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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Raamatuklubi küsimustele vastas raadio- ja telemees, 
muusikaspets ja reklaamiguru OLAV OSOLIN

Kõigepealt otsustas Olav Osolin, 
et ta kirjutab raamatu oma 
elust, ja kirjutaski. Raamat on 
väga hea, lõbus ja arukas ning 
mõnus lugeda mitte ainult tema 
põlvkonnakaaslastel. Poleks 
olnud midagi kergemat kui jätkata 
samal viisil, sest just seda talt 
oodati. Olav aga seda teha ei 
tahtnud, vaid valis hoopis teise 
žanri, teise stiili. See oli kindlasti 
raskem ja hoopiski mitte kindla 
peale minek, nagu oleks olnud 
eluloo teine köide. Ta otsustas 
kirjutada krimiloo, aga välja ei 
kukkunud see hoopiski mitte 
puhtakujulise põnevusromaanina. 
Välja kukkus raamat, mida on 
väga raske kuhugi raamidesse 
suruda, sest see valgub üle nende 
ja surub ennast välja ning see 
ongi hea. Siiski on raamatus 
politseinikud ja siiski uurivad nad 
kuritegu paigas, mis nagu oleks 
tõepärane koht Eestis ja ei oleks 
ka. Lugejal on võimalik leida sealt 
täiesti väljamõeldud tegelasi, kes 
ometi tunduvad kuidagi tuttavad, 
absurdseid olukordi, milles on 
siiski kummaline loogika, teravaid 
ja täpseid tähelepanekuid, mis 
pole ometi tigedad. Ja muidugi on 
seal ka laip, sest ilma laibata ei 
saa kuidagi – isegi mitte sellises 
krimiloos, mis raame ei tunnista. 
Seda raamatut tuleb igal lugejal 
mõnuga ja omaette avastada, sest 
üllatusi on seal tõesti ohtralt.

Mõnusat lugemist!

Krista Kaer
Varraku peatoimetaja

PÖÖRASELT
LUSTAKAS 
KRIMILUGU

Hiljuti troonis pikka aega edetabelites Sinu lõbus elulooraamat „Minu esi-
mene elu”. Ja nüüd on ilmunud uus, hoopis teistsugune raamat. Mis viis Sind 
ilukirjandusteose kirjutamiseni?
Idee sukelduda vanas eas esimest korda ilukirjandusse sündis kirjastuse Varrak 
toimetuses, kui ma läksin oma elulooraamatu autorieksemplare ära tooma 
ning me hakkasime Krista Kaeraga nalja viskama, et „kuidas siis noorkirjanik 
kavatseb oma eluga edasi minna”. Ma lõõpisin, et mis sorti raamatu ma peaksin 
siis kirjutama, mida inimesed tänapäeval loeksid, ja sain vastuseks, et loetakse 
igasugust kraami, aga eriti popid teemad on esoteerika ja krimi. Selle peale 
kuulutasin ma välja, et kuna esoteerikast ei tea ma midagi, siis ei jää üle muud 
kui kirjutada krimiraamat ja teatasin ka kohe, kelle ma kavatsen ära tappa. Eks 
me kõik võtsime seda tol hetkel lõbusa naljana, aga kui ma hakkasin lugejatelt 
saama Facebooki kaudu ja muulgi moel kümneid kirju, mille sisu oli kokku-
võttes sama: „elulooraamat oli lõbus ja tore, ootame järgmist raamatut”, siis 
mõtlesin, et võiks ju lugejaid üllatada. Aga mitte oma eluloo järgmise köite, vaid 
millegi sellisega, mida nad minult ilmaski ei oskaks oodata. Siis tulingi mõttele, 
et selliseks üllatuseks võiks olla seesama krimiraamat, mille üle me Varraku 
toimetuses nalja viskasime. 

„Kus lendab part” oleks nagu kriminaalromaan, aga ei ole ka – on laip, on 
kaks politseinikku, kes kuritegu uurivad, aga kõik on ometigi lausa pööraselt 
naljakas… Mis raamat see selline õigupoolest on?
Need vähesed inimesed, kellele ma andsin oma käsikirja lugeda, et saada 
esimest vastukaja, ütlesid kõik, et see pole päris puhas krimiromaan, aga samas 
väga lõbus ja ootamatute seikadega. Seda kuuldes olin ma üsna rõõmus ja rahul, 
sest just sellist raamatut ma silmas pidasingi, mis oleks esimesel pilgul nagu 
krimilugu, aga tegelikult pigem etteaimamatute pööretega lõbus seiklus, mille 
käigus ujuvad veidral moel esile ka paljud Eesti inimeste jaoks tuttavad jutu-
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KUS LENDAB PART
Olav Osolin
Baaris turvamehena töötanud Samuel Part on 
sunnitud otsima endale uue töökoha ning temast 
saab 42-aastaselt Eesti politsei nooreminspektor. 
Peagi kohtab ta oma uut ülemust, kindla ilmavaatega 
vaneminspektor Mart Sapistet, kelle kohta 
sahistatakse, et politseisse sai ta tööle pärast seda, 
kui ta oli politseidirektori Moskva stripiklubis pokkeris 
paljaks mänginud ning lubanud kaotatud raha tagasi 
anda, kui ta pääseb tööle detektiivina.
 2019. aasta veebruaris saab see kummaline tandem 
väljakutse Lõuna-Eestis paiknevasse hotelli, kus 
pealtnäha lihtne mõrvalugu võtab ühel hetkel täiesti 
ootamatu pöörde ning viib uurijad uskumatutesse 
seiklustesse, mis on ühtaegu nii põnevad kui ka 
naljakad ning mille lõppu ei oska keegi ennustada.

Kirjastus Varrak
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 52700

teemad. Ma ise ei oska seda raamatut ühtegi konkreetsesse 
žanrisse paigutada – ehk saavad sellega hakkama minust 
paremini kirjanduses orienteeruvad inimesed.

Tegelasi leidub selles raamatus nii kõigile teada-tuntud 
nimedega kui ka selliseid, kelle prototüübi võib teemaga 
kursis olev lugeja ära arvata. Kas on ka neid, keda lugeja 
otseselt ära ei tunne, kuid kellel on siiski eeskujud?
Laias laastus on raamatus nelja sorti tegelasi. Esimese grupi 
moodustavad sellised tüübid, kelle puhul võib ehk väga 
tähele panelik silm märgata üksikuid vihjeid tegelikele isiku-
tele, kuid seda vaid juhul, kui suudetakse mõnest tunnusest 
kinni haarata ning tegelast selles võtmes jälgida. Kuna reegli-
na on need seosed prototüüpidega piisavalt ära lõhutud ja tei-
se keskkonda viidud, siis on selliseid lugejaid ilmselt vähe, kes 
kõik need seosed üles leiavad, aga kui neid peaks leiduma, 
siis avastavad nad enda jaoks nii mõnegi lõbusa kompu. Teise 
seltskonna moodustavad need kangelased, kelle osas on viide 
selgem, kuid reeglina on need isikud paigutatud sootuks teise 
keskkonda või siis on nendega seotud mõni lõbus üle võlli 
keeratud seik, millega nad oma päriselus kokku puutunud ei 
ole. Lisaks eespool mainitud tüüpidele on aga raamatus ka 
neid isikuid, kes tegutsevadki oma õige kodanikunime all. 
Neile endale tuleb see kindlasti üllatusena ja teeb lugemise 
veelgi lõbusamaks. Ja lõpuks on veel sellised tegelased, kelle 
puhul mingeid viiteid tegelikele isikutele pole, kuid see ei 
tähenda, et mõni lugeja neid ise ei leia, kui tundub, et mõni 
tüüp meenutab vägagi tema abikaasat või naabrimeest. 

Kriminaalselt 
naljakas raamat

– Mart Juur

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.90
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Politseinikepaar, kes kuritegu uurib, on ebatüüpiline. Ei ole 
nad hea ja halb politseinik ega nais- ja meesuurija. Kuidas 
need tegelased Sinu peas sündisid ja kes nad sellised on? 
Pean piinlikkusega tunnistama, et ma olen oma pikas elus luge-
nud vaid paari krimiromaani ja sedagi koolipõlves, kui ilmusid 
„Baskerville’ide koer”  ja esimesed Agatha Christie lood, ning 
reeglina ei vaata ma ka telekast krimiseriaale, ehkki omal ajal 
olen silmanud mõnd Poirot’ või Midsomeri mõrvalugu ja küllap 
veel mõnd Briti sarja.  Aga just see asjaolu, et mul krimi lugude 
vastu huvi puudub, tegigi minu jaoks kirjutamise huvitavaks, sest 
ma sain alustada täiesti puhtalt lehelt, ilma et selle žanri reeglid 
mind piiraksid. Leppisin iseendaga kokku, et ma ei uuri mingil 
moel, kuidas Eesti politseinikud reaalselt tegutsevad, vaid tulen 
lagedale omaenda fantaasiaga kriminaaluurijate argipäevast, mis 
paneb arvatavasti mõne reaalse politseitöötaja kas arusaamatu-
ses õhku ahmima või lõbusasti itsitama, sõltuvalt sellest, kas ta 
võtab kirjapandut tõsiselt või saab aru, et tegemist on lihtsalt ühe 
lõbusa looga.
 Mis puutub peaosalistesse, siis tahtsin, et klassikalise uurijate 
paari moodustaksid tüübid, keda pole arvatavasti olnud üheski 
senises krimiloos. Nii satuvadki kuritegusid uurima endine 
turva mees Samuel, kellest on olude sunnil saanud 42-aastaselt 
Eesti politsei nooreminspektor, ning ca 65-aastane kindla ilma-
vaatega vaneminspektor Sapiste, kelle kohta sahistatakse, et ta on 
politseiuurijaks saanud vaid seetõttu, et ta on politsei peadirekto-
ri Moskva stripibaaris pokkeris paljaks mänginud ning lubanud 
raha tagasi anda, kui ta saab politseiuurijaks, mis on olnud tema 
ammune unistus. Selle vägagi ebahariliku tandemi puhul on mul 
kahtlus, et paljudel lugejatel võib olla raske nendega samastuda ja 
neile pöialt hoida, kuna ajuti on nad tõelised tainapead või isegi 
tõprad. Aga samas meenutab nende tüüpide mõttemaailm üsna 
paljude eestlaste arusaama tänapäevasest maailmast ning vähe-

malt mulle endale tundub üks peaosaline ajuti üsna sümpaatne, 
mis ei tähenda, et talle ei tuleks mõnel hetkel vastu lõugu anda.

Lugeja jääb ilmselt pikisilmi ootama Sinu kirjanikutee jätku. 
Mis saab edasi?
See alles selgub, kuidas lugeja mu ilukirjandusliku debüüdi vastu 
võtab ja kas nad sooviksid minu kirjanikutee jätku. Kui peaks 
juhtuma, et see raamat lugejale tõesti meeldib, siis vaatan edasi. 
Mult on kõvasti nõutud elulooraamatu jätku, kuid selle kallal 
ma hetkel ei tööta, sest see pole minu jaoks piisavalt põnev. Ehk 
kunagi edaspidi. Aga kui ma peaksin lähemal ajal veel midagi 
kirjutama, siis pigem ikka mdagi sellist, mis üllataks nii mind 
ennast kui ka lugejaid. 

Milliseid töid-tegemisi algav hooaeg Sulle toob? 
Hetkel aitan kaasa „Eesti otsib superstaari” uue hooaja tootmi-
sele, sest endalegi ootamatult on minust aegade jooksul saanud 
Karl-Erik Taukari poolt teles esitatavate tekstide autor. Meie 
koostöö sai alguse eelmise superstaari saate ajal ning jätkus täna-
vu kevadel, mil ma kirjutasin stsenaariumit telemängule „Suur 
pühapäev”, mida Karl-Erik juhtis. Kaks korda on meie koostöö 
päädinud sellega, et Karl-Erik on tunnistatud aasta parimaks 
telesaatejuhiks. Teen omalt poolt kõik selle nimel, et ka kolmas 
kord ei jääks tulemata. 
 Lisaks teletööle astun igal hommikul üles ka raadiojaamas 
Retro FM, kus ma räägin juba viiendat aastat järjest tänasest päe-
vast popmuusikas ning ajuti pean külastama ka oma aiamaad, 
kus mul kasvasid sel aastal kolm kõrvitsat, üks suvikõrvits ja 
kaks kurgitaime ja kus ma korjasin nii palju musti sõstraid, et 
pidin elus esimest korda moosi keetma. Ehk jõuan mõnel päeval 
ka metsa seenele, sest pisikeste kuuseriisikate vastu pole mul 
midagi, nii nagu ka minu uue raamatu ühel peategelasel. 

Kui omal ajal oleks kriminaalpolitseis 
roima lõhutud sama lõbusalt ja 
humoorikalt nagu selles raamatus, poleks 
ma inspektorist edasi rühkinudki!

– Andres Anvelt

Ülimalt lõbus kriminaaljutt, mis kulgeb 
justkui kammiseljast piidena turritavate 
švejkilike lugude rütmis, jättes nüüdisaja 
poliitkorrektsuse nõuded muretult kõrvale.

– Ülle Madise

Värvika vaimukusega kirjutatud põnevik, 
mille ettearvamatusse süžeesse on eriti 
nauditaval moel pikitud ka Eesti elust 
tuttavaid tegelasi ja kirjeldusi.

– Anu Tali
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KLUBIRAAMAT
KATKEND RAAMATUST

Sapistet nägin ma esimest korda 2016. aasta mais, mil ma järjekordselt töökohta vahetasin. Ma olin töötanud paar 
aastat turvamehena keldribaaris, kus oli täitsa tore atmosfäär, kui jätta välja asjaolu, et koju said sa alles kell 
kuus hommikul, pärast seda, kui olid viimased laudades konutavad tüübid tänavale tõstnud ja neist maha jäänud 

klaasipõhjad ära joonud. Aga ühel heal päeval avasid suurärimehed teisel pool tänavat uhke pubi, panid aknale sildi 
Happy Hour, ning kahe kuuga olid meie kobedamad kunded kadunud. Lõpuks teatas mu ülemus Laur, et need kümme
kond õnnetut joodikut, kes on meie baarile truuks jäänud, ei jõua meid enam ära toita, mistõttu ta paneb poe kinni 
ning läheb tööle Tervise Arengu Instituuti. Tal oli seal ees üks sugulane, kes võitles alkoholiga, mida ma teinekord ka 
pealt nägin, kui too tüüp üle meie baari ukse astus ning end õhtu lõpuks maani täis jõi, mistõttu ma pidin ta autosse 
tassima ja Lasnamäele sõidutama. Lohistasin vennikese korteri ukse taha, andsin kella ja kui kuulsin teisel pool ust 
samme, panin ise trepist alla leekima, sest muidu oleks ta naine teada saanud, kus tema kallis kaasa oma nosu täis 
vedas. Seda viimast üritas mu boss võimalust mööda varjata – ikkagi sugulaste värk. 

Kui sai selgeks, et Lauri jutul on tõsi taga ning meie baar lähebki kinni, hakkasin vaikselt uurima, kuhu võiks minu
sugune tüüp end ametisse sokutada. Juhindudes Lauri pillatud vihjest, et keerulistel aegadel on tark minna riigi pal
gale, otsisin üles paar meie baari riigiametnikust baaskundet, et nende abiga endale sobiv tööots leida. Paraku polnud 
neist miskit tolku, sest kui nad olid minu poolt välja tehtud õlled ära joonud, teatasid nad tähtsa näoga, et „seda asja 
peab vaatama”, aga paraku ei jõudnud nad kunagi vaatamisest kaugemale.

Õnneks astus ühel õhtul baari sisse Pikk Hermann, kes oli oma hüüdnime saanud tänu sellele, et ta oli 2.14 pikk ja 
noorpõlves põrgatanud palli kuulsas Kalevi kossutiimis, mis mulle kui elupõlisele korvpallifännile jättis võimsa mulje. 
Ehkki Pikk Hermann polnud vist kunagi ametlikus mängus platsile saanud, hakkas ta pärast kolmandat kannu alati 
praalima, kuidas ta on koos Salumetsa, Tammiste ja Krikuniga trenni teinud, kusjuures millegipärast jõudis vana oma 
jutuga alati Anatoli Krikuni ilusa naiseni, kelle nimi oli Tatjana ja kes oli Estonia teatri baleriin. Esialgu ma mõtlesin, et 
Pikk Hermann ajab niisama plära, aga kui meil olid ükskord baaris peied ja Laur ütles, et „näe, see mees seal on Esto
nia teatri boss, kes vanasti laulis Vitamiinis”, sättisin ma end ürituse lõpus talle mantlit selga upitama ning mainisin 
nagu muuseas, et „kuuldavasti on teie teatris tantsinud ka Tatjana Krikun”, mille peale ütles mees naeratades: „Meil 
on tantsinud isegi Tiiu Randviir!” ja astus uksest välja. Nii et Pikal Hermannil võis isegi tõsi taga olla, kui ta mulle 
Kalevist ja Krikunist pajatas. 

Kuulanud mu mure ära, lausus mitmes ministeeriumis töötanud, kuid nüüd pensionipõlve pidav Pikk Hermann 
asjatundlikult: „Eurorahade juurde pääsemisest ära hakka isegi unistama – sealsed joped on vedanud oma äri ümber 
korraliku kaitseliini, millest sinusugune vennike läbi ei murra. Vaata parem politseisse, seal on kogu aeg kaadrist 
puudus ning minu teada on liiklusinspektoritel päris hea elu. Mõõdad tee ääres kiirust ja täidad riigi rahakotti ning kui 
nutikas oled, siis salamahti ka enda oma!”

Pika Hermanni jutt tundus loogiline, seda enam, et tema arvates oleks mu turvamehekarjäärist politseisse kandi
deerides kõva abi. 

„Mis abi see ikka on, ma ei saa ju püstolist elevandilegi pihta!” üritasin vastu vaielda, aga Hermann ütles, et tänas
test pollaritest ei oska keegi lasta ning sellest täitsa piisab, kui sa suudad end põõsaks maskeerida ja inimestele trahvi 
teha. 

Julgustatuna seesugustest teadmistest andsingi politseisse avalduse sisse ja teatasin, et tahan saada liikluspolit
seinikuks, aga pärast kõikvõimalikke ülekuulamisi ja teste öeldi, et liikluspolitseis kohti pole ning mul on valida kas 
kriminaalpolitsei või piirivalve. Ma ei hakanud pikalt kaaluma ja valisin kriminaalpolitsei, sest mida sa sellest piirist 
ikka valvad, kui teadjamad mehed arvavad, et see on üldse vale koha peal. Pealegi ei viitsi ma lõdiseda õues vihma käes 
selle nimel, et nabida kinni järjekordne külamees, kellel on autos kaks pudelit viina ja viis pakki suitsu üle normi.

Nõnda saigi minust, Samuel Pardist, vastu igasugust ootust kriminaalpolitsei nooreminspektor, ehkki ma olin tol 
ajal juba 42aastane. Eks ma algul pabistasin, et kuidas ma ilma kogemuste ja erihariduseta laipade ja mõrtsukatega 
hakkama saan, aga juhtivinspektor Palm rahustas mind maha: „Laipu on meie töös haruharva ning pealegi ei saada 
me teid kohe üksinda lahingutandrile, vaid paneme paari mõne vanema tegijaga, kelle kõrval saab kõik vajaliku aja
pikku selgeks.” 

Seepeale hingasin kergendatult ja lasin end ametisse määrata. 
Vaevalt olin ma oma töölaua taha istunud, kui tuppa astus tugevamat sorti vanamehenäss, kes, võtmata mütsi 

peast, vaatas mulle otse silma ja küsis: „Kas sina oled Part?” 
Loe edasi lk 8

Kõigi vahel, kes ostavad septembris klubiraamatu „Kus lendab part” 
loosime välja kolm krimisõbra raamatupaketti!

Pakett sisaldab:

Agatha Christie, Mõrv päikese all
John Grisham, Vahimehed
Henning Mankell, Hiinlane
Jo Nesbø, Kuningriik

Loosimine toimub 22. septembril.
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NATAŠA TANTS
Venemaa kultuurilugu
Orlando Figes
Inglise tunnustatud ajaloolase Orlando Figesi raamat „Nataša tants” annab 
paeluva ülevaate Venemaa kultuuriloost 18. sajandi algusest eelmise 
sajandi viimase veerandini. Laiaulatuslik ning erakordseid lugusid ja tegelasi 
kätkev teos äratab ellu pika rea pärisorjadest kunstnikke ja aristokraate, 
revolutsionääre ja pagulasi, vaimulikke ja vabamõtlejaid, ning selle haare 
ulatub Peterburi 18. sajandi hiilgusest stalinistliku propagandaajastuni, 
rahvakunstist Aasia šamaanide maagiliste rituaalideni, Puškini luulest 
Mussorgski muusika ja Eisensteini filmideni.
 Figesi raamatu pealkiri pärineb kuulsast stseenist „Sõjas ja rahus”, kus 
noor ja ilus krahvitar Nataša kuuleb rahvaviisi ning hakkab kohe vaistlikult 
selle rütmi ja samme tunnetades tantsima. Tolstoi näitab, et aristokraadid 
võivad olla küll suursugused ja välismaal hariduse saanud, kuid südames 
on venelased siiski venelased. Orlando Figes uuribki oma raamatus Nataša 
tantsu tähendust, neid sageli vastuolulisi impulsse ja ühiseid tajusid, mis on 
loonud maailma ühe kõige säravama kultuuri.

ORLANDO FIGES (snd 1959) on Londoni ülikooli Birkbecki kolledži ajaloo
professor. Ta on kirjutanud raamatud „Talupoegade Venemaa”, „Kodusõda” 
ja „Ühe rahva tragöödia”. Eesti keeles on temalt ilmunud „Sosistajad. Eraelu 
Stalini Venemaal”, „Saada mulle vaid sõna. Lugu armastusest ja ellujäämisest 
Gulagis” ja „Revolutsiooniline Venemaa: 1891–1991”.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Virve Krimm
712 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 51925

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

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

26.90

RAAMATUST LEIAD PEATÜKID:
* Euroopalik Venemaa
* 1812. aasta lapsed
* Moskva! Moskva!
* Talupojapulm
* Vene hinge otsimas
* Tšingis-khaani järglased
* Venemaa läbi nõukogude luubi
* Välis-Venemaa

Vassili Surikov, „Bojaarinna Morozova” (1884). Kõik näod maalis kunstnik Moskvas elavate 
vanausuliste järgi.

Figese jutustamise stiil on väga sujuv, 
teemad kasvavad üksteisest vabalt 
ja juhuslikult välja. Näiteks esimese 
peatüki neljandas alapeatükis: 
pärisorjateatri traditsioon – vene 
ooperi ja balleti sünd – aadlike 
argikombestik – paleede asendiplaan 
– saunaskäimise tava – salongi-
etikett – raamatute lugejaskonna 
eritlus – rahvuskirjanduse sünd – 
vene kirjakeele loomine.

Autori töö allikatega on eeskujulik 
ja imetlusväärne, järeldused kained, 
asjalikud ja vabad romantikast või 
idealiseerimispüüdest. Eestlasena 
võiks ju skeptiliselt suhtuda lääne 
uurijasse, kes võtab eesmärgiks luua 
pilt Venemaast. Arvame ennast – 
ajaloolise kogemuse najal – lääne 
inimestest paremini teadvat, mis on 
vene hing. Kuid Figesel on oskust 
märgata venelikkust kogu selle 
mitmekülgsuses.

Jaak Urmet 
Eesti Päevaleht Kultuur, 23.01.2004
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SITSIILIA LÕVID
Floriote perekonna saaga
Stefania Auci

Paolo ja Ignazio on kaks erakordselt tahtejõulist ja uhket venda, 
kes saabuvad Palermosse 18. sajandi lõpul väikese kaubapurjeka 
schifazzo pardal. Nad alustavad poeuberikust, käärivad käised üles ja 
töötavad varavalgest hilisööni, ehitades mõne aastakümnega võimsa 
impeeriumi, saades kuulsaks Marsala veini, tuunikalakonservide 
ja kiniinipulbri tootjate ja Sitsiilia esimeste vabrikute omanikena. 
Floriote lugu on lugu ühiskonna madalamate seisuste võitlusest 
monarhia ning oma aja ära elanud aristokraatia vastu, milles Floriod 
osutuvad võidukaks. Põneva perekonnasaaga taustaks on reaalsed 
ajaloolised sündmused alates Napoleoni sõdadest kuni 1848. aasta 
ülestõusudeni, mis haarasid kogu Euroopat, kaasa arvatud Mõlema 
Sitsiilia kuningriik, ja lõpetades Garibaldi maabumisega saarel 1860. 
aastal.

STEFANIA AUCI (snd 1974 Sitsiilias Trapanis) on hariduselt jurist, 
kuid juba ülikooli ajal katsetas ta kirjutamisega. Tema sulest on 
ilmunud teisigi ajaloolisi romaane, kuid „Sitsiilia lõvid” (2019) tõi talle 
laiema tuntuse ja Rhegium Julii preemia. Teos on püsinud edetabelite 
tipus üle aasta ja on tõlgitud 32 keelde. 2021. aasta mais ilmus 
romaanile ka järg „L’inverno dei Leoni” („Lõvide talv”).

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Cathy Laanela
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
432 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 52458

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

 

Cornwall, 1813. Rõskes üksildases koopas varastatud kraami 
all lebab hõbekarikas. Sellele graveeritud moto „Amor gig-
nit amorem”, armastus sütitab armastust, kummitab kaht 
peret, Poldarke ja Warlegganeid, kelle vahel valitseb ikka 
veel vaen.
 Ross ja Demelza ning auahne ja mõjuvõimas Sir George 
näevad oma lapsi langetamas otsuseid, mis mõjutavad 
kogu nende edasist elu. Napoleoni sõjad lähenevad lõpule 
ning Jeremyle ja Clowance’ile, nagu ka kõrgile ja küünilisele 
Valentine Warlegganile on see ärev ja otsustav aeg.

Filosoofiline, poeetiline, satiiriline ja kaunis raamat, mis kuulub 
kindlasti 20. sajandi suurteoste hulka. Kirjanik alustas romaani 
kallal tööd 1928. aastal, püüdes ühendada satiirilise groteski 
ja fatasmagooria käsitlusega Jumalast ja Saatanast. Algselt 
polnud romaanis ei Meistrit ega Margaritat, kuid jätkates 1931. 
aastal vahepeal katkenud tööd, lisandus sinna autobiograafi-
line Poeet, hiljem Meister. Praegu tähistab „Meister ja Mar-
garita” vene kultuuriteadvuses pea sedasama mis „Tristan ja 
Isolde” või „Romeo ja Julia”. Lugejateni jõudis see esmakordselt 
1967. aastal, 27 aastat pärast kirjaniku surma.

ARMU-
KARIKAS
Kümnes Poldarki 
raamat
Winston Graham

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
496 lk, kõva köide
145 × 200 mm

KOOD 52335

MEISTER JA 
MARGARITA
Mihhail Bulgakov

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Jüri Ojamaa,  
Maiga Varik
468 lk, kõva köide
150 × 205 mm

KOOD 20297

TAVAHIND 
16.60

KLUBIHIND

13.20
TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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KRIMINAALROMAANID

KADUNUD MEES
Jane Harper
Kaks venda, Nathan ja Bub, kohtuvad üle pika aja nende tohutuid karjavaldusi eraldava 
taraliini ääres üksildase tühermaa halastamatu päikese all. Perekonna valdust on juhtinud 
keskmine vend Cameron. Miski sundis teda kodust lahkuma, üksinda julmade loodusjõudude 
meelevalda. Vana hauakivi napp vari, mille juures vennad kohtuvad, on olnud Cameroni 
viimane lootus.
 Kodused, Cameroni abikaasa, tütred, ema, kauane sõber ja hiljaaegu palgatud 
seljakotirändurite paar leinavad Cameroni, aga tasahilju hiilivad kahtlused ja Nathan 
on sunnitud süvenema saladustesse, mida perekond pigem unustada tahaks. Miski oli 
Cameronile muret teinud. Valis ta vastust otsides oma surma? Aga kui mitte, siis keda 
kahtlustada sel üksildasel kõnnumaal, muust maailmast kaugel eemal. Ärev teadmatus ja 
Austraalia hirmuäratav pärapõrgu on taustaks haaravale ja pinevale peremüsteeriumile.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Malle Klaassen
288 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 52519

TÕELISED MÕRVAD
Aurora Teagardeni müsteeriumid 1

Charlaine Harris
Charlaine Harris on seni eesti lugejale tuntud Lõuna-Louisiana vampiiridest 
kõnelevate raamatute ja HBO telesarja „True Blood” põhjal. Ta on aga kirjutanud 
palju muudki ning telesari on tehtud ka tema kümnest raamatust koosneva 
Aurora Teagardeni sarja põhjal. 
 Sarja esimeses raamatus „Tõelised mõrvad” tutvustatakse lugejale Georgia 
osariigis asuvat Lawrencetoni, väikest linnakest, kus ei juhtu tavaliselt midagi 
erilist. Elu põnevamaks tegemiseks on selle elanikud organiseerinud Tõeliste 
Mõrvade Klubi, mille liige on ka raamatukoguhoidja Aurora Teagarden. Klubis 
analüüsitakse kunagi tegelikult toimunud mõrvu ja nende uurimist. Siis aga 
tapetakse klubi üks liige just samamoodi, nagu on sooritatud kuritegu, mida nad 
järgmiseks arutama pidid hakkama. Üsna ootamatult leiab Aurora end olukorrast, 
kus tal tuleb asuda mõrva lahendama.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Peeter Villmann
264 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 52304

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

MITFORDIDE MÕRVALOOD
Skandaal
Jessica Fellowes
Noor edumeelne londonlanna Louisa Cannon otsib oma õiget kohta ja kutsumust 
kahe ilmasõja vahelises kiirelt muutuvas maailmas, olude sund viib ta aga tagasi 
teenijaameti ning Mitfordide perekonna juurde. Raamatusarja järjekordses osas on Louisa 
tööandjaks Diana, Mitfordide vanuselt kolmas, kõige kaunimaks peetud tütar, kes on äsja 
täiskasvanuks saanud ja abiellunud ning naudib aristokraatliku seltskonna luksuslikku 
jõudeelu. Diana uue elulaadi juurde kuuluvad kõrgmood, restorani- ja teatrikülastused, 
reisid Pariisi ja Veneetsiasse ning läbikäimine oma ajastu suurkujudega, pillerkaari ei 
pidurda ka laste sünd, New Yorgi börsikrahhist alanud majanduskriis ega Euroopa üha 
pingestuv poliitiline olukord. Kui aga mitu sõpruskonna liiget järgemööda pealtnäha 
õnnetu juhuse tõttu sureb, on Louisa ja tema politseinikust sõber Guy Sullivan need, kes 
kahtlustavad, et mängus on kellegi kuri käsi, ning paljastavad mõrtsuka.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Sinissaar
280 lk, pehme köide, 145 × 203 mm

KOOD 52496

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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FANTAASIA

VIIMANE SOOV
Andrzej Sapkowski
Poola kuulsaim fantaasiakirjanik Andrzej Sapkowski kutsub meid oma 
muinasjutu  maailma ja tutvustab valgejuukselise Riivimaa Geralti, koletiste 
hävitaja saagat.
 Hiljem räägiti, et võõras oli tulnud põhjast, Köiemeistrite torni juurest. Ta 
polnud küll veel vana, kuid tema juuksed olid juba peaaegu täiesti valged. Mõõk 
oli tal rihmaga seljale kinnitatud. Valgejuukseline ilmus linna, sest oli lugenud 
kuninglikku läkitust, kus lubati kolm tuhat oreeni Wyzima elanikke kimbutava 
vampiiri nõidusest vabastamise eest.
 Kui vanasti ulusid metsades ainult hundid, siis nüüd võib kõikjal igasugu 
koletisi kohata, olgu see siis harilik libahunt, basilisk, verejanuline vampiir või 
vetehaldjas. Amforast kogemata vabastatud džinn aga võib muuta rahuliku linna 
elanike elu põrguks ja õudusunenäoks.
 Siin ei piisa tavalistest loitsudest ega haavapuust vaiast. Siin on vaja proffi. 
Nõidurit. Mõõga- ja maagiameistrit, kes valvab selles muinasjutumaailmas 
moraalset ja bioloogilist tasakaalu.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aarne Puu
288 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 52526

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

ETTEMÄÄRATUSE MÕÕK
Andrzej Sapkowski
See on Andrzej Sapkowski Nõiduri-saaga teine raamat. Nõiduri koodeks ei luba tappa 
lohet. Üldlevinud arvamuse kohaselt on lohe kõige ohtlikum ja kurjem koletis, kuid 
küttida tohib ainult kahvelsabasid, lendraisid ja lohesisalikke. Lohesid küttida ei tohi.
 Geralt ühineb kuningas Niedamiri korraldatud jahiretkega lohele. Ta kohtab 
trubaduur Jaskierit ja nõiatar Yenneferi. Jahiretkel osalevad ka rüütel Denesle Eyck ja 
kuus päkapikku Yarpen Zigrini juhtimisel. Lohe päevad on loetud.
 Sapkowski kujutab oma raamatus maailma, mis on täis monstrumeid, kus 
punutakse intriige ja möllavad tulised kired. Riivimaa Geralt esineb selles maailmas 
kord süüdistatava või kohtuniku, kord armukese, kord jälle ohvri või timuka rollis. 
Nõidur võitleb koletistega või püüab inimesi teistmoodi aidata.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aarne Puu, Kristina Uluots
344 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 52533

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

VÕLUV VÕRDSUS
Terry Pratchett
Nagu öeldakse, on kasin tarkus üsna ohtlik, aga pooltki mitte nii hull kui vohav 
rumalus.
 Viimane, millega võlur Drum Billet hakkama sai, enne kui Surma kondist kätt oma 
õlal tundis, oli saua üleandmine kaheksanda poja kaheksandale pojale.
 Tema ametivendade õnnetuseks, kes tegutsevad võlukunsti šovinistlikus, et mitte 
öelda misogüünses maailmas, ei vaadanud ta järele, kas kõnealune laps on ikka tõesti 
poiss.
 Kõik teavad, et niisugust asja nagu naissoost võlur ei ole olemas. Aga kui tegu on 
kord tehtud, ei saa keegi enam suurt midagi parata.
 Kettamaailma raamatuid võib lugeda vabas järjekorras, aga „Võluv võrdsus” on 
Nõidade sarja esimene raamat.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aet Varik
240 lk, pehme köide, kordustrükk, 143 × 200 mm

KOOD 52687

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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MITMESUGUST

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

KODUÕLU, TAAR  
JA KALI
Kuidas luua ja kuidas juua
Toivo Niiberg

Õlletegu ja sellega seotud 
traditsioonid on autorit saatnud 
juba varajasest lapsepõlvest 
peale. Hilisemas elus on ta palju 
reisinud, käinud läbi pea kõik 
Euroopa riigid, ning tajunud, 
kuidas ühe õllekannu taga võib 
istuda tunde, aga ka minuteid…

Kirjastus Atlex
112 lk, pehme köide, 210 × 210 mm
KOOD 620083

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

16.50

MINU KIHNU
Külas või külata
Mare Mätas

See raamat on meeletu ja 
kirglik armastuslugu, enne-
kõike ühe konkreetse kultuuri-
killu vastu, kuid ka pärimus-
kultuuri vastu üldisemalt. Kas 
sel saarel kihutavad mootor-
rattur-amatsoonid kujutavad 
endast Euroopa viimast mat-
riarhaati? Kas Kihnu kultuur on 
kaup, mis müümisel otsa saab, 
või pakub nõudlus hoopis uusi 
võimalusi edasi kesta, Kes 
üldse võib pärimuskultuuri 
müüa ehk kellele see kuulub?

PANE PAIKA OMA 
PIIRID
Enese taasleidmise käsiraamat
Nedra Glover Tawwab

Isiklike piiride kehtestamine 
tähendab oma ootuste ja vaja-
duste väljendamist nii oma perele, 
sõpradele kui ka töökaaslastele. 
Selgelt väljendatud piire on vaja 
selleks, et me omavahel suhel-
des teaksime, mida me ükstei-
selt ootame ja milline käitumine 
meile ei sobi. Üksteise piiridega 
arvestades pakuvad kõik erinevat 
laadi suhted meile palju rohkem 
rahuldust, me oleme õnnelikumad 
ja tervemad.

SERAFIMA JA 
BOGDAN
Vahur Afanasjev 

Saagalik romaan jälgib Peipsiveere 
külaelu arengut Teise maailmasõja 
lõpust Nõukogude Liidu kokku-
varisemiseni. Etnograafiliselt tõe
truul taustal rullub lahti traagiline 
lugu põlvkonnast põlvkonda kest-
vast kättemaksust. Paljude jaoks 
saabub maailma lõpp. Värvikate 
külainimeste elufilosoofia avamine 
põimub kriminaalfilmilikult köitva 
tegevustikuga, vanatestamentlik 
õõv rahvaliku huumoriga.

Kirjastus Petrone Print
271 + 16 lk, pehme köide, 130 × 190 mm
KOOD 605783

Kirjastus Pilgrim
Tõlkinud Kadre Vaik
320 lk, pehme köide, 140 × 220 mm
KOOD 099702

Kirjastus Vemsa
560 lk, pehme köide, 148 × 215 mm
KOOD 743865

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

NÕUANDEID 
OSTEOPOROOSI 
LEEVENDAMISEKS 
JA ENNETAMISEKS
Heike Höfler

See praktiline raamat annab  
nii harjutus- kui ka toitumis-
programmi: tasakaalustatud 
kaltsiumirikas toitumine on 
peamine tagatis, et luud oleksid 
kõrge vanuseni tugevad. Liiku-
mine aitab lihaseid üles ehitada 
ning füüsiline koormus tugev-
dab luid. Raamatus on esitatud 
spetsiaalsed harjutused, mida 
on lihtne kodus teha.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Kersti Kaljuvee
112 lk, pehme köide, 150 × 210 mm
KOOD 634462

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

15.50

ÕUNAKOOGID
Angeelika Kang, Lia Virkus

Lisaks muudele kasutusviisidele 
pakub armas kodune õun 
võimalusi ka kümnete eriilmeliste 
ja -maitseliste küpsetiste 
valmistamiseks. Käesolev raamat 
sisaldab valiku õunakooke, mis 
autorite meelest on aastate 
jooksul kogunenud retseptivaramu 
parimad, sealhulgas imelise 
õunastruudli. Usume, et iga lugeja 
leiab siit endale vähemalt ühe 
„selle õige”. 

Kirjastus Hea Lugu
96 lk, pehme köide, 165 × 200 mm
KOOD 646281

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

12.90
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VABADUSE TULEK
Kalle Muuli

Kalle Muuli kajastas ajakirjani-
kuna laulvat revolutsiooni, kõiki 
neid murrangulisi sündmusi, 
kus maa ja rahva saatus rippus 
sageli juuksekarva otsas. Nüüd, 
30 aastat hiljem kirjeldab ta 
isiklikele mälestustele ja arhiivi-
materjalidele tuginedes kõiki 
neid dramaatilisi ja värvikaid 
sündmusi, mis algasid 1987. 
aastal fosforiidi sõjaga ja lõppe-
sid 20. augustil 1991 Eesti riigi 
taastamisega.

Kirjastus Tulimuld
232 lk, kõva köide, 165 × 240 mm
KOOD 406588

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

16.50

PÄEWALEHE LUIGA 
Eesti esimese suure-
mõõtmelise ajakirjaniku 
vaimne pärand ja suguseltsi 
lugu

Luiga elutööks sai Päevaleht, 
mille vastutava ja pea-
toimetajana ta tegutses aastail 
1908–1934. Luiga juhtimisel lõi 
Päevaleht suuna, mida varem 
eesti ajakirjanduses ei tuntud. 
See oli demokraatlik erapooletu 
uudisajakirjandus. Päevalehest 
sai Eesti Vabariigi ajakirjan-
duse lipulaev, mida Luiga oma 
rahulikul ja tasakaalukal moel 
läbi paljude karide juhtis.

SUPELSAKSAD
Elu ja melu Eesti kuurortides 
kuni 1940. aastani

Heili Reinart

Saamaks aimu, kuidas täpse-
malt erinevates kuurortides kirev 
suvemelu käis, selleks tuleb 
supelsaksa jälgedes rännata läbi 
Tallinna, Kuressaare, Haapsalu, 
Pärnu ja Narva-Jõesuu suvede, 
abiks üle 200 arhiivifoto ning 
väljavõtte omaaegsetest ajalehte-
dest ja kaasaegsete mälestustest 
supelusetiketist, meelelahutustest 
ning paljust muust, millega tolla-
sed supelsaksad oma kuurordielu 
ilmestasid.

HELGI SALLO. 
ELULUGU
Anne Veesaar,  
Anneli Aasmäe-Pender 

Helgi Sallo on ühtviisi armas ja 
kohutav, imeline ja hirmutav. Ta 
on ka mustikatest lillade sõr-
mede ja päevinäinud kodukitliga 
Mamma, kes on valmis kõik oma 
hinge tagant ära andma. Teist 
nii vastandlikku inimest on raske 
leida! Rohked katkendid Helgi päe-
vikutest, mis selles, näitlejanna 80. 
sünnipäevale pühendatud raama-
tus esmakordselt avalikkuse ette 
jõuavad, tõendavad seda.

Kirjastus Tõnis Tiit
540 lk, kõva köide, 175 × 246 mm
KOOD 406120

Kirjastus Tänapäev
424 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 170847

Kirjastus Fookus Meedia
116 lk, pehme köide, 200 × 280 mm
KOOD 477616

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

KODUVANA 
TAIMEMAPP
Tove Jansson, Päivi Kaataja

Koduvana taimemapis on 
põnevat teavet ja enam 
kui 150 ilmekat joonistust 
Soome tavalisemate taimede 
kohta. Raamat tutvustab eri 
metsatüüpe ja muid kasvukohti, 
mille taimed on lehekülgedele 
koondatud vanade õppeplakatite 
kombel. Teos õpetab ka taimi 
kuivatama ning säilitama, ja 
sellest leiad tühje lehekülgi, 
kuhu enda kogutud taimeaarded 
talletada.

Kirjastus Hea Lugu
Tõlkinud Kairit Henno
112 lk, kõva köide, 227 × 294 mm
KOOD 646304

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

33 KÕNET
Toimetanud Marika Mikli

Eesti taasiseseisvumisest möödub 
sel suvel 30 aastat. Aastakümneid 
unistatud vabadusest on saanud 
reaalsus, ent see sunnib meid 
ühtlasi pidevalt küsima, kuhu ja 
kuidas edasi.
 33 Eesti inimest - presiden-
dist aasta põllumeheni ja kiriku-
õpetajast suurettevõtjani - pidasid 
2021. aasta maikuus Paide Teatri 
üleskutsel Paide keskväljakul 
kõne, milles otsisid Eestile sihti ja 
suunda.

Kirjastus Puänt
288 lk, kõva köide, 140 × 210 mm
KOOD 698208

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

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

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

METSKITS LEMBI JA 
VEREVENNAD
Jaan Rannap

Neljateistaastane Eedi läheb 
suvevaheajaks maale vanaisa 
juurde. Seal kohtub ta üle pika 
aja samaealise sõbra ja vere-
venna Madisega. Üheskoos avas-
tatakse mahajäetud talukoht ja 
sealtsamast leitakse ka lumivalge 
albiino metskits, kelle ema on 
maha jätnud…

Kirjastus Varrak
112 lk, kõva köide
145 × 200 mm

KOOD 50379

MINU SUURED KÜSIMUSED

Kus ma olin enne sündimist? 
Kas ma olen samasugune nagu 
teised? Kuidas teisi õnnelikuks 
teha? Mis on hea ja halb? 
Lapsed küsivad lakkamatult 
küsimusi kõikvõimalikel 
teemadel: perekond, sõprus, 
vabadus, tunded, täiskasvanute 
maailm …

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaidi Roots, Pille Kruus
160 lk, kõva köide
200 × 242 mm

KOOD 46501

MARU LUGU
Aarne Mägi

Kui üks kümneaastane poiss saab 
ühel päeval teada, et paljud asjad 
ei ole siin maailmas nii, nagu ta 
arvanud oli, siis võib vaid ette 
kujutada, mis temaga toimuma 
hakkab. See, mis juhtuma hakkab, 
on palju salapärasem kolmanda 
klassi poisi igapäevastest 
tegemistest. 

Kirjastus Varrak
132 lk, kõva köide
168 × 220 mm

KOOD 45511

MA OLEN TÜDRUK
Hayley Long

Tüdruk olla on suurepärane… aga 
mõnikord ajab see ka hulluks ja 
teeb nõutuks. Hea uudis on see, 
et sa ei pea puberteedi pilkasest 
pimedusest läbi minema omapäi. 
See raamat on otsekohene ja 
südamlik teejuht, mis on tulvil 
puhast tõde, toetust ja siseinfot. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Metsma
222 lk, pehme köide
130 × 222 mm

KOOD 40592

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
15.40

KLUBIHIND

5.00

SIBULAD JA ŠOKOLAAD
Andrus Kivirähk

Nende kaante vahelt leiad viis 
fantaasiaküllast lastenäidendit, 
mis sobivad hästi ka koolilaval 
või lasteteatris esitamiseks: 
„Sibulad ja šokolaad”, „Rikka 
õelusel pole piiri”, „Vapper 
keefir”, „Kakand ja kakand” 
ning „Hiired pööningul”.

Kirjastus Varrak
136 lk, kõva köide
145 × 200 mm

KOOD 39152

TAVAHIND 
12.50

KLUBIHIND

7.00

LASTE MÄNGUD
Charlotte Morin

Noored mänguhuvilised leia-
vad nõuandeid ja ideid parimate 
mängu paikade ja -võimaluste koh-
ta, et mängida kas üksi, kahekesi, 
väikese rühma või suurema selts-
konnaga. Autos või bussis, metsas, 
rannas, toas, aias, koolihoovis või 
sõprade pool. Raamatus on üle 90 
mängu.

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

KOOD 48024

KONNA MUSI
Andrus Kivirähk

Armas raamat väikelastele 
sellest, kuidas muinasjutt võib 
mõnikord toimida hoopis teisiti, 
kui raamatus kirjas. Kuigi konnast 
peaks printsess saama, kui teda 
suudeldakse, võib siiski juhtuda 
midagi täiesti ootamatut. 
Raamatust lendab läbi ka 
jõuluvana.

Kirjastus Varrak
32 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 26411

TAVAHIND 
11.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

9.00
Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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KUTSIKA KASVATAMINE
Kutsikast korralikuks koeraks

Tuire Kaimio
„Kutsika kasvatamine” on asjalik ja põhjalik nõuanderaamat, mille abil tuleb 
toime ka päris algaja koerakasvataja. Peatükkide kaupa käsitletakse koera 
kasvatamise ja koolitamise erinevaid perioode ja probleeme vastavalt koera 
iseloomule ja tõule.
 Millist koeratõugu eelistada? Milline koer sobib kõige paremini lastega 
perele? Kuidas rahustada koera, kui tal tuleb lõigata küüsi või teha 
raviprotseduure? Sellest raamatust leiab vastused neile ja veel paljudele teistele 
küsimustele, mis tekivad igal koeraga perel.
 
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anu Suoninen
270 lk, kõva köide, 168 × 220 mm, kordustrükk
KOOD 16542

PÕHJAMAA SEENED
Pelle Holmberg, Hans Marklund

Tegemist on informatiivse ja kergesti kasutatava, mahuka ja usaldusväärse 
teatmikuga seentest. Autorid annavad nõu, mida korjata ja mida mitte. Teavet 
illustreerib üle 400 värvifoto umbes 255 seeneliigist iga nurga alt ja läbilõikes. 
Nende abil näete, mismoodi teha vahet söögiseentel ja mürgistel seentel. 
Raamatus käsitletavad seened on jaotatud nelja rühma. Esimeses rühmas 
on n-ö algajate söögiseened, millel ohtlikud sarnased kaaslased puuduvad. 
Neljandast rühmast leiate söögiseened, mida võib kergesti segi ajada väga 
mürgiste seentega.
 Raamat esitab oma paljude fotodega tavalisest laiema pildi korjatud seente 
looduslikust muutlikkusest ja sellega suurendab nende õigesti määramise 
usaldatavust.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar ja Maarja Suvi
244 lk, poolpehme köide, kordustrükk
170 × 230 mm
KOOD 28262

TAAS SAADAVAL

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Olulised tunnused:
•    Kübara ülakülg on sooneline, värvus va-

rieerub punakaspruunist kollakaspruunini. 
Kübara serv on täiskasvanud viljakehadel 
õhuke ja ebaühtlaselt laineline või kähar. 
Kübara alakülje värvus varieerub hele-
kollasest oranžini ja see on tumedama 
pealis pinnaga tugevas kontrastis. Harune-
vad voldid pole selgesti märgatavad ja nii 
kindlapiirilised kui lehter-kukeseenel. 

•    Õõnes jalg on kollane või punakaskollane. 
Eoslava ja jala vahel ei ole tugevat värvi-
kontrasti.

•    Lõhn on iseloomulik, meeldivalt puuviljane. 

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

15.90

Kollakas kukeseen  Cantharéllus auróra 
Ladina keeles cantharellus ’peekrike’ ja aurora ’hommikuvalgus’.
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RISTSÕNAD 

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Kümnes Poldarki raamat. 

2. Terry Pratchetti fantaasiaromaan. 

3. Milliseid romaane meie klubiraamatu 
autor Olav Osolin ise ei loe?

4. Mis maa kultuurilugu käsitleb 
põhjalikult ja haaravalt Orlando Figesi 
raamat?

5. Põneva ja kõhedust tekitava romaani 
„Kadunud mees” autor.

6. Raadiojaam, kus Olav Osolin juba 
aastaid igal hommikul üles astub.

7. Aurora Teagardeni müsteeriumide 
sarja esimene raamat „... mõrvad”.

8. Poola kuulsaima fantaasiakirjaniku 
Sapkowski raamat, esimene „Nõiduri” 
sarjast.

9. Eesti esimene suur ajakirjanik, kelle 
elutööks sai Päewaleht.

10. Uusim raamat „Varraku 
ajaviiteromaani” sarjas.

11. Sooduspakkumises olev kogu 
maailmas ülipopulaarset aja 
planeerimise süsteemi tutvustav 
raamat.

12. Praktiline, rohkete fotodega määraja 
„Põhjamaa ...”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TERAV PLIIATS 
9/2021
Ristsõnaajakiri, milles 
on keskmisest rohkem 
kirjandust puudutavat 
ainest. Lahendajate vahel 
loositakse välja peaauhind 
100 eurot ja rohkelt 
tellimusi. Suurim auhind on 
5000 eurot!

Kirjastus Nuti Grupp 
36 lk, pehme köide 
145 × 210 mm
KOOD 780090

RUKKILILLE 
RISTSÕNAD
Rukkilille Ristsõnad on 
ainulaadne väljaanne, mis 
koosneb üksnes Skandinaavia 
tüüpi ristsõnadest ehk Eesti 
lahendajate lemmikristsõna-
dest, kus küsimused asuvad 
ruutude sees ning vastused 
kulgevad vasakult paremale 
ja ülevalt alla.

Kirjastus Nuti Grupp 
52 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780091

NUTI RISTSÕNAD 
9/2021
Nuti on mahlane kirss Eesti 
ristsõnatordil. Siit leiab 
tuttavaid Skandinaavia 
tüüpi ristsõnu, aga ka kõik-
võimalikke ristsõnalabürinte, 
krüptogramme, punaseid 
laternaid ja võtmemõistatusi, 
samuti ainulaadse lahenda-
jate lemmiku, Segasumma-
suvila.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
210 × 297 mm
KOOD 780092

NUTI LIHTNE 
RISTSÕNA 2
Nuti Lihtne on ajakiri kogu 
perele. Südamlikud ja kodu-
sed ristsõnad sobivad kõigile 
neile, kes ristsõnamaailmaga 
alles tutvuvad ja selles oma 
esimesi samme astuvad, kuid 
samuti ka kõigile vilunud 
ristsõnahaidele.

Kirjastus Nuti Grupp
36 lk, pehme köide
210 × 297 mm 
Kood 780093

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80

TAVAHIND 
3.20

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
2.30

KLUBIHIND

1.99

TAVAHIND 
3.00

KLUBIHIND

2.49

5000 €*
Aastaauhind 2021

9

9

Kas 
soovid 
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5000 
eurot!?

22 väga head 
ristsõna!H
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hoolt! 

 Lahenda!

 22. septembriks 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 augusti ristsõna õige lahendus oli „raamatusuvi”. Augusti ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Pilvi Kuusemäe Raplamaalt. Õnnitleme!
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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. september

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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SEPTEMBRI 
ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

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

Raamatust leiad 25 
klassikalist ja uut 
isiksuse kirjeldamise 
mudelit, testide 
päritolu tutvustu-
sed, testitulemuste 
detailse analüüsi.

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

KOOD 50263

GK – TEADLIKU 
TOITUMISE 
ALUSTALA
Raamat kaalulangeta-
misest ja glükeemilise 
kontrolli meetodist
Eva-Liisa Kaaristo,  
Ülle Hõbemägi

See raamat aitab 
omandada väiksema 
glükeemilise koormu-
sega toitumise võtted. 
Su organism saavutab 
taas tasakaalu!

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide
170 × 2220 mm

KOOD 43678

PAASTUGA TERVEKS
Kuidas elada tervena, 
puhastades keha ja hinge 
ravipaastuga ning toitu-
des tasakaalustatult
Natalia Trofimova

Paastumise kui ravimee-
todi kohta saab nende 
kaante vahelt uut infot 
nii see, kes on pidanud 
paastu pelgalt kaalu-
langetamise viisiks, kui 
ka kogenud paastuja. 

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide
168 × 215 mm

KOOD 24295

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randmaa

312 lk, pehme köide
140 × 200 mm
KOOD 48420

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.00
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MÄRGIPÄEVIKU MEETOD
Pea järge minevikul, korrasta olevikku, kavanda tulevikku

Ryder Carroll

See võimas eesmärkide püstitamise ja aja haldamise süsteem igale 
inimesele, kes püüab oma elu korrastada, on kogu maailmas tohu-
tult populaarne. Bullet Journal® kalendermärkmiku looja Ryder 
Carroll katsetas aastate jooksul väga paljude planeerimissüstee-
midega, mida võib leida internetist ja trükisõnast, aga ükski neist 
ei klappinud tema mõtlemise viisiga. Häda sunnil töötas ta välja 
märgipäeviku meetodi, mis aitas tal endal järjekindlalt keskenduda 
ja tõhusalt tegutseda. Kui ta hakkas tutvustama seda süsteemi 
ka sõpradele, levis see kulutulena. Vaid mõne aastaga sai märgi-
päeviku pidamisest tema hämmastuseks ülemaailmne liikumine.
 Märgipäeviku meetodi sisuks on „sihikindel eluviis”: 
tähelepanu hajutajate kõrvaldamine ning oma aja ja energia koon-
damine tõeliselt tähendusrikkale. Raamatus jagatakse ülekoor-
matud rööprähklejatele ja loovatele vaimudele nõu, kuidas pidada 
järge minevikul, korrastada olevikku ja kujundada tulevikku.


