
PALJU HÄID RAAMATUID! 

SUUR EESTI
RAAMATUKLUBI

august 2021

AUGUSTI KLUBIRAAMAT

PRIIT VÕIGEMAST soovitab:
Kire ja südamega köitev 
perekonnalugu

LEHMAN 
BROTHERS

Veelgi 
suurem valik 
raamatuid 

www.varrak.ee



2    08/2021

TOIMETAJA
VEERG

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Tänavu saite Eesti Teatriliidu meespeaosatäitja aastapreemia rollide eest 
„Lehman Brothersis” ning „Kuritöös ja karistuses”. Mida see preemia Teie 
jaoks tähendab? 
Loomulikult olin meelitatud ja tänulik. Samas üritan ikka olla kahe jalaga maa 
peal – selge see, et need rollid ei ole ainult minu ponnistuse vili. Ei „Lehman 
Brothers” ega „Kuritöö ja karistus” ole ju  monotükid ja muidugi sündisid rollid 
koostöös lavapartnerite ja lavastajaga. Aga üldiselt – ega nendele autasudele tööd 
tehes ei mõtle küll.

Mis lugu „Lehman Brothers” Teie jaoks eelkõige on? 
Mina isiklikult hakkasin kõige rohkem kinni ikkagi inimeste loost, selle pere
konna loost. Pangandusteema on õnnestunud teha inimlikult ja emotsionaal
sel tasandil arusaadavaks ja muidugi on see ka juudi kultuuri lugu, aga köitev 
oleks materjal ka siis, kui tegelased hoopis mingit muud asja ajaksid või muust 
rahvusest oleksid. Korda läheb see, mis tegelaste hinges ja südames toimub. Kui 
tegelased oma asja kirglikult suhtuvad, siis on minu meelest igati lootust, et see 
kirg jõuab ka lugeja või teatrivaatajani. 

Millised olid esimesed mõtted näidendi materjali lugedes? Milline oli töö-
protsess?  
Kõigepealt oli materjal muidugi aukartustäratavalt mahukas, nägime vaeva, et see 
kõik ühte teatriõhtusse mahutada. Ei raatsinud midagi välja jätta, aga jätta tuli. 
See oli dramaturgi, lavastaja ja näitlejate ühine tööprotsess, muudatusi tegime 
veel viimase hetkeni.
 Prooviperiood venis, Covidi tõttu tekkis paus ja peale seda oli võimalus ma
terjal veel kord värske pilguga üle vaadata ja uue innuga alustada. Üsna harulda
ne võimalus, aga ega meie olnud siin ainukesed, kellel nii läks.
 Seda materjali on ennegi lavastatud kolme näitlejaga, kes kehastavad eri rolle. 
Aga on ka tehtud suurema trupiga. Mulle meeldib väga see minimalistlikum 
teatri laad, mis oleks nagu vaene, aga suudab siiski luua nii rikka kujutluspildi 
sellest maailmast. Mait Malmsteni ja Guido Kanguriga oli keskkond algusest 

Raamatuklubi 

küsimustele vastas 

PRIIT VÕIGEMAST

„Lehman Brothers” on Eestis tõe
line teatrisündmus. Suur eepiline 
lugu jälgib Lehmani vendade ja 
nende järeltulijate saatust alates 
hetkest, mil vanim vendadest 
Ameerikas laevalt maha astub. Ja 
nii läbi pooleteise sajandi, paljude 
kõrvaltegelaste, erinevate teema
liinide… Kahtlemata on huvitav 
teada saada, millised tegelased ja 
tegevusliinid lavalaudadele ja ühte 
teatriõhtusse ära ei ole mahtunud. 
Materjal on nii mitmekihiline, et ka 
etendust näinud vaataja leiab palju 
uusi tähendusi ja alltekste, saab 
lugemist nautida omas tempos ja 
süvenedes. Rääkimata siis sellest, 
et teatrisaalid on välja müüdud ja 
paljud peavad esialgu ainult raa
matu lugemisega piirdumagi…

Lugu on nimetatud proosapoee
miks, sest tekst on poeetiline. 
Samas on see tempokas ja kaasa
haarav, seda on lihtne lugeda, 
tekivad kujutluspildid. Sugugi ei 
pea pelgama ka need lugejad, kes 
panganduse vastu üldse huvi ei 
tunne, sest teema on kirjutatud 
inimlikuks ja arusaadavaks. Ja nagu 
ütleb üks etenduse osatäitjatest – 
Priit Võigemast – pole õigupoolest 
mingit vahet, mis äri tegelased 
täpselt ajavad. Eelkõige on see 
kirglik suguvõsalugu, inimeste 
lugu, perekonnalugu.

Kui ruumi oleks, tahaks kiidusõnu 
lausuda veel õige paljude värskete 
raamatute kohta, aga otsige need 
järgnevatelt lehekülgedelt ise üles! 
Loodetavasti leiab igaüks midagi 
endale meelepärast.

Kuldset suve jätku!

PEREKOND
TRADITSIOONID
PANK
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Viimane äraütlemise päev 
22. august

peale väga turvaline. Ja lavastaja Hendrik Toompere on lihtsalt nii 
empaatiline ja heatahtlik. Ühesõnaga – õhkkond oli mõnus.

Raamat ja lavastus – sama või erinev? 
Tekst on väga poeetiline, korduste peale üles ehitatud, võib
olla koguni vanatestamentlik. Selles mõttes väga hea lugemis ja 
süvenemismaterjal. Samas on see ka väga hoogne, kirglik, esitama 
kutsuv. Sellist materjali ei ole mingil juhul võimalik kuidagi lõd
valt mängida. 
 Raamat on eelkõige mahukam ja mingid liinid tuli paratama
tult kõrvale jätta. Ka etendust vaadanud lugeja leiab raamatust uut, 
täiendavat.

„Lehman Brothersit” teatris vaadates ei saanud kuidagi märka-
mata jääda see lust ja nauding, millega oma rolli mängisite.  
Kas seda jätkub igale etendusele?
Tõesti, lisaks sellele, et prooviprotsess oli tore, on olnud tore seda 
etendust ka edaspidi mängida. Sellest materjalist ei väsi. Ja kui 
oledki väga väsinud, siis pihta hakates tõmbab see näidend ise
enesest kõik käima. Enamasti igas etenduses on mõni uus avastus, 
juhtub midagi uut, tekib pisut ka improvisatsiooni. Ega me seda 
uut spetsiaalselt ei otsi, need asjad kooruvad ikka materjalist välja. 
Äkki avastad tekstis mingi uue tahu, kuuled midagi uue kõrvaga… 

Millised on lähiaja tööplaanid? 
Praegu käivad Naissaarel satiirilise komöödia „Bäng” proovid, 
peatselt on esietendus. Tööd on veel palju, aga olen lootusrikas. 
Sügisel hakkan Draamateatris lavastama Martin Crimpi näite
mängu „Tema elu kallal”. Ehkki juba 90ndatel kirjutatud, käsitleb 
see teemasid, mis on Eestis just nüüd kõlapinda leidnud. Ana
lüüsitakse naise õigusi, naiseks olemist üldiselt. Mängivad kolm 
naist – Hilje Murel, Helena Lotman ja Marian Eplik.

PEREKOND
TRADITSIOONID
PANK

Teenindus-
punktides

16.11

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

LEHMAN BROTHERS
Stefano Massini
Stefano Massini näidendi keskmes on kolm venda – 
Hajum, Mendel ja Maier Lehmann, kes 19. sajandi keskel 
üksteise järel Saksamaalt Ameerikasse rändavad ning 
seal äri ajama hakkavad. Uuel kodumaal saavad nende 
nimedeks Henry, Emanuel ja Mayer Lehman. 1850. 
aastal rajavad nad ettevõtte Lehman Brothers.
 Eepiline teos jälgib vendade Lehmanite karjääri, 
juudi traditsioone austavat pereelu ning panga 
käekäiku läbi pooleteise sajandi, taustal ameerikaliku 
kapitalistliku majanduse ülesehitus ja õitseng.
 Lehman Brothers Holdings Inc kujunes globaalse 
haardega finantsettevõtteks, suuruselt neljandaks 
pangaks Ameerikas. 2008. aastal läks Lehman Brothers 
pankrotti, seda peetakse järgnenud ülemaailmse 
majanduskriisi üheks peamiseks vallandajaks.
 Teatrilavale jõudis teos esmakordselt 2013. aastal 
prantsuskeelses tõlkes Prantsusmaal, seejärel Itaalias 
Milanos. 2018. aastal järgnes esietendus Londonis ja 
2020 jõudis näidend ka Broadwayle. 9. septembril 2020 
esietendus „Lehman Brothers” ka Eesti Draamateatris, 
kus sellest lavastusest on saanud nii publiku kui 
kriitikute lemmik. 

„Lehman Brothersi” tõlkija Margus Alver pälvis selle 
tõlke eest 2021. aastal Eesti Teatriliidu Aleksander 
Kurtna nimelise tõlkijaauhinna.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Margus Alver
422 lk, kõva köide, 143 × 210 mm
KOOD 51826

Fo
to

: H
ei

kk
i L

ei
s/

D
ra

am
at

ea
te

r



4    08/2021

Vaatame 
raamatusse

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Eepiline ja poeetiline lugu jälgib vendade Lehmanite karjääri, 
juudi traditsioone austavat pereelu ning panga käekäiku 
läbi pooleteise sajandi, taustal ameerikaliku kapitalistliku 
majanduse ülesehitus ja õitseng.

KATKEND RAAMATUST

ESIMENE OSA. KOLM VENDA • TEINE OSA. ISAD JA POJAD • KOLMAS OSA. SUREMATUD

Kariloomade ülesostja poeg,
ümberlõigatud juut,
üksainus kohver käekõrval,
seisis paigal
nagu telefonipost
New Yorgi sadama kail number four.
Jumal tänatud, et ta pärale jõudis:
boruh ha-šem!
Jumal tänatud, et ta tulema pääses:
boruh ha-šem!
Jumal tänatud, et ta nüüd lõpuks ometi päral on,
siin, Ameerikas:
boruh ha-šem! Boruh ha-šem! Boruh ha-šem!
Kisakõrid lapsed,
pagasi all lookus pakikandjad,
krigisev raud ja kriuksuvad talid.
Keset kõike seda seisab
tema
liikumatult,
just laevalt maha astunud,
esimest korda jalas
kõige paremad kingad,
mida sai hoitud selleks puhuks, „kui ma Ameerikasse 

jõuan”.
Ja nüüd ongi see aeg käes.
Seda aega, „kui ma Ameerikasse jõuan”,
näitab suurelt valurauast kell
kõrgel
New Yorgi sadama torni otsas:
kell 7.25 hommikul.
Ta võtab taskust paberi ja pliiatsi
ja paneb kirja:
7 ja 25.
On kohe näha,
et tal käsi väriseb –
küllap erutusest
või võibolla sellest,
et pärast pooltteist kuud meresõitu
on naljakas tunne
– „mis sa tuigud seal!” –
kahe jalaga kindla maa peal seista.
Pooleteisekuise meresõiduga
kaheksa kilo alla võtnud.
Habeme ette kasvatanud,
rabihabeme, sest kõik need
nelikümmend viis päeva,
mis ta võrkkiigest koile ja koilt tekile ja
jälle tekilt koile ja koilt võrkkiike vooris,
ei ajanud ta habet kordagi.
Le Havre’ist asus ta teele karsklasena
ja astus New Yorgis laevalt maha väljaõppinud 

napsisõbrana, kes
brändil ja rummil,
džinnil ja konjakil,
Itaalia veinil ja Iiri õllel
juba esimesest sõõmust vahet teeb.
Le Havre’ist asus ta teele ühtki kaardimängu oskamata
ja astus New Yorgis laevalt maha kihlvedude ja

täringumängude meistrina.
Ta asus teele, uje, sõnaaher, endassetõmbunud,
ja astus laevalt maha kindlas usus, et ta teab maailma 

asjadest kõike:
prantslaste irooniast,
hispaanlaste lustist,
itaalia jungade sõgedast uhkusest.
Ta asus teele Ameerikast unistades,
ja astus nüüd laevalt maha Ameerikas
ja nägi seda ihusilmaga.
Boruh ha-šem!
Kui ta
sel külmal septembrihommikul
nagu telefonipost
New Yorgi sadama kail number four
seisis ja Ameerikat lähedalt vaatas,
paistis Ameerika kõige rohkem mängutoosi moodi:
kui üks aken lahti tehti,
pandi teine kohe kinni,
kui üks vanker ümber nurga pööras,
ilmus nurga tagant kohe välja teine,
kui üks kunde lauast püsti tõusis,
istus kohe lauda teine.
„Nagu oleks kõik ette paika pandud,” mõtles ta
ja korraks oli
– tema peas, kus ta oli kuude kaupa Ameerikat ette 

kujutanud –
Ameerika,
päris Ameerika, mida ta nüüd ihusilmaga nägi,
ainult kirbutsirkus,
sugugi mitte aukartustäratav,
vaid vastupidi, hoopis naljakas.
Lõbus.
Ja just siis
sikutas keegi teda käsivarrest.
See oli sadamaametnik,
tume vorm seljas,
valged vuntsid ees, suur kaabu peas.
See sadamaametnik pani kirja
iga laevalt maha astuja nime ja numbri
ja esitas talle algelises inglise keeles lihtsaid küsimusi:
„Where do you come from?”
„Rimpar.”
„Rimpar? Where is Rimpar?”
„Bayern: Germany.”
„And your name?”
„Hajum Lehmann.”
„I don’t understand. Name?”
„Hajum…”
„What is Hayum?”
„My name is… Haj… Henry!”
„Henry, ok! And your surname?”
„Lehmann…”
„Lehman! Henry Lehman!”
„Henry Lehman.”
„Ok, Henry Lehman:
welcome in America.
And good luck!”
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KLUBIRAAMAT
Kui tahta ellu jääda, tuleb tantsida ka vanakuradi 
vanaemaga: Lehmanite äri algab puuvillaistandustelt 
toormaterjali kokku ostes ja seda edasi müües. Nende 
sissetuleku toodavad orjad – nad teavad seda, nad on 
kohtunud Ümarpea Deggooga. Aga elada on vaja. Nii 
igal aastakümnel: Ameerika muutub ja ellu jäämiseks 
tuleb ajaga kaasas käia, uusi lepinguid sõlmida, uusi 
kompromisse teha. Vahel tähendab see osariigi valit
susele laenu andmist kodusõja järgse ülesehitamise 
rahastamiseks. Vahel tähendab see omaenda poiste 
poliitikasse saatmist. Muidugi tähendab see sõjatöös
tusesse investeerimist, sest ka Esimeses maailmasõjas 
on tankide ehitamiseks laenu vaja. Mida suuremaks 
lähevad kasumid, seda kaugemale liigub pank tööstus
harudest, mis aitavad tavalistel ameeriklastel oma elu 
elada ja seda sagedamini hakkavad Lehmanite järeltuli
jad nägema unesid, kus aina kiiremini töötavad lint
konveierid lagunevad ja aina kõrgemal tasakaalu hoidev 
köielkõndija lõpuks libastub. 1929. aasta börsikrahh ei 
ole nende esimene äratuskell. See ei jää ka viimaseks.

Massini 150 aastat hõlmav eepos asetab 2008. aasta kriisi maailmaajaloolisse konteksti. Ajakirjanik Matt Taibbi on Wall 
Streeti pankasid nimetanud „vampiirkalmaarideks”, kelle kombitsad ulatuvad kõikidesse maailma otstesse ja kõiki
desse tööstusharudesse. Massini näitab meile, milline oli vampiirkalmaari hingeelu. Me näeme, kuidas vennad Leh
manid edendasid orjanduslikku puuvillatootmist ja emantsipeeritud Alabama ülesehitamist, raudteid ja autotööstust, 
maailmasõdu ja kinnisvara. Me näeme ka, kuidas nad maadlesid põlvkondade vahetumise, Ameerika kultuuri sulandu
mise, alaväärsuskomplekside, pulmade ja matustega. Sellise virvarri sees on lihtne unustada, et oled karussellil. Ja ühel 
hetkel muusika peatub.

Aro Velmet
teksti katkend pärineb etenduse kavalehelt

Kõigi vahel, kes ostavad augusti klubiraamatu 
„Lehman Brothers”, loosime välja 
3 × 2 Draamateatri kinkepiletit!

Etendus vabal valikul, kinkepiletid kehtivad kuni 31. augustini 2022.
Loosimine toimub 22. septembril.

Henry
Lehman

1822–1855
Lehman Brothers

1844–1855

Philip
Lehman

1861–1947
Lehman Brothers

1887–1947

Emanuel
Lehman

1827–1907
Lehman Brothers

1847–1907

Lewis
Glucksman
1925–2008

Lehman Brothers
1963–1988

Pete Peterson
1926–2018

Lehman Brothers
1973–1984

Mayer
Lehman

1830–1897
Lehman Brothers

1850–1897

Pauline 
Sondheim
1843–1871

Abiellus 1859

Babette
Newgass
Abielus 

1858–1897

Herbert
Lehman

1878–1963
Lehman Brothers

1908–1928

Carrie Lauer
1865–1937

Abiellus 1884

Robert
Lehman

1891–1969
Lehman Brothers

1925–1969

Ruth Lamar
1902–1981

Abiellus 1929

Dick Fuld
1946

Lehman Brothers
1969–2008

Ametijärglased
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Guido Kangur, Mait Malmsten ja Priit Võigemast Draamateatri lavastuses  
„Lehman Brothers”
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Miks liikumine aitab?  
Loomulikult tuleb jälle mängu seesama vana savanni-
aju. Tead küll, see, millest äsja leheküljelt 38 lugesid.  

Antiloobijahil on suur eelis sellel, kes suudab kesken-
duda. Kütt peab siiski kogu aeg valmis olema, et rollid 
võivad vahetuda. Paar pikka kõikuvat rohukõrt võivad 
tähendada, et lõvi on otsustanud küti kinni püüda. 

Seepärast on aju kõik süsteemid üles ehitatud selleks, 
et igal hetkel kõige tähtsam info kiiresti välja sõeluda. 

Sinu liikumist tõlgendab savanniaju kui tähtsat jahti 
ja siis annab aju endast kõik, et süsteemid oleksid võima-
likult hästi häälestatud. Edaspidi saad seda peenhääles-
tust kasutada, et maalida fantastiline pilt või lahendada 
keeruline mataülesanne – või olla lihtsalt veidi nutikam 
ja parema keskendumisvõimega. 

aitab?  

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

JUUNIORI TUGEV AJU
Targem. Rõõmsam. Tugevam
Anders Hansen, Mats Wänblad

Kas tahad kõiges natuke parem olla? Eks ole, kes siis ei tahaks? Siit leiad tähtsaid 
fakte ning asjalikke nõuandeid, kuidas liikumine keskendumise, enesetunde, une 
ja palju muu seisukohast aju mõjutab. Juunioride versioonis on kõik kohandatud 
noorema sihtrühma jaoks.
 Tänu aju tööd lihtsalt ja põnevalt kirjeldavatele peatükkidele ja liikuma 
innustavatele nõuannetele muutub ka lugeja loodetavasti rõõmsamaks ja 
tugevamaks – ja isegi targemaks. Nimelt „uuendab” liikumine aju, nii et mõtled 
kiiremini, ja kui ümberringi on palju lärmi, siis saad sisse lükata n-ö vaimse 
lisakäigu. Lisaks hakkad arvutimänge paremini mängima. Sellest juba ära ei 
ütleks!

MATS VÄNBLAD on paljude laste- ja noorteraamatute autor, kes peab ka 
loenguid jutustamistehnikatest, nii et tänu temale on raamat noorele lugejale 
hästi vastuvõetav.
 Psühholoog ANDERS HANSEN on ülemaailmsete bestsellerite „Tugev aju. 
Kuidas liikumine ja treening sinu aju tugevdavad”  ja „Ekraaniaju. Kuidas 
digisõltuvus meie tervist ja heaolu mõjutab” autor. Ta on ka  saatejuht ja 
loengupidaja. 
 Juunioride versioonis „Juuniori tugev aju” on kõik väärt ja olulised 
tõed kohandatud noorema sihtrühma jaoks lihtsalt loetavaks, põnevaks ja 
arusaadavaks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar
128 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 51963

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90
1 . PEATU

. .
KK

Nii muutud 
rõõmsamaks 11

2 . PEATU
. .
KK

Nii stressad  
vähem 23

6 . PEATU
. .
KK

Nii oled loovam 69

8 . PEATU
. .
KK

Nii oled parem  
gamer 85

Loe edasi lk 56
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KÕIK, MIDA MA TEAN ARMASTUSEST
Dolly Alderton

Metsikult naljakas ja kohati väga liigutavas autobiograafias räägib Dolly Alderton 
oma eluloo kuni kõige hirmutavama – kolmekümnenda – sünnipäevani.
 Ajakirjanik ja endine Sunday Timesi kolumnist kirjeldab värvikalt häid ja halbu 
kohtinguid, armumist päriselus ja virtuaalmaailmas, mahajätmist ja mahajäetuks 
osutumist, lähedaste lahkumist, eneseotsinguid kord terapeudi toel, kord tehes 
plaane teise riiki kolida, joomist ja ootamatut arusaamist, et sina pidutsed öösel 
baaris kohatud muheda vanamehega, samal ajal kui kõik sinu sõbrad magavad juba 
ammu kodus oma elukaaslase kaisus.
 Rahvusvaheliseks menukiks saanud säravalt teravmeelne ja soe esikteos sisaldab 
isiklikke paljastusi, satiirilisi tähelepanekuid, retsepte, nimekirju ja e-kirju, mis 
tuletavad igas vanuses naistele meelde sama aja nende elus. „Kõik, mida ma tean 
armastusest” sarnaneb „Bridget Jonesi päevikuga”, kuid on päriselust võetud ja 
manab eredalt silme ette hirmutava ja lootusrikka ebakindluse, mis käib kaasas 
täiskasvanuks saamisega.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Marju Randlane
320 lk, pehme köide, 145 × 203 mm
KOOD 52557

KLUBI SOOVITABVEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Alderton dokumenteerib julge aususega oma elu 
kuni tänase päevani – kõrgpunkte ja madalseise, 
seksi, narkootikume, kohutavaid üüri korteri 
peremehi, südamemurdumisi ja alandusi. See 
kõik on hullu moodi naljakas, mõnikord šokeeriv, 
jumalikult avameelne ja optimistlik.
      Ainult Dolly Alderton on võimeline looma 
kaosest ja värvidest sellise hüpnotiseeriva mustri. 
Briljantne debüüt!

The Daily Telegraph

DOLLY ALDERTON on 
auhinnatud autor ja ajakirjanik. 
Ta on olnud The Sunday Times 
Style’i kolumnist ning kirjutanud 
ka ajakirjadele GQ, Red, Marie 
Claire ja Grazia. „Kõik, mida 
ma tean armastusest” on 
tema esimene raamat, mis 
tõusis kohe Sunday Timesi 
menukite hulka ja pälvis 2018. 
aastal Suurbritannia parima 
autobiograafia preemia.

Autori foto: Jo Bongard

KATKEND RAAMATUST

Kõik, mida ma teadsin armastusest kahekümne viieselt

Meestele meeldivad naised, kes ei anna end üldse kätte. Sunni mehi käima viis korda või vähemalt kolm korda 
kohtingul, enne kui nendega seksid. Siis on nad sinust kogu aeg huvitatud.

Parimate sõbrannade poisid ei lase jalga ja see ajab närvi. Enamik neist ei ole päris sellised inimesed, keda sa 
kujutlesid parimate sõbrannade kaaslaseks.

eBayst saab odavalt ja hulgi osta nii sukahoidjaid kui ka sukki.
Veebis tutvuste sõlmimine on luuseritele ja ma pean ennast sinna kategooriasse kuuluvaks. Ole ülikahtlustav 

inimeste suhtes, kes maksavad, et neil oleks mõnes kohtinguportaalis piinlikkust tekitav profiil.
Unusta ära see, mida ma varem ütlesin kohtamas käimise ja karvaeemalduskreemi kohta. Karvutult vead sa oma 

suguõdesid alt! Peame aktiivselt võitlema naise anatoomia patriarhaalse kontrolli vastu!
Ära kunagi võta koos oma poisiga ühiseks lemmikuks nii head plaati nagu „Blood on the Tracks”, sest isegi aas

taid pärast lahkuminekut ei suuda sa seda kuulata. Ära tee seda viga kahekümne üheselt!
Kui mõni mees armastab sind su kõhnuse pärast, siis ei ole ta mingi mees.
Kui sa arvad, et tahad kellestki lahku minna, aga praktilistel kaalutlustel ei tee seda, siis pakun välja ühe katse: 

kujutle, et sa võid minna suure punase nupuga tuppa, ja kui sa vajutad seda nuppu, lõpeb teie suhe ilma igasuguste 
sekeldusteta. Ilma lahkuminekust rääkimata, ilma pisarateta, ilma tema poole asjadele järele minemata. Kas sa 
vajutaksid seda nuppu? Kui vastus on jah, siis pead tast lahku minema.

Kui mees on neljakümne viiene ja on alati olnud vallaline, siis on selleks kindel põhjus. Ära jää temaga suhtlema 
nii kauaks, et seda välja uurida.

Loe edasi lk 131



8    08/2021

    

Taas
saadaval

 

Ühes Florida väikelinnas tapetakse õhtul kauemaks tööle 
jäänud noor jurist jahipüssilasuga pähe. Üsna kiiresti 
leitakse oletatav süüdlane. Kõik see juhtus 22 aastat 
tagasi. Kogu selle aja on Quincy Miller istunud vanglas 
ja seletanud kõigile, kes on nõustunud kuulama, et tema 
pole süüdi. Kuid uskuma jääb teda ainult üks mees, 
vanglat vaimulikuna külastanud Cullen Post. Mitte-
tulundusühing Vahimehed, kus Post tegutseb, sellega 
tegelebki, et püüab korraldada süütult surma mõistetute 
kohtu asjade uut läbivaatamist ja nende inimeste vanglast 
välja aitamist. Vahel see õnnestub, vahel mitte.
 Milleri vabastamisega läheb asi kardetust keerulise-
maks, sest juristi tapja(d) ei taha mingi hinna eest, et see 
vana lugu uuesti päevavalgele toodaks.

Novellikogu koosneb seitsmest pikemast psühholoogilisest 
novellist, millest neli on aastate jooksul ilmunud ajakirjas 
Looming: „Väljapääs” (2005), „Akadeemiku pojapoeg” (2014), 
„Kardin” (2020) ja „Mul on külm” (2021).
 „Väljapääs” pälvis aastal 2005 Kirjanike Liidu novelli-
võistlusel ergutusauhinna ja see motiveeris autorit jätkama. 
Ilmunud on romaanid „Päev nagu elu” (Varrak, 2007)  „Ikkagi” 
(Tänapäev, 2009). „Isa naine. Teekond tõeni” (Varrak, 2014) ja 
„Sõpruses ja surmas” (Varrak, 2016).
 Hilisdebütandina eesti kirjandusse tulnud Angela Hofberg 
kasutab pseudonüümi ja ei ole oma isikut avalikustada soovi-
nud. Seega pole tegemist populaarse ja tuntud autoriga, kuigi 
tema suuresti isikliku elu dramaatilistel sündmustel põhi-
nevaid, inimsuhteid sügavuti lahkavaid teoseid hindavad nii 
lugejad kui kriitikud.

Suvi on lõõgastumise aeg, suvi on aeg, mil puhatakse ja 
lõbutsetakse ning püütakse sünged asjad mõtetest eemal 
hoida. Samal ajal aga ei tähenda see, et suvel ei toimu 
kuritegusid. Ka suvel võib kellegi kannatus lõplikult katkeda või 
siis on suvi just hoolikalt kavandatud kuriteoks kõige parem 
aeg. Agatha Christie tunneb väga hästi inimhinge keerdkäike 
ja seda, mis võib selles vallandada süngeimad tungid ka 
suvepäikese all.
 Käesoleva kogumiku kolmeteistkümnes lühijutus 
tegutsevad Agatha Christie väsimatud mõistatuste lahendajad 
ja kurjategijate paljastajad Hercule Poirot, Parker Pyne, Harley 
Quin ja James Bond.

MÕRV 
PÄIKESE 
ALL
Agatha Christie

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Karin Kastehein, 
Maia Planhof, Piret Orav, 
Tiiu Loog
200 lk, pehme köide
168 × 240 mm

KOOD 52274

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

VAHI-
MEHED
John Grisham

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Juhan Habicht
304 lk, kõva köide
145 × 200 mm
KOOD 52281

ELUST. 
NOSTALGI-
LISELT
Angela Hofberg

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 52267

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Mõnikord näib, et enam hullemaks ei saa elu minna. 
Kirjanik January Andrews mattis oma isa ja tal on 
näpud täiesti põhjas. Olukorra päästaks uue raamatu 
kirjutamine, kuid tal on kirjutamisblokk. Tal on nüüd 
segased tunded ka armastatud isa vastu, kes jättis 
talle päranduseks Michigani järve ääres asuva maja, 
mida oli jaganud armukesega. Häda sunnil kolib 
January rannamajja raamatut kirjutama, kuid sellega 
tema õnnetused ei lõpe. Üpris ruttu saab selgeks, et 
kõrvalmajas elab ta kolledžiaegne vaenlane ja konkurent 
kirjanik Augustus Everett. Seksikas Õel Gus, kes ei käi 
ühegi tüdrukuga kauem kui kuu aega. Võib-olla ikkagi 
saab veel hullemaks minna.

RANNA-
RAAMAT
Emily Henry

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
Sari „Varraku  
ajaviiteromaan” 
328 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 52342

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

ILUKIRJANDUS
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AS KÄTTEMAKS  
ON MAGUS
Jonas Jonasson

Süüdimatu kunstikaupmees. 
Erakordsete annetega ettevõtja. 
Masaisõdalane ja eksiteele 
sattunud ravitsejamees. Ja 
noorpaar, kellel on kõik põh-
jused kätte maksta. Erinevad 
inimsaatused põimuvad Stock-
holmi külmas veebruarikuus. 
Draama keskpunktis on kaks 
impressionistlikku kunstiteost. 
Aga kes need maalis? Kes on nende 
omanik? Ja mis on paavstil selle 
kõigega tegemist? 

LUGU KADUNUD 
LAPSEST
Napoli-romaanide sarja IV osa

Elena Ferrante

Raamat räägib kahe Napolis sün-
dinud naise vahelisest sõprusest. 
Minajutustaja Elena on püüdlik 
ja andekas naine, kellel õnnestub 
oma raamatutega edu saavutada. 
Tema sõbranna Lila, tormakas 
ja tulipäine nagu looduse stiihia, 
on aga jäänud Napolisse. Pikka 
aega mujal elanud Elena pöör-
dub lõpuks tagasi Napolisse, kus 
nende keeruline sõprus mõlemale 
uuesti keskseks muutub.

ILMAPUU
Richard Powers

2019. aasta Pulitzeri kirjandus-
preemia võitja „Ilmapuu” on 
mastaapne ja kirglikult kirjuta-
tud raamat inimestest ja nende 
suhetest loodusega, ülistuslaul 
puude tarkusele ja koputus 
inimkonna südamele. Romaani 
alljaotustes „Juured”, „Tüvi”, 
„Võra” ja „Seemned” põimuvad 
üheksa inimese eluteed, kuid 
peategelasteks on puud oma 
iidsete tarkuste ja keskse pai-
gaga meie hapras ökosüsteemis.

 

VÄLJAKUULUTATUD 
MÕRVA KROONIKA*
Gabriel García Márquez

Selle lühiromaaniga naasis 
Kolumbia päritolu nobelist 1981. 
aastal pärast mõneajast pausi kir-
jandusellu ja see pikisilmi oodatud 
teos võitis kohe nii publiku kui 
ka kriitikute poolehoiu. Teos on 
García Márqueze nn pseudoaja-
kirjandusliku stiili musternäide, 
tõestisündinud mõrvaloo juht-
lõngu põimib salapärase asja-
osalise subjektiivne, meenutuslik 
jutustamislaad.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
242 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 51819

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Tael
Sari „Moodne aeg”
584 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 51765

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiina Randviir
400 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 51833

Kirjastus Kultuurileht
Tõlkinud Ruth Lias
Sari „Loomingu Raamatukogu kuldsari”
88 lk, pehme köide, 135 × 205 mm
KOOD 616291

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

MILLEST MA RÄÄGIN, 
KUI MA RÄÄGIN 
JOOKSMISEST
Haruki Murakami

Autobiograafilise esseekogumiku 
läbivaks teemaks on jooksmine. 
1981. aastal sulges Murakami 
oma Tokios asuva džässiklubi ja 
pühendus kirjutamisele. Samal 
ajal hakkas ta regulaarselt jooks-
mas käima, et end kirjutamise 
jaoks vormis hoida. Raamatus 
otsib ta vastust küsimusele, mida 
on jooks talle tema kirjaniku kar-
jääri jooksul tähendanud.

OOPERINOVELLID
Neeme Kuningas

Leidsin ooperiteatris oma kabi-
netti koristades ühe kummalise 
käsikirja. Salapärase autori novel-
lides põimuvad justkui reaalselt 
toimunud sündmused ja tegelased 
väljamõeldutega. Tundsin pihtijas 
ära iseenda, väikelinnas sirgunud 
poisi, kellest saab ooperiteatri 
lavainimene. Novellides kirjeldatu 
on nii sarnane minu enda mäles-
tuste ja arusaamistega, et kahtlen, 
kas ma seda äkki ise ei kirjutanud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Margis Talijärv
200 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 51901

Kirjastus Varrak
160 lk, kõva köide, 120 × 210 mm
KOOD 50836

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

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

ILUKIRJANDUS

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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MITMESUGUST

JALUTAJANA VANAS 
HAAPSALUS*
Kaire Reiljan

Haapsalus on suvitanud nii Vene 
tsaariperekonna liikmed kui ka 
Eesti kultuuri- ja poliitikae-
liit. Raamat viib jalutuskäigule, 
alustades piiskopilinnusest, 
liikudes Promenaadil ja Väi-
kese viigi kaldapealsetel ning 
põigates vanalinna tänavatele. 
See on mõeldud inimestele, kes 
Haapsalus ringi kõndides tahavad 
näha ka fassaadide taha – saada 
teada, mis siin kunagi olnud ja 
kes siinkandis elanud. 

MINU TARTU*
Väljast väike, seest suur
Lauri Räpp

„Minu Tartu” on ühe tartlase ja 
ühe linna arenemislugu. Kuidas 
kasvab üks Toomemäe kaudu 
Tartusse saabunud poiss läbi 
Veeriku, Annelinna ja Ihaste, 
läbi Tartu kevadete, suvede, 
sügiste ja talvede, läbi armu-
miste ja pettumiste, seigeldes 
katuste peal ja põranda all, läbi 
kentsakate kaheksakümnen-
date ja ülemeelikute üheksa-
kümnendate… Ning kuidas linn 
ta ümber kogu aeg muutub.

RÄNDAN EESTIS*
Ülar Allas

Toreda perepuhkuse veetmi-
seks pole vaja kaugele troopi-
lisele saarele reisida – Eestis 
leidub külluses vaimustavalt 
looduskauneid kohti ja inspi-
reerivaid matkaradu. Meil on 
palju põnevaid interaktiivseid 
muuseume, kus lapsed saavad 
käed külge lüüa ja mängu 
kaudu uusi teadmisi oman-
dada. Kodumaal rännates näeb 
ka põliseid väepaiku ja kohtab 
kaunist arhitektuuri. 

MINU RIIA*
Kukkumine üles
Lenno Vaitovski

Kolisin kaheks aastaks Riiga 
elama ja töötama ning peagi 
mõistsin, et elan seal topelt-
elu. Üks neist kulges töökoha 
hermeetilises keskkonnas. Teine, 
kõik Riia endaga seostuv, täitis 
aga iga vaba hetke. Ja kuigi töi-
sem osa lõppes viimaks sügavikku 
kukkumisega, leidsin ennast 
pärast toibumist hoopis paremast 
paigast. Samalaadse kukkumise 
ülespoole on pikema aja looksul 
läbinud ka Riia ise.

Kirjastus Pregasus
160 lk, kõva köide, 148 × 210 mm
KOOD 160510

Kirjastus Pegasus
168 lk, pehme köide, 168 × 220 mm
KOOD 160435

Kirjastus Petrone Print
328 + 16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 651788

Kirjastus Petrone Print
192 + 16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605721

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

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

CALMERINO*
Estraaditäht. Kalmer Tennosaare lugu
Aigi Viira

Kiirelt tulnud – kiirelt läinud? Kirjeldab see klišee kõige täpsemalt Kalmer Tennosaare 
lauljakarjääri? Võimalik. Põlvamaa külast suurtele lavadele lennanud mees, kellest 
võinuks saada Nõukogude Liidu Yves Montand, teeb ühtäkki tagasikäigu ja maandub 
täheseisusest kohaliku televisiooni saatejuhiks ja toimetajaks. Tõuseb korraks tagasi 
orbiidile Onu Kalmerina ja siis on kõik. Nii austajate hordide kui ka pereeluga. Tõsi, ta 
loob uue pere. Ta teeb muusikasaateid. Ta koguni laulab. Veel. Tunnistab, et hinges on 
rahu. Kas ikka on? On seda rahu temas üleüldse kunagi olnudki?

 Esimesel abikaasal Sirjel on Kalmerist oma lood, teisel abikaasal Ailil omad mäles-
tused. Lood kipuvad kohati üksteisele vastu käima, ent nende lugude keskel asub 
Kalmer, kellest kunagi ei saanud suurmeest nagu Georg Ots, kuid keda alati ümbrit-
ses hulk kirglisi naisi. Ning kired möllasid selle edevapoolse mehe ümber tema viimse 
hinge tõmbeni. Mis salata, sellest õhkub stiili. Calmerinolikku.

Kirjastus Hea Lugu
176 lk, pehme köide, 170 × 240 mm
KOOD 601433

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90
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MÄLESTUSI 
TAIMEDEST*
Uku Masing

Saame astuda sisse taimede maa-
ilma ning vaadata inimesi ja nende 
elukalduvusi teise nurga alt. Raa-
matu värvikaim osa on mälestused 
lapsepõlvest, kui side loodusega oli 
tihedam. Rännakutel ühe tai me või 
puu juurest teise juurde meenutab 
Masing sündmusi oma elust ning 
kunagistest kaaslastest. Raamatut 
on soovitatud kui kõige paremat 
Masingu mõistmiseks ja tema 
mõttemaailmale lähenemiseks.

Kirjastus Ilmamaa
192 lk, pehme köide, 143 × 200 mm
KOOD 778197

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

13.90

PEIPSIMAA 
TEEJUHT*
Peipsimaal on on iseäralik 
rahvastik ja traditsioonid, 
hulgaliselt kultuurilis-ajaloolisi 
objekte ning avastamist 
väärivaid puutumatuid 
maastikke. Teejuhti on 
koondatud Peipsimaa 
ajalugu, vanausuliste 
kogukonna kultuurilugu, 
piirkonna vaatamisväärsused, 
faktid Peipsi järve floora ja 
fauna ja palju muu kohta. 
Teejuht sisaldab ka rohkesti 
pildimaterjali kaunitest Peipsi- 
äärsetest paikadest.

VÄIKE KALARAAMAT 
RAHVA-
PÄRIMUSEST*
Mall Hiiemäe

See inimese ja muu looduse 
suhteid kajastav raamat tutvustab 
meie kalafaunat. Ennast looduse 
krooniks pidav inimene on tajunud 
lindudes sugulust, loomadele 
omistanud iseenese iseloomujooni, 
otsinud ning leidnud metsa- ja 
õuepuudelt tuge. Kaladega on tei-
siti – nemad on veteriigi elanikud, 
kohastunud eluks teistsuguses 
keskkonnas ning kipuvad inime-
sele kaugeks jääma…

MINU LEEDU*
See kolmas Baltimaa
Sven Vahar

Kas on veel mõnda eestlasele nii 
lähedast, ent samas kauget riiki 
nagu Leedu? Leedus elatud aastate 
jooksul õpin paremini mõistma nii 
leedulasi kui ka iseennast, saan 
teada, miks nad eestlaste üle 
naeravad ja miks meid hindavad, 
võitlen leedu köögi ja keelega, saan 
VIPiks, vahetan ajakirjanikutöö 
programmeerija kutse vastu. Mu 
lapse passi on sünnikohaks kirju-
tatud Leedu. 

Kirjastus Peipsi infokeskus
80 lk, pehme köide, 210 × 280 mm
KOOD 406281

Kirjastus EKM Teaduskirjastus
251 lk, pehme köide
KOOD 677993

Kirjastus Petrone Print
264 + 16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 651986

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.70

XXXIII PAUKSONI 
ASTROLOOGILINE 
ABIMEES 2022*
Edda Paukson 

Kolmekümne kolmandal 
ilmumisaastal leiate, nagu 
alati, teile soodsad ja 
ebasoodsad ajad erinevateks 
toiminguteks ja ettevõtmisteks 
koos hoiatustega kõigiks 365 
päevaks.

Kirjastus Luna Radix
224 lk, pehme köide, 165 × 240 mm
KOOD 914053

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

15.70

TAIMETOIDUD 
KÕIGILE*
Lia Virkus, Pille Enden,  
Tiina Lebane

Raamatu autorid ei ole taimetoit-
lased, kuid neile maitseb taimetoit 
väga! Siit leiate üle 100 retsepti 
ahvatlevate suupistete, mah-
laste pirukate, lihtsate salatite ja 
kergete suppide, aga ka toitvate 
igapäevaroogade, jõuluhõrgutiste 
ja grillilisandite valmistamiseks. 
Taimsete lisandite ja salatiteta ei 
saa ju hakkama ka kõige pühen-
dunum liharoogade austaja.

Kirjastus Hea Lugu
248 lk, pehme köide, 170 × 240 mm
KOOD 646267

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

16.90

* 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/
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VARRAKU JUUBELIAASTA

MIDAGI TÕELIST
Martin Algus

Romaanis põimuvad kahe vas-
tandliku eesti mehe saatused. 
Vaheldumisi kummagi tegelase 
vaatepunktist jutustatud põnev 
ja kohati šokeerivgi lugu peegel-
dab teravalt tänaseid võtme-
teemasid: küsimusi emotsionaal-
sest lähedusest, ärakasutamisest 
ja õnne võimalikkusest tarbimis-
ühiskonnas.

Kirjastus Varrak
180 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 44507

SOOME-UGRI SALADUSED
Art Leete

Soomeugrilastel on igale 
mõistatusele olemas konksuga 
vastus. Nad hulguvad une-
näolistel lumeväljadel, mõistavad 
kalade mõtteviisi, kuulevad 
viljade tärkamist, põimivad 
vaimude jäljed oma rüüdesse ja 
lasevad karudel enda üle kohut 
mõista. Soome-ugri olemise 
kunst on kõikide haiguste ravi.

Kirjastus Varrak
200 lk, pehme köide
160 × 210 mm

KOOD 45931

LINNADE PÕLETAMINE
Kai Aareleid

Hilissügisel maamajja saabudes 
leiab Tiina eest segipaisatud ela-
mise, kust on muude asjade seas 
varastatud ka isa portree. Pinnale 
tõusevad mälestused lapsepõlvest 
1950. ja 1960. aastate Tartus, kus 
tühjad kohad ümbritsesid Tiinat nii 
sõjajärgse linna tänavatel kui ka 
koduseinte vahel. 

Kirjastus Varrak
160 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 40202

101 EESTI NÕUKOGUDE AJA 
EHITIST
Karin Paulus

Raamatusse on valitud piltilu-
sad arhitektuuriteosed, ajastule 
iseloomulikud kurioosumid, 
tüüpmajad, stiiliikoonid ja väi-
kesed väärt projektid. Avatud on 
nõukogude aja stilistilist paletti 
stalinistlikust toretsemisest 
modernismi kasinusse ning post-
modernismi paatosesse välja.

Kirjastus Varrak
Sari „101 Eesti…”
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 45191

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
17.35

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

7.00

EESTI TAIMEDE 
KUKEAABITS
Toomas Kukk

Ülevaatlik taimemääraja hõlmab 
metsa- ja niidutaimi, umbroh-
tusid, soo- ja veetaimi. Raamat 
käsitleb 1333 liiki ja alamliiki 
taimi, mis ongi suurem osa 
Eesti piiridest leitud metsikult 
looduses kasvavatest taime-
dest. Väljaandest leiab ka kõik 
Eestis praegu kaitse all olevad 
taimeliigid. 

Kirjastus Varrak
416 lk, kõva köide, 165 × 235 mm

KOOD 44262

TAVAHIND 
24.15

KLUBIHIND

11.00

OMA SAAR
Karin Kilp

Tormi on väike poiss, kes peab 
veetma suvepuhkuse koos 
vanematega tundmatul inimtühjal 
saarel. See plaan ei meeldi Tormile 
põrmugi, sest saarele ei saa ju 
sõpru kaasa võtta ja seal pole ei 
televiisorit ega arvutimänge. Aga 
kui poiss saarele jõuab, avastab ta, 
et siin pole sugugi igav…

Kirjastus Varrak
72 lk, kõva köide, 180 × 210 mm

KOOD 47690

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA

Millal ja kus hakkasid pöörlema 
esimesed rattad? Kes lõi interneti? 
Kuhu hakatakse reisima kosmo-
ses? Põnevate faktide, ajajoonte 
ja kvaliteetse pildimaterjaliga 
entsüklopeedia on pühendatud 
suurtele leiutistele ja suurtele leiu-
tajatele-avastajatele inimkonna 
kogu senise ajaloo jooksul.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
303 lk, kõva köide
220 × 283 mm

KOOD 46785

TAVAHIND 
27.00

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND 
15.80

KLUBIHIND

7.00
Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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HARRY POTTER  JA 
SALADUSTE KAMBER
J.K. Rowling

Harry Potteri sarja teine osa ilmub 
nüüd samuti uue kujundusega. 
Sarja eestikeelne tõlge on rõõ-
mustanud lugejaid juba 20 aastat. 
Juubeliks ellu kutsutud kaane-
kujunduste konkursi  eesmärgiks oli 
luua raamatusarjale uued kodu-
maised kujundused. Raamatut kau-
nistab kaanekujunduste konkursi 
võidutöö, mille autoriks on Hanna 
Särekanno.

ELLA JA SÕBRAD 
DISTANTSÕPPEL* 
Timo Parvela

Ella ja ta sõprade kooliaasta on 
alanud tempokalt. „Kas te ikka 
mäletate, et järgmisel nädalal on 
sügisvaheaeg,” tuletas direktor 
tunni lõpus meelde. „Meie läheme 
vanaema juurde,” ütles Tiina. „Meie 
läheme Pariisi,” teatas Tuukka. 
Seejärel reisiplaanid muutusid ja ka 
tuttava kooliskäimise asemele tuli 
distantsõpe. Ella-sari on rõõmusta-
nud lapsi üle kogu maailma juba 25 
aastat. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer, Kaisa Kaer
304 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 52540

Kirjastus Hea Lugu
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
88 lk, pehme köide, 132 × 203 mm
KOOD 646250

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

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

LASTELEVEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE

OPERATSIOON „LOSSIVAIM”
Lembit Uustulnd

Saaremaale vanavanematele külla sõitnud vennad Tõnn ja Mats 
satuvad vanaisa näidatud internetiartiklit uurides Taani piraadist 
Kuressaare piiskopilossi jäänud huvitavatele jälgedele, mis lõpuks viivad 
välja tänapäeva poliitika keerdkäikudeni. 

16. sajand oli väga huvitav aeg, mil Läänemerel ristusid Venemaa, Rootsi, 
Poola ja Hansa Liidu huvid. Vene tsaaril Ivan Groznõil, kelle käes oli tol ajal 
Narva sadam, oli hädasti vaja kaubateed Euroopasse, kuid Revelis (Tallinnas) 
baseeruvad rootslased, kes olid sellal Vene riigi vihavaenlased, kaaperdasid 
suurema osa Narva suunduvatest kaubalaevadest. Kaitsmaks Venemaale 
suunduvaid laevu, osteti Ivan Groznõi kulla eest 1570. aasta varakevadel 
Arensburgis (Kuressaares) purjelaev, varustati kahuritega, mehitati kohalike 
osavate meremeestega ja saadeti Jüütimaalt pärit piraatkapteni Carsten Rode 
juhtimisel merele. Taani piraat sai ülesandega väga edukalt hakkama. Nelja 
Läänemerel tegutsetud kuu jooksul kaaperdas ta 28 Rootsi ja Hansa Liidu 
laeva, sügiseks kasvas tema enda laevastik 6 laeva suuruseks.

Kirjastus Varrak
224 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 52359

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90
LEMBIT UUSTULND on kaugsõidukaptenist 
kirjanik, kelle sulest on ilmunud romaanid
„Kiikhobune Antverpenist” (1999)
„Süvameri” (2001)
„Reis võlgu” (2004)
„Ruutuemanda sündroom” (2007)
„Avameri. Kapten” (2018)
„Avameri. Kalamehe mõrsja” (2019)
„Avameri. Naerukajaka nutt” (2020)
Ja lastekirjandusest „Ta ujub siiski...” (2011)
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RISTSÕNAD 

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Uus raamat sarjast „Varraku 
ajaviiteromaan”. 

2. Esimesena Ameerikasse saabunud 
vanim Lehmani vendadest saab 
sadamaametnikult nimeks Henry. 
Tegelikult oli tema nimi... 

3. Omaaegsest estraaditähest Kalmer 
Tennosaarest rääkiv raamat.

4. John Grishami põnevik.

5. 2018. aastal Suurbritannia parima 
autobiograafia preemia pälvinud autor.

6. Läänemaa koolmeister, kelle päevikute 
põhjal on koostatud raamat „Romantikuna 
I maailmasõjas ja Petrogradis”.

7. Kaup, millega Lehmani vennad Ameerikas 
oma suurt äri alustasid.

8. Karin Kilpi armas lasteraamat.

9. Psühholoog Anders Hansen on 
ülemaailmsete menukite „Tugev aju” 
ja „Ekraaniaju” autor. Nüüd on ta Mats 
Vänbladiga kahasse kirjutanud noorele 
lugejale suunatud raamatu „... tugev aju”.

10. Kaugsõidukaptenist kirjaniku Lembit 
Uustulndi uus lasteraamat on 
„Operatsioon ...”.

11. Näitleja, kes sai tänavu Eesti 
Teatriliidu meespeaosatäitja  
preemia rollide eest lavastustes  
„Lehman Brothers” ning „Kuritöö ja 
karistus”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TERAV PLIIATS 
8/2021
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 780083

EESTI RISTSÕNAD 
3/2021
Eesti Ristsõnad on Eesti rahva 
lemmikristsõnad! Seekordses 
ajakirjas ligi 10 Eesti Tele-
visiooni teemalist ristsõna. 
Kokku tervelt 50 naudita-
vat ristsõnateost. Rohkelt 
auhindu. 

Kirjastus Nuti Grupp
52 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780082

SÄÄSTU-
RISTSÕNAD 6
Siit leiate järgmised 
ristsõnad: „Ristsõnasalat”, 
„Kuldvillaku” ristsõna, 
„Segasummasuvila”, 
krüptogramm, GH Pressi 
spordiristsõna, silpristsõna, 
võtmemõistatus jpm.

Kirjastus Nuti Grupp
100 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780081

NUTI PÄRL 2/2021
Kuidas peita ristsõna 
sisse poliitikuid? Mis 
juhtuks, kui teie lapsepõlve 
lemmikkommid muutuksid 
ristsõnadeks? Kas olete 
näinud kõrvuti nelja erinevat 
ristsõna sama maali põhjal? 

Kirjastus Nuti Grupp 
36 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780089TAVAHIND 

1.99

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
3.30

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
7.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
3.00

KLUBIHIND

2.49

5000 €*
Aastaauhind 2021

8

8

Siin me
oleme,

22
ristsõna!

ristsõnadristsõnad
Kõigi lemmik!

3/2021
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Võida
"Eesti mängu" 
kaardimänge!

12 lehekülge: 

ETV ERI!

Peavõit: 

100 eurot

5000 €*
Aastaauhind 2021

3
ristsõnad

50
elutervet 
ristsõna!

Tähelepanu, 
eetris on 

ristsõnad!
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Siin me  
lahendame!

Siin me võidame enam kui 
260 euro eest!H
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 22. augustiks 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.  

 Raamatuklubi juuli ristsõna õige lahendus oli „Loe ja küpseta” : Juuli ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Ronald Laarmaa Tartust. Õnnitleme!
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas

Kaanefoto:  Heikki Leis/Draamateater

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. august

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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AUGUSTI ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

ÕUDUSTE KOOL
Grigori Oster

Vene lastekirja-
nik meenutas oma 
kooliaega, lemmik-
õpetajat, direktori 
kabinetti ja kirjutas 
kokku need naljakad 
õuduslood. Uuh, 
juuksed tõusevad 
püsti ja sipelgaid 
sibab karjakaupa üle 
keha…

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Ilona Martson
188 lk, kõva köide
195 × 250 mm

KOOD 21300

RÄNDAJAD  
SOOME SILLAL
Seppo Zetterberg

Raamat räägib inimes-
test, kes liikusid üle 
Soome lahe ehk Soome 
sillal, ja nende koge-
mustest 19. sajandi 
Soomes ja Eestis. 
Liikusid nii rahvusliku 
liikumise tegelased kui 
ka paljud teised.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sirje Olesk
360 lk, kõva köide
150 × 230 mm

KOOD 40899

METSAVAIMU 
HEATEGU
Koostanud Risto Järv

Muinasjutud räägivad 
sellest, mida inimesed 
peavad oma elus oluli-
seks, mis on neil hingel. 
Folklorist Risto Järv on 
Eesti Rahvaluule Arhiivi 
enam kui 10 000 mui-
nasjutust välja otsinud 
sada metsaga seotud 
lugu ning need täna-
päeva lugejale ümber 
jutustanud. 

Kirjastus Varrak
384 lk, kõva köide
150 × 230 mm

KOOD 50256

Kirjastus Varrak
272 lk, kõva köide

165 × 240 mm
KOOD 48895

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.15

KLUBIHIND

6.00

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
15.18

KLUBIHIND

7.00
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ROMANTIKUNA I MAAILMASÕJAS 
JA PETROGRADIS. 1915–1917
Mihkel Turmanni päeviku põhjal koostanud Tiit Kaljuste

Läänemaalt pärit koolmeistri Mihkel Turmanni (1882–1952) 
päevik juhtumistest I maailmasõja rindel Preisimaal ja sõduri-
elust Petrogradis. Päevik hõlmab ajavahemikku 1915. aasta 
algusest 1917. aasta keskpaigani. Haruldane ja vahetu kirjel-
dus maamehe tutvumisest suurlinnaga, revolutsioonilistest 
sündmustest Petrogradis, Eesti polgu loomise tagamaadest ja 
iseseisvusmõtte sünnist.

Esimest korda saame tõmmata paralleele 1917. aasta ja 70 
aastat hilisemate iseseisvuspüüdluste vahel. Kirjapandu muu-
davad vaheldusrikkamaks koduigatsusest ja armastusest kantud 
luuletused ning näited isiklikust kirjavahetusest. Rikkalikult 
illustreeritud ja kommenteeritud väljaanne.


