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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Romaani peategelane kolib olude sunnil linnast mereäärsesse alevisse, kus 
leiab täiesti uue hingamise. Kas sunnitud elumuutustes on ka midagi head? 
Minule tundus, et raamatu peategelane oli, küll ebateadlikult, juba päris ammu 
valmis muutusteks, mis tema elus tänu keskkonnavahetusele toimuma hakka-
sid. Vahel on tõesti vaja välist müksu või ärgitust, et uued, senitundmatud asjad 
alguse saaksid. Sellises muutuses on alati midagi head, see tähendab isiklikku 
kasvu ja arengut. Me saame enda kohta teada, milleks oleme võimelised ning 
millised on me seni saladuseks jäänud varjatud anded. 

Kas ja miks võiksid seda raamatut teistelegi lugejatele soovitada?
Kuna „Ranna tänava väike pagariäri” on lihtne armas lugemine, siis võiks seda 
vabalt soovitada suviseks lugemiseks võrkkiiges või rannalinal. Kahe õhtuga 
saab mõnusasti tiiru peale ja endagi mõtted veidi selgemaks, kui need puntras 
juhtuvad olema. Ei maksa alahinnata lihtsate lugude poeesiat ja ilu. Nendes võib 
peidus olla rohkem elutarkust kui mõnes n-ö sügavas teoses, mis on aga paraku 
nii sügav, et põhja ei paista. Kui raamatus on rafineeritud ja huvitavad karakte-
rid, kui ma mõtlen nende peale, kujutan ette, mida nad mõnes elusituatsioonis 
teeksid, kuidas reageeriksid või kuidas nende elu väljaspool raamatu tegevus-
tikku kulgeks, siis minu jaoks ongi see hea kirjandus. Mind on lihtne mõjutada 
ja looga kaasa vedada. Ja seda „Ranna tänava väike pagariäri” kindlasti ka tegi. 
Boonusena sai mu küpsetustuhin tänu sellele raamatule uut vunki juurde –  
puhusin juuretisele uuesti elu sisse ja avastasin end saiatainast sõtkumas! 

Kuidas sündis veebileht „Juturiiul”, kus Sa koos teiste eesti näitlejatega 
lastele raamatuid ette loed?
„Juturiiul” sai alguse koroonakevadel 2020. aastal. Nagu väga paljud teisedki 
inimesed, olin ka mina sunnitud kodus puhkusel olema, ning siis tekkis idee  
lugeda lastele ette Aino Perviku „Kunksmoori”. Et anda veidi hõlpu kodus  oleva-
tele emadele isadele, kes lisaks oma tööle pidid järsku olema kokad, kooli tädid, 
pedagoogid ja koristajad, ja tutvustada lastele raamatute imelist võlu maailma. 

Juuli 

klubiraamatut 

„Ranna 

tänava väike 

pagariäri” luges 

ja küsimustele 

vastas  ELISABET 

REINSALU

Paljud raamatud algavad sellega, 
et peategelane peab ühel või teisel 
põhjusel keskkonda vahetama. 
Nii ka „Ranna tänava väike 
pagariäri”. Uutes, pealtnäha 
viletsamates oludes võivad temas 
– ja miks mitte meis kõigis –  
vallanduda varjatud anded, 
teistsugune maailmamõistmine. 
Klassikaline lugu, ent praeguses 
ajas ja oludes ilmselt paljusid 
inimesi vägagi isiklikult kõnetav. 
On ju paljud tegusad inimesed 
olnud sunnitud maakodudesse 
või kodutööle asuma ja siis 
avastanud, et tegelikult on selline 
looduslähedasem elu hoopis 
toredam, hingekosutavam, 
tõelisem. Leitakse uusi algusi ja 
tegevusalasid. See, mis paistab 
algul halvana, võib hoopis uueks 
eneseleidmiseks osutuda. 

Keerulisel ajal on hea ja 
kvaliteetne meelelahutus 
asendamatu. Ja suvi on lugemise 
aeg. Lisaks klubiraamatule, mis on 
lausa ideaalne suveromaan, leiabki 
seekordsest ajakirjast eriti palju 
just värsket ilukirjandust.

Olgu raamatud  
teile toredateks 

seltsilisteks läbi suve!

SÜDANT-
SOOJENDAV
SUVEROMAAN
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Viimane äraütlemise päev 
22. juuli

Lugemine tasub end alati ära, olgu ajad millised tahes. Võtsin 
julguse rindu ja küsisin Aino Pervikult luba. Kuna ta oli lahkesti 
nõus ja esimene video sai paari päevaga ligi 30 000 vaatamist, 
siis oli selge, et on vaja järge. Ja nii see läks. Siis juba tekkis mõte 
kaasata teisi kolleege ja laiendada autorite hulka, kelle teoseid tut-
vustada. Pandeemia hakkab taanduma ja vahest oleme nüüdseks 
hullemast läbi tulnud, aga loodan väga, et jaksan lisaks teistele 
töödele ja kohustustele ka „Juturiiulit” elus hoida!

Milline on Sinu suhe raamatute ja lugemisega? Milliseid 
raamatuid Su öökapilt leida võib?
Lugeja olen ma alati olnud. „Naksitrallid”, „Karupoeg Puhh” ja 
„Katuse Karlsson” on olnud mu lohutajad, nõuandjad, kasvata-
jad. Mäletan lapsepõlvest seda seisundit, mis mind lugedes val-
das – see oli segu erutusest ja vabadusest, tunne, kui vaim tõusis 
lendu ja fantaasia sai igapäevaelust võitu. See oli väga meeldiv 
tunne ja sedasama otsin raamatutest ka täiskasvanuna. Olen pal-
ju lugenud krimikirjandust, kuid nüüd sellest veidi väsinud ning 
rohkem muu ilukirjanduse poole pöördunud. Viimase aja suur 
avastus on Lily King, kelle „Writers and Lovers” mulle sügava 
mulje jättis. Just tellisin tema kaks uut raamatut, ootan nende 
saabumist juba suure põnevusega. 

Millal Sind peale sunnitud pausi jälle lavalaudadel näha 
saab? 
Pärast suvepuhkust naasen tööle Linnateatris ja lisaks juba 
mängukavas olevatele rollidele esietendub augustis Siegfried von 
Vegesacki järgi instseneeritud ja Karl Laumetsa lavastatud „Balti 
tragöödia”, kus mängin Ema. See roll on omapärane ja uutmoo-
di nii vormilt kui sisult, ootan selle mängimist väga. 

SÜDANT-
SOOJENDAV
SUVEROMAAN

Teenindus-
punktides

17.01

RANNA TÄNAVA VÄIKE 
PAGARIÄRI
Jenny Colgan

Jenny Colgani liigutav ja naljakas romaan jutustab 
murtud südamega noorest naisest Polly Waterfordist, 
kes keerab oma elus uue lehekülje ja kolib mereäärsesse 
alevisse Mount Polbearne’i. Tema elupaigaks saab väike 
korter kunagises pagaritöökojas.
 Et unustada mured, hakkab Polly tegelema 
küpsetamisega, mis on ühtlasi tema lemmikhobi.
Taina sõtkumine aitab maandada tundeid, saiapätsid aga 
muutuvad aina maitsvamaks. Peagi teeb Polly imet nii 
pähklite, seemnete, šokolaadi kui ka kenalt mesinikult 
saadud meega. Ammutades jõudu meelekindlusest ja 
loomingulisusest, mille olemasolust tal aimugi polnud, 
leiab ta uue särava elu paigast, kust ta kõige vähem 
lootis seda leida.
 „Ranna tänava väike pagariäri” on südantsoojendav 
rahvusvaheline bestseller, mille kaante vahelt leiab ka 
seitse isuäratava küpsetise retsepti.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Faina Laksberg
384 lk, kõva köide
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
145 × 203 mm
KOOD 51789

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90
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Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Tegemist on ideaalse suveromaaniga, mis on kaasahaarav, 
aga ka mõtlemapanev. Siin on natuke kurbust, palju rõõmu, 
eneseleidmist ja romantikatki. Raamat sobib suurepäraselt 
praegusesse aega, kus paljud tegusad inimesed on olnud 
sunnitud maakodudesse asuma ja siis avastanud, et tegelikult 
on selline elu hoopis toredam ja tõelisem...

Aastaid hiljem, kui Polly oli juba 
vanadaam ja elas palju miile eemal, 
oli tal raske selgitada, et minevi-
kus olid nad elanud just sellist elu. 
Et mõni päev said nad maismaale 
sõita autoga, vahel aga tuli minna 
paadiga. Kui nad olid pikemaks 
ajaks mandrist eraldatud, ei osa-
nud keegi arvata, millal või kuidas 
jälle sinna saab; tõusu ja mõõna 
kaardi abil oli võimalik ennustada 
vaid hoovusi, mitte ilma. 

„Kas see oli õudne?” küsis 
Judith. „Teadmine, et olete muust 
maailmast ära lõigatud?” Misjärel 
Pollyle meenus, kuidas päike tõusu 
ajal veepinnalt vastu peegeldus, 
aga siis valgus muutus ning pani 
vee läände loojuva päikese kiirtes 
heleroosalt, punakalt ja violetselt 
helendama, ning ta sai aru, et lõppemas on veel üks päev ja ta ei lähe siit kuhugi.

„Tegelikult ei olnud,” vastas ta. „See paik oli armas. Tuli end lihtsalt kerra tõmmata, kohaneda. Leppida 
mõttega, et peale sinu on Mountil vaid saareelanikud. Kontrollida üle, kas kõik asjad paiknevad piisavalt kõr-
gel, ning muidugi oli tore, kui elekter oli ikka veel olemas, aga hakkama sai ka juhul, kui see oli läinud. Kõigil 
väikestel akendel võis näha põlevaid küünlaid. See lõi mõnusa meeleolu.”

„Jääb mulje, justkui räägiksid sa umbes saja aasta tagusest ajast.”
Polly naeratas. „Ma tean. Aga nii ammu see nüüd ka ei olnud, kaugeltki mitte ... Mul on tunne, et olin seal 

alles hiljuti. Kui maailmas leidub mõni paigake, kuhu oled jätnud oma südame, siis püsib see alati sinuga. Aga 
seda mõistma hakkasin ma muidugi palju hiljem. Esialgu oli seal õudne.”

***
Päeval, mil Polly kolis, oli Kerensa tööl – kõik ta sõbrannad olid tööl. Ta teadis, et nad oleksid appi tulnud, 
aga see isegi meeldis talle. Ta ei vajanud hukkamõistu, kujutelma, et on sunnitud loobuma oma elust: kesk-
küttest ja lameekraaniga telerist, igakuiste intressimaksetega hüpoteeklaenust, edukast karjäärist, kenast ja 
igati sobivast kallimast jne, jne, bla-bla-bla. Tal oli tunne, justkui oleks talle otsaette kleebitud silt „HÄDA-
VARES”, et pappkastid, mis ta hoiule viis, peaksid kandma kirja „KÕIK MU LOOTUSED JA UNISTUSED, PAIKA 
PANDUD JA IGAVESEKS KÕRVALE HEIDETUD”, ning ta ei soovinud kaubikus istudes seda teemat lahata.

Enamik asju läks hoiuruumi: head rõivad (need muutuksid niiskeks), raamatud (kaaned kisuksid kiiva ja 
neid poleks kusagile panna), ehted (võivad kukkuda läbi põrandapragude), fotod ja mälestusesemed (rõõm-
sate asjade vaatamine muutis ta liiga nukraks). Ta võttis kaasa kõige veekindlamad riided, voodi ning nende 
ülikalli, veebisaidilt sofa.com eritellimuse järgi valmistatud stiilse diivani, mida katsid pehmed helehallid 
kangakihid, ehkki see ese viitas koledal kombel tema ülbusele. /---/

Kui ta asju pakkis, oli Chris läbi tulnud; ka kena härra Bassi oli sisse astunud, sest tahtis olla kindel, et 
Polly ei võta kaasa mõnd asja, mille pank saaks ehk maha müüa, aga isegi tema lubas Pollyl diivani võtta.

Polly oli vaikides jätkanud ja sisse pakkinud kaks viimast, kõige olulisemat eset: kohvimasina ja oma suure 
tainasegisti. Talle meeldis küpsetada ning seda oli ta vähemalt viimase aasta jooksul aina sagedamini ka tei-
nud, kui Chris nädalalõppudel kusagil redutas.

Loe edasi lk 35

KATKEND RAAMATUST
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KATKEND RAAMATUST 

Polnud enam mõtet voodisse tagasi minna. Polly ja Huckle jõid musta kohvi, istusid päikesetõusu 
vaadates sadamas ja rääkisid juhtunust. Vähehaaval kadus õhust jahedus ning plinkivad tähed 
haihtusid, sest idahorisondi kohale ilmusid roosakad triibud. Nad jäid sõbralikult valgenevasse 
hämarusse lobisema. Poole kuue paiku muutus taevas juba kollaseks, roosaks ja siniseks, kätte 
jõudis imekaunis päev, ning värske mereõhk sõõrmetes, hakkasid kummalised öised sündmused 
seljataha jääma. Peagi märkasid nad silmapiiril tumedat laigukest, millele järgnesid teised tume-
dad laigud, ning sadama serva juurde ilmusid kalarookijate ja turumüüjate kaubikud. Merikajakad 
läksid aina rohkem elevile.

„Ma ootan Tarnie ära ja jutustan juhtunust ka talle,” ütles Polly.
„Tema on siin elanud lapsest saati. Kui keegi aimab, mis selle naise peas toimus, siis on see 

Tarnie.”
„Seda muidugi,” nõustus Huckle vaikselt jalgu sirutades. „Pealegi on aeg mõelda hommiku-

söögile.”
„Kõigil on aeg mõelda hommikusöögile,” lausus Polly. „Mul pole nii palju saia, et sellest jät-

kuks tervele alevile! Mida siis röstima hakatakse?”
„Ajalehte pannakse kuulutus,” ütles Huckle. „Linn on jäänud saiata. Süsivesikuteta.”
Nad vaatasid teineteisele otsa.
„Ei,” ütles Polly. „Pealegi saaks ta maruvihaseks. Ta ei lubaks mul eluilmas seda teha.”
„Mina arvasin, et teda huvitab vaid oma äri päästmine,” sõnas Huckle pikki jalgu üle müüritise 

heites.
„Ja minu mõrvamine,” lisas Polly. „Ära seda unusta.”
„Ma ei usu, et tal on midagi isiklikult sinu vastu,” lausus Huckle ringutades ja haigutades. 

Järsku tabas Pollyt naeruväärne soov sõrmed läbi mehe paksude juuste libistada. See tuleb kind-
lasti unepuudusest, mõtles ta. Aga Huckle’is oli midagi, mis muutis ta üdini mehelikuks: pikk 
kasv, musklilised käed ja jalad, lähedal olevast kehast kiirgav soojus. Polly pööras pilgu maha.

„Ma tean. Lihtsalt minuga on viimasel ajal nii palju juhtunud, et … ma võtsin seda isiklikuna,” 
ütles ta.

„Ehk on elu sind ülearu hellitanud,” pomises Huckle Pollyt tähelepanelikult silmitsedes. Naise 
roosakasblondid juuksed olid kammimata ja tuulest sasitud; need mõjusid vapustavalt. Tema nahk 
oli kahvatu, aga tõi ta ninal esile armsad tedretäpid.

„Elu pole mind ülearu hellitanud,” lausus Polly pahuralt. „On kuidas on, aga pagarikoda ma 
juhtida ei suudaks. Küpsetamine on minu jaoks nauding, mitte töö.”

„Mis siis sinu töö on?” küsis Huckle tõsiselt.
Polly heitis talle korraks pilgu, hüppas püsti ja läks vastu sadamasse saabuvatele kaluripaati-

dele.
Loe edasi lk 128

Kõigi vahel, 
kes ostavad juuli 

klubiraamatu 
„Ranna tänava 

väike pagariäri”, 
loosime välja kolm 

piknikukorvi  
väärtusega à 60 eurot

Loosimine toimub 23. augustil           * Pilt on illustratiivne

Jenny Colgani 

„Ranna tänava 

väike pagariäri” 

on 29. nädalal 

Kuku Raadio 

järjejutuks.

Igal tööpäeval 

väike annus 

näitleja loetud 

raamatut aitab 

teha häid 

valikuid! Kuku 

järjejutt on eetris 

esmaspäevast 

reedeni kl 

10.45–11.00 ja 

kordusena kl 

18.45–19.00 

ning laupäeval 

kl 6.00–7.00 

ja kordusena 

pühapäeval 

19.00–20.00
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VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida. 
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

KATKEND RAAMATUST

VERE SUND
Robert Galbraith

Eradetektiiv Cormoran Strike on Cornwallis oma perel külas, kui tema poole 
pöördub naine, kes palub talt abi oma ema leidmiseks – aastal 1974 astus 
noor naisarst oma töökoha uksest välja ning kadus jäljetult.
 Strike pole kunagi varem nii vana juhtumiga rinda pistnud, aga kuigi 
lootus tõde välja selgitada on väike, ärkab temas huvi ning Margot 
Bamborough’ salapärane kadumine lisandub pikka nimekirja juhtumitest, 
mille kallal tema ja Robin Ellacott, tema partner detektiivibüroos, parajasti 
töötavad. Töö kõrvalt üritavad Strike ja Robin saada sotti oma isiklikest 
suhetest, mis kulgevad üle kivide ja kändude.
 Margoti kadumist uurima asudes tuleb päevavalgele põrgulikult 
keeruline sasipundar, kuhu on segatud okultism, psühhopaadist sarimõrvar 
ja tunnistajad, keda ei saa usaldada. Selgub, et ka aastakümneid vanad 
juhtumid võivad osutuda surmavalt ohtlikeks.

ROBERT GALBRAITH on Harry Potteri lugude sarja autori J.K. Rowlingu 
pseudonüüm. Detektiiv Cormoran Strike’ist jutustava sarja neli eelmist 
romaani „Käo kukkumine”, „Siidiuss”, „Kus on kurja kodu” ja „Surmav valge” 
jõudsid kõik menukite edetabelite tippu ja BBC 1 on neist on vändanud 
teleseriaali „Strike”, mis muidugi jätkub.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Allan Eichenbaum
832 lk, kõva köide, 150 × 225 mm
KOOD 51864

Raamat „Vere sund” võitis äsja Briti Raamatuauhinna 
(British Book Award) 2021 kriminaal- ja põnevuskirjanduse 
kategoorias. Žürii nimetas romaani intrigeerivaks, köitvaks 
ja meeldejäävaks ja Cormoran Strike’i sarja raamatutest seni 
parimaks.

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

26.90

„Alustame algusest,” sõnas Strike. „Te olite vist väga väike, kui teie ema kaduma läks?”
„Natuke rohkem kui aasta vana,” vastas Anna, „nii et ma ei mäleta teda üldse. Meie kodus ei olnud temast 

ühtegi fotot. Ma ei teadnud kaua aega, mis juhtus. Muidugi polnud siis internetti ka... aga see selleks, igatahes 
jättis mu ema pärast abiellumist oma perekonnanime alles. Mina kasvasin üles Anna Phippsina, mis on mu isa 
perekonnanimi. Kui keegi oleks öelnud mulle enne seda, kui ma üheteistkümneseks sain, „Margot Bamborough”, 
poleks ma teadnudki, et see naine on kuidagi minuga seotud.

Ma arvasin, et minu ema on Cynthia. Ta oli minu hoidja, kui ma väike olin,” seletas ta. „Ta on minu isa kauge 
sugulane ja isast omajagu noorem, aga tema on ka Phipps, niisiis eeldasin ma, et me oleme täiesti tavaline pere-
kond. Sest noh – miks ma poleks pidanud?

Küll aga mäletan ma, et kui ma kooli läksin, murdsin ma pead, miks ma hüüan Cyni „Cyniks”, mitte emmeks. 
Siis aga otsustasid isa ja Cyn abielluda ja nad ütlesid mulle, et nüüd võin ma teda emmeks hüüda, kui tahan, ja 
mina mõtlesin: aa, saan aru, enne pidin ma teda nimepidi kutsuma, sest nad ei olnud abielus. Lapsed täidavad ju 
kõik lüngad ise. Oma iseäraliku loogikaga.

Ma olin seitsme- või kaheksa-aastane, kui üks tüdruk ütles mulle koolis: „Tema pole su päris emme. Sinu 
pärisemme on kadunud.” See tundus hullumeelne. Ma ei küsinud selle kohta isalt ega Cynilt. Ma lihtsalt panin 
selle oma peas kuhugi kaugele ära, aga ma arvan, et kusagil sügaval sisimas tajusin ma, et mulle oli antud seletus 
mõnedele kummalistele asjadele, mida ma olin tähele pannud ja millele ma polnud seni seletust saanud.

Ma olin üksteist, kui päriselt teada sain. Selleks ajaks olin ma koolis teistelt lastelt veel igasugu lugusid kuul-
nud. „Sinu pärisema laskis jalga” oli üks neist. Siis ühel päeval ütles üks eriti õel poiss mulle: „Sinu ema tappis 
üks mees, kes raius tal pea otsast.”

Ma läksin koju ja rääkisin isale, mida see poiss ütles. Ma tahtsin, et ta hakkaks naerma, ütleks, et see on naeru-
väärne, küll on õudne poiss... aga tema läks näost valgeks.”

Loe edasi lk 51
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PSÜHHOLOOGIA

KUIDAS MITTE VIHATA OMA 
MEEST PÄRAST LASTE SÜNDI
Jancee Dunn
Paljud tulevased lapsevanemad veedavad nädalaid, otsides parimat lapsevoodit 
või ohutuimat turvatooli, kuid kulutavad vähe, kui üldse, aega mõtlemisele, kuidas 
laps mõjutab nende abielu ja kuidas nende abielu mõjutab last.
 Raamat räägib lapsevanemaks olemise tabuteemast: ehmatavast põletavast 
raevust, mida äsja (ja mitte nii äsja) emaks saanud sageli oma partneri vastu 
tunnevad. Praktilisi nõuandeid täis raamat on osaliselt memuaarid, osaliselt 
eneseabiraamat, mis pakub silmaringi avardavat vaadet sellele, kuidas mees,  
kelle pärast sa sellesse olukorda üldse sattusid, saab olla liitlane,  
keda sa ei arvanud endal olevat.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Piret Frey
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 51949

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

MURRA TUNDELUKKE
Kimmo Takanen

Raamat õpetab ebameeldivaid ja 
raskeid tundeid konstruktiivsemalt 
ja täiskasvanulikumalt käsitlema, 
mille tulemusena on nii meil endil 
kui ka meie lähedastel kergem olla.

 Raamat sisaldab rohkesti uusi 
harjutusi, ülesandeid ja teste, mis 
aitavad igaühel tugevdada tema 
täiskasvanulikku külge ja muuta 
minevikus omaks võetud stereo-
tüüpseid käitumisviise ja hinnan-
guid.

JONN, TAHE, 
ENESEHINNANG
Erja Korteniemi-Poikela, Raisa 
Cacciatore

Kas lapsevanem saab olla tunnus-
tav ja kiita heaks, kui laps muud-
kui 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 toe-
tavas ja positiivses keskkonnas.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Toomas Tallo
240 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 44682

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

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

16.35

TUNDELUKUD
Vabane tunnete võimusest
Kimmo Takanen

Tundelukk on lapsepõlves ja nooruses õpitud viis tunda, mõtelda ja käituda, 
kahjulik käitumismall, mida kipume raskes olukorras järjekindlalt kordama ka 
täiskasvanuna. See raamat aitab sul teadvustada sinu elu piiravaid halbu tundeid 
ja õpetab uuel moel mõistma mineviku mõju praeguses hetkes.
 Raamatus on üksikasjalikud kirjeldused 18 levinuma tundeluku iseloomulike 
joonte kohta ja testid, millega saab igaüks välja selgitada oma tundelukud ja 
nende algupära. Skeemiteraapial põhinevate praktiliste harjutuste abil võid 
aidata endal oma kivistunud käitumismustritest vabaneda.

KIMMO TAKANEN on terapeut, koolitaja ja üks 
skeemiteraapia teerajajatest Soomes. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Malle Kiirend
312 lk, kõva köide. Kordustrükk
130 × 200 mm

KOOD 41278

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Taas saadaval!

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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ILUKIRJANDUS
HULL ELU
Mariann Rückenberg

Suvi on otsa saanud. Kuuma suvepäikese käes sulava maantee asfaldi- ja kummelilõhn ning 
sumedad ööd – see kõik on kadunud. Unistused on purunenud, elu aga sunnib halastamatult 
edasi liikuma.
 Maiki naaseb Tartusse lootuses kontroll oma elu üle enda kätte haarata, Teet aga 
jätkab visalt Tallinnas narkokuritegevusega võitlemist. Merka otsib Rõoksel pääseteed, et 
varjusurmast välja rabelda ja Rolts näeb vaeva, et panna toimima elu Eesti ja Soome vahel.
 Õppetunnid on selgeks õpitud ja karmid otsused vastu võetud, aga saatuse keerdkäigud 
on kummalised. Ootamatult käivitub Tallinnas, Tartus ja Rõoksel sündmuste ahel, mis 
hakkab üha enam valgust heitma kahe aasta tagusele suvele, kuni lõpuks ei paista enam 
miski sellisena nagu varem.

MARIANN RÜCKENBERG on sündinud 1988. aastal Tallinnas. Ta on õppinud sotsioloogiat, 
tegelenud muusikaga, kirjutanud laulusõnu ja luuletusi. „Hull elu” on järg Varrakult 
2018. aastal ilmunud romaanile „Hull suvi”.

Kirjastus Varrak
448 lk, pehme köide, 130 × 200 mm 

KOOD 51734

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

LUGU KADUNUD LAPSEST
Napoli-romaanide sarja IV osa
Elena Ferrante

„Lugu kadunud lapsest” on neljas ja ühtlasi viimane osa Elena Ferrante rohket 
tunnustust pälvinud tetraloogiast, mis räägib kahe Napolis sündinud naise vahelisest 
sõprusest. Minajutustaja Elena on püüdlik, auahne ja kahtlemata andekas naine, 
kellel õnnestubki oma raamatute ja esinemistega edu saavutada ja ilmas ringi 
rännata. Tema sõbranna Lila, tormakas ja tulipäine nagu looduse stiihia, on aga 
jäänud Napolisse. Mõlemad on nüüd täiskasvanud, nende elus on abikaasad, 
armukesed, lapsed, vananevad vanemad, õed-vennad. Pikka aega mujal elanud ja 
perekonna loonud Elena pöördub lõpuks oma sünnilinna tagasi, kus nende juba päris 
algusest peale keeruline sõprus mõlemale uuesti keskseks muutub.

ELENA FERRANTE on Itaalia nüüdiskirjanduse üks tähelepanuväärsemaid autoreid. 
Tema Napoli-romaanide sarja kuuluvad veel „Minu geniaalne sõbranna”, „Lugu 
uuest perekonnanimest” ja „Lugu sellest, kes läheb, ja sellest, kes jääb”. Kahest 
esimesest osast on juba valminud menukad filmid, teised osad on kuulu järgi töös.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
400 lk, pehme köide, 143 × 200 mm

KOOD 51833

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

MINU 
GENIAALNE 
SÕBRANNA 
Napoli-
romaanide 
sarja I osa
Elena Ferrante

LUGU 
UUEST 
PERE-
KONNA-
NIMEST
Napoli- 
romaanide 
sarja II osa
Elena Ferrante

LUGU 
SELLEST, 
KES LÄHEB, 
JA SELLEST, 
KES JÄÄB.
Napoli- 
romaanide 
sarja III osa
Elena Ferrante

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
272 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 39008

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

15.45 Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
398 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 45092

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

16.95 Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
344 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 49359

TAVAHIND 
24.50

KLUBIHIND

19.30
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1974. aasta murranguliseks suveks on Kate Mularkey 
leppinud sellega, et ta seisab kaheksanda klassi 
populaarsusredeli kõige alumisel pulgal. Siis aga kolib tema 
vastasmajja maailma kõige ägedam tüdruk, kes Kate’i 
suureks hämminguks tahab teda endale sõbraks. Tully 
Hart paistab täiuslikuna: ta on ilus, tark ja ambitsioonikas. 
Pealtnäha on tüdrukud nii erinevad, nagu kaks inimest 
üldse olla saavad. Nad tõotavad teineteisele, et jäävad alati 
sõpradeks. Suve lõpuks ongi neist saanud lahutamatud.
Kolmekümne aasta jooksul on Tully ja Kate teineteisele 
toeks, nende sõprus peab vastu kõigile katsumustele – 
armukadedusele, vihale, solvumistele. Nad usuvad, et 
suudavad kõigega toime tulla, kuni üks reeturlik tegu nad 
lahku viib ning nende meelekindluse ja sõpruse proovile 
paneb.

Juunioride meistritiitel jäähokis ei tähenda keskmisele 
inimesele suurt midagi, kuid Karulinna elanikele tähendab 
see kõike. Selline suurvõit tõmbaks tähelepanu tööpuuduse 
ja eraldatuse all kannatavale linnale, meelitades kohale 
investeeringuid ja andekaid sportlasi. Samuti tähendaks 
absoluutselt kõike kõhnukesele teismelisele Amatile, staar-
mängijale Kevinile ning spordijuhile Peterile, kelle enda 
professionaalne hokikarjäär lõppes traagiliselt.
 Algul tundub, et meeskonnal õnnestubki linna unistus 
ellu viia. Kuid ühel õhtul, tähistades olulist võitu, juhtub 
midagi Kevini ja spordijuhi tütre vahel – ning järgmisel 
päeval pole miski enam endine. Õhus on süüdistused, mis 
ei jäta ühtki Karulinna elanikku ükskõikseks. Meeskonna 
edu laineharjal hägustub piir ustavuse ja reetmise vahel. 
Lõpuks võtab üks noor mees julguse kokku ja toob lagedale 
tõe, mida keegi õieti kuulda ei taha.

KARULINN
Fredrik Backman

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
400 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 52250
TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

MÕTTEMAAILM

JAANI-
MARDIKA 
TEE
Kristin Hannah

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiia Krass
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
Kordustrükk 
512 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 52182

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Taevatähtedena säravad selle maailmakuulsa lenduri 
sõnad, kes kinkis meile «Väikese printsi» raamatu. 
Kogu oma elu otsis ta tõelist inimsust, sageli ka süngetel 
aegadel. Vaid see, milleks inimene on suuteline armastaja 
ja sõbrana, võib vastu pidada lõpmatuse dimensioonide 
ees. Antoine de Saint-Exupery avastas kaevu kõrbes ja 
teetähised inimväärsesse tulevikku. Raamat pakub olulisi 
väljavõtteid, nn valguspunkte, autori teostest.

SÕNAD KUI 
TAEVA-
TÄHED*
Antoine de Saint-
Exupery

Kirjastus Allika
Tõlkinud Liina Lüecke
126 lk, pehme köide

KOOD 591572
TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

10.90

Jaan Kaplinski sügav ja sume mõttemaailm ei mahu ühegi 
raamatu kaante vahele. Võibolla kõige avaram uks sellesse 
maailmasse on tema Ööülikooli loengute põhjal loodud 
teos „Vaimu paik”.

„Vaimu paigas” jalutab Kaplinski läbi nii maise kui taevase, 
nii filosoofia kui argimaailma. Iseloomuliku kergusega 
harutab ta olulisi vaimseid sõlmi nii tänapäeva kui igaviku 
palge ees, kõneledes korraga nii erudeeritud filosoofi kui 
lihtsa talupojana.

Raamatu teeb eriliseks Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski 
kirjavahetus „Kahekõne üle jõe”, mis on valminud spet-
siaalselt sellesse raamatusse. Kahe klassiku soe ja isiklik, 
üksteise vaimuilma ja hetkeolu vaatlev tekst.

VAIMU 
PAIK*
Jaan Kaplinski, 
Tõnu Õnnepalu

Kirjastus Kaarnakivi selts
192 lk, pehme köide
127 × 190 mm

KOOD 404751
TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

* Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeenin-
duse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. Need ei ole saadaval 
klubi teeninduspunktides.
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MITMESUGUST

LÄTI REISIJUHT*
Seni kõige põhjalikum Läti 
reisijuht koosneb 17 autori 
artiklitest ja tutvustab Läti 
erinevaid tahke. Reisijuhi teises 
pooles pakutakse põhjalikuma 
tutvustusega välja 250 
reisisihtkohta üle kogu Läti. 
Hõlbustamaks kohalejõudmist, 
on kõigi objektide kohta lisatud 
ka koordinaadid ja lätikeelne 
nimi. Raamatuga on kaasas Läti 
voldikkaart, kus on peal kõik 
raamatus viidatud objektid.

UUS REAALSUS*
Kuidas tulla toime muutuva 
maailmaga
Alexis Varnum

Sündmused, mis maailmas 
praegu aset leiavad, räägivad 
sellest, et oleme sisenemas uude 
reaalsusesse. Seetõttu on kõige 
tähtsam kohaneda meid ümbrit-
sevate muutustega.

Kuidas hirmudest üle saada? Kui-
das negatiivsetest emotsioonidest 
ja muretsemisest vabaneda? 
Millised saavad olema uued 
suhted inimeste vahel? Milliseks 
kujunevad uues reaalsuses suh-
ted külluse ja raha energiatega?

KUSAGIL MAAILMA 
LÕPUS
Silvia Pärmann

Fotograafist reisiajakirjaniku raa-
mat viib ööd veetma ühe mun-
gaga kloostri diivanile Põhja-Ma-
kedoonia mägedes; papaiamoosiga 
pannkooke sööma Myanmari; 
tiirule ümber kõrvakujulise järve 
Hiinas, matusepeole Sulawesi 
saarel; maailma peaaegu kõige 
põhjapoolsema Lenini kuju juurde 
Teravmägedel, GULAGi laagrina 
tegutsenud kloostrisse keset Val-
get merd ja veel hulka paikadesse.

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

Raamatust leiad: 25 klassikalist ja 
uut isiksuse kirjeldamise mude-
lit; tutvustuse iga testi päritolu 
kohta; testitulemuste detailse 
analüüsi ja tõlgendused; selgitusi 
isiksust mõjutavate ja kujunda-
vate tegurite kohta; näpunäiteid, 
kuidas avastada iseenda põhi-
omadusi: emotsionaalne intel-
ligentsus, oskus rahaga ümber 
käia, juhtimisstiil ja juhioskused, 
armastuse keel ja palju muud.

Kirjastus Regio
350 lk, pehme köide, 140 × 240 mm
KOOD 599929

Kirjastus Varrak
175 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 51109

Kirjastus Pilgrim
296 lk, pehme köide, 140 × 220 mm
KOOD 099672

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

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

23.90

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

KATKI*
Kodu. Küüditamine. Gulag
Koostaja Vahur Laiapea  

Kogumik „Katki” toob kokku 
pildid nende inimeste elust, kelle 
nõukogude võim Teise maailma-
sõja eel, ajal ja järel küüditatute 
ja arreteeritutena Venemaale 
saatis. Koostaja Vahur Laiapea 
kogus katkendeid paljudest varem 
ilmunud väljaannetest ja jagas 
need kolme ossa: Ema, Laps ja Isa. 
Nende kaante vahel on ligemale 
80 inimese mälestused, murdosa 
kannatustest, mis inimesed katki 
tegi.

SIBERIS VANGISTUSES 
JA ASUMISEL*
Aigi Rahi-Tamm,  
Lauri Suurmaa

Tuhandete piltide seast 496 lehe-
küljele koondatud fotode ja muu 
illustratsioonide paremik, mis katab 
olulisemad teemad ja võimaldab 
lugejal Siberisse viidud inimeste maa-
ilmast lähemalt osa saada. Peatükkide 
tekstide autor on prof Aigi Rahi-
Tamm, pilte aitas valida ning allkirju 
koostada kirjastuse Grenader ajaloo-
toimetaja Lauri Suurmaa. Allikateks 
on arvukad erakogud ja mäluasutused.

Kirjastus Postimees
408 lk, kõva köide, 154 × 234 mm
KOOD 603802

Kirjastus Grenader Grupp
496 lk, kõva köide, 230 × 290 mm
KOOD 605521

TAVAHIND 
45.90

KLUBIHIND

39.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90
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EESTI 
KAUNIMAD AIAD*
Varje Talivee 

See raamat jäädvustab 
esma kordselt kaante vahele 
konkursi „Kodu kauniks” ilu-
saimad aiad. Vaadates 2019. 
aastal konkursil „Kodu kau-
niks” premeeritud aedadesse, 
näeb erilisse vormi pöetud 
puid, rohelisi võlvkäike, var-
julisi ja päikeselisi istumis-
alasid, pergolaid ja lehtlaid, 
kiviktaimlaid, veesilmi ning põne-
valt voogavaid taime- ja kivijõgesid 
täiuslikult hooldatud murul. 

MESINIKU AABITS*
Marje Riis

Huvi mesilaste pidamise vastu 
üha kasvab. Raamat on mõeldud 
hobimesinikule, kes alustab 3–5 
perega täiesti algusest, ja koos-
neb seitsmest peatükist, mis on 
nagu ajaliselt järjestatud õppe-
päevad, tutvustades mesilaspere 
elutegevust ja hooldust ühe aasta 
vältel. Lähemalt vaadeldakse 
mesilaste bioloogiat. Täiendatud 
väljaandesse on lisatud peatükk 
mesindussaaduste koostisest ja 
omadustest.

LAUAVIINAMARJAD 
OMA AIAST*
Harri Poom

Kõik aiapidajad teavad juba 
ammu, et Eestis kasvavad 
paremad viinamarjad, kui 
poest osta on. Autor käsitleb 
põhjalikult viinapuude paljun-
damisvõimalusi, kasvunõudeid, 
istutamist ja istutamisjärgset 
hooldust, viinapuude lõikust ja 
noorendamist ning pahalasi, 
kes võivad saagi rikkuda. Oma 
kogemustest lähtudes soovitab 
ta ka parimaid sorte avamaale 
ja katmikalale.

KODUVEINI AABITS*
Tiina Kuuler

Tihti arvatakse, et koduvein on 
väga magus ja tekitab hirm-
sat peavalu. Tegelikult saab 
õigete töövõtete ja vahenditega 
puhta, klaari ja soovi korral ka 
täiesti kuiva veini. See raamat 
ongi lühike õpetus sellest, mida 
algajad koduveinitegijad teadma 
peaksid: millest veini valmis-
tada, milliseid tarvikuid ja pärmi 
kasutada, kuidas käärimine 
lõpetada. Lisaks parimad kodu-
veini retseptid.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
176 lk, kõva köide, 240 × 240 mm
KOOD 634219

Kirjastus Hea Lugu
128 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 646151

Kirjastus Hea Lugu
125 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 646144

Kirjastus Hea Lugu
Viies, oluliselt täiendatud trükk
176 lk, pehme köide, 165 × 200 mm
KOOD 646229

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

EAKATE 
TERVISETEATMIK*
Koostanud Ragna Malm

Raamat valgustab vananemise 
füsioloogiliste protsessidega 
seotud aspekte: kirjeldab sageli 
esinevad haigusi ning nende 
ennetamist ja ravi, samuti käsit-
leb kõrges eas inimeste hooldust, 
toitumist, liikumist jms. Loo-
detavasti aitab see teatmik nii 
mõnelgi inimesel muuta elusügis 
oma tervist jälgides ja probleeme 
ennetades aktiivseks, loomingu-
liseks ja tegevusrohkeks elu-
perioodiks.

RÕÕM 
KORRASTAMISEST*
Marie Kondo

Ülimalt populaarse KonMari 
korrastamise meetodi autor Marie 
Kondo uus raamat „Rõõm korras-
tamisest” laiendab eelmisest raa-
matust „Jaapani korrastuskunst” 
tuntud teemasid ning õpetab kor-
rastama kodu erinevate teemade, 
tubade ja esemegruppide kaupa 
– siin on soovitusi riiete, köögi-
tarvikute, nipsasjade, raamatute ja 
palju muu osas. Raamat on rohkelt 
illustreeritud.

Kirjastus Odamees
248 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 632123

Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Helen Urbanik
272 lk, kõva köide, 143 × 215 mm
KOOD 170199

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

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

Veelgi rohkem uusi raamatuid eri kirjastustelt leiad: 
https://varrak.ee/tootekategooria/raamatuturu-menukid/



12    07/2021

VARRAKU JUUBELIAASTA

LUDLOW´ DAAMIDE ÜHING
Ann O ’Loughlin

Connie Carter on kaotanud kõik, 
mida eales armsaks oli pidanud. 
Et leevendada südamevalu, jätab 
ta maha oma Ameerika-kodu 
ning sõidab Iirimaale aastaid 
tühjana seisnud Ludlow’ mõisa, 
teades üksnes seda, et hiljuti 
surnud abikaasa oli valduse ostnud 
temaga nõu pidamata.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
288 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviiteromaan”

KOOD 49571

TERE TULEMAST FLANAGANSI
Åsa Hellberg

1960-ndate London. Aristokraadid 
ja ärimehed tunglevad Flanagansi 
luksushotellis – Linda Lansingi 
legendaarselt peolt ei saa ju puu-
duda. Ent keegi ei tea, kui kõrget 
hinda on Lindal edu eest maksta 
tulnud. Ta on üksik naine meeste 
maailmas, kus teda ei taheta 
aktsepteerida.

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

KOOD 50287

UNISTUSTE RAAMATUPOOD
Katarina Bivald

Sara on 28-aastane ega ole kunagi 
käinud Rootsist väljaspool – 
välja arvatud paljude raamatute 
lehekülgedel, mida ta loeb. 
Nüüd läheb ta külla oma eakale 
kirjasõbrale Amyle. Kohale jõudes 
selgub, et Amy on surnud. Ta leiab 
end ihuüksi surnud naise majas 
kusagil Ameerika kolkas…

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maiu Elken
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviiteromaan”

KOOD49557

CORNWALLI SUVI
Liz Fenwick

Kirjanduse õppejõud Hebe, kes peab 
toime tulema varajase Alzheimeri 
tõvega, jätab maha oma noore 
armukese ja varjub Cornwalli, 
kus ostab pereliikmete üllatuseks 
ajaloolise maja, mis kuulus kunagi 
Thomas Gryllsile, kellest Hebe juba 
mitmendat aastat salamisi raamatut 
kirjutab. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
400 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviiteromaan”

KOOD 50294

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.00

KENTUKID
Samanta Schweblin

Vanaproua Limas, üksikisa Itaalia 
väikelinnas, häkker Horvaatias – 
neid ja teisi inimesi maailma eri 
paigus seovad kentukid, midagi 
plüüslelu ja mobiilirakenduse 
vahepealset, seltsilised, kelle 
armsate silmakeste kaudu vaatab 
keegi anonüümne võõras oma 
„omaniku” eraellu.  

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ruth Sepp
192 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KOOD 49540

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

MACBETH
Jo Nesbø

Shakespeare’i näidendi kondikava ja 
tegelastega põnevik on viidud 1970. 
aastate tööstuslinna. Politseinikud 
Macbeth ja Duff on noorpõlvesõb-
rad, kes konkureerivad mõlemad 
samale kõrgele ametikohale. Samal 
ajal punub Lady, Macbethi elu-
kaaslane, auahneid ja mõrvarlikke 
plaane.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sigrid Tooming
488 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 49625

VABADUSEKUNSTNIK
Ben Okri

Maailmas, mis on kõhedust 
tekitavalt meie omaga sarnane, 
arreteeritakse noor naine 
Amalantis selle eest, et ta julges 
esitada küsimuse: kes on see vang? 
See romaan on kirglik üleskutse 
õiglusele ja teravapilguline uurimus 
sellest, mis ohustab vabadust 
tõejärgses ühiskonnas.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Tael
312 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KOOD 48185

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

7.00
Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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Oh häda!

Pidage ... 
Raamat tundub ... kuidagi soe?

 
„Me peame puhumaaa!

Aita mul puhuda!” 
ütles täiskasvanu. 

Puuuhhhhh!

See põletab, 
kui paned käe siia!

Ai!

Või kui paned käe siia!
RAAMAT
PÕLEB!

Ai!

RAAMAT, MIS EI TAHTNUD, 
ET TEDA LOETAKS
David Sundin

Mida teha raamatuga, mis ei taha, et teda loetaks? Muidugi kaaned avada!
 Et see raamat ei taha mingil juhul, et teda loetaks, püüab ta igal võimalusel 
lugemisest kõrvale hiilida: tähed kaovad, kaaned üritavad sulguda, raamat 
proovib sulle igasugu vempe visata, et sa raamatu lugemise lõpetaks.
 Rootsi koomiku David Sundini lõbus lasteraamat „Raamat, mis ei tahtnud, 
et teda loetaks” pakub lustakat lugemiselamust väikestele ja paneb proovile 
ka suurte ettelugejate fantaasia. Raamat oli 2020. aasta ostetuim lasteraamat 
Rootsis.

LASTELE

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90

PÖÖRANE PUHKUS 
PARAKATKUS*
Ilmar Tomusk 

Kuigi loo alguses võtab perekond vastu 
üksmeelse otsuse veeta perepuhkus 
Hispaania päikeserannikul, leiavad nad 
end ühel päeval hoopis Lääne-Virumaalt 
Parakatkust. Esialgu kohtub perekond 
küll vaid hiirega, aga karudki ei jää tule-
mata. 

Kirjastus Tammerraamat
128 lk, kõva köide, 165 × 210 mm
KOOD 616350

TAVAHIND 
15.60

KLUBIHIND

12.90

VANAEMA ÕUNAPUU 
OTSAS*
Mira Lobe

Kõikidel lastel on vanaema, mõnel 
koguni kaks. Ainult Andil pole. Nii ei jää 
poisil muud üle, kui endale kujutlustes 
vanaema luua. Mänguvanaemaga on 
kohati isegi toredam kui pärisvana-
emaga, sest ta teeb kõik ronimis- ja 
seiklemismängud kaasa. 

Kirjastus Avita
110 lk, pehme köide, 150 × 200 mm
KOOD 203439

TAVAHIND 
7.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TARK MEES TASKUS*
Koostanud Eno Raud

„Tahan teile vanade päevade pärandu-
sest ühe kena jutu vesta...” Nii algab 
Eesti muinasjutuklassikasse kuuluv raa-
mat, kus leidub jutte Fr. R. Kreutzwaldilt, 
Ernst Peterson-Särgavalt, August Jakob-
sonilt, Juhan Kunderilt, Matthias Johann 
Eisenilt jt. Need on kokku võtnud tuntud 
lastekirjanik Eno Raud. 

Kirjastus Hea Lugu
352 +12 lk, 165 × 215 mm
KOOD 646175

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Kadri Papp
40 lk, kõva köide, 195 × 240 
mm

KOOD 51871

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

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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RISTSÕNAD 

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.  Eradetektiiv Cormoran Strike’ist rääkivate 

kriminaalromaanide sarja autori Robert 
Galbraithi pseudonüümi taga peitub  
tegelikult J.K. ...

2. Koht Cornwallis, kuhu olude sunnil kolib 
klubiraamatu peategelane Polly. 

3. Elena Ferrante populaarse Napoli-romaanide 
sarja neljas ja viimane osa kannab pealkirja 
„Lugu kadunud...”.

4. Sooduspakkumises oleva Shakespeare´i 
näidendist inspireeritud kriminaalromaani 
autor.

5. Soome terapeut, koolitaja ja üks 
skeemiteraapia teerajajatest.

6. Kogu maailmas ülipopulaarse KonMari 
korrastamismeetodi looja, raamatute  
„Jaapani korrastuskunst” ja „Rõõm 
korrastamisest” autor.

7. Lapsevanemaks olemise tabuteema on,  
et mõnikord võib ... värske ema oma meest 
lausa vihkama panna.

8. Eesti viinamarjakasvatuse teerajaja.

9. Mariann Rückenbergilt on ilmunud uus 
romaan „Hull elu”. Tema eelmise, 2018. aastal 
ilmunud romaani pealkiri oli aga ...

10. Rootsi koomiku David Sundini populaarne 
lasteraamat „Raamat, mis ei taha, et teda ...”.

11. Linnateatris augustis esietenduv näidend,  
kus teeb põneva rolli ka Elisabet Reinsalu.

12. Populaarsete raamatute „Ärevil inimesed” ja 
„Britt-Marie oli siin” autori Fredrik Backmani 
uus raamat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUUR EESTI 
SUDOKU 5
Mahukaim kohalik sudoku-
väljaanne, mille kõik mõis-
tatused on lahendanud ja 
üle kontrollinud 2016. aasta 
sudoku maailmameister Tiit 
Vunk. Ajakirjas on 60 sudokut 
ja neli raskusastet.

Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide 
125 × 210 mm
KOOD 780088

TERAV PLIIATS 
7/2021
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 780059

ADOLF MARDIKAS  
SUVI 2021
Korduvalt Eesti parimaks 
ristsõnakoostajaks vali-
tud Villu Tamme ehk Adolf 
Mardika ristsõnu leiab ainult 
sellest ajakirjast. Ligi sada 
uut ristsõna 20 autorilt. 
Auhindu leidub 500 euro 
eest!

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

KOOD 780028
SILMARÕÕMU 
RISTSÕNAD 5
Need 75 lihtsat ristsõna on 
valitud Nuti Grupi ajakirja-
dest. Silmasõbralik tekst ja 
tavalisest suuremad ruudud. 
Koostajad: R. Lainemäe, 
U. Sõmer, M. Laigna, V. Kim-
mel, J. Piirisild jt.

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
170 × 240 mm
KOOD 780080

TAVAHIND 
5.90

KLUBIHIND

4.90

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
6.90

KLUBIHIND

5.80

22. juuliks õige lahenduse saatnute vahel loosime välja ühe Varraku raamatu võitja vabal valikul. Märgi vastus (värvilisel real) 
kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga. Kõik vastused leiad ajakirjast.  
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas

Kaanefoto:  Annika Metsla 

Aadress:  Pärnu mnt 67A, 
10134 Tallinn

Telefon: 646 0218

E-post: raamatuklubi@serk.ee

www: www.serk.ee

Swedbank: EE282200221023684813

SEB: EE701010220076013011

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. juuli

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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JUULI ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

KUIDAS KAITSTA 
LOODUST?
Sophie de Mullenheim

Raamatus on üle 200 
küsimuse ja lõbusa 
pildi, mis aitavad lastel 
avastada meie pla-
needi imelist rikkust ja 
mõelda, kuidas võiks 
oma harjumusi muutes 
planeeti kaitsta.

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Pille Kruus
112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm

KOOD 47881

UUE MAAILMA 
HÄLLILAUL
Roland Tõnisson

Romaani tegevus 
paigutub enamjaolt 
aastatesse 1940–1945 
ning selles räägitakse 
Uue Maailma linna-
jaos asuva üürimaja 
asukate elust ning 
saatusest rindejoone 
eri  pooltel. 

Kirjastus varrak

342 lk, pehme köide
145 × 203 mm

KOOD 50270

AVAMERI I OSA
Kapten
Lembit Uustulnd

1980. aastate alguses 
püüdsid kalurid kala 
kaugetel Aafrika ran-
dadel ja püügilimiite 
jagas Moskva. See on 
meie oma lähiajalugu 
vürtsikas-humoorikas 
kastmes.

Kirjastus Varrak

344 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 44422

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Madis Jürviste

112 lk, kõva spiraalköide
160 × 210 mm
KOOD 48451

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
22.30

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

7.00

MINU KEHA!
Mis juhtub piimahammastega? Kui suur on süda? Miks 
on vaja süüa viis peotäit puu- ja juurvilja päevas?

See raamat vastab rohkem kui kahesajale küsimusele 
selle uskumatu masinavärgi kohta, mida inimkeha 
on. Raamatus on neli teemat: elundid ja luustik, 
keha liikumises, sündimine ja kasvamine, tervis. 
Uudishimulike laste öökapiraamat!
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