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Kuidas teie mälumänguhuvi algas?

Minu lapsepõlves olid kõikvõimalikud viktoriinid väga levinud – olgu siis sünnipäe-

vadel, koolis, raamatukogus. Need mulle meeldisid ja nii mõnigi kord õnnestus ka 

võita. „Mnemoturniiri” kuulamine raadiost oli püha hetk. Nii põnev oli kuulata kõiki 

neid akadeemikuid seal arutlemas ja vaidlemas. Kui juhtus, et endal oli õige vastus 

enne neid käes, oli koolipoisil muidugi tõeline võitja tunne. Kui siis 1998. aastal saa-

det uuendati ja tehti ootamatult ettepanek vastajate hulka tulla, oli see mulle suureks 

auks. Samal ajal kutsuti saatesse ka Jüri Aarma ja peale seda, kui tema taevastele 

radadele lahkus, olengi mina kõige staažikam vastaja – täituma hakkab 23. hooaeg.

Milline on hea küsimus?

Selline, millele on esmapilgul võimatu vastata. Hakkad keerutama nagu kass ümber 

palava pudru, asjad tulevad meelde, tekivad seosed. Siis on rõõm tohutult suur, kui 

jõuad õige vastuseni välja. Lähed mööda labürinti, ühel hetkel saad Ariadne lõnga 

kätte ja jõuadki lahenduseni. Just selles mõttes on ka „Mnemoturniiri” ühe staaži-

kaima küsija Rein Laumetsa küsimused väga head. Ta on keskendunud sellele, et 

lahenduseni jõudmiseks tuleks kasutada mõtlemist.

Mida mälumäng teile annab, et sellega juba nii kaua tegelete?

Ühest küljest annab muidugi huvitavaid teadmisi ja põnevaid fakte. Aga mida edasi, 

seda olulisemal kohal on ka mõttesport ja mälutreening. On ülioluline, et mälu 

töötaks ja aju ei uinuks. See aitab suurepäraselt ka reaalelu küsimuste lahendamisel. 

Aga trenn peab olema järjepidev, oma päeva loen kordaläinuks ainult siis, kui olen 

vähemalt ristsõnu lahendanud. Olen suutnud ka lähedasi nakatada – mu poeg ja 

vend, kellega praktiliselt igapäevaselt suhtleme, on hakanud mulle küsimusi esitama: 

„Kas sa seda teadsid…” Ja tore on muidugi just siis, kui vastust ei teagi. Ka „Mnemo-

turniiri” saadete salvestuspäevad on nagu pidupäevad. Puhas nauding on toredate 

kaaslastega lobiseda ja selle käigus ka õige vastuseni jõuda.

Teid teatakse suure krimikirjanduse sõbrana. Aga kust tulevad kõik need tohu-

tud faktiteadmised?

Märtsi klubiraamatut luges kirglik 
mälumängur, „Mnemoturniiri” kõige 
staažikam vastaja, populaarse Maalehe 
mälumängu küsimuste koostaja ja juba 
17 hooaega laste „Miniturniiri” saadet 
juhtinud IVO LINNA.

Loodetud tavalist elurütmi ei 
ole me veel tagasi saanud ja 
paljud on hakanud kodusema 
eluga isegi harjuma. Praegune 
aeg soosib kõiki sisulisemaid 
tegevusi. Lugemine, mälumängud 
ja ristsõnade lahendamine nende 
hulgas. 

Pika ajalooga kultussaadet 
„Mnemo turniir” teavad küll vist 
kõik. Tore on vastajatega kaasa 
mõelda, nende arutelu kuulates 
targemaks saada, vahel harva 
mõni vastus ka ise enne neid välja 
mõelda. Sageli juhtub, et küsi-
muste vastuseid kuulates tekib 
ahhaa-elamus ja mõtled, et selle 
jätan nüüd küll meelde. Aga ega 
kõike ikka jäta küll. Selles mõt-
tes on staažika staar küsija Rein 
Laumetsa raamat imeline, et tema 
on „Mnemo turniiri” küsimusi ja 
vastuseid ajaloo jaoks talletades 
meie eest selle meeldejätmise töö 
ära teinud. Tõeline lugemisnau-
ding! Põnev on ka jälgida, kas ja 
kuidas küsimused läbi aastaküm-
nete muutunud on. Küsida saad nii 
iseendalt kui kelleltki teiselt – sel-
les mõttes pole raamatu kasutus 
kuidagi piiratud. 

Pikk talv hakkab vaikselt 
kevade poole kiskuma. 

Hoiame meeleolu üleval ja 
mõtted nuputamisega värsked! 

Nautigem häid raamatuid!

HARIV 
MÕTTESPORT JA 
MÄLUTREENING
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Eks kõik tuleb tegelikult ikka lapsepõlvest. Meie kodus oli 

palju raamatuid ja lugemine oligi meie põhiline vabaaja 

tegevus. Pööningult leidsin eestiaegseid lehesabadest kokku 

köidetud kriminulle, nii et olen lugenud juba esimesel Eesti 

ajal välja antud Agatha Christiet, milleks tuli gooti šrift ki 

ära õppida. Aga meie riiulites leidus ka vabariigiaegne„Eesti 

entsüklopeedia” ja „Eesti Ajalugu”. Neid lappasin lõputult. 

Ajaloohuvi on mul olnud nii kaua, kui mäletan, ja koolitunni-

ajaloo kõrval teadsin juba lapsepõlves iseseisvuse sünni lugu 

vägagi hästi. Juba siis sai raamatute abil ka maailmas rännata, 

püramiide ja kaugeid linnu külastada. Ühesõnaga – armastan 

meeletult teatme teoseid ja seda siiani.

Kellele ja miks võiksite seda raamatut soovitada?

Soovitaksin seda raamatut kõigile, kes on lugemisoskuse 

omandanud! Kindlasti ka kõigile, kes on nagu minagi, mälu-

treeningu poolt ja kellele pakub rahuldust huvitavaid fakte 

noppida. Selles väga harivas raamatus on palju infot, mis ei ole 

aju jaoks mingi segav vaht, vaid selline tarkus, mida läheb elus 

vaja. 

      Üldhariduslikus mõttes on see raamat tõeline briljant!

Kas teile meenub mõni n-ö kõigi aegade lemmikküsimus?

Hetkel meenub üks selline „Mnemoturniiri” küsimus, kus 

peale pikka arutelu mingi loogika mulle õige vastuse andis: 

1942. aastal oli Tallinnas Harju tänaval ettevõte nimega Tuna. 
Millega see tegeles?
      Tuli meelde, et emal olid kunagi ju tursanahast kingad, mil-

le üle lastena hämmastunud olime. (Tu-tursa, na-nahk.) Tuna 

tegi ka rahakotte ja ridiküle, eks sõjaajal tuli materjale leidlikult 

kasutada. Aga see vastus tuli küll tõelise mälusähvatusena.
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TÄHELEPANU! 
MNEMOTURNIIR
1000 küsimust ja vastust 
aastatest 1968–2020
Küsib Rein Laumets

Sellesse raamatusse on staažikas mälumängur ja küsi-
muste esitaja Rein Laumets kokku kogunud 1000 küsi-
must ja vastust, mis kõik on kõlanud  saate „Mnemo-
turniir” eetris. Küsimused on ritta seatud ajalises 
järjekorras alustades värskeimast, mis pärineb aastast 
2020, kuni vanima küsimuseni aastast 1968. Raamat on 
mõeldud nii seltskondlikuks mälumänguks, abiks viktorii-
nide koostamisel kui ka lihtsalt silmaringi avardamiseks.
  Mälumängusaade „Mnemoturniir” oli esimest korda 
Vikerraadio eetris 23. detsembril 1967.  Saate idee tuli 
Toomas Ubalt ning nime andis sellele raadioajakirjanik 
Peeter Hein. Aastate jooksul on eetrist läbi käinud julgelt 
üle kümne tuhande küsimuse sadadelt küsijatelt.

Kirjastus Varrak
347 lk, poolpehme köide
145 × 215 mm
KOOD 51574

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND

24.90
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Kui tegid veebruaris ostu ja said kaasa 
10-eurose sooduskupongi, ära unusta seda kasutada!
Kupong kehtib e-poes www.varrak.ee ja www.serk.ee 
kuni märtsi lõpuni ostudele alates 40 eurost.
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Vaatame 
raamatusse

Rein Laumets (snd 1947) on neid mehi, kelle nutikalt koostatud 
küsimused on „Mnemoturniiri” mängijatele olnud mõnusateks 
pähkliteks pureda juba aastakümneid. Oma esimesed küsimused 
saatis Laumets kohe pärast saate eestrisse minekut 1967. aastal 
ning praeguseks on tema saadetud küsimuste arv 1500 ringis.  

Kes on staažikad „Mnemo-
turniiri” kuulajad, need ilmselt 
mäletavad aega, kui staarküsijate 
hulgas olid Rein Laumets Kehra 
külast, Ago Sambla Joaveskilt, 
Anatoli Põder Võrust, Rosalie 
Kontus Tipu metskonnast ... 
Praeguseks on Rein Laumets 
„Mnemoturniiri” staažikaim 
küsija ja saate suurimaid fänne. 

Kui praegu on „Mnemoturniiri” 
tarkade klubis kolm püsimängi-
jat – Ivo Linna, Hannes Rumm ja 
Marju Kõivupuu – ning neljan-

dana osaleb saates ka üks külalismängija, siis  alg-
koosseisus oli mängijaid lausa kümme: Agu Aarna, 
Tanel Moora, Valdo Pant, Ustus Agur, Voldemar Saul, 
Mark Sinisoo, Matti Tarum, Hardi Tiidus, Toomas Uba 
ja Ivar Viil.  

„Mnemoturniiri” algusest saati  on Laumets  imetlus-
väärse hoolikusega  saate ajalugu talletanud – pak-
sudes kaustades on  kronoloogilise täpsusega kirjas 
nii aastate jooksul esitatud küsimused kui ka küsi-
muste saatnute nimed. 2017. aastal avas ta oma kodus 

„Mnemoturniiri” 50 aasta juubeli puhuks kuusepargi, 
kus kasvavad nimelised kuused on pühendatud nii tee-
nekatele küsijatele, saatejuhtidele  kui  tarkade klubi 
liikmetele. 

Rein Laumetsa hästi sõnastatud ja huvitavad küsi-
mused on olnud „Mnemoturniiri” tarkade klubis alati 
oodatud ja paljudel kordadel on mängijad valinud need 
saate parimaks, auhinnaväärseks. Koguni nii sageli, et 
kõrvaltvaatajatele võib jääda mulje mängijate ja küsija 
kokkumängust. See viimane kahtlus on küll alusetu, 
sest mälumänguri eetika kohaselt on küsimus kas hea 
– st on nutikalt sõnastatud, pakub piisavalt parajat 
peamurdmist ja annab uut teadmist – või ... pole seda 
kahjuks mitte. Aga Rein Laumets tunnistab, et ta on 
„Mnemoturniirile” mõned küsimused saatnud ka 
varjunime all. Eks seegi ole huvitav eksperiment tes-
timaks, kumb loeb rohkem – kas tõeliselt hea küsimus 
või tõeliselt hea küsija. Rein Laumetsa puhul loevad 
mõlemad, sest pole kahtlustki, et tema on mees, kes 
tõesti mõistab hästi küsida. 

Marju Kõivupuu, 

esimene naine, kes liitus „Mnemoturniiri” seni läbivalt 
maskuliinse meeskonnaga aastal 2015

KÜSIMUSED:

4.02.2018 Kõik me teame, et Jaan Tõnissoni 
poja Ilmari lasi 1939. aastal maha tema abikaasa 
Amanda. Jaan Tõnisson esitas Amanda vastu 
tsiviilnõude 140 krooni ja 40 sendi ulatuses. Mis oli 
kohtu otsus?

13.08.2017 Kreeka fi losoofi  ja kõnemeest 
Empedoklest peetakse viimaseks kreeka fi losoofi ks, 
kes kirjutas värssides. Teda peeti imetegijaks ja 
tema eetika põhines hingede rändamise õpetusel. 
Tema müütilise surma on värssdraamasse 
„Empedoklese surm” jäädvustanud saksa kirjanik 
Friedrich Hölderlin. Kuidas Empedokles suri?

19.03.2017 19. sajandi lõpus olid Lõuna-Eestis 
ametis suigukupjad. Millega nad tegelesid?

11.08.2013 Kui esimene eesti rahvuslik selts 
Vanemuine asutati 1865. aastal, siis lätlased jõudsid 
oma seltsi asutamiseni kolm aastat hiljem. Et seltsi 
oleks lihtsam registreerida, oli ta nime poolest 
mõeldud kellegi abistamiseks. Kelle abistamiseks?

22.08.2010 Esimesed postkastid paigaldati rohkem 
kui 400 aastat tagasi Firenzes. Mis otstarbel ja kuhu 
need paigaldati?

VASTUSED:

4.02.2018 Kohus rahuldas Jaan Tõnissoni nõude vaid 
padrunite hinna osas, mis oli 40 senti.

13.08.2017 Empedokles hüppas Etna vulkaani kraat-
risse, et tõendada jüngritele oma surematust.

19.03.2017 Nende ülesandeks oli kirikutes magajaid 
üles äratada.

11.08.2013 Näljahädas olevate eestlaste abistamiseks.
Asi oli selles, et Lätis valitses seltside loomisel range 
kord, kuna lätlaste meelsus näis kahtlasena. Ikaldus 
Eestis lõi Läti seltsist unistajatele sobiva hetke 
ning 1868. aastal asutasid nutikad mehed Läti Seltsi 
Näljahädas Olevate Eestlaste Abistamiseks ja ainult 
selliselt vajalike ressursside kogumise ettekäändel 
saadi hakata oma läti näitekunsti arendama. Nende 
esimene naljamäng „Joodik Bertulis” tähistab läti 
rahvusliku näitekunsti sündi.

22.08.2010 Need paigaldati raekoja uksele ja olid 
mõeldud anonüümsete pealekaebuste kogumiseks.
Linnakodanikud pidid postkastidesse panema oma 
kaebekirjad saatanaga kontakti pidavate teadlaste, 
kahtlaste fi losoofi de, riigireetmises süüdistatavate 
poliitikute jt kohta.

63

76

89

166

246

63

76

89

166

246

Fo
to

 A
nn

ik
a 

M
et

sl
a



03/2021    5

U M

Kõigi vahel, kes ostavad märtsis klubiraamatu 
„Tähelepanu! Mnemoturniir”, loosime välja 
viis Nuti ristsõnade aastatellimust!

Nuti ristsõnad on Eesti ristsõnade absoluutne tipptase. 
Põnevad ja veatud ristsõnad. Ohtralt Skandinaavia-tüüpi 
nuputamist, aga ka muud nutikat lahendamist. 
Meeldivad ja kasulikud auhinnad. Ilmub 12 korda aastas.

Ristsõnade soodustellimine www.nutigrupp.ee

Loosimine toimub 22. aprillil

Raamatu autor koos 
Marju Kõivupuule istutatud 

kuusega „Mnemoturniiri” 
kuusepargis.

KÜSIMUSED:

12.09.2010 Hunnide juht Attila, paavst Leo III, Prantsuse 
president Félix Faure ja Nõukogude Liidu marssal Andrei 
Gretško on maailmakuulsad mehed, kelle elulugudes on 
üks omapärane tunnus. Mis neid ühendab?

18.12.2005 1958. aasta oktoobris Brasiilias Sâo Paulo linna-
nõukogu valimistel oli populaarseim kandidaat Cacareco, 
kes väidetavalt kogus umbes 100 000 häält ja võitis sellega 
saadikumandaadi. Ametivõimud aga tühistasid tulemuse. 
Miks?

30.04.2000 30. juunil 1921 viis aurik Tallinnast 
Helsingisse lõbureisijaid. Laeval mängis politseivalitsuse 
orkester. Kuidas avastas Soome toll orkestrimeeste 
salapiiritusekoguse?

6.02.2000 Kuidas on seotud Eestiga USA astronaudid 
John Young, Charles Duke ja Thomas Mattingly (Apollo 16 
meeskond)?

5.02.1989 Mis nime kandis Nõukogude Liidu esimene ühis-
fi rma kapitalistliku riigi fi rmaga?

26.07.1981 Kurskisse on maetud ühe tuntud eesti 
kirjandusteose kangelase prototüüp. Kes?

29.08.1976 Kes tuntud kirjanikest kirjutas ühe oma 
maailmakuulsa teose haigena? Hiljem kustus see 
periood tema mälust. Kui talle näidati tema uue teose 
esimesi trükivärvist lõhnavaid eksemplare, keeldus ta 
raamatut omaks võtmast. Ta väitis kaljukindlalt, et ei tea 
seesugusest raamatust mitte midagi.

VASTUSED:

12.09.2010 Nad kõik surid armumängu ajal või selle 
tulemusena.

18.12.2005 Tegemist oli populaarse ninasarvikuga 
kohalikust loomaaiast.

30.04.2000 Kogu mängimise ajal ei löödud kordagi 
suurt trummi, mis viiski Soome tollipolitsei 
järeldusele, et just sinna oli peidetud 10-liitrine 
piiritusekanister.

6.02.2000 Nad viisid 1972. aasta aprillis Kuule 
sinimustvalge lipu. Vastav fotokoopia kirjast, 
milles astronaudid seda oma allkirjadega kinnita-
vad, asub Sydney Eesti Majas asuvas Hugo Salasoo 
arhiivis.

5.02.1989 DESSIM, asutatud 1979. aastal Eesti 
Desintegraatori ja Austria fi rma Simmering-Graz- 
Pauckeri vahel.

26.07.1981 Voldemar Tootson, Joosep Tootsi 
prototüüp. Ta oli Oskar Lutsu koolikaaslane 
Palamuse koolis ja paistis silma oma vempude ja 
vaimukusega. Õppis hiljem Venemaa mõisates 
põllumajandust, suri 1920. aastal 35-aastasena.

29.08.1976 Walter Scott (1771–1832), romaan 
„Ivanhoe”.
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LIBLIKATUBA
Lucinda Riley

Posy Montague seitsmekümnes sünnipäev on lähenemas. Ta elab ikka veel 
ilusas suguvõsamajas Admiral House’is keset Suff olki imekaunist loodust, 
kus ta lapsepõlves koos armastatud isaga liblikaid püüdis. Posy teab, et 
peab tegema piinarikka otsuse ja maja maha müüma.
 Siis aga ilmub minevikust välja üks mees – tema esimene armastus 
Freddie, kes ta viiskümmend aastat tagasi hülgas ja ta südame 
murdis. Posy, kes maadleb juba niigi oma täiskasvanud lastega seotud 
probleemidega, ei taha uskuda, et Freddie on temasse taas armunud. Posy 
ei tea ka seda, et Freddie ja Admiral House varjavad sünget saladust, mis 
peagi päevavalgele tuleb.
 „Liblikatuba” on haarav ja mitut põlvkonda ühendav lugu, millesse 
Lucinda Riley on talle iseloomulikul moel põiminud unustamatud 
tegelaskujud ja südantlõhestavad saladused.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
576 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 50690

VALIKRAAMAT Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

23.90
KES SA OLED?

personality tests NEW cover.indd   1 22.10.2020   16:30:34

KATKEND RAAMATUST

Lucinda Riley on ülipopulaarse 
„Seitsme õe” raamatusarja autor

„Ja see on ainult üks tuba: majas on veel kakskümmend viis ruumi, mis vajavad kapitaalremonti, hoone välisvoo-
derdusest rääkimata,” pomises ta endamisi.

Posy riietus lahti, teades väga hästi, et on kõigi nende aastate jooksul teinud majas vaid hädavajalikku remonti, 
osaliselt rahapuuduse tõttu, aga peamiselt sellepärast, et pööras kogu tähelepanu aiale, oma lemmiklapsele. Ja 
nagu iga hüljatud järeltulija, nii oli ka maja märkamatult pudenema hakanud.

„Ma elan siin laenatud ajal,” ohkas ta ning tunnistas enesele, et see ilus vana maja on tal varsti nagu ike kaelas. 
Ehkki kuutkümmet üheksat eluaastat näinud naise kohta oli ta veel heas vormis ja võimekas, ei teadnud ta, kui 
kauaks. Pealegi mõistis ta ka ise, et kui seda hoonet lähiajal korralikult ära ei renoveerita, viib see end ise huka-
tuse äärele.

Posyt ahvatles võimalus tunnistada lüüasaamist ja kolida paika, mida ta jaksab hooldada, aga ta teadis, et peab 
olukorra lahendamisel käituma praktiliselt. Senini polnud ta Admiral House’i müümise mõtet Samile ega Nickile 
maininud, aga nüüd, mil Nick koju tuleb, oleks ehk seda tarvis teha?

Riideid seljast võttes nägi Posy oma kujutist, mis talle täispikast peeglist vastu vahtis. Hallid triibud juustes, 
kortsud silmade ümber ja nahk, mis polnud enam nii pingul nagu varem, mõjus masendavalt ning ta pööras pilgu 
kõrvale. Tal oli kergem end mitte vaadata, sest sügaval sisimas oli ta ikka veel nooruslikku elujõudu täis neiu – 
seesama Posy, kes oli tantsinud ja naernud ja armastanud.

„Jumaluke, kui väga ma seksist puudust tunnen!” teatas ta aluspesu otsides kummutile. Kolmkümmend neli 
aastat oli liiga pikk aeg selleks, et mitte tunda mehe puudutust, tema nahka oma naha vastas, tema hellitusi, kui 
ta tema sees tõusis ja langes ...

Pärast Jonny surma oli olnud mehi, kes aeg-ajalt tema teele sattusid ja ta vastu huvi tundsid, eriti lesepõlve 
algusaastatel. Ehk oli asi selles, et kogu Posy tähelepanu hõivasid pojad, hiljem aga aed, kuid pärast paari 
„kohtingut”, nagu poisid oleksid neid nimetanud, ei jätkunud tal uue suhte alustamiseks enam huvi.

„Ning nüüd on selleks liiga hilja,” ütles ta oma peegelpildile tualettlaua ette istudes ja odavat koldkreemi – 
ainsat ilutoodet, mida ta regulaarselt tarbis – näole tupsutades.

„Ära ole ahne, Posy. Sa leidsid kaks eluarmastust ja seda on rohkem, kui enamikule inimestest osaks saab.”
Tõustes surus Posy nii sünged kui ka liiga lennukad mõtted peast välja ning keskendus tunduvalt positiivse-

male sündmusele, milleks oli poja kojutulek Austraaliast. Ta tõmbas allkorrusel koogi praeahjust välja, võttis 
vormi seest ära ja jättis jahtuma. Seejärel kõndis ta köögiukse kaudu tagahoovi. Päevinäinud Volvo uksed lukust 
lahti teinud, juhtis ta auto mööda sissesõiduteed suurele maanteele ning keeras paremale, kust Southwoldini oli 
kümme minutit sõitu.

Loe edasi lk 54
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U SOO

ISIKSUSETESTID
25 lihtsat testi, mille abil saad teada, 
kes sa tegelikult oled
Haulwen Nicholas

Me soovime alati iseenda kohta rohkem teada: kes me oleme ja mis 
meid innustab.
 Kaunilt illustreeritud ja igapäevasesse keelepruuki tõlgitud 
isiksusetestide raamatust leiad: 
 25 klassikalist ja uut isiksuse kirjeldamise mudelit
 lühikese tutvustuse iga testi päritolu kohta
 testitulemuste detailse analüüsi ja tõlgendused
 selgitusi isiksust mõjutavate ja kujundavate tegurite kohta
 näpunäiteid, kuidas avastada iseenda põhiomadusi: emotsionaalne 

intelligentsus, oskus rahaga ümber käia, juhtimisstiil ja 
juhioskused, armastuse keel ja palju muud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Frey
145 lk, kõva köide, 190 × 216 mm
KOOD 50263

SA LAHKUSID VARA
Tõestisündinud lugu armastusest ja alkoholist 
Louisa Young

„Sa lahkusid vara” on erakordse helluse ja kohkumatu aususega kirjutatud 
raamat autori hingeülendavast ja ülivalusast armastusest kirgliku, ainulaadse ja 
karismaatilise Robert Lockharti, võrratu pianisti ja helilooja, lootusetu alkoholisõltlase 
vastu. Nende katkendlik armastuslugu kestis kolm aastakümmet, nad liikusid vapralt 
edasi, tundes siiski kogu aeg kandadel Roberti alkoholismi, mille suhtes nad olid 
abitud ja mis mõjutas Roberti isiksust, tõi kaasa tema invaliidistumise ja lõpuks 
pärast raskelt kättevõidetud viit aastat kainust ka surma.
 Autor avab oma armastatu traagilise haiguse tagamaad, aitab mõista selle 
julmust ja pöördumatuid tagajärgi nii haigele kui teda armastavatele inimestele, 
näitab, kui oluline on armastada ja hoolida, aidata kõik jõuvarud kokku võtta, uuesti 
alustada.
 Autori sügav otsekohesus parandab teistegi alkohoolikut armastanud inimeste 
haavu ja aitab paremini aru saada alkoholismist, kõigist sõltuvustest laastavaimast 
tõvest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Malle Klaassen
424 lk,  kõva köide
KOOD 51062
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18.90Elu ei seisne enese leidmises, 
vaid enese loomises.
  George Bernard Shaw

RAAMATUST LEIAD TESTID
Kas oled introvert või ekstravert?
Mis värvi sa oled?
Millist tüüpi tülitseja sa oled?
Kes sa oleksid astronaudina?
Kuidas eelistad suhelda?
Kas oled neurootiline või stabiilne?
Kas oled iseendaga aus?
Kas käitud spontaanselt või teed plaane?
Kui emotsionaalselt intelligentne sa oled?

Kas oled juht või järgneja?
Kuidas sa suhtud rahasse?
Kas sa oled psühhopaat?
Kui suures stressis sa oled?
Kas oled optimist või pessimist?
Kes on sinu hingeloom?
Milline on sinu loominguline stiil?
Millist sorti reeglite rikkuja sa oled?
Kui empaatiline sa oled?

Milline on sinu roll perekonnas?
Mida sa peaksid oma eluga peale   
 hakkama?
Milline on sinu armastuse keel?
Mis on sinu isiksuse tähemärk?
Mis on sinu peamine arhetüüp?
Milline treening on sinu jaoks ideaalne?
Kui eneseteadlik sa oled?

KES SA OLED?

+

personality tests NEW cover.indd   1 22.10.2020   16:30:34
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ILUKIRJANDUS

Taas
saadaval

 

„Kuningriik” on mitmekihiline, sünge ja võimas psühholoo-
giline põnevik. Väikeses Norra mägikülas elab automehaanik 
Roy pealtnäha rahulikku ja lihtsat elu. Tema noorem vend 
Carl on aastaid välismaal viibinud. Ühtäkki tuleb ta kodutallu 
tagasi ja käib välja geniaalse idee, mis peaks tooma jõukuse 
mitte ainult vendadele endile, vaid ka kogu külale. Tal on 
kaasas võluv ja ägeda loomuga abikaasa Shannon – Barba-
dose saarelt pärit habras naine. Carli kojutulekuga hakka-
vad sünged lapsepõlvesaladused taas pinnale immitsema. 
Teismelisena püüdis Roy oma nooremat venda tülinorijate 
ja kuulujuttude eest kaitsta, nüüd aga kipuvad Carli plaane 
varjutama ahnus ja reetmine.
 Kui küla politseiülem hakkab taas nende vanemate traa-
gilise surma kohta küsimusi esitama, peab Roy otsustama, 
kui kaugele ta on nõus minema, et venda kaitsta. 

Mark, Todd ja Zola on viimase kursuse tudengid, kes astusid 
juurakooli suurte lootustega, mida kütsid klantsreklaamid – 
ees ootab ilus tulevik, hea töö ja suur raha. Tasapisi aga sel-
gus, et suur raha liigub ainult nende taskust kolmandajärgulise 
juurakooli arvele ja ka heast töökohast võivad selliste koolide 
lõpetajad suu puhtaks pühkida.
 Kui veel tuleb välja, et ainult rahateenimiseks loodud kooli 
omanik on hämar tegelane, kes on seotud ka pankadega, mis 
tohutuid õppelaene vahendavad, saab selgeks, et noored on 
püütud lõksu, kust pole lihtne pääseda.
 Nukrad väljavaated tööd saada, mäekõrgune võlakoorem 
ja rõhuv stress – kuid ehk on siiski lootust välja rabeleda? Ja 
võib-olla seejuures isegi kopsakas summa taskusse panna?
Proovida tuleb ...

Kogumik „Ta tuleb” sisaldab kümme lühijuttu, mille 
läbivaks aineseks on surm – kord melanhoolsemas, 
kord tragikoomilisemas võtmes. Tavaliste eesti inimeste 
elukäikude ja surmaga kokkupuudete kaudu kerkivad esile 
järgmised teemad: millised pisiasjad võivad määrata inimese 
saatust, kuidas mõjutab inimese käekäiku tema isiksus, 
kuidas tuleb inimene toime leina või surmahirmuga. Kõrvuti 
elutungiga leiab käsitlemist inimloomuse tumedam pool. 
Eelkõige on tegu siiski loodetavasti paljudele äratundmist ja 
samastumisvõimalust pakkuvate kirjeldustega elust tänapäeva 
Eesti ühiskonnas.
 Kogumiku üldine hoiak on elujaatav, autorile on väga 
oluline tuletada lugejale meelde võimalust tajuda huumorit 
pealtnäha lootusetus olukorras ning tõsiasja, et eneseiroonia 
võib olla tervistav. 

TA TULEB 
Katrin Johanson

Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 50843

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

KUNING-
RIIK 
Jo Nesbø

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Riina Hanso
536 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 50966

BAAR
John Grisham

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
312 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 50973

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Cornwall, 1812–1813 

Namparas pakub uus aasta Poldarkide perekonnale 
rohkesti ootamatusi. Rossil ja Demelzal on üllatavaid 
... ja muret tegevaid uudiseid. Londoni seltskonnas 
menukaks osutunud Clowance leiab naastes, et 
tema ja Stephen Carringtoni suhetes on õnn segatud 
südamevaluga.
 Hispaanias löövad vaenupooled lahinguid, 
Inglismaal muutub poliitiline olukord iga päevaga järjest 
segasemaks ning Poldarkid ja Warlegganid seisavad 
silmitsi uute aegadega, mis on tormilised ja kaootilised 
nagu rahvalik möldritants.
 „Möldritants” on Winston Grahami menuka 
12-osalise Poldarki sarja üheksas osa.

MÖLDRI-
TANTS
Üheksas Poldarki 
raamat
Winston Graham 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
424 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 50904

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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LASTELE
     

2017. aasta ilukirjanduse Finlandia auhinna pälvinud 
romaan „Neem” jutustab meile soome rahva ajaloo ehk 
nn soomeliku vaimsuse kujunemiskäigu. Autor alustab 
kosmilisest Suurest Paugust ja rändab läbi 14 miljardi 
aasta kuni 19. sajandi esimese kümnendini, et näidata, 
kui mitmekesisest ainesest koosneb ühe rahva iseole-
mine. Raamat on täis fakte, viiteid ja üksikseiku, tsitaate, 
üllatavaid vaatenurki, aga ka mängulist fi ktsiooni, nii et 
tegu on pigem ilukirjanduslikult emotsionaalse krooni-
kaga. Ent seda võib lugeda ka kui psühholoogilist romaa-
ni või tõetruud ajaloolist põnevikku, pealegi tänapäeva 
teadmuse läbinägelikus humoorikas valguses.
 Neemeks nimetatud maanina kuskil põhjapoolkera 
pärapõrgus ei ole veel Soome, ent ajapikku hakkab see 
omandama äratuntavaid kontuure ja tunnusjooni. 1809 
Neeme lugu lõpeb. Edasisest räägib juba järgmine romaan 
„Soome”. 

Allison põgeneb kodust ja avastab, et on lageda taeva alla 
jäänud. Peavarju otsides leiab ta maja, mis tundub maha-
jäetuna. Kuid ei, majas elab üksinda mälu kaotanud vana 
naine, kes Allisoni nähes peab teda oma noorpõlvesõbran-
naks Iiriseks. Miks ka mitte? Võib ju olla ka Iiris, et oleks 
mõnda aega peavari ja toit. Alguses proovib Allison vana 
naist lihtsalt ära kasutada, kuid sedamööda kuidas ta hak-
kab aru saama, et Marla poeg kohtleb oma ema üsna sar-
naselt sellega, kuidas Allisoni isa oma tütart kohtles, tekib 
nende vahel mõistmine. Sellest edasi juba tugi ja hoolitsus. 
Lõpuks iseseisvumine. 
 Sarah Crossan on mitme tunnustatud noorteromaani 
autor. Tema Siiami kaksikutest rääkiv romaan „Üks” (e.k 
2017) võitis 2016. aastal maailma ühe olulisema laste- ja 
noortekirjanduse auhinna Carnegie medali. Eesti keeles on 
ilmunud ka „Õun ja vihm” (2018) ning „Kuutõus” (2020). 

NEEM 
Juha Hurme 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiiu Kokla
400 lk, kõva köide
140 × 210 mm
KOOD 50911

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

22.90

IIRIS
Sarah Crossan

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
360 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 51048

LEO JA NINAKOLL
Johanna-Iisebel Järvelill
Raamat räägib väikesest poisist, kes ei taha 
nina nuusata, sest see on üks ütlemata tüütu 
tegevus. See õpetlik, aga samas lõbus lugu on 
mõeldud väikelastele, et utsitada neid olema 
hoolsam ja nina nuuskama.

Kirjastus Varrak
Illustreerinud Kristina Tort
32 lk, kõva köide, 205 × 235 mm
KOOD 51017

TAVAHIND

13.90

KLUBIHIND

10.90

SEIKLEME KOOS!

Tõtta KÄPAPATRULLI
kutsikatega kaasa - sind 
ootavad kolm lahedat 
lugu! Loe, kuidas Ryder 
ja kutsikad aitavad rongil 
ummikust pääseda, ran-
nas tulekahju kustutada 
ja Chase´ile üllatuspidu 
korraldada. Loe valjusti ja 
ärata lood ellu!

Kirjastus Egmont Estonia
72 lk, kõva köide, 215 × 215 mm
KOOD 784356

TAVAHIND

15.90

KLUBIHIND

12.90

KOOD 51017 9

TAVAHIND

21.90

KLUBIHIND

17.90
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MITMESUGUST

PÕRGUSSE JA 
TAGASI
Andrus Mikiver 

Andrus Mikiver oli 24-aastane, 
kui otsustas kergema raha ootu-
ses minna Peruust narkomuu-
lana narkootikume tooma. Läks 
aga nii nagu paljude sellele teele 
asunutega – ta tabati lennu-
jaamas ning mõisteti üheksaks 
aastaks vangi. See raamat rää-
gibki Andruse elust vanglas. Kuid 
mitte ainult. See on lugu ühe 
eluga kimpus olnud poisi elust, 
kes võib elada ka sinu kõrval. 

MEGHANI JA HARRY 
TEGELIK LUGU
Lady Colin Campbell

Kuigi Meghani ja prints Harry 
liidu sobilikkuses esialgu 
kaheldi, leppisid kuning-
lik perekond ja õukond siiski 
olukorraga. Vaid mõned päevad 
pärast pulmi oli selge, et 
Meghan on kuningliku hert-
soginna rolli täiesti sobimatu. 
Kuid keegi ei kujutanud ette, et 
Meghan ja Harry on nii nutikad, 
et leiavad viisi kuninglikust 
ringkonnast eemalduda, jäävad 
kokku ja kolivad Ameerikasse.

TIPPSPORT 
JA DOPINGU-
KINDRALID
Paavo Kangur

Doping on leping saatanaga. 
Organismi häälestamine tipp-
võistlusteks käib mikrodooside 
abil. Oleme ausad – keskpärast 
sportlast pole võimalik võitma 
panna ka dopinguga. Just seda 
tõestas kuulsa suusatreeneri Mati 
Alaveri eksperiment. Selles raa-
matus räägime Eesti sportlaste 
tippupürgimisest nii lubatud kui 
ka keelatud radu pidi, aga vaa-
tame ka rahvusvahelist praktikat.

NAINE 2
Läbi tule ja vee
Synne Valtri 

Synne Valtri: „Te olete mind 
nimetanud eeskujuks, ikoo-
niks ja veel mitmete ülistavate 
nimedega. Ma ei ole ikoon, olen 
lihtne NAINE, kes soovib oma 
elu seada õigele rajale, et elada 
tulihingeliselt ja õnnelikult. 
Raamatu kirjutamine oli mulle 
esmakordne kogemus, kuid see 
oli ootamatult meeleolukas rän-
nak nii iseenda lapsepõlves kui 
ka aktiivsetes lava-aastates.”

Kirjastus Andrus Mikiver
89 lk, pehme köide, 150 × 210 mm
KOOD 402788

Kirjastus Rahva Raamat
200 lk, kõva köide, 148 × 200 mm
KOOD 615409

Kirjastus Sinisukk
Tõlkinud Karin Suursalu
528 lk, kõva köide, 145 × 217 mm
KOOD 081189

Jes kirjastus
224 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 743186

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
44.90

KLUBIHIND

35.90

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

UUE AJASTU ALGUS
Loo ise oma reaalsus
Mai-Agate Väljataga

Tervendaja ja teadjanaine 
Mai-Agate Väljataga ütleb, et 
inimkonda ootavad ees muu-
tused, millest pole pääsu. Me 
muutume tundlikumaks ning 
meis avanevad uued võimed ja 
varjatud omadused. Milline saab 
olema uus ajastu, sealsed ener-
giad ja väärtused, sõltub suuresti 
igaühest endast. Autor rõhutab, 
et inimese loomejõuks on tema 
tunded ja mõtted, millega saabki 
luua isiklikku uut reaalsust. 

LEIA OMA KIRG
Teaduslik tee parema seksini
Emily Nagoski

Teadusuuringud näitavad, et 
rahuldava seksielu saavutamisel 
pole tähtsaimaks faktoriks mitte 
see, mida ja kuidas voodis teed, 
vaid see, mis tundeid see sinus 
tekitab. See tähendab, et stress, 
meeleolu, usaldus ja kehapilt 
asuvad naiste seksuaalse heaolu 
keskmes. Kui seda mõistad 
ja mõjutada oskad, saad luua 
endale parema ja nauditavama 
seksielu, kui võimalikuks pidasid.

Kirjastus Pilgrim 
192 lk, pehme köide, 135 × 200 mm
KOOD 099498

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Helen Kalpus
416 lk, pehme köide, 152 × 228 mm
KOOD 603482

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90
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MITMESUGUST

MINIATUURID 
MÄLUPÕHJAST
Aino Pervik

See raamat võiks olla ka mahu-
kas mälestustekogu, mis maalib 
esile mineviku kaduvuse ja mälu 
kadumatuse, aegade muutuvuse 
ja muutumatuse – kuid seesama 
taju on siin esitatud põgusate, 
sügavalt läbi tunnetatud pilgu-
heitudena kauge lapsepõlve ja 
nooruse poole. Mida tähendab 
mäletada, mida tähendab olla 
elanud pika elu? Liigutav raamat, 
kus vähe lausudes väljendatakse 
mõõtmatut.

KÕRBE ISEVALITSEJA
Roman von Ungern-Stern-
berg ja aeg, milles ta elas

Leonid Juzefovitš

Roman von Ungern-Sternberg 
(1886–1921) õppis Tallinnas, 
teenis tsaariarmees, võitles bol-
ševikega, abiellus Hiina print-
sessiga ning oli üürikest aega 
Mongoolia valitseja. Ent mehe, 
kes ihkas taastada Venemaal 
tsaarivõimu ja toetas Hiinas 
keisririiki, reetsid ta enda võit-
luskaaslased. Miks, selgub tema 
halastamatu detailitruudusega 
kirja pandud kirjeldamatuid jul-
musi täis eluloost.

EESTI VÄIKE 
TALVESÕDA 1944
Hanno Ojalo

Raamatu lugeja saab muu hulgas 
vastused küsimustele: Mis on 
Eesti väike talvesõda? Kas Saksa 
väed olid tõesti valmis veebruaris 
1944 Eestist lahkuma? Mille eest 
sai Harald Nugiseks teise eest-
lasena Rüütliristi? Miks oli Eesti 
Diviisis nõutust poole vähem 
mehi? Miks „eesti partisanid” 
eesti keelt ei osanud? Miks sai 
eestlasi tagalas surma sama palju 
kui rindel?

VENEMAA 
LÜHIAJALUGU
Paganatest Putinini
Mark Galeotti

Venemaa on maa, mil pole 
looduslikke piire, seal ei ela 
üksainus hõim või rahvas ega 
ole sel ka tõelist keskset identi-
teeti. Eurooplased peavad seda 
aasiapäraseks ja vastupidi. Ometi 
on tegemist ühe maailma kõige 
võimsama riigiga, meister-
näitlejaga üleilmsel laval, mida 
iseloomustab kirev ajalugu ning 
milles on esindatud sõjad ja rahu, 
poeedid ja revolutsionäärid. 

Kirjastus Salv
92 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 734139

Kirjastus Ammukaar
176 lk, kõva köide, 155 × 215 mm
KOOD 992973

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Liivia Anion
520 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 603628

Kirjastus Eesti Raamat
Tõlkinud Raivo Hool
204 lk, pehme köide, 125 × 190 mm
KOOD 121184

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
41.90

KLUBIHIND

33.90

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

KÖÖK. TEE ISE, 
ÄRA OSTA
ideedeportaal smarticular.net
Asjalikus raamatus tutvustatakse 
omatehtud alternatiive poekau-
bale - need kõik on tervislikud 
ning pakuvad kokkuhoiu- ja 
keskkonnasäästu võimalusi. Ja 
pakendiprügi tekib väga vähe. 
Valmistoodetes on tihti palju 
soola, suhkrut, rasva, värv- ja 
säilitusaineid. Ostmise asemel 
võib ise teha näiteks pärmi, 
juuretist, kastmepaksendajat, 
puljongipulbrit, jogurtit, kurgu-
komme jpm. 

MEIE TALUELU
Memme nõuanded
Epp Petrone, Väike Myy

Väike Myy, vintske memm ja 
suure pere vanaema, räägib, 
kuidas teha moosi, kui suhk-
rut ei ole. Kuidas valmistada 
reha, kui seda poest osta ei 
saa. Kuidas pinnida vikatit, kui 
mõni isegi ei tea, mida see sõna 
tähendab. Vastates kirjanikule, 
perenaisele ja emale Epp Pet-
ronele, lähtub ta just nendest 
teadmistest, mida oli vaja siis, 
kui kaubandus meile lihtsaid 
lahendusi veel ei pakkunud. 

Kirjastus Hea Lugu
Tõlkinud Katri Soe-Surén
192 lk, pehme köide, 150 × 209 mm
KOOD 601891

Kirjastus Petrone Print
304 lk pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605516

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90
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JUUBELIPAKKUMINE

101 EESTI KINDLUST JA 
KAITSERAJATIST
Jaan Tamm

Ülevaade Eesti pinnal viie tu-
hande aasta jooksul kasutatud 
kaitserajatistest. Pea kaks viien-
dikku raamatu mahust on seotud 
muinasaja linnustega, mida 
täiendab ülevaade kindlusehitis-
test Eesti Vabariigi kirdepiiril ning 
Alutagusel, aga samuti kaitseväe 
kasarmust Rakveres ning Mere-
väe Ekipaažist Tallinnas.

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide, 160 × 200 mm

KOOD 48345

MEES EESRINDELT
Ant Middleton

Eliitvägedesse pääsemise armu-
tutel valikkatsetel ellujäämiseks 
tuleb olla vintske, agressiivne, 
ülimalt tähelepanelik ja dist-
siplineeritud. Selles paeluvas, 
põnevusrohkes ja avameelses 
biograafi as kõneleb endine 
Ühendkuningriigi eriüksuslane 
Ant oma elu kõrghetkedest ja 
valusatest madalseisudest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaur Sinissaar
312 lk, kõva köide, 145 × 223 mm

KOOD 48376

KURI HOOVUS
Seitsmes Poldarki raamat
Winston Graham

Cornwall, 1798–1799. Ross 
Poldark istub parlamendis 
ning jagab oma aega Londoni 
ja Cornwalli vahel, süda 
lõhestatud kahetistest tunnetest 
Demelza vastu. Tema ja George 
Warleggani vana vaen hõõgub 
endiselt, nagu ka Morwenna ning 
Drake’i salajane armastus.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
520 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 46600

VÕÕRAS MERELT
Kaheksas Poldarki raamat
Winston Graham

Cornwall, 1810. Napoleoni sõjad, 
viigide ja tooride poliitilised 
manöövrid, tööstusrevolutsioon 
ning keset seda Inglise lihtrahvas 
ja kõrgseltskond. Poldarkide pere 
tavaellu saabub pööre, kui Jeremy 
toob koju merelt surmasuust 
päästetud võõra.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
416 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 49366
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MEIE MAJA ON LEEKIDES
Stseenid ühest perest kliimakriisi 
keerises
Beata Ernman, Greta Thunberg, 
Malena Ernman, Svante 
Thunberg

Selle raamatu on kirjutanud noore 
rootsi kliimaaktivisti Greta Thun-
bergi ooperilauljast ema, tema 
abikaasa ja tütred. Autobiograafi -
lisele raamatule on lisatud ka valik 
Greta Thunbergi kõnedest.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Aaloe
288 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 48888
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HOOLIVUSE KEEL
Ühe meditsiiniõe lugu
Christie Watson

Autor on kakskümmend aastat 
töötanud haiglaõena. Auto-
biograafi line raamat, milles ta 
juhatab lugejat inimese sün-
nist surmani ning erakorralise 
meditsiini osakonnast morgi, on 
muljetavaldav sissevaade sellesse 
hoolivusest, kaastundest ja hea-
dusest kantud elukutsesse. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
280 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 46709

VÄIKE PRANTSUSE 
RESTORAN
Nina George

Mulle aitab! See on Marianne, 
kuuekümneaastase sakslanna 
südame põhjast tulev otsus, 
kui ta Pariisis Pont Neufi  sillalt 
Seine’i hüppab. Saatus tahab 
aga muud – ta päästetakse. See 
lugu on tulvil lootust, tarkust ja 
bretooni võluväge, lugu sellest, 
et omaenese eluks ei ole kunagi 
liiga hilja.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Räni
232 lk, pehme köide, 150 × 210 mm

KOOD 48192
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Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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Kuulutame välja Suure Eesti Raamatuklubi eelmisel aastal 
COVIDi tõttu ärajäänud reiside uued kuupäevad.

RAAMATUKLUBIGA EKSOOTILISSE USBEKISTANI
UUS REISIAEG ON 8.-15. mai 2021
Reis viib meid islamimaailma kaunimatesse linnadesse, mille vanus 
on rohkem kui 2000 aastat. Me külastame tänast pealinna TAŠKENTI, 
SAMARKANDI, mis oli 14. sajandil Timuri impeeriumi pealinnaks, asus 
ajaloolisel Siiditeel ning oli islamiõpetuse üheks keskuseks. Samuti 
uudistame iidset linna BUHHAARAT, mis oli pärsia tsivilisatsiooni 
üheks keskuseks. Lisaks ootavad meid kõikjal rikkalikud turud 
värviliste kangaste, vürtside ja päikeseküpsete puuviljadega ning 
kaunid mošeed. Unikaalsust lisab ööbimine ehtsas JURTAS.
 Meie giidiks on KARIN DEAN, Tallinna Ülikooli Aasia uuringute 
suuna juht, kes peab loenguid Kagu-Aasia ühiskondadest ja 
poliitgeograafi ast. Karin on hingega Usbekistani küljes kinni ja tahab 
oma vaimustust meiega jagada.
 PANE TÄHELE, et reisi hinnas sisalduvad juba ka söögid, 
kiirrongi piletid, teatrikülastus, folklooriprogramm, kõik sissepääsud.

RAAMATUKLUBI PORTUGALI RINGREIS
UUS REISIAEG ON 21.-28. september 2021
Eestist vaid kaks korda suuremal Portugalil on pakkuda 
palju: rikkalik kultuuripärand, keerdkäikuderohke ajaloo 
tunnistajaks olevad kindlused ja paleed, vaheldusrikkad 
maastikud, võimsad mäed ja imekaunid orud, metsik 
ookean ja lõputud liivarannad, salapärased pargid ja 
varjulised aiad, oliivisalud ning korgitammeväljad, 
imemaitsev köök ja põnevaid avastusi pakkuv veinikultuur, 
portugallaste hinges peituv igatsusehõnguline saudade 
ja otse südamesse minev fadolaul. Meie teele jäävad 
LISSABON, SINTRA, CABO DA ROCA, COIMBRA BUCACO, 
PORTO.
 Meie giidiks on Portugalis elanud ja õppinud 
MIRJAM SOMELAR

PÕHJARANNIKU KADUNUD KALURIKÜLAD, 
VIINISTU KUNSTIMUUSEUM JA MARKO 
MATVERE KONTSERT.
UUS REISIAEG ON 17. aprill 2021
Tule Raamatuklubiga avastama Põhjaranniku omanäolisi kohti. 
Käime HARA endises sõjaväesadamas, KÄSMU kaptenitekülas, 
ALTJA vanas rannakülas, VIINISTU KUNSTIMUUSEUMIS. Ühise 
söömaaja teeme elegantses VIHULA MÕISAS ja päeva lõpetame 
MARKO MATVERE merelaulude kontserdiga „Mulle meeldib 
maa!” (Marko Matvere – laul, kitarr; Peep Raun – akordion, laul). 
Bussid väljuvad ka TARTUST ja PÄRNUST.

Kõigi reiside programmid ja täpsema info saad https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uritused
või http://gotravel.ee/serk, e-mail: serk@gotravel.ee, tel 6 310 126

Kui reisimine pole Covid-19 tõttu võimalik, siis reis kas lükatakse edasi või tühistatakse. 
Viimasel juhul kehtivad reisijatele pakettreisidirektiivist lähtuvad tingimused.
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22. märtsiks 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.  

Veebruari ristsõna õige lahendus oli „Juubeliaasta”. Veebruari ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Helle Mikk Viljandist. Õnnitleme!

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1.  Märtsi valikraamatu „Liblikatuba” autor 
Lucinda Riley on ka ülipopulaarse ... 
raamatusarja autor.

2. „Mnemoturniiri” saate 50 aasta juubeliks 
rajas staažikaim küsimuste saatja Rein 
Laumets oma kodu juurde ... 

3. Milline raadiokanal on „Mnemoturniiri” 
kodukanaliks?

4. Kuna inimesed soovivad enda kohta 
üha rohkem teada saada, on järjest 
populaarsemaks muutumas ... testid.

5. Marju Kõivupuu oli esimene 
„Mnemoturniiri” meeskonnaga 
liitunud ... 

6. Üheksas Poldarki raamat.

7. Ilukirjanduse Finlandia auhinna pälvinud 
romaan, mis on mänguline fi ktsioon 
soome rahva kujunemisloost, kuid mida 
võib lugeda ka kui ajaloolist põnevikku.

8. Johanna-Iisebel Järvelille uus vahva 
lasteraamat „Leo ja ...”.

9. 23 hooajaga praegu läbi aegade 
staažikaim „Mnemoturniiri” vastaja.

10. Katrin Johansoni värske jutukogu.

11. Riik, kuhu Raamatuklubi ja Go Travel 
reisi korraldavad.

12. Juubeli sooduspakkumises olev 
meditsiiniõde Christie Watsoni 
autobiograafi line raamat „... keel”.

.
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EESTI MÄNG. MEIE INIMESED
Tarmo Tuule

„Eesti mäng. Meie inimesed” on 
mälumängul põhinev kaardimäng. 
Pange oma teadmised heas selts-
konnas proovile, koguge punkte ja 
uusi tarkusi. Pakis on 55 kaarti, millel 
108 põnevat Eesti oluliste inimeste 
teemalist küsimust ja mängu õpetus. 
NB! Kasutatav ka koos lauamänguga 
„Eesti mäng”!

Kirjastus Nuti Grupp
Kaardipakk karbis
60 × 90 × 22 mm
KOOD 789865

SILMARÕÕMU RISTSÕNAD 4

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

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide 
170 × 240 mm
KOOD 780070

TERAV PLIIATS 3/21

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
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780055
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KLUBIHIND
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9.90

KLUBIHIND
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TALLINNAS:

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

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

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

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Arpad Joosep Kääramees 
Aadress:  Pärnu mnt 67A,

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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

välja.

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

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

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

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

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

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

Reeglite täielikku versiooni vaata 
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid
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Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

MORT
Terry Pratchett

Surelik Mort päästab 
ilusate silmadega 
printsess Keli surmast 
ning tekitab sellega 
loomulikult Ketta-
maailma asjades 
kohutava segaduse, 
sest Universum on 
printsessi surma juba 
teadmiseks võtnud. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan 
Eichenbaum
272 lk, kõva köide
143 × 200 mm

KOOD 50348

MOUNT 
KOPENHAAGEN
Kaspar Colling Nielsen

Tänapäeva ühe 
silma paistvama taani 
kirjaniku auhindadega 
pärjatud debüütraamat 
on mõtlemapanev ja 
provotseerivgi teos, 
mis balansseerib osa-
valt tuttavliku ja eris-
kummalise piirimail. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Eva Velsker
192 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 48239

CARI MORA
Thomas Harris

Miami Beachi ranna-
häärberi all on 
miljonite dollarite eest 
kulda, millele halas-
tamatud kaabakad on 
peale pikka jahti jälile 
jõudnud. Nende vastas 
seisab maja hooldav 
Colombiast põgenenud 
neiu Cari Mora. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
224 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 48277

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann

144 lk, pehme köide
170 × 230 mm
KOOD 49175
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Pakkumine kehtibb, kuni raamaattui
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52 LOODUSEST 
INSPIREERITUD 
KÄSITÖÖ-
PROJEKTI
Põnevaid meisterdusi kogu aastaks
Barbora Kurcova

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


