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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Oma kutsumuse tõttu kohtute iga päev paljude inimestega, aitate, toetate, annate 
nõu. Kas selline iseendaga kohtumine üle pikkade aastate oli ka nende kohtumis-
tega kuidagi võrreldav? 
Hingekarjasena olen aru saanud, et inimene vajab harva teise nõuandeid või õpe-
tussõnu. Ta vajab ärakuulamist ja toetamist. Sellelt pinnalt suudab ta oma olukorda 
paremini analüüsida ja langetada enda jaoks vajalikud otsused. Mõistmist leidnuna 
suudab ta olla enesekriitilisem ning hinnata, mis on läinud valesti ja millest oleks 
parem hoiduda. Sellest on rohkem abi kui õpetamisest. 
 Tunnistan ka oma kirjas, et esimene mõte oli hakata  nõuandeid jagama – veen-
ma noort Annikat, et ta väldiks tehtud vigu ja langetaks arukamaid valikuid. Taipasin 
siis, et pean temaga käituma sama lugupidavalt ja hellalt kui teiste inimestega. 
Ja mis saaks siis, kui see noor mina võtakski mu targutusi kuulda? Üks kaasautoritest, 
Øyvind Rangøy, kirjutab raamatus väga tabavalt: ,,Ma ei tea, kas sa kuuled mind 
praegu. Natuke rahutuks teeb mõte: mis siis, kui sa tõesti kuulaksid? Kas ma saaksin 
midagi öelda, mis muudaks sind? Kas ma tahaksin? Kas ma julgeksin? Sest kui ma 
tõesti saaksin seda teha, siis mind enam ei oleks. ... Oleksid kusagil minunimeline 
mees, kuid teise eluga. Ent see, kes ma praegu olen, on sinu looming. Kuidas ma 
saaksin soovida, et see oleks teisiti?’’ (lk 90) 

Kuivõrd see mõttemäng – käsitleda iseenda nooremat mina kui eraldi isikut – 
üldse võimalik on? Oli see keeruline?
Jah, see oli keeruline ülesanne, aga samas ka üks tore proovikivi. 
 Kui sain aru, et oleks narr hakata oma noort mina tagantjärele tarkustega vae-
vama, siis murdsin tükk aega pead, mida tahaks talle ütelda. Noorusmälestusi ehk 
katkeid tema enda elust pole mõtet jutustada – neid asju teab ta minust paremini. 
Kas kirjutada sellest, mis teda ees ootab ja mis mul juba läbi elatud? Kas ei võtaks see 
talt ära üllatusmomendi ja valikuvabaduse? Mõtlesin ühe n-ö tavalise kirja peale – 
mitte küll tavalisele lakoonilisele e-kirjale, vaid omaaegsele ,,päriskirjale’’. Selle mõte 
oli väljendada hoolimist. Nii saigi mu kirjast ennekõike julgustus elada.

Üks nendest 28 inimesest, 
kes kirjutas kirja oma 
nooremale minale, on 
ANNIKA LAATS  – Risti 
koguduse õpetaja, Tallinna 
Lastehaigla hingehoidja, 
võrdsete õiguste ja avatud 
mõtteviisi kaitsja meie 
ühiskonnas.

Maikuu seostub sageli 
noorusajaga, lapsepõlvega, 
ilusate mälestuste, armumiste või 
raskete lõpueksamitega. Raamat 
„Kiri minu nooremale minale” 
sobib lehekuusse nii oma helge 
lootusrikkuse kui kerge nukrusega.

Selle raamatu kirjad on mõistagi 
väga erinevad, on ju vägagi 
erinevad ka nende autorid. Seda 
üllatavam on, et lehekülgede 
edenedes koorub lugeja jaoks välja 
ka sarnasusi ja just neis kõige 
olulisemates asjades. Soe tunne 
on lugeda, kuidas oma nooremal 
minal soovitatakse pigem säilitada 
noorusideaalid ja julgus kui alati 
ettevaatlik olla. Julgetakse seda 
noort või last, kes kord on oldud, 
tunnustada ja tõdetakse, et meie 
vead on meid kujundanud. Ei 
tahetagi tingimata midagi muuta. 
Aga kuidas, millises vormis 
keegi seda teeb, seda saate juba 
raamatust lugeda.

Iga inimene on kordumatu. 
Õigupoolest võiks kirjakirjutamise 
oma nooremale minale ette võtta 
igaüks meist. See võib tunduda 
keeruline, aga miks mitte see 
kogemus läbi teha ja vaadata, mis 
kirja saab. Kunagi aastate pärast 
on see imeline lugemine.

Aga tulgem tagasi olevikku ja 
nautigem ka praegust üürikest 
maikuud täiel rinnal. Et ikka 
hiljem oleks, mida mäletada!

KIRJAD 
ELUKEVADESSE
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Viimane äraütlemise päev 
22. mai

 Selle kirja olulisim tõdemus pärineb Piiblist: ,,,... neile, kes 
Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks’’ (Rm 8:28). 
Ma usun seda. 
 Kirja kirjutamise protsess tõi esile elavaid mälestusi. Mäles-
tused on vahvad. Vahel enne uinumist püüan detailselt mee-
nutada mõnd lapsepõlve olulist asja – lõhnu, hääli, ukselingi 
vajumise raskust, köögilaua vakstumustrit. Ma ei taha lasta neil 
maailmadel kaotsi minna, sest nad on osa minust.

Nende kaante vahel on 28 väga erinevat kirja. Mis teid selle 
raamatu juures puudutas? Mis kõlama jäi? 
See oli liigutav lugemine – aus, helge, tõsine ja naljakas, 
täis elutarkust ja läbitunnetatust. Mul on hea meel, et 
kuigi autoritele antud lähteülesanne oli sama, oleme selle 
lahendanud erinevalt. Kuna vanusespekter on lai – Kihnu 
Virvest Johan Randvereni. Äratundmisrõõmu või ka -nukrust 
võivad siit leida paljud. Noor lugeja saab loodetavasti indu 
julgeks ja suureks unistamiseks. 
 Ja kui ma järgmine kord David Vseviovi kohtan, siis 
kangastub mu silme ees tingimata ka taburetil seisev 
kommiootel Dodi.

Lisaks kirjade erinevusele on väga erinevad ka kirjutajate 
tutvustused – igaüks sai vabalt valida, mida oluliseks peab. 
Teie enesetutvustus on üks lühemaid. Millest see kõneleb? 
Püüan sõnadega säästlikult ringi käia. Tajun oma ametis olevat 
kiusatust hakata lobisema ja õõnsaid sõnu lausuma. 
 Iseenesest on see ju üks huvitav ja tõsine küsimus: kes ma 
olen? Arvan, et sain oma tutvustuses olulisima kirja pandud.

KIRI MINU 
NOOREMALE MINALE 
Koostanud Veronika Kivisilla

Siin kaante vahel on kimbuke kirju. Üsna kirju 
kimbuke. Kiri on eriline ja isiklik žanr, kuid 
isiklikum veel, kui kirjutad iseendale. Selles 
kogumikus vaatavadki iseendaga tõtt tuntud ja 
erilised eestlased või Eestiga seotud inimesed. 
Vaatavad aastate taha ja kirjutavad sellele minale, 
kes nad kord olid, sellena, kes nad on praegu. 
Kirjades on kirjutajate kujunemise lugu, nende elu 
jooksul omandatud tõed ning nende iseolemise ja 
edasiminemise julgus, mida nad nüüd lugejatega 
jagavad.

Kirjastus Varrak
214 lk, kõva köide
126 × 216 mm
KOOD 51895

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

Teenindus-
punktides

16.11
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Kogumikus on 28 rohkem või vähem tuntud eestlase või Eestiga 
seotud inimese kiri iseenda nooremale minale. Kirjutajad on 
erinevas vanuses, tegutsevad erinevatel elualadel ja kirjutasid 
selle kogumiku tarvis spetsiaalselt. Ühtegi varem kirjutatud 
teksti siin ei ole. 
Miks just nemad? Otse loomulikult võiks siin olla hoopis teised, sama olu-
lised ja põneva elukäiguga autorid. Seekordne valik on teadlik ja juhuslik 
ühe korraga. On püütud kaasata inimesi, keda tõesti teab iga eestlane ning ka 
neid, kellest ehk ei tea, aga võiks teada saada.
      Nagu mitmed siinsed autorid on tunnistanud, oli ootamatu iseendaga tõtt 
vaadata ning kirjutada kirja noorele minale, keda mõni mäletab paremini, 
mõni halvemini, mõni tahab meenutada või tunda ja mõni ei taha. Kirju-
tamise käik oli täis üllatusi ning avastusi. Mõnigi pundar või pusa sai lahti 
harutatud, mõnedki asjad läbi mõeldud, lõpetatud, silutud. 
      Niisiis, ülesanne oli kõigil üks – kirjutada noorele iseendale. Kui vanale, 
kui isiklikult, ses osas olid vabad käed. Nõnda saidki kirjad korraga sarnased 
ja erinevad, nagu on inimeste elukäigudki. Mõni toetub kirjutades konkreet-
sele eluseigale, teine võtab kokku olulised tõed ja märksõnad, on suisa väikese 
novelli laadseid tekste, pihtimusi. Iga kirja ees on ka lühike tutvustus. Ka siin 
võis autor ise otsustada, mida ta oma elust esile tuua soovib ja isegi seda, kas 
tutvustab end esimeses või kolmandas isikus. 
      Kõik 28 kirja on sarnased ühes mõttes – nad on lootusrikkad ja julgus-
tavad. Minevikku vaatavad kirjad on samas ka tänapäeva ja käesoleva aja 
peegelpildid. Neis on minevikuga rahu – või vähemalt seda soovitud –  ja neis 
on kindel teadmine, et kogu teekond on praegusesse punkti jõudmiseks olnud 
oluline. Seda teadmist on nüüdsel segasel ajal hädasti tarvis ning loodetavasti 
kinnitavad need kirjad ka lugeja eneseusku, mõjuvad kirgastavalt ning julgus-
tavad igas vanuses iseendale otsa vaatama. 

Raamatu koostaja
Veronika Kivisilla

Annika Laats

Hendrik Relve

Kertu Saks

David Vseviov

Elo Liiv

Valdur Mikita

Leelo Tungal

Piret Päär

Jaan-Eik Tulve

Aarne Vaik

Kihnu Virve

Øyvind Rangøy

Haide Männamäe

Toomas Tross

Meigo Märk

Anatoli Ljutjuk

Sirje Kiin

Jürgen Rooste

Mart Laar

Turid Farbregd

Johan Randvere

Märt Vähi

Martti Helde

Kauksi Ülle

Kahro Tall

Kristel Vilbaste

Jan Kaus

Peeter Laurits

teritades taipasid, et ei kõneldud eesti ega vene, vaid hoopis 
inglise keelt, mis tollal meie tänavakeelte hulka ei kuulu-
nud. Ja see polnud tavaline how are-you-jutt, vaid ladina- ja 
kreekakeelsete sententsidega pikitud vestlus! Olid taksosabas 
koopereerunud venelannast tudengikandidaadiga, kes pidi 
sisseastumiseksamite ajal samuti Tiigi 78/80 aadressil asuvas 
ühiselamus peatuma. Seisite ja imetlesite neid mehi: vaat see 
on Tartu – ülikoolilinn, kus asotsiaalidki kõnelevad omava-
hel inglise keeles ja loevad kreekakeelseid teoseid! Taksojuht 
silmitses sind ja venelannat laia muigega ja tegi pika sõidu, 
enne kui Tiigi intri ees peatus. Miks ta muigas, sellest said aru 
alles mõne päeva pärast, kui selgus, et ühiselamust – Vanast 
Tiigist, nagu teda nimetati – jõudis rahuliku tempoga kõndi-
des raudteejaama alla kümne minutiga, taksosõit aga kestis 
üle poole tunni… Kuid jaamahoone ees kohatud jalgratturit 
nägid sa ülikooli kohviku küünlavalgusõhtul klaveri taga 
Chopini mängimas. Inglise keele õppejõud professor Hone oli 
nimelt ka hea muusik. „Võrtsjärve mängude” mütsi kandja 
osutus keeleteadlaseks Villem Ernitsaks…
      Kui ma nüüd järele mõtlen, siis elad sa, heksateistkümne-
aastane mina, veel Tiigi keldris! Üksinduse üle seal kurta ei 
saa – kivivõlvide all, voodilinadest meisterdatud vahesein-
tega keldris ööbib raudvoodites kuus kümmend tüdrukut, 
mõni on väitnud, et tegelikult on neid rohkemgi. WC ja 
(külma veega) pesuruum asuvad vastasmajas, sinna tuleb 
joosta üle hoovi… Aga ära muretse: ma ju tean, et sa jääd ellu 
ja saad hakkama!

Loe edasi lk 62

    EELO TUNGAL
Sinu esimene kokkupuude Tartu tarkadega oli nagu
novell või ehk ka följeton: Sa ei tundnud linna üldse,
ootasid juba mõnda aega raudteejaama ees taksot
ja märkasid kahte meest, kes omavahel elavalt
vestlesid. Pikem mees oli jalgrattur, hallisegustel
juustel kootud peavõru, üks prilliklaas väheke
mõranenud ja püksisäär pesulõksuga kokku tõmma-
tud. Teine mees kandis pleekinudhalli möldripint-
sakut ja plastnokaga sitsmütsi kirjaga „Võrtsjärve 
mängud”. Kaenla all hoidis ta raamatuid, mille selgi 
ehtisid kreeka keelsed kirjad. Jalgratturi pakiraamil oli 
samuti raamatuvirn, millest su varblasepilk avastas, et 
pealmine köide sisaldas Shakespeare’i sonette. Kõrva 
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    ALDUR MIKITA
Tere, Vampsu!
Mul pole aimugi, kust kohast ma Sind õieti taban. On see 
päris ammune lapsepõlv, on need esimesed kooliaastad, 
või oled ehk äkki juba noorsandieas? Tegelikult pole see 
üldse tähtis. Niikuinii on see kõik kokku üks unenäoline 
maailm, kauge ja kummaline nagu gooti kirjas raamat. 
Mulle näib, et lapsepõlveajast on vähemasti oma sada 
viiskümmend aastat möödas. Kõik see juhtus kusagil 
19. sajandi keskel, enne ärkamisaega.
       Mäletad, kuidas vanaisa vestis rehatse (nii ta rehealust 
hüüdis) ukse all saarepuust rehapulki ja pajatas vägevast 
Seitsmendast Moosese raamatust; vanaema keetis hommi-
kust õhtuni seaköögis kardulaid ja ei käinud mitte kunagi 
paljajalu, isegi mitte suvel, sest ta pelgas hirmsasti vask-
ussi. Kuuma potikaane paotamiseks kokku nätserdatud 
pajanarts peos, tõstis ta hoiatuseks oma musta küünega 
konksus sõrme, väristas seda pahaendeliselt Sinu silmnäo 
ees ja manitses: „Vaat’ et sa poiss ussi ei putu, palonõid 
om kige mügisemb!”
      Su lapsepõlv oli täis imelikke asju, kui hakkad seal 
ringi sobrama, vupsab igasugu asju välja. See aeg tundub 
nii kaugena, nagu oleks Su poisipõlv möödunud kusa-
gil Lihavõttesaarel, me uurime seda oma mälusügavikes 
nagu kolletanud monograafiate kohale unelema jäänud 
antropoloogid. Nende uurimisobjektiks on inimene, kes 
elab teispool internetti ja kelle ümber on selle haruldase 
seiga rõhutamiseks joonistatud nukrad paradiisimüürid. 
Me loomulikult teame, et need müürid on kaetud mürgiste 
lilledega, kuid libiseme sellest tõdemusest leebelt üle, sest 
konverentsi eesmärgiks on jõllitada viimast pärismaalast 
n-ö omas mahlas heatahtliku ja kollektiivselt tühja pil-
guga... Jajah, vaadake, seal on üks vapper Issanda lojus, kes 
künnab ja külvab ja elab täiega teispool internetti!
     Nõnda voolab ka minu ja Sinu vahel see world wide web’i 
toksiline ja põhjatu jõgi. Need, kes elavad jõe ühel kaldal, 
ei saa enam kunagi päriselt tundma inimest, kes elab teisel 
kaldal. 

Loe edasi lk 51

    AHRO TALL
Tere, Kahro!
Kirjutan selle kirja Sulle, kui oled 19-aastane. Ma usun, et 
palju varem seda teha pole mõtet. Kodune elu armastavate 
vanemate hoole ja kaitse all on hea elu ja vastutus on siis 
väike. Nüüd oled Sa aga juba suure sammu edasi astunud – 
kodunt välja ülikooli, naine ja laps, ning kõik üsna ühe-
korraga. Tahan Sulle kohe öelda, et kõik läheb hästi.
       Arstiks õppimine on Sul väga hea otsus. See valdkond
sobib ja on just see, mida Sa soovida oskad, ja sedagi, mida 
Sa veel ei tea tahta. Õpiteekond on küll pikk, aga selles on 
palju positiivset ning arendavat, nii et naudi seda teed kui 
eraldiseisvat eluetappi. Ära torma kiirustades lõppeesmärgi 
poole. Aidata haiget (-saanud) inimest ja suunata teda para-
nemisele ja siis näha ja tajuda rõõmu, mis sellega kaasneb, 
on väga suur tunne ja selleni viinud pingutused on ausalt 
kuhjaga kõike väärt. Samas, kui Sa aga vähegi saad, siis ära 
üle tööta, ära näpista liigselt aega pereelu arvelt. Ole nii palju 
kui vähegi saad koos nende kahe särava silmapaariga, kes 
sellel fotol Su kõrval vastu vaatavad. Oma eakaaslastest
oled Sa kehvemal majanduslikul järjel veel pikka aega ja 
jõuad järele tunduvalt hiljem, kuid see ei ole peamine. Mida 
teenitud rahaga peale hakata, selle õpid Sa selgeks tunduvalt 
hiljem niikuinii ja selleks ajaks kui rahaline pool on viimaks 
rahuldav, on Su tütar juba suureks kasvanud ja ohverdatud 
aega tagasi ei osta. Muidugi, Sa võid ta alati diskole viia.
Isa ja tütar peaksid oma elus rohkem kui korra koos
tantsima, ja mitte ainult tütre pulmapeol.

Loe edasi lk 190

Päriskirjade kirjutamine on teenimatult unarusse jäämas. Aga milline emotsioon 
see on, kui leiad postkastist ümbriku käsitsi kirjutatud kirja või kaardiga! 
Loodame, et kirjade raamat inspireerib paljusid kirjutama, praegusel eraldatuse 
ajal sooje sõnumeid saatma, võib-olla midagi pihtima või ütlema, kui oluline 
kirjasaaja teile on. Kirjuta üle hulga aja oma emale, lapselapsele, kooliaegsele 
pinginaabrile või miks mitte ka iseenda nooremale minale üks tõeline paberil kiri!

Kui ostad klubiraamatu „Kiri minu nooremale minale” enne 22. maid,  
saad raamatuga kingituseks kaasa kauni kaardi ja „postimaks tasutud” 
ümbriku. 
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ESIMENE NAINE
Romaan Sylvi Kekkosest
Johanna Venho

Augustis 1966 pakib Sylvi Kekkonen Inglise kuningannalt kingiks saadud 
Morris Minisse vanad päevaraamatud ja paari päeva toidumoona ning sõidab 
maale, et suvekodu vaikuses leinata hiljuti jäädavalt lahkunud head sõpra 
kirjanik Marja-Liisa Vartiot. Alguse saab pikk monoloog kujuteldavale sõbrale 
ja ajuti tuliseks kiskuv väitlus elu ja loomingu, iseolemise ja teise varjus 
elamise, luhtunud lootuste, kasutamata võimaluste ja armastuse muutuva 
palge üle.
 Samal ajal töötab skulptor Essi Renvall Sylvi kuju kallal, mis ei taha ega 
taha õiget vormi leida. Kuidas näidata korraga inimese haprust ja tugevust, 
kibeda koore all tuksuvat südameheadust ja elujanu? Kunst on vabaduse 
kuningriik. Aga kas leek peab vastu?
 Johanna Venho (snd 1971) on auhinnatud soome romaanikirjanik ja 
luuletaja. „Esimene naine” on tema neljas romaan, mis oli nomineeritud 
2019. aasta ilukirjanduse Finlandiale.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kai Aareleid
256 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 51680

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

KATKEND RAAMATUST

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.70

Süda jätab löögi vahele. Ma ei suuda paigal istuda. Lähen välja, seisan tee peal: kuhu minna, ei ole ühtegi 
kohta, kus oleksin meelsamini kui siin, teeservas, kust näen omaenda valgustatud akent, lampi kirju-
tuslaual, kogu elatud elu on mu süles ja mitte keegi ei võta seda minult ära.

Kord pärast „Amalia” ilmumist küsis raamatukogu matineel üks hirmunud silmadega tüdruk: kas pre-
sidendi naiseks saamine muutis teid? Vastasin liiga kiiresti: ei muutnud, ma olen samasugune nagu enne. 
Tüdruku silmad olid mul veel järgmisel päevalgi meeles: läikivad ja anuvad, kordasin oma sähvavat vastust, 
mis arutelu katkestas. Tüdruk noogutas ja istus oma kohale, pilk maas. Poole ürituse pealt ta lahkus, ja ma 
märkasin, et ta ootab last, ta hoidis kätt kaitsvalt kõhu all. Läbi terve mu keha jooksis elekter, jalad läksid 
nõrgaks.

Oli tahtmine talle järele joosta, hüüda, parandada veel, mis parandada annab. Kõik muudab meid. Aeg 
muutis mind, emakssaamine muutis mind, sõjad muutsid mind, Urho saamine peaministriks ja presidendiks 
muutis mind, töö muutis mind, kirjutamine muutis mind, inimesed ümberringi muutsid mind, haigus muu-
tis, valud, need vahest muutsidki, ja ravimid, Urho naised muutsid mind ja ennekõike see, mida inimesed 
rääkisid, asetasid kõrvuti närvetu pildi minust ja kena Anita. Lapselapsed muutsid mind, koerad muutsid, 
kui puksisid ennast mu külje vastu soojendama, Katerma muutis, üksildased päevad seal. Ei saa olla muutu-
mata, kui elad oma elu, ja isegi elamata elu muudab, sest aeg kulutab kihte ihult ja igal viimsel kui hommikul 
päike tõuseb ja tungib ärkaja teadvusesse.

Rõivad vananevad kapis isegi siis, kui neid ei kasutata, õmblused annavad järele, kangakiud muutuvad 
hapraks, inimene vananeb, ükskõik kas ta säästab end või mitte. Mingi liikumine toimub meis ikka. Mingi 
muutus juhtub ikka. Isegi kui see pole see, millest on unistatud, on see siiski elu.

Kõnnin kurvist edasi nii, et Katerma jääb metsatuka taha, tee on vaikne, liiv sahiseb taldade all, astun 
teelt kõrvale ning jalutan mööda metsaäärt, tuleb tahtmine minna puude vahele ja hingata nendega samas 
rütmis.

Minu sees on kõik elatu. Ka kõik see, mille elamist ma ei ole tähele pannud, on minusse pesa teinud ja 
mind muutnud. Arvasin kaua, et meeled saab puhtaks kui keerulistest asjadest vaikida. Kuna keele all oli nii 
palju kõiksugu raskeid asju, olin tihtipeale parema meelega vait. Ja vaikuses hakkas midagi idanema.

Loe edasi lk 251

Romaan on saanud ainese Sylvi Kekkosest,  
naisest kauaaegse Soome presidendi Urho Kekkose kõrval ja varjus.
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JONN, TAHE, ENESEHINNANG 
Lapse nutu-raevuhoogudest agressiivsuse talitsemiseni
Erja Korteniemi-Poikela, Raisa Cacciatore

Kas lapsevanem saab olla tunnustav ja kiita heaks, kui laps muudkui 
karjub ja nõuab oma tahtmist? Kuidas innustada noorukit, kes sind 
ülbelt trotsib? Mida teha lapsega, kes on sattunud vihastamisahelasse? 
Muutes oma arusaama agressiivsuse mõjutamise meetoditest, anname 
lapsele võimaluse areneda alati toetavas ja positiivses keskkonnas.
 Viha, trotslikkus ja oma tahtmise tagaajamine kuuluvad arengu 
juurde ning mängivad lapse ja noore elus kaalukat rolli. Ühelt poolt 
on need tunded vajalikud, sest arendavad julgust, enda eest seismise 
oskust ja eluga toimetuleku võimet, teisalt tuleks õppida neid juhtima. 
Laps seda veel ei oska, ta väljendab oma tundeid. Aga kuidas teha seda 
hästi, sobival kombel, ja kuidas oma tundeid ohjes hoida, seda peab 
ta alles õppima. See on pikk protsess, mille juures vajab laps toetavat 
täiskasvanut, kes last suunates ja koos temaga harjutades parandab 
ehk ka iseenda võimet tundetorme valitseda.
 See raamat pakub uusi, last tunnustavaid agressiivsusega 
toimetuleku meetodeid, mis tugevdavad 
lapse enese hinnangut ning 
parandavad oskusi, mida on vaja, 
et elada arukast mõtlemisest 
juhitud elu.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Tallo
248 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 51123

INIMKOND
Paljutõotav ajalugu
Rutger Bregman

Vasak- ja parempoolseid, psühholooge ja filosoofe, kirjanikke ja ajaloolasi 
ühendab üks usk. See usk vaatab meile vastu pealkirjadest ja meie elu 
suunavatest seadustest. Meile kinnitatakse aina, et inimesed on loomult 
isekad ja neid motiveerib tegutsema omakasu.
 „Inimkond” tuleb välja uudse, ühtaegu realistliku ja revolutsioonilise 
väitega: inimesed on olemuselt head. Loomupärane püüd teha konkureerimise 
asemel koostööd on inimestele tegelikult omane olnud liigi algusest peale. 
Käesoleva kapitaalse teose autor Rutger Bregman võtab ette mitu maailmas 
laineid löönud uurimust ja asetab need uude valgusse, misläbi sunnib meid 
inimkonna ajaloo viimast 200 000 aastat vaatama hoopis teistsuguse pilguga. 
Värvikate konkreetsete juhtumite toel näitab Bregman, kuidas usk ligimeste 
headusse ja altruismi võib muuta meie mõtteviisi ning tuua selle kaudu suured 
muutused ka meie ühiskonda.
 Rutger Bregman (snd 1988) on üks Euroopa tuntumaid noori ajaloolasi. 
Tema teos „Utoopia realistidele” tõusis Sunday Timesi ja New York Timesi 
bestsellerite hulka ning see on tõlgitud kolmekümne kahte keelde. Ta on töö 
eest ajakirjas Correspondent kaks korda nomineeritud mainekale Euroopa 
pressiauhinnale ning tema kirjutisi on ilmunud ka Washington Postis ja 
Guardianis.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
432 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 51918

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

 47 

sellist, mis tuleks hiljem maha vaikida. Võid selgitada, miks sa 
ärritusid ja miks nii juhtus. Kui langesid väikelapse või alaealise 
tasemele, siis tunnista seda ja ütle, et käitusid rumalasti ja 
valesti. Ütle, et kahetsed. Sellised me inimesed oleme. Kõige 
tähtsam on meeles pidada, et räägid oma tunnetest ja selgitad, 
miks sa nõnda käitusid.

Siis võid juhtunu seljataha jätta. Püüa enese vastu leebe 
olla. On tarbetu ja kahjulik takerduda enese süüdistamisse. 
Igat laadi tunded ja eksimine lihtsalt kuuluvad elu juurde.

Nii kasvatatakse lapsi elama vastastikuse arusaamise, läbi-
rääkimiste, sõnavabaduse ja üksteiste õiguste austamise kul-
tuuris.
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KESKÖÖ RAAMATUKOGU
Matt Haig

Elu ja surma vahel on raamatukogu. Sellest kesköö raamatukogust leiabki 
end Nora Seed: talle on antud võimalus teha oma elus muudatusi. Seni on 
see olnud õnnetu ja tulvil kahetsust. Nora arvab, et on kõiki alt vedanud, 
sealhulgas iseennast.
 Siinsetel riiulitel olevad raamatud võimaldavad Noral elada nii, nagu oleks 
ta teinud teistsugused valikud. Ühe vana sõbra abiga asub Nora tühistama 
kõike, mida on kunagi kahetsenud, ja otsima täiuslikku elu. Paraku ei lähe 
asjad alati nõnda, nagu ta ette kujutab, ning õige pea seavad tema valikud nii 
raamatukogu kui tema enda suurde ohtu.
 „Elu ja surma vahel on raamatukogu,” ütles ta. „Ja selles raamatukogus 
kulgevad riiulid lõpmatusse. Iga raamat annab võimaluse proovida mingit 
teist elu, mida oleksid võinud elada. Näha, kuidas läinuksid asjad siis, kui 
oleksid langetanud teistsugused otsused … Kas teeksid midagi teisiti, kui 
jõuaksid kohani, mida oled kahetsenud?”

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
312 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 51796

ILUKIRJANDUS

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

„Haarav … Mõte, et meil on kusagil kuidagi ligipääs 
täiesti teistsugusele maailmale, täis piiramatuid 
võimalusi, uusi teeotsi, uus elusid.” 

New York Times
 

„Kütkestav näide, kuidas raamat 
võib muuta inimeste elu.” 

Sunday Times

PEETRI KEISRINNA
Kristina Sabaliauskaitė

Voltaire on leedu aadlinaise Marta Skowrońska, tsaar Peeter I 
abikaasa ja esimese Vene keisrinna Katariina I elu nimetanud „kõige 
uskumatumaks esilekerkimiseks, 18. sajandi Tuhkatriinu looks”. Kuid 
see autentsetele ajastu allikatele tuginev romaan lõhub iga muinasjutu 
stereotüüpe.
 Vaevalt viieaastaselt orvuks jäänud Marta Skowrońska koges 
noorpõlves nii teenija, pesunaise, sõjavangi kui ka seksiorja saatust. 
Olnud leedu soost favoriidi Aleksandr Menšikovi salaarmastatu, sai 
temast hiljem tolle parima sõbra Peeter I armuke ja naine. Kahe 
leedulase ja Vene tsaari vahel pulseerib pingest laetud armastuse ja 
sõpruse kolmnurk, mida valitseb pideva kahtluse õhustik: kes kellega 
manipuleerib, kes on ohver, kes võrgutaja, kes kupeldaja? Millise 
saatuse määrab võim? On see muinasjutt või tragöödia?
 Kunstiajaloo doktori, kirjanik Kristina Sabaliauskaitė uusim romaan 
„Peetri keisrinna” on romaanidiloogia esimene osa. Teos valiti 2019. 
aastal Leedu ühe suurima uudisportaali 15min.lt konkursil  
aasta raamatuks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Kattel
304 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 50935

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90
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Sõbrannad Elinor ja Emma on ohverdanud kõik, et hotell 
Flanagans oleks heal järjel. Nad on edu saavutanud ja äri 
õitseb. Aga hind selle eest on kõrge. Seni hoolikalt süü- ja 
häbitunde alla maetud saladused ähvardavad päevavalgele 
ilmuda. Kui suurtele katsumustele nende sõprus vastu peab? 
Ja kas hotell jääb ellu, kui tõde selle omanike kohta ilmsiks 
tuleb?
 Frankie on Emma 22-aastane tütar, karismaatiline ja 
impulsiivne noor naine, kes vihkab oma ema. Emma näeb 
vaeva tütrega läheduse saavutamise nimel, ent see tundub 
võimatu ülesandena. Billie armastab oma ema Elinori, sellest 
hoolimata sunnivad liiga kõrged nõudmised teda Uppsalasse 
õppima kolima. 
 Samal ajal kui kaheksakümnendad aastad uimastite, 
seksi ja igatsusega armastuse järele haripunkti jõuavad, 
saavad intriigid Londoni ühes luksuslikumas hotellis uue hoo 
sisse …
 

Aastavahetusel leiab Oslo kesklinnas aset pommi-
plahvatus. Kuigi politsei ametliku tööversiooni järgi on 
tegu terrorirünnakuga, on Alexander Blix kindel, et see 
on vaid suitsukate. Hukkunute hulgas on nimelt tema 
vana tuttav Ruth-Kristine Smeplass, kelle kaheaastase 
tütre Patricia kadumist ta kümme aastat tagasi uuris, 
kuigi tulemusteta. Blix asub plahvatust omal käel ja 
ülemuse teadmata uurima, abiliseks vaid tema uus 
partner Kovic. Seekord üritab ta hoiduda info jagamisest 
ettevõtliku noore ajakirjaniku Emmaga. Emma otsustab 
aga Blixi salaja jälitada ja selle tulemusel jõuab naine 
jahmatava infoni, mida ta ka Blixiga jagab. Korraga 
pole miski kindel ja Blixil tuleb taas Ruth-Kristine tütre 
Patricia kadumist uurima hakata.

 „Suitsukate” on norra kahe menukaima krimikirja

niku koos kirjutatud uue krimisarja teine raamat.

SUITSU-
KATE
Jørn Lier Horst, 
Thomas Enger

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maarja Siiner
288 lk, pehme köide
145 × 200 mm
KOOD 51598

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Taas
saadaval

ILUKIRJANDUS

VALGUSE AASTAD
Cazalet’ perekonna kroonika 
1. osa
Elizabeth Jane Howard

Howard on inglise kirjanik, kes 
peamiselt mälestuste põhjal oma 
suguvõsast kirjutas viieosalise 
Cazalet’ perekonna kroonika, mis 
tõi talle plahvatusliku kuulsuse 
kogu ingliskeelses maailmas. BBC 
tegi loo alusel menuka tele
seriaali, autorist sai elav klassik.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ann Alari
544 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KOOD 48796

NORRA METS
Haruki Murakami

Romaani pealkiri „Norra mets” 
on pärit biitlite laulust, mille 
kuulmine toob raamatu mina
tegelasele meelde tema esimese 
armastatu Naoko, tema parima 
sõbra kallima. Murakami on 
suurepärane õhustiku looja, 
tema kummalised tegelaskujud 
saavad sümboolse tähenduse.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kati Lindström
358 lk, kõva köide
143 × 200 mm

KOOD 32047

MAAILMA AVASTAMINE
Eda Ahi

Tundliku keelekasutusega ja 
enamasti rütmilis-riimilist 
luulet kirjutava Eda Ahi kuues 
luulekogu näitab üht võimalikku 
emadusekogemust,  rääkides 
tavapärasest retkest, mille 
jooksul üks inimene avastab 
muutunud maailma eufooria, 
ahastuse, väikeste rõõmude ja 
suure pidetuse saatel. 

Kirjastus Varrak
64 lk, kõva köide, 125 × 190 mm

KOOD 50829

APTEEKER MELCHIOR JA 
OLEVISTE MÕISTATUS
Kriminaalromaan vanast 
Tallinnast
Indrek Hargla

Esimese eesti gooti kriminaal-
romaani tegevus toimub Tal
linnas anno Domini 1409. Teiste 
tegelaste seas troonib taibukas 
apteeker Melchior Wakenstede, 
kes peab oma kohuseks lisaks 
linnarahvale arstimite müümise 
kõrval ka mõrtsukate otsimist.

Kirjastus Varrak
312 lk, pehme köide
130 × 200 mm

KOOD 20532

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

19.30
TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

15.40

FLANAGANSI 
NAISED
Flanagansi hotelli sarja 
teine osa
Åsa Hellberg

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
312 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 51772

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90
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EESTI RAHVA 
KANNATUSTE 
AASTA* 
Koguteos I
1943. aastal Saksa okupatsiooni 
ajal välja antud koguteos suleti 
pärast Teist maailmasõda 
keelatud raamatuna raamatu-
kogude erifondidesse, kuid see 
jäi alles nii mõnessegi kodusse 
kui ka rahva mällu. I osa: ●Stalin 
asub ründamisele ●* ENSV loomise 
komöödia ●* Eesti sõjavägi 
bolševistliku hävitusaasta 
keerises ●* NKVD mõrvarikäed 
eesti rahva kallal ●* Küüditamine 

TUGEV AJU
Kuidas liikumine ja treening 
sinu aju tugevdavad
Anders Hansen

Kas tahad, et taluksid paremini 
stressi, tunneksid end reipamalt, 
et sul oleks parem mälu, et olek
sid loovam ja oskaksid paremini 
puhata? Tänapäeva aju-uuringud 
näitavad, et regulaarne füüsi
line koormus suurendab aju-
potentsiaali rohkem kui sudo
kud, ristsõnad ja tervisetooted 
kokku. Arstist autori argumendid 
põhinevad viimase viie aasta 
neuroteaduse uuringutel.

LOOTUSE LAEV*
„Eestiranna” hukk 1941
Mati Õun, Hanno Ojalo, 
Piret Saul-Gorodilov  
Aurulaev Eestirand tegutses Balti 
laevastiku transpordilaevana. 
24. augustil 1941 sõitis lennu
kipommidest vigastatud laev 
Prangli saare lähedal karidele ja 
sellelt pääses eluga koju 2762 
eesti mobiliseeritut. Raama
tus on ka Piret Saul-Gorodilovi 
näidend, mida etendati aastatel 
2019-2020. Lisas mitmed tolle
aegsed ajaleheartiklid sündmus
tes osalejate mälestustega.

KÕIGE ILUSAMAD 
JALUTUSKÄIGUD 
PARIISIS*
Marina Laikjõe

Nagu hea õpetaja valmistab end 
igaks tunniks ette, nii vaatab 
ka hea giid enne ekskursiooni 
ikka oma märkmed üle. Nende 
kaante vahele on koondatud 
Marina Laikjõe aastate jooksul 
kogunenud ülestähendused. 
Muidugi oleks kõige parem neid 
jutte ekskursiooni käigus giidi 
enda suust kuulda, kuid raamat 
annab üsna harukordse võima
luse piiluda sisse kogenud giidi 
isiklikku märkmikku.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
432 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 634073

Kirjastus Ammukaar ja Sentinel
168 lk, kõva köide, 154 × 212 mm
KOOD 951781

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar
255 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 42589

Kirjastus Pilgrim
304 lk, pehme köide, 148 × 210mm
KOOD 099580

TAVAHIND 
19.95

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
29.95

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

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

KERGE-RASKE-KIVI*
Reisime koos maailma äärele! 
Suriname, Sulawesi, Polüneesia
Kertu Bramanis,  
Riho-Bruno Bramanis 

See on isiklik, soe ja lustakas lugu 
esmakohtumistest tundmatute 
paikade, inimeste, looduse ja 
kommetega. Sellised kohtumised 
panevad meeled toimima kõr
gendatud valvsusega ning äkitselt 
märkame kõiksugu ettearvama
tuid asju: moaide kummituslikke 
silmaauke, mürginoolekonnade 
mustrit, möiraahvide häälevarjun
deid, iidsete vaimajade lõhna...

VIIRUSED JA 
VAKTSIINID*
Võitlus nähtamatu vaenlasega
Ülar Allas

Millised on kõige ohtlikumad vii
rused? Miks on vaja igal aastal uut 
gripivaktsiini? Kas vaktsiine peaks 
kartma või pimesi usaldama? 
 Viiruste uurimise ja vakt
sineerimise ajalugu on kirju 
nagu põnevusfilm, milles leidub 
kangelasi ja ohvreid, skandaale ja 
triumfe. See raamat aitab mõista 
viiruste ja vaktsiinide olemust 
ning saada osa teadusloo valust ja 
võlust.

Kirjastus Pilgrim
176 lk, kõva köide, 150 × 210 mm
KOOD 099528

Kirjastus Paradiis
272 lk, pehme köide, 140 × 205 mm
KOOD 9741281

TAVAHIND 
20.95

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.95

KLUBIHIND

20.90
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HEAD ÖÖD!* 
101 viisi hea une leidmiseks
Michael Powell

Kas sa ei saa õhtuti kuidagi 
uinuda? Ärkad varem kui soovid? 
Ei tunne end kunagi väljapuha
nuna? Kui oled üks miljonitest 
inimestest, kellel on unepuudus 
või unetus, siis on see raamat 
just sulle mõeldud. Leiad siit 
mitmesuguseid võimalusi oma 
harjumuste parandamiseks, saad 
tagasi kosutava une ja hakkad 
end taas inimesena tundma. 
Sobib kinkeraamatuks ja mitte 
ainult unetutele.

RAHVUSLINNUD JA 
SÜMBOLLINNUD 
EUROOPAS JA 
KAUGEMAL*
Peep Veedla

Esmakordne kokkuvõte teemast 
nii Eestis kui kogu Euroopas. 
Üllatuslikult ilmneb, kui palju on 
seni levinud väärinfot rahvus-
lindudeks olemisest. Lisaks 
teabele, kes on kelle rahvuslind, 
saame teada, milline lind on 
maailma vanima elukutseliste 
jalgpalliklubi sümbol; millise 
linnu nime kannab Põhja-Korea 
liidri Kim Jong-uni lennuk ja 
palju-palju teisi põnevaid fakte.

EESTI KIRIVÖÖD*
Kirivöö kudumise õpetus ja 
218 kirivöö mustrit

Piia Rand

Tundub uskumatu, kui palju kau
neid vöökirju on meie esiemad 
suutnud välja mõelda! Raamatus 
on põhjalikud õpetused kirivöö 
kudumiseks vöötelgedel, tihva 
abil ja ümber keha lõimi hoides 
ning igast Eestimaa kihelkonnast 
kaks vöömustrit koos foto ja 
legendiga. Kui vöökudumine po
legi plaanis, võib oma kodupaiga 
ilusaid vöökirju näiteks varrastel 
kududa või tikkida. 

MINU ANTARKTIKA*
Daamideta tantsuõhtud

Enn Kaup

Antarktika on mastaapne, 
võimas, karm, ohtlik, ent väga 
puhas ja kaunis. Autori viisid 
Antarktisele helkivate ööpilvede 
vaatlused, millele järgnesid 
kaheksa ekspeditsiooni sealsete 
järvede ökoloogia uurimiseks. 
Hiljutine laevareis turistide 
saatjana Lõunamandri teise 
serva oli omaette ooper ja minu 
vaimustus sellest imelisest 
maast pole praegu sugugi väik
sem kui aastakümnete eest.

Kirjastus Tammerraamat
96 lk, kõva köide, 145 × 160 mm
KOOD 690695

Kirjastus Saarakiri
280 lk, kõva köide, 210 × 250 mm
KOOD 978267

Kirjastus Pesapaik
160 lk, kõva köide, 170 × 220 mm
KOOD 403921

Kirjastus Petrone Print
264+16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605639

TAVAHIND 
39.95

KLUBIHIND

31.90

TAVAHIND 
19.95

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
13.95

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
27.95

KLUBIHIND

23.90

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

MINU MAGUS KÖÖK*
Koogid – lihtsad ja küpsetamata

Ragne Värk  

See on maiasmoka kokaraamat, mille kaante vahelt leiad 45 küpsetamata 
koogi retsepti.

 Siinsete kookide valmistamiseks kulub ligikaudu 30 minutit, kusjuures, 
nagu nimigi vihjab, valmivad need kõik ilma ahju kasutamata. Kookide 
meisterdamine ei pea olema keerukas ettevõtmine, see võiks olla ikka 
puhas rõõm ja nauding ning raamatu retseptid ongi siiras innustus 
selleks, et igaüks koogiteoga hakkama saaks. Need koogid sobivad 
valmistamiseks kõigile – nii neile, kes koogimaailmaga alles tutvust 
teevad, kui ka neile, kel juba omajagu kogemusi.

Kirjastus Food Digital
116 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 404768

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90
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MINU ROBOT
Sandra Heidov
„See on minu robot. Ma ehitasin selle ise. Tegin 
ise pea, keha, käed ja jalad. Minu robot on väike. 
Ta seisab kirjutuslaual pliiatsitopsi kõrval. Ta ei 
oska kõndida. Ta ei käi minuga kaasas. Ta ootab 
mind minu toas. Ma kutsungi teda niimoodi – 
robot –, sest rohkem roboteid mul ei ole. Ta ei 
saa kellegi teisega segi minna.”
 Selles raamatus on kaks peategelast – 
laps ja robot. Robot oskab õigel ajal rääkida 
ja õigel ajal tasa olla. Ta oskab kuulata ja 
nõu anda. Ta saab lapsest aru ja laps saab 
temast aru, ehkki robot ajab kõneldes sõnad 
sassi. Sellise roboti mõistmiseks on vaja just 
sellist last.
 Sandra Heidovi sulest on varem ilmunud 
raamatud „Ema, kes armastas kaua magada” 
ja „Lapsed ja natuke vanemad”. Tema 
lastejutte on avaldatud ajakirjas Täheke.

Kirjastus Varrak
64 lk, kõva köide, 180 × 210 mm
KOOD 51024

LASTELE

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

10.90

LASTE VINGE 
MÕISTATUSTERAAMAT*
Ligi 150 konksuga küsimust 
lastele ja nende peredele
Amanda Learmonth 

See raamat on pilgeni täis trikiga 
tõmbekaid ja põnevat peamurd
mist. Mis on kahe peaga, ühe sa
baga ja kõnnib neljal jalal? Mida 
sa saad hoida vasakus käes, kuid 
ei saa hoida paremas käes? Otsi 
vastust nii neile kui ka paljudele 
teistele mõistatustele!

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Eve Laur
160 lk, pehme köide, 140 × 198 mm

KOOD 160091

LEO JA NINAKOLL
Johanna-Iisebel Järvelill

Raamat räägib väikesest poisist, 
kes ei taha nina nuusata, sest 
see on üks ütlemata tüütu tege
vus. See õpetlik, aga samas lõbus 
lugu on mõeldud väikelastele, et 
utsitada neid olema hoolsam ja 
nina nuuskama.

Kirjastus Varrak
32 lk, kõva köide
235 × 205 mm

KOOD 51017

TAVAHIND 
11.95

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

10.90

TUHKATRIINU*
Vojtěch Kubašta  

Ükskord ennemuistsel ajal elas ilus 
noor neiu, kellel ei olnud ema. Tal olid 
ainult isa, kõrgid võõrasõed ja kuri 
võõrasema. Kuna ta oli hea südamega, 
tasus haldjast ristiema talle sellega, et 
tuhase näoga tüdrukust sai kol
meks õhtuks kaunis printsess ... Ja 
edasi? Loe klassikalist Tuhkatriinu 
muinaslugu, millele on imekena 
ruumilise kuju andnud nime
kas Tšehhi kunstnik Vojtěch 
Kubašta.

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Eve Laur
6 ruumilist lehekülge, kõva köide
254 × 193 mm

KOOD 613702

TAVAHIND 
11.95

KLUBIHIND

9.90

Sõna „robot” kasutuselevõtust 
möödub 2021. aastal 101 aastat. 
Sõna väljamõtlejate ja esmakordsete 
kasutajate au kuulub tšehhi kirjanikele, 
vendadele Josef ja Karel Čapekile.

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

EESTI VÄHETUNTUD TAIMED
Toomas Kukk

Siit raamatust võiks leida 
huvipakkuvat iga taimehuviline, 
sõltumata oma taimetundmise 
tasemest. Raamat tugineb 
autori paarikümne aasta 
pikkusele taimede õpetamise 
ja määramise kogemusele nii 
algajatega kui ka botaanikutest 
kolleegidega.

Kirjastus Varrak
280 lk, poolpehme köide
168 × 240 mm

KOOD 46679

VANAEMADEST JA LASTELASTEST
Täna õhtul me mängime...
Merete Mazzarella

Julge ja sügavalt isiklik raamat 
muutunud peresuhetest, väärtus-
hinnangutest ja vanavanemaks 
olemisest tänapäeva maailmas, kus 
lapselapsed kasvavad tihtipeale mitme 
kultuuri ja perekonna ristumiskohal, 
pakub mõtteainet, kuidas muutunud 
inimsuhetes toime tulla.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
216 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 44026

EESTI JÕED
H. Timm, P. Pall, R. Järvekülg,  
S. Vilbaste

Selles raamatus leidub infot 64 
Eesti jõe kohta. Mis jõed on ja 
miks nad on sellised, nagu nad 
on. Käsitleme neid looduskesk
selt kui ökosüsteeme, mitte 
formaalse hüdroloogilise arves
tuse või haldusliku kuuluvuse 
järgi. Kes soovib jõgesid päriselt 
tajuda, sel tuleb aga toast välja 
minna.

Kirjastus Varrak
312 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm

KOOD 46686

TELEKOKK JAZZ JA  
TEMA INIMESED
Kaasteeliste meenutusi
Koostanud Ene Ojaveski

Kuidas sai Rainer Härmist 1990. 
aastate Eesti kuulsaim telekokk 
Jazz? Millist elu elati eelmise 
sajandi lõpu legendaarseimas 
restoranis Eeslitall? Millistes 
ansamblites ja kellega koos Jazz 
pilli mängis? Millest koosneb 
Jazzu kuulus barbecue-kaste?

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

KOOD 48871

TAVAHIND 
24.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

9.00

KIREV MAAILM
Uurime ümbritsevat maailma
Clive Gifford

Sajad ootamatud võrdlused ja 
üllatavad faktid kõige suuremate 
ja väiksemate, kõige kiiremate 
ja aeglasemate, kõige raskemate 
ja kergemate nähtuste ja asjade 
kohta. See lõbus ja kujutlusvõi
met arendav raamat annab sulle 
võimaluse näha maailma täiesti 
uue pilguga!

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
96 lk, kõva köide, 256 × 304 mm

KOOD 49106

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

8.00

AUTOD, RONGID, LAEVAD  
JA LENNUKID

Rohkem kui 1000 pilti ja 
ohtralt paeluvaid fakte sisaldav 
entsüklopeedia sõidutab 
sind maal, õhus ja merel. 
Kihuta punases superautos, 
võta pilet ülikiirrongile, astu 
luksusreisilaeva pardale ning kiika 
ülehelikiirusega reaktiivlennuki 
kabiini.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalle Klein
256 lk, kõva köide
215 × 275 mm

KOOD 41650

LIMPA JA MERERÖÖVLID
Andrus Kivirähk

See on raamat Limmost, kes ühel 
öösel järsku oma voodist ära 
kaob, ja Limmast, kes oma venda 
kohe otsima läheb. Ja muidugi 
on see raamat limonaadisiga 
Limpast, mereröövlitest, tonti
dest, patjadest, laiskloomadest, 
madratsitest ning karvastest 
kaisuelukatest kah!

Kirjastus Varrak
136 lk, kõva köide, 125 × 240 mm

KOOD 18348

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00
Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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Kõigi vahel, kes ostsid märtsis klubiraamatu  
„Tähelepanu! Mnemoturniir”, loosisime välja  
VIIS Nuti ristsõnade aastatellimust.

Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele:  
Aide Pille Tallinnast, Ats Piirmets Pärnumaalt,  
Helle Aunap Viljandist, Erko Vanatalu Harjumaalt,  
Mai Mänd Raplamaalt. 

Õnnitleme!

RISTSÕNAD 

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.  Sandra Heidovi uus lasteraamat „Minu...”.

2. Raamat, mis pakub lapse enesehinnangut 
toetavaid uusi meetodeid agressiivsusega 
toimetulekuks on „Jonn, tahe...”.

3. Petrone Prindi värske raamat „Minu...”. 

4. Populaarse Cazalet’ perekonna kroonika 
1. osa „... aastad”.

5. Leedu kirjaniku Kristina Sabaliauskaite 
ajalooaineline romaan Marta 
Skowrońskast „Peetri ...”.

6. Raamat aurulaev Eestiranna hukust.

7. Romaani „Esimene naine” prototüüp 
Sylvi Kekkonen oli Soome kauaaegse 
presidendi ... Kekkose abikaasa.

8. Eesti luuletaja, kes kirjutas oma 
nooremale minale võrokeelse kirja.

9. Raamat, mis on kahe norra menukaima 
krimikirjaniku ühislooming.

10. Ühe Euroopa tuntuima noore ajaloolase 
Rutger Bregmani teos.

11. Matt Haigi haarava romaani „Kesköö 
raamatukogu” peategelane.

12. Eripakkumises olev komplekt raamatust 
ja kaartidest „Tehnikad ...”.

1
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NUTI PÄRL
Hiilgavad ristsõnad
Kas oled kunagi lahenda
nud ristsõna, kus pole ühtegi 
E-tähte? Või näinud kõrvuti 
nelja erinevat ristsõna sama 
maali põhjal? Nuti Pärl kutsub 
sind põnevale ristsõnaseiklu
sele täis üllatusi. 

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780076

EESTI RISTSÕNAD 
2/2021
Eesti Ristsõnad on Eesti rahva 
lemmikristsõnad! Seekordses 
ajakirjas on ligi 10 helilooja 
Arvo Pärdi teemalist ristsõna. 
Kokku tervelt 50 naudita
vat ristsõnateost. Rohkelt 
auhindu.

Kirjastus Nuti Grupp
52 lk, pehme köide 
210 × 297 mm
KOOD 780075

TERAV PLIIATS 
5/2021
Ristsõnaajakiri, milles on 
keskmisest rohkem kirjandust 
puudutavat ainest. Lahen
dajate vahel loositakse välja 
peaauhind 100 eurot ja roh
kelt tellimusi. Suurim auhind 
on 5000 eurot!

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
145 × 210 mm
KOOD 780057

NUTI RISTSÕNAD 
5/2021
Siit leiab tuttavaid Skandi
naavia-tüüpi ristsõnu, aga 
ka kõikvõimalikke ristsõna-
labürinte, krüptogramme, 
punaseid laternaid ja võtme
mõistatusi, samuti ainulaadse 
Segasummasuvila.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780074

TAVAHIND 
3.00

KLUBIHIND

2.49

TAVAHIND 
3.30

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
2.30

KLUBIHIND

1.99

5000 €*
Aastaauhind 2021

5

5

2000
ristsõna
auhinna-
fondis! 

Õnne 13  
...  

mater?

22 silmaringi 
laiendajat!

26

1RISTSÕNA
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H
IN

D
 9

.9
0

4

7

4

2

0

2

2

7

8

0

1

2

1

1
/2

0
2

1 nauditavat ristsõna!
Nuti Grupi
AASTA-
AUHIND on

eurot!

3.-
2.49

H
IN

D
 1
.9
9

4
7
4
2
0
2
2

7
8
0
0
3
9

5/
20

21

22. maiks õige lahenduse saatnute vahel loosime välja Varraku raamatu võitja valikul.  
Märgi vastus kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos nime ja kliendinumbriga.
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Krõõt Tarkmeel /  

Ekspress Meedia 
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 

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

KLUBIREEGLID

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

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

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). Boonus-
punktide 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. mai
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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

RAAMATUKLUBI TEENINDUSPUNKTID:

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
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MAI ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

MUUSA
Jessie Burton

Pilt võib öelda rohkem 
kui tuhat sõna, aga 
varjata oma autorit 
ja sünnilugu. Haarav 
ja pingeline romaan 
räägib püüdlustest, 
identiteedist, kinnis-
ideedest ja armas
tusest, pettusest ja 
ehtsusest. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Viil
344 lk, pehme köide
143 × 200 mm

KOOD 47348 

ÕNNELIK PRINTS
Oscar Wilde

Nende kaante vahel on 
Wilde’i kaks muinas
juttude kogu – „Õnne
lik prints“ ja „Granaat-
õuntest maja“.Need 
lood leiavad üha uusi 
lugejaid, neid lavas
tatakse, tõlgitakse ja 
avaldatakse praegugi.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
192 lk, kõva köide
130 × 210 mm

KOOD 46242

KAHANEVA 
VALGUSE AEGU
Eugen Ruge

Autobiograafiliste 
sugemetega romaan 
kujutab ühe SDV kom
munistiperekonna lugu 
50 aasta vältel ja nelja 
põlvkonna lõikes. Teost 
on nimetatud ka SDV 
„Buddenbrookideks”. 

Kirjastus Varrak
Sari „Moodne aeg”
Tõlkinud Tiiu Relve
336 lk, kõva köide
143 × 200 mm

KOOD 44538

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Algvere

124 lk, kõva köide
150 × 200 mm

KOOD 49212

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

7.00
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TEHNIKAD STRESSI VASTU
Käsiraamat ja kaardid, mis aitavad vähendada  
ärevust ja stressi
Dr Pooky Knighstmith
See käsiraamat ja kaardipakk pakuvad strateegiaid, mis 
aitavad mõista ärevuse olemust, sellele vastu astuda ja stressi 
vähendada. Komplekt sisaldab kognitiivse käitumisteraapia 
tehnikaid, mis on end tulemusrikkalt tõestanud kõikvõimalike 
soovimatute tunnete ohjeldamisel alates neist, mida tekitavad 
olmemured, kuni tõsiste paanikahoogudeni.
 25 taskuformaadis kaarti võimaldavad neid rahustavaid 
tehnikaid lühivariandis meenutada igal ajahetkel. Ükskõik 
kus muremõtted haaravad – tööl, koolis, kodus või reisil –, 
parandab harjutuste tegemine meeleolu, keskendumist ja üldist 
enesetunnet.
 Pooky Knightsmith, Londoni Psühhiaatriainstituudi 
psühholoogilise meditsiini doktorikraadiga teadlane, tegutseb 
praegu laste ja noorte vaimse tervise liidu juhina. 

PEAST 
viska ärevad mõtted 

VÄLJA

Vabasta mõistus ärevatest mõtetest neid 

järgemööda üles kirjutades. Kui kõik on kirja 

pandud, siis rebi paber väikesteks tükkideks 

ja viska prügikasti.

lk 56


