” ja Peep Vainu puhul lihtsalt 
ohati, et ta oleks nagu terve elu ainult tantsimisega 
tegelnud.
      Just siin sarjas sai võistlustantsust elutants mit-
mele paarile, kes tänaseni kokku jäänud: Stig Rästa ja 
tema partner Karina Vesman, Getter Jaani ja Ott- 
Sander Palm, Gerli Padar ja Martin Parmas.
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 TANTSUD 

TÄHTEDEGA

2006 –2011

Tantsuvõistlus 

Kanal 2

Tootja: BEC

Produtsent: Raivo Suviste

Tegevprodutsent: Jevgeni Supin

Saatejuhid: Mart Sander + Kristiina Heinmets-Aigro, 

Merle Liivak, Liina Randpere, Gerli Padar

Režissöörid: Villem Tarvas, Ove Musting

Kohtunikud: Jüri Nael, Kaie Kõrb, Merle Klandorf, 

Ants Tael, Janika Mölder

Pikkus: 110–125 minutit

Esmaeeter: pühapäev, 8. oktoober 2006 kell 20.30

5 hooaega, igas 8 saadet 

Eesti teleajaloo kalleimaks sarisaateks hinnatud  „Tant-

sud tähtedega” oli ekraanil vaibumatu publikuhuviga 

viis aastat. „Kes seda hinda enam nüüd nii täpselt teab,” 

muheleb produtsent Raivo Suviste täna tagasihoidlikult. 

Vahetult enne saate algust põrutas ta julgelt: „„Tantsud 

tähtedega” on kaasaegse Eesti teleajaloo mastaapseim 

ning kalleim projekt.”267 

Kanal 2 programmijuht Olle Mirme, kes vääriks lausa 

eraldi peatükki, oli aastate vältel halli kardinalina pal-

jude saadete valiku ja eetrisse jõudmise taga ja tema 

sõnastas lootuse tantsusaate õnnestumisele: „Usun, 

et lisaks tuntud osalejatega kaasnevale ootamatusele 

ja elevusele on saate edu aluseks just piiritu elegants 

ja sära, mida suudab pakkuda vaid võistlustants!”268 

Tants, eriti võistlustants, nõuab head põrandat. Nii 

suurt ja siledat aga pealinnas polnud. Saadet tootva 

telefirma omanikul ja juhil Raivo Suvistel olid ette 

näidata mitmed suurprojektid, kuid seekord pidid nad 

vastu võtma tõeliselt mahuka väljakutse. „Juba teist 

nädalat ehitame ainult selle projekti jaoks 1600 ruut-

meetri suurust telestuudiot, mis oma mõõtmetelt üle-

tab praegust Eesti suurimat stuudiot mitmekordselt,” 

tõi Suviste kujuka näite. Ent nagu ajalool on kalduvus 

korduda, pidid mehed korraliku põrandaga stuudiot 

nende viie aasta jooksul ehitama koguni kolm (!) korda. 

Aega polnud liiga palju. Augustis algasid tantsu-

trennid, tuli leida võistlejad, saalid ja kohtunikud ning 

oktoobris ootas juba eeter. Lagunenud, räämas ja una-

russe jäänud Volta tehase saalist Tööstuse tänaval pidi 

saama mõne kuuga glamuurne ballisaal. „Kogu stuudio-

kompleks on hetkel küll košmaarses seisus, aga pole 

midagi, lööme läikima!” oli produtsent uue stuudio 

rajamise osas optimistlik.269 Tipptaset nõuti kõiges: 

osalejate võistlusrõivad valmistati spetsiaalselt iga 

tantsu jaoks käsitööna, frakid õmmeldi Peterburis ning 

tantsukingad tulid eritellimusena maailma parimaks 

peetavalt Londoni firmalt Supadance. Otsesaate stuu-

dios mängis orkester ja tantsijatele elas kaasa publik.

Tegemist oli sisseostetud formaadisaatega – origi-

naal „Strictly Come Dancing” pärines Inglise telekanalist 

BBC One. Samadel alustel oli võistu tantsitud enam kui 

30 riigis. Ühel hooajal võistles kaheksa tantsupaari, 

2006-2011

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad 
veebruaris klubiraamatu „101 Eesti 
telesaadet”, LOOSIME VÄLJA TELERI Philips 
(43 tolli / 108 cm) Ultra HD LED LCD.

Laske end kaasa haarata. See Philipsi HDR teler pakub vapustavat  
pildikvaliteeti ja esmaklassilist Dolby Atmose heli. Kõik põnevad saated,  
HDR seriaalid, mängud ja spordisündmused näevad alati suurepärased 
välja. SAPHI esipaneel annab teile kohese juurdepääsu vajalikule sisule.

Auhinna väärtus 499 eurot. Loosimine toimub 22. märtsil. 
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FRIDA KAHLO JA ELU VÄRVID 
Caroline Bernard 

Mehhiko, 1925. Frida tahab saada arstiks, kuid tema unistuse purustab ränk 
õnnetus. Ta armub geniaalsesse maalikunstnikku Diego Riverasse ja sukeldub 
kunstimaailma, mees julgustab teda looma – ja petab teda. Frida on sügavalt 
haavunud. Teadmisega, et õnne saab vaid laenuks, viskub ta ellu. Pariisi sür-
realistid langevad ta jalge ette, samuti Picasso ja Trotski. Frida astub oma rada, 
nii oma piltide edu tähistades kui ka saatuselööke vastu võttes – ent siis seisab 
ta silmitsi otsusega, mis muudab küsitavaks kõik, millesse ta seni uskunud on. 
 Caroline Bernard on Tania Schlie pseudonüüm. Juba kakskümmend aastat 
töötab kirjandusteadlane vabakutselisena. Talle meeldib mõelda välja lugusid 
tugevatest naistest, otsides oma kangelaste eeskujudeks päriselt elanud isikuid.  
 Bernardi romaan erakordsest mehhiko kunstnikust Frida Kahlost on 
kuulunud Saksamaal kuude kaupa bestsellerite hulka ja on ilmumas tõlgetena 
mitmes keeles.

Kirjastus Varrak
Saksa keelest tõlkinud Piret Pääsuke
288 lk, kõva köide, sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 50881

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

KATKEND RAAMATUST 

Hilisel ennelõunal astus Frida kiirel sammul oma atel-
jeesse. Sel ajal mõjusid valuvastased tabletid alati kõige 
paremini. „Tere hommikust, õeke,“ tervitas ta papjee-

mašeest skeletti, mille ta oli kirjuks värvinud ja ühe oma alussee-
likuga varustanud ning mis ootas teda nurgas toolil. 

Juba ette rõõmustades astus ta molberti juurde ja haaras 
rätikust, mille oli eelmisel õhtul pildi peale riputanud. Esimest 
korda oli ta valinud elusuuruses formaadi. Aga sedapuhku pidi nii 
olema. Hoogsalt tõmbas ta rätiku kõrvale ja mõlemad pead tulid 
nähtavale. Kahekordselt vaatasid talle otsa ta oma silmad tihe-
date kulmude all, mis kohtusid ninajuurel ja meenutasid laialiae-
tud linnutiibu. 

Frida silmitses pilti kaua, võttis siis pintsli kätte ja töötas edasi 
tausta kallal, mille moodustas üksnes valgete pilvedega taevas, kuid ta mõtted tiirlesid kahe lõuendil oleva Frida 
ümber. Need on need kaks naist, kes minus ühinenud, mõtles ta, lisades lõuendile valgeid tupse. Naine, kes tahab 
elada nii, nagu talle meeldib, ja naine, kes kannab endaga kaasas traditsiooni ja ajaloo koormat. 

Rinnus oli tunne, justkui peksleks seal mingi suur lind ägedalt tiibadega. Selline tunne, nagu hüppaks süda 
prõmdi rinnust välja – see valdas teda niipea, kui ta kuulis taas Diego sõnu, seda üht sõna, mis võiks ta elu muuta. 
Pintsel oli õhku tardunud. Ta peab keskenduma pildile, maalima, ta peab leidma ennast üles neis kahes Fridas pildi 
peal, kuna ta oli end kaotamas.  

Kaua põrnitses ta lõuendit – midagi oli puudu, midagi päris otsustavat. Ja korraga teadis ta, mis see on. Ta segas 
kokku punase tooni, mis sisaldas ka pisut magentat, tema lemmikvärvi, mis tähendas tema jaoks kõike Mehhikole 
iseloomulikku – elu ja armastust. Pööramata pilku pildilt, haaras ta selja tagant riiulilt ühe oma paljudest anatoo-
miaraamatutest. Põgusa lehitsemise peale leidis ta õige lehekülje. Siis visandas ta kiirete tõmmetega oma idee: 
kummagi Frida kleidi peale maalis ta südame. Südamekojad ja veresooned lahtiselt, punased arterid üle kanga 
jooksmas. Üks lõppes avatult euroopaliku Frida valgel kleidil. Verd tilkus seelikuosale, asjatult püüdis ta veritsust 
klemmiga sulgeda.

Frida vaatas uuesti käsi, mille naised olid teineteisele ulatanud. Kuid side nende vahel oli palju tugevam ja pidi 
saama veelgi selgemaks! Ta maalis peene kitsa joone – arteri, mis ühendas omavahel kaht südant. See oli üks ja 
sama veri, mis nendes voolas, üks ja sama pulsilöök, mis neile jõudu andis. Koos leiavad kaks Fridat, keda ta endas 
ühendas, piisavalt jõudu, et jääda ellu, tulgu, mis tuleb.

Loe edasi lk 8

„Ma olen revolutsioon.” 
Frida Kahlo

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

Foto allikas: Alam
y/Vida Press

Frida Kahlo koos oma 
maaliga „Kaks Fridat”
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EROOTILINE INTELLIGENTSUS
Kuidas säilitada kirge argielus
Esther Perel

Selles raamatus tuleb juttu erootikast ja seksi poeetikast, erootilise iha 
olemusest ja sellega kaasnevatest dilemmadest. Mis tunne on kedagi 
armastada? Mille poolest erineb see tundest kedagi ihaldada? Kas meeldiv 
lähedustunne tähendab ka suurepärast seksi? Miks just lapsevanemaks 
saamine voodielule tihti hukatuslikult mõjub? Miks keelatu on nii erootiline? 
Kas on võimalik, et tahame seda, mis meil juba olemas on?
 Kui räägime seksist tänapäeva püsisuhtes, siis teeme pahatihti juttu 
hoopis raugevast kirest ja toome hulga ettekäändeid, miks erootika on justkui 
paratamatult hävingule määratud. Tänapäeva paaridel on liiga kiire, liiga palju 
stressi, liiga palju tegemist laste kasvatamisega, nad on seksiks liiga väsinud.
 On keeruline äratada põnevust, ootusärevust ja iha samas suhtes, kust 
otsime ka turvalisust ja stabiilsust. Samas pole see ka võimatu. Kutsun 
üles mõtlema, kuidas segada turvalisuse hulka riske, tuttavliku hulka 
salapära ja püsiva hulka uudsust. Sel teekonnal vaatleme, kuidas tänapäeva 
armastuseideoloogia satub mõnikord vastuollu iha seaduspäradega.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Mirjam Parve
280 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 51116

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

KATKEND RAAMATUST 

Oma töös kohtun iga päev statistika taga peituva tegelikkusega. Näen inimesi, kes on nii head sõbrad, et 
nad ei suuda olla armastajad. Näen armastajaid, kes hoiavad nii visalt kinni arvamusest, et seks peab 
olema spontaanne, et nad ei seksigi kunagi. Näen paare, kelle meelest teineteise võrgutamine nõuab liiga 

suurt vaeva – nagu ei tohikski seda enam teha, kuna nad on juba end sidunud. Näen teisi, kelle meelest lähedus 
tähendab seda, et nad teavad teineteisest viimset kui üksikasja. Nad ütlevad lahti igasugusest eraldiolekust, siis 
aga imestavad, kuhu kadus salapära. Näen naisi, kes laseksid end pigem elu lõpuni lahterdada „madala sugu-
tungiga” inimeste sekka, kui seletaksid abikaasale, et eelmäng peab olema midagi enamat kui vaid kerge sisse-
juhatus põhitegevusse. Näen inimesi, kes üritavad paarisuhtes maad võtvat tuimust nii meeleheitlikult eemale 
peletada, et on valmis kellegi teisega kogetud erutava hetke eest kõigega riskima. Näen paare, kelle seksuaalelu 
puhub uuesti lõkkele kõrvalsuhe, ja teisi, kellel kõrvalsuhe tõmbab kriipsu peale sellele väheselegi ühisosale, 
mis veel säilinud oli. Näen vanemaid mehi, kes tunnevad, et nende äkitselt sõnakuulmatuks muutunud peenis 
on nad reetnud, ja tõttavad Viagrat appi võtma, et karmide tõsiasjade tekitatud ärevust leevendada; näen nende 
naisi, kellel hakkab ebamugav, sest ootamatult pannakse proovile nende enda passiivsus. Näen värskeid lapse-
vanemaid, kelle erootiline energia on väikelapse eest hoolitsedes kokku kuivanud – nad on lapsest nii haaratud, 
et neil ei tule meelde aeg-ajalt oma magamistoa uks kinni tõmmata. Näen mehi, kes ei vaata internetipornot 
mitte sellepärast, et nad ei pea oma naist veetlevaks, vaid sellepärast, et naise huvipuudus tekitab neis tunde, et 
neil on midagi viga, kui nad tahavad seksida. Näen inimesi, kes häbenevad oma seksuaalsust nii väga, et ürita-
vad armastatut sellest säästa. Näen inimesi, kes teavad, et kallim armastab neid, aga kes soovivad, et neid ka 
ihaldataks. Nad kõik tulevad minu juurde seepärast, et janunevad erootilise elujõu järele. Mõnikord tulevad nad 
ujedalt, mõnikord meelt heites, nukralt, raevunult. Nad ei tunne puudust pelgalt seksist, vahekorrast endast, 
vaid igatsevad kontakti, mängulisuse ja uuestisünni tunde järele, mida seks pakub. Kutsun teid ühinema minu ja 
nende otsijate vestlustega, mille käigus teeme tööd, et avaneda ja astuda samm lähemale transtsendentsusele.

Loe edasi lk 23

Ilmub veebruari 
teisel nädalal

Raamatu autor, psühhoterapeut 
ESTHER PEREL on tuntud oma 

läbinägeliku ja originaalse lähenemise 
poolest tänapäeva armuelule.

Autori foto: Ernesto Urdaneta
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ILUKIRJANDUS

TANGOPOISID
Antti Tuuri 

Tuuri kuulub kindlasti praeguste 
Soome prosaistide paremikku. 
Ta kirjutab Soome ränkadest 
ajalookäänakutest, argipäevast 
ja oma kodukandi inimestest.  
Lugu paigutub ühis kondlikus 
mõttes pingelisse aega – on 
1960. aastad, Soome majan-
dus halval järjel ja tööpuudus 
suur ning Soome noored mehed 
käivad Rootsis tööl. See on 
meisterlik romaan noore mehe 
eneseleidmisest ja armastusest.

PÄIKESEÕDE
„Seitsme õe” sarja 6. raamat
Lucinda Riley

Elektra D’Aplièse’i elu paistab 
eemalt vaadatuna täiuslik – ta 
on tippmodell, rikas ja kuulus. 
Ometi on isa surm viinud niigi 
hapras meeleseisundis Elektra 
kokkuvarisemise äärele. Ta 
saab ootamatult kirja täiesti 
võõralt inimeselt, kes väidab, et 
ta on Elektra vanaema. Ilmsiks 
hakkavad tulema ammused 
sündmused. Murtud südamega 
Cecily saabub 1939. aastal New 
Yorgist Keeniasse... 

AFÄÄR 
Lee Child 

Ühe Mississippi osariigi linna-
kese ja selle kõrval asuva sõja-
väebaasi rutiinse elu katkestab 
mõrv: tapetakse noor valge-
nahaline naine. Lisaks amet-
likule uurijale major Munrole 
lähetatakse kaugesse kolkasse 
ka Jack Reacher, kes on, nagu 
alati, põhjalik ning koostöös 
selgub tõde kõigest mõne päeva 
jooksul: süüdlast ei pea otsima 
kaugelt ja kuriteo niidid viivad 
otsapidi koguni USA senatisse.

ÜKS NEETUD 
JAMA TEISE OTSA 
Jodi Taylor

Kui endale elus kohta otsiv 
Madeleine Maxwell võetakse 
tööle Saint Mary ajaloouu-
ringute instituuti, avastab ta 
peagi, et instituudi üsnagi 
tavapärase fassaadi taga käib 
hoopiski iseäralik tegevus, 
nimelt ei uuri seal töötavad 
ajaloolased lihtsalt mine-
vikku, vaid nad käivad ise 
seal, kusjuures seda ei nime-
tata ajarännakuks, vaid täht-
sate ajalooliste sündmuste 
uurimiseks nende kaasajas. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Saluri 
232 lk, pehme köide, 143 × 210 mm
KOOD 50805

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Taul
424 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 50942

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
848 lk, kõva köide, kordustrükk
145 × 203 mm
KOOD 50812

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
352 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 50980

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

NORMAALSED INIMESED 
Sally Rooney 
Marianne on noor, jõukas ja intelligentne autsaider. Connell on poiss, kes vaatamata 
oma pere vaesusele ja halvale mainele kõigile meeldib. Kooliõest ja -vennast saavad 
ootamatult sõbrad, hiljem armastajad, ent kui väikelinnaelu asendub Dublini tudengi-
meluga, paistab minevik seljataha jäävat. Mis juhtub, kui pöörasest kiindumusest 
kujuneb võimu, ühiskondliku klassi ja enesepettuse lahingutander? Pealtnäha 
lihtsa koeline lugu kahe esmapilgul vastandliku noore keerulistest suhetest ja 
enese leidmisest kätkeb endas midagi universaalset: uurimust, kuidas üks inimene 
võib teist igavesti vormima ja mõjutama jääda.
 Nüüdisaja üheks tundlikumaks ja terasemaks vaatlejaks nimetatud SALLY  
ROONEY (snd 1991) pälvis ohtralt tähelepanu juba oma esimese romaaniga 
„Vestlused sõpradega”, kuid tõeline menu tuli teise raamatu „Normaalsed inimesed” 
ilmumisel. Teos valiti ka 2018. aasta Man Bookeri preemia kandidaatide hulka ning selle 
põhjal on valminud menukas BBC seriaal.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Reti Maria Vahtrik
232 lk, kõva köide, sari „Moodne aeg“
143 × 200 mm
KOOD 50867

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90
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NOORTELE

MÜÜDID JA LEGENDID
Õpilase entsüklopeedia

Põneval reisil ümber maailma saame tuttavaks vägevate 
kangelaste ja kangelannadega, maagiliste võimetega elukatega 
ja hirmuäratavate koletistega. 
 Kohtume Lääne-Aafrika vembumehest jumala Anansiga, kes 
esineb ämbliku kujul, samuti Vana-Kreeka kartmatu sõja- ja 
tarkusejumalanna Athenaga, jaapanlaste imelapsest jumala 
Kintaro ning väga paljude teiste huvitavate tegelastega.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
240 lk, kõva köide
220 × 282 mm
KOOD 50515

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

Noorte maailmas arenev põnevuslugu haarab meid kaasakiskuva 

sündmustiku keerisesse juba esimestest lehekülgedest. Kaheteist-

kümnenda klassi tüdruk Karmen, kes püüab vanemate laguneva  

suhte keskel toime tulla kooli lõpetamise ja hilise teismeea 

muredega, mõistab, et miski tema ümber ei ole nii, nagu välja 

paistab. Mida varjavad tema vanemad, tema parim sõbranna Liza, 

lapsepõlvesõber Evelin ja teised? Juba loo alguses leiab Lizaga aset 

salapärane juhtum, mille lahendamisega lõpuklassi sõpruskond 

tegeleb. Selle käigus tuleb paratamatult päevavalgele muudki.

Loosse põimub veel teinegi liin – kümmekond aastat vanema – 

suurte probleemide ja saladuste paines elava Diana lugu. Nii nagu 

noored, on temagi otsimas ja kehtestamas iseennast teiste arva-

muste ja omaenda sisima tõe vahel.

TOPELT D
Kristi Piiper 

Kirjastus Varrak
296 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 51031

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

ALGMUNA
Kreeka maailma loomise 

teine variant räägib 
jumalanna Eurynomest, 

kes võttis tuvi kuju ja 
munes hiigelsuure 

muna. Madu Ophion 
keris end muna 
ümber, et seda 

haududa. 

Loe edasi 
lk 11
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MITMESUGUST

NAISED, KES 
JOOKSEVAD 
HUNTIDEGA
Müüte ja pajatusi ürgnaise 
arhetüübist

Clarissa Pinkola Estés 

Eluterve naisterahvas on pal-
juski hunditaoline: ta on võimas, 
vaistlik, elujõudu pilgeni täis, 
kartmatu, leidlik ja ustav. Hundid 
ja naisterahvad on sugulased oma 
uudishimuliku loomuse poolest, 
oma suure hingejõu ja kannat-
likkuse poolest. Neil on sügavad 
vaistud, nad keskenduvad pingsalt 
hoolekandele oma järeltulijate ja 
oma karja suguvõsa eest. 

SIIRI RÄTID 2/ 
Triangular Knitted Shawls 
by Siiri Reimann*
Siiri Reimann

Raamatus on põhjalik õpetus, 
kuidas kududa kolmnurkseid 
Haapsalu rätte nii, et kudumist 
alustatakse räti tipust. Seda tüüpi 
rätimustrite eeliseks on see, et 
iga kuduja saab ise otsustada, 
kui suure räti ta koob. Raama-
tus on 20 imekauni kolm nurkse 
räti mustrit, eraldi on toodud ka 
põhimustrite skeemid, mille järgi 
võib kududa nii Haapsalu salle kui 
ka muid esemeid.

EESTI TALU*
Uuem taluarhitektuur  
1850–1950
Heiki Pärdi

Raamat annab põhjaliku ülevaate 
saja aasta jooksul toimunud 
muutustest Eesti talumajade 
ehitamises ja arhitektuuris. 
Saame teada, mida tõi maaelus 
kaasa talude väljaostmine mõisa-
omandusest ning kuidas kohanes 
põline rehemaja uute nõudmis-
tega. Antakse ülevaade ka talude 
õuedest ja õuehoonetest. Raamat 
on illustreeritud rohkete fotodega 
ja pakub nii äratundmis- kui 
avastamisrõõmu.

MINU VILJANDI*
Tagasi alguses
Justin Petrone 

Nende kaante vahel on sürrea-
listlik sissevaade aastatesse, mis 
ma olen veetnud selles väikeses 
linnas. Mu abielu oli läbi, mu 
peamised kaaslased olid märkmik 
ja pliiats. Siis hakkasid asjad juh-
tuma. Ma armusin Disainerisse, 
mind võrgutas Preili Pilv, lohutas 
Emalõvi, vangistas Tiigritüdruk. 
Ma kogesin lõikuspidusid, folke, 
kohviku- ja teatri stseene, jaani-
tulesid ja jooga tunde. Ja kohvi. 
Palju kohvi. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Andres Ehin, Ly Seppel
640 lk, kõva köide,  155 × 210 mm
KOOD 21515

Kirjastus Tammerraamat
344 lk, kõva köide, 200 × 240 mm
KOOD 690619

Kirjastus Saarakiri
120 lk, kõva köide, 240 × 320 mm
KOOD 955314

 Kirjastus Petrone Print
Tõlkinud Raivo Hool
296 + 16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605417

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

25.90

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

ELULUGU. KAKS ESIMEST NÄDALAT*

David Vseviov 

David Vseviovi „Elulugu. Kaks esimest nädalat” kirjeldab sündmusi tuntud ajaloolase 
ja arvamusliidri esimestel elunädalatel 1949. aasta mais/juunis.
 Kuigi tegevuskohti on ainult kaks – esimesel nädalal sünnitusmaja, teisel nädalal 
aga vastsündinu esimene kodu – tuba Tallinna „Saarineni maja” ühiskorteris, kohtame 
teoses väga palju tegelasi. Teoses põimuvad fiktsioon ja reaalselt aset leidnud 
sündmused. Stalini aja groteskset tegelikkust võimendab paljude tegelaste ülimalt 
entusiastlik suhtumine ajastu propagandistlikesse klišeedesse, ja nii saab valgustatud 
ka traagilise ajastu koomiline külg.
 David Vseviovi „Elulugu” on võimalik lugeda ka kui paljude Eesti viimase 
aastakümne elulugudebuumi sünnitatud raamatute paroodiat.

Kirjastus Tuum
232 lk, kõva köide, 150 × 226 mm
KOOD 732425

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

14.90

Taas
saadaval
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MITMESUGUST

MINU ESIMENE ELU
Olav Osolin

Kui Olav Osolin hakkas ajaviiteks 
Facebookis kirja panema meenu-
tusi ammustest aegadest, hak-
kasid inimesed küsima, miks ta 
oma mälestusi ometi raamatusse 
ei vormi. Algul ei võtnud ta seda 
tõsiselt, aga kui küsijatest sai juba 
koor, andis alla.
 „Aeg on mõned lahedamad 
lood aegade hämarusest välja 
kaevata. Sest olgem ausad, pulli 
on ikka saanud, ja miks mitte seda 
üheskoos meenutada!”

   Olav Osolin

KAASSÕLTUVUSEST 
VABAKS*
Melody Beattie

Raamat õpetab märkama, millal 
me end ei väärtusta ja surume 
maha oma tegelikud tunded ja 
vajadused. Autori mõistev suh-
tumine ning selged juhtnöörid, 
kuidas neid olukordi lahendada, 
muudavad raamatu hinnaliseks 
abiliseks kaassõltuvuslikest käi-
tumismustritest vabanemisel.
 Eneseabiklassikasse kuuluv 
„Kaassõltuvusest vabaks” sisaldab 
rohkesti lugusid tõsielust, mee-
nutusi, harjutusi ja teste. 

ROMEO JA JULIA*
William Shakespeare

Kahe vaenutseva perekonna 
võsud kohtuvad ning armuvad 
esimesest silmapilgust Capulet-
tide juures toimuval peol. Romeo 
ja Julia ei ole kõrged võimu-
kandjad nagu Shakespeare’i 
teised tuntud tragöödiate kan-
gelased Hamlet, kuningas Lear 
ja Macbeth. Nad on tavalised 
noored, kes köidavad meid mitte 
oma filosoofiliste ideede, vaid 
jäägitu armastusega teineteise 
vastu.

MAMMI 
KAALUVÕITLUSED*
Ene Pajula

Ülekaaluga olen olnud hädas 
teismeeast peale. Kas mul on 
elus sellepärast midagi tege-
mata jäänud? Ei ole. Kas mul on 
pereelu elamata jäänud? Ei ole. 
Kas ma olen sellepärast sõpru 
kaotanud? Ei ole. Miks ma üldse 
peaksin sel teemal veel tõmb-
lema? Miks ma ei võiks endaga 
rahu teha ja olla, nagu olen? 
Igatahes on etem olla rõõmsa-
meelselt roosa ja ümarik kui 
kibestunud ja kõhn. Mida ma siis 
tahan? 

Kirjastus Varrak
440 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 48383

Kirjastus Hea Lugu
Tõlkinud Georg Meri
128 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
Sari „Maailm loeb” 
KOOD 601860

Kirjastus Pilgrim
Tõlkinud Tiina Agur
320 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 993545

Kirjastus Hea lugu
168 lk, pehme köide, 120 × 180 mm
KOOD 601846

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

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

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU I
Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja Eesti vabastamine

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU 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
Esimeses köites antakse ülevaade Vabadussõja eelloost, olukorrast sõja eel, taga-
nemisest 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 köited on illustreeritud pea 800 foto ja ligi saja kaardiga.

Kirjastus Varrak
560 + 551 lk, kõvad köited, 168 × 240 mm
KOMPLEKTI KOOD 334537

Taas
saadaval

KOMPLEKT: 

TAVAHIND 
38.00

KLUBIHIND

30.00
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JUUBELIPAKKUMINE

IMELINE NUKUMAAILM
Mari-Liis Lille

Selles raamatus on 15 amigurumi 
tehnikas heegeldatud nukku, mis 
on inspiratsiooni saanud inimes-
test meie ümber. Mõned neist on 
justkui päris lapsed, kellega sinu 
lapsed samastuda saavad, teised 
on aga fantaasiaga vürtsitatud ja 
meenutavad pigem muinasjutu-
tegelasi. 

Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 47621

MINU KEHA!

Mis juhtub piimahammastega? 
Kui suur on süda? Miks on vaja 
süüa viis peotäit puu- ja juurvilja 
päevas? See raamat vastab roh-
kem kui kahesajale küsimusele 
inimkeha uskumatu masinavärgi 
kohta. Raamatus on neli teemat: 
elundid ja luustik, keha liiku-
mises, sündimine ja kasvamine, 
tervis. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Madis Jürviste
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm

KOOD 48451

BEEBIMASSAAŽ
Peter Walker

See raamat aitab teil omandada 
massaaži põhivõtted ja õppida 
beebit rahustama. Saate teada, 
kuidas parandada beebi lihas-
koordinatsiooni ja painduvust, 
luua beebiga lähedane side ning 
õppida tervistava puudutuse 
võtteid leevendamaks lapsepõlve 
tavalisemaid vaevusi.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Voolaid
96 lk, pehme köide, 170 × 248 mm

KOOD 47607

LASTE MÄNGUD
Charlotte Morin

Siit leiavad mänguhuvilised nõuan-
deid, et mängida kas üksi, kahe-
kesi, väikese rühma või suurema 
seltskonnaga. Raamatus on üle 90 
mängu, muu hulgas strateegia-
mängud, äraarvamis-, tähe- ja 
numbrimängud, muusikamängud, 
liikumis- ja pallimängud, täringu- 
ja kaardimängud, loovusmängud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sandra Heidov
112 lk, kõva spiraalköide, 160 × 210 mm

KOOD 48024

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

9.00

HAKKLIHA
Kristina Efert

Hakkliha saab praadida, frittida, 
grillida, aurutada või hoopis 
supis keeta. Hakkliha sobib 
pirukatesse ja pelmeenidesse, 
võib teha isegi meelepäraste 
lisanditega vorsti. See kõik pole 
üldse keeruline. Siit raamatust 
leiad hulganisti uusi põnevaid 
ideid, mida hakklihaga peale 
hakata!

Kirjastus Varrak
144 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 47331

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

9.00

SEAL, KUS TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo

Nende kaante vahele on kogu-
tud loodusgiidi ja kirjamehe Rein 
Kuresoo reisijutud Botswanast, 
Sambiast ja Ugandast. Tabavate 
looduskirjelduste vahele on mah-
tunud ka rohkesti seiklusi, naljakaid 
juhtumisi loomade ja inimestega, 
pajatusi kohalikust eluolust ning 
rohkesti fotosid.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
170 × 240 mm

KOOD 47270

101 EESTI 
AJAKIRJANDUSPALA
Roosmarii Kurvits,  
Tiit Hennoste

Selle raamatu sisuks on lood 
eesti ajakirjandusest: ajalehte-
dest, ajakirjadest, tele- ja raa-
diosaadetest. Kõneks tulevad 
kuulsad algatused, on lugusid 
meie ajakirjandusinimestest 
läbi aegade. Aga juttu on ka 
ajakirjanduslikest nähtustest 
ja ajakirjanduse kuulsatest 
lendsõnadest.

Kirjastus Varrak
223 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 44972

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00

Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!



02/2021    13

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

USU MIND
J. P. Delaney  

Lavakunstiõpilane Claire elab New 
Yorgis tööloata ja haarab kinni 
teenimisvõimalusest, etendades 
advokaadifirma jaoks rolle, et 
truudusetuid abielumehi vahele 
võtta või tunnistusi välja meelita-
da. Ühel hetkel taipab Claire, et ta 
on vastu võtnud kõige ohtlikuma 
rolli oma elus. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
328 lk, pehme köide
140 × 210 mm

KOOD 45139

SALAELUD
Kai Aareleid

Raamat sisaldab 2010–2018 
kirjutatud novelle ja miniatuu-
re, millest suurem osa on seni 
avaldamata. Täpses ja tihedas 
naiselikus käekirjas käsitleb autor 
oma proosaloomingus läbivaid 
teemasid, nagu mälu, juured, 
reetmine, kaotusvalu ning habras 
joon tõeluse ja väljamõeldise 
vahel.

Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 45016

NIMETU TÜDRUK
Greer Hendricks,  
Sarah Pekkanen

Kui Jessica Farris paneb end kirja 
osalejana doktor Shieldsi psühho-
loogiauuringus, arvab ta, et tal ei 
tule teha muud kui vastata mõ-
ningatele küsimustele, võtta oma 
raha ja lahkuda. Peatselt hakkab 
Jessicale aga tunduma, nagu 
teaks doktor Shields, mida Jessica 
mõtleb … ja mida ta varjab.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiiu Loog
392 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KOOD 48802

TÜTARLAPS JA ÖÖ
Guillaume Musso

Ühel kibekülmal ööl põgeneb 
kampusest 19-aastane Vinca, 
üks kõige säravamatest ja ande-
kamatest õpilastest, koos oma 
filosoofiaõpetajast armukesega. 
Teda ei nähta enam kunagi. 
Vinca kolm parimat sõpra koh-
tuvad uuesti 25 aastat hiljem. 
Nüüd on selge, et tõde tuleb 
päevavalgele.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ulla Kihva
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 48260

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

5.00

PEAKÜTID
Jo Nesbø

Roger Brown töötab tippjuhtide 
värbajana ning on peensusteni 
lihvinud oma meetodi, mis on segu 
FBI ülekuulamistehnikast ja blufist 
ning võimaldab tal alati konkuren-
tidest sammuke ees olla. Kuni ühel 
päeval ilmub Roger Browni ellu 
väärikas vastane, kes valdab Rogeri 
petuskeeme veelgi täiuslikumalt.

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

KOOD 48826

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

5.00

SALADUSLIK JUHTUM 
STYLESIS
Agatha Christie

See on Agatha Christie esimene 
kriminaalromaan, mille ta kir-
jutas Esimese maailmasõja ajal, 
kuigi ilmus see alles 1920. aasta 
oktoobris. Seega sai romaan 
äsja saja-aastaseks. Juba selles 
esimeses krimiloos tegutsevad 
belgia sõjapõgenik Hercule Poirot 
ja kapten Arthur Hastings.

Kirjastua Varrak
Tõlkinud Ralf Toming
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 49632

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

USALDUSE KÜSIMUS
Penny Vincenzi

Kui mees seisab silmitsi 
dilemmaga, mis ähvardab 
hävitada tema maine, abielu ja 
lapse, mis valikuid ta siis teeb? 
Romaan räägib elust eelmise 
sajandi keskel ja selles on palju 
huvitavaid tegelasi, elumuutvaid 
otsuseid, armastust, iha ja 
konflikte. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
568 lk, pehme köide
150 × 210 mm

KOOD 46563

PÄIKESETÕUS
Victoria Hislop

Küprosel asuv Famagusta on 
1972. aasta suvel Vahemere 
piirkonna kõige hinnatum 
kuurort. Riigipöörde tagajär-
jel paisatakse saar kaosesse, 
Küprosele tungivad Türgi väed. 
Famagusta eraldatakse üle-
jäänud saarest okastraataiaga. 
Hüljatud linna jääb elama kaks 
perekonda. See on nende lugu.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triinu-Liis Looveer
304 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

KOOD 47140

TAVAHIND 
25.10

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

7.00

JUUBELIPAKKUMINE
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22. veebruariks 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. 

Jaanuari ristsõna õige lahendus oli „Riigivanem”. Jaanuari ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Sirje Saidla Tallinnast. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Justin Petrone raamat. 

2. Üks soome parimaid 
nüüdisaegseid proosakirjanikke.

3. Ajakirjanik, kes esineb Mammi 
pseudonüümi all ja on nüüd 
kirjutanud lustaka raamatu 
kaaluprobleemidest.

4. Sooduspakkumises olev raamat 
„... massaaž”.

5. Ajaloolane ja arvamusliider, 
kes on kirjutanud kergelt 
paroodiavõtmes elulooraamatu.

6. Klubiliikmete vahel, kes ostavad 
veebruaris klubiraamatu „101 
Eesti telesaadet”, läheb loosi ... 

7. Klubiraamatu autor Ulvi Pihel 
on ametilt ... 

8. Mehhiko kunstnik, kelle elust 
jutustab veebruari valikraamat.

9. Lee Childi uus põnevik, milles 
taas tegutseb Jack Reacher.

10. „Seitsme õe“ sarja kuues 
raamat.

11. Raamatu „Erootiline 
intelligentsus” autor Esther 
Perel on ametilt ... 

12. Eesti kirjastus, mis tähistab 
sel aastal kolmekümnendat 
juubelit.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MÕTTEMEISTER
LOOGIKA JA SUDOKUD

„Mõttemeister” on Eesti mahukaim 
loogikaülesannete ja sudokude 
kogumik, mahutades kaante vahele 
330 nuputamisülesannet. Laevade 
pommitamine, telklaager, nelja tuule 
poole, miiniväli, sillad, nooled ehk 
klassikalised loogikaülesanded ning 
muidugi sajad sudokud. Arendavat 
lahendamist jagub nädalateks!

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780068

AJALOORISTSÕNAD 

„Ajalooristsõnad” on läbi aegade 
kõige mahukam ja põhjalikum 
ajalooteemaline ristsõnaväljaanne 
Eestis! Sisu on mitmekesine: 
Eesti lähiajaloost maailma 
kaugeimate tähthetkedeni. Kõrge 
taseme garanteerib hinnatud 
Nuti ristsõnakoostajate kvaliteet. 
Väljaanne sisaldab valitud ristsõnu 
ajakirjast Imelise Ajaloo Ristsõnad. 

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780069

TERAV PLIIATS 2/12

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

Kirjastus Nuti Grupp
36lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780054

RISTSÕNAD 

TAVAHIND 
1.90

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.90



TALLINNAS:

Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

RAPLAS:
Rapla Raamatupood
Tallinna mnt 42
E–R 9.30–18.00 ja L 9.30–15.00

PÄRNUS:
Büroo+ kauplus, Port Artur 2
Lai 11
E-L 10.00-20.00, P 10.00-18.00
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Toomas Tuul,  

Eesti Rahvusringhääling 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

välja.

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

5. Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana (1 boonus- 
 punkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta). 
Boonuspunktide kasutamise soovist tuleb teada anda kohe tellimust 
tehes.

6. Postikulu. Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub Klubiraamat või Valikraamat ja kõik pakid, mille hind 
on vähemalt 30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 tellimuse 
kohta. Kulleriga tellides lisandub postikulu 4.80 eurot igal juhul, 
välja arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 30 eurot. 

7. Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

8. Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

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

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

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on 

22. veebruar
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Veebruaris saad iga 
ostuga kaasa 10 eurose 
sooduskupongi!

Kupong kehtib:
•  e-poes www.serk.ee ja 

www.varrak.ee
•   alates 40-eurosest ostust
• kuni 31. märtsini

JÄRGMISE OSTU SOODUSTUS10€

WWW.VARRAK.EE
WWW.SERK.EE

Eripakkumisi vaata lk 12-13


