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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

Kaarin Kivirähk

Kui isa on kirjanik 
Esinesin hiljuti Kuku raadio 
hommiku programmis ja läksin 
pärast seda kell 9 hommikul vane-
matele külla, kus isa teatas, et tal on 
Päevalehele juba artikkel kirjutatud ja 
päevatöö tehtud. 

See iseloomustab hästi minu 
suhet isa kirjutamistööga. See on 
tehtud juba enne, kui ma selle 
peale mõeldagi jõuan. Küll aga olen 
lõpmatuseni näinud isa lugemas 
teiste kirjutatud raamatuid. Vane-
matekodus on väga palju erinevaid 
raamatuid ning võib-olla sellest on 
mulle jäänud tunne, et raamatute 
seltskonnas on kuidagi turvaline 
olla. Isegi siis, kui mul pole kavatsust 
neid kohe või isegi mitte kunagi 
lugema hakata.  

Mäletan, et kuna oleme kõik peres 
suured Harry Potteri fännid, siis sai 
kunagi suure ärevusega oodatud just 
viienda osa ilmumist eesti keeles. 
Kui raamat käes, siis lugesime seda 
isaga korraga, nii et kui näiteks 
tema kuskil ära oli, siis sain mina 
raamatut lugeda, ja vastupidi. Kuna 
olin rohkem kodune laps, kasvas ka 
edumaa „Harry Potteri ja Fööniksi 
ordu” lugemisel. 

Ükskord aga läksin sõbrannaga 
kinno pikemat sorti filmi vaatama 
ja kui olin tagasi, sain aru, et isa on 
vahepeal Potteri raamatus minust 
mitmeid-mitmeid peatükke edasi 
jõudnud. See tähendas, et tema 
valduses oli rohkem infot selle 
kohta, kuidas edeneb Fööniksi ordu 
vapra vennaskonna mobiliseerimine 
Voldemorti vastu! Lõpplahendus oli 
muidugi rahumeelne, lugesin oma 
kinoskäiguga kaotatud peatükid 
järele ja jõudsime koos võiduka 
lõpuni. 

Aga sellist heitlust ühe raamatu 
pärast pole mul olnud ei enne ega 
vist tule ka tulevikus.

„Mälestused” illustreeris ja küsimustele vastas  
Anne Pikkov 
Milline oli teie esimene kokkupuude Andrus Kivirähkiga?
Kunagi 1990. aastatel otsustasin teha ülikooli lõputööks lasteraamatu. Olin pisut 
väsinud kogu graafilise disaini maailmast ‒ logodest ja linnagraafikast ‒ ja soovisin 
tegeleda ruumilise raamatu disainiga. Mulle oli silma jäänud Päevalehe huumori-
nurk, kus noor kirjamees Andrus Kivirähk esines väga värvika sõnapaletiga ja sooja 
huumoriga. Võtsin julguse talle kirjutada, et ehk teeks ta samasuguse hooga ka 
lastele ühe jutu, mis ei oleks nii traditsiooniline. Ma olen siiamaani väga tänulik, et 
ta võttis vaevaks sellisele soovile vastu tulla ja nii sündis jutuke ja hiljem ka raamat 
„Konna musi”. Hiljem lisandusid „Oskar ja asjad” ja mõni Tähekese lugu ka.

Milline „Mälestuste” lugu kõnetas kõige rohkem?
Mingi eriline nostalgia vajus mulle peale „Pööningu” lugusid lugedes. Kuidas iga 
meist maha jääv ese saaks rääkida oma loo. 
Oleks vaid oskus seda näha ja kuulata. Ja Andrus on osanud need vana aja killud 
rääkima panna nii, et su silme ees kerivad lahti personaalsed lood, nagu nad oleks 
just ainult sulle jutustatud. Pulmade peatükk oli ka muidugi lemmik! Kõik need 
tavalised kausid ja rosoljed on kangelasteks kirjutatud nii empaatilises võtmes.

Milline pilt teile endale kõige rohkem meeldib ja miks?
Ma võtsin julguse piltidesse naiivsust sisse lasta. See tähendab, et anatoomiliselt ja 
perspektiivilt on kõik need pildid kiivad ja logisevad. Aga oli tunne, et mälestustes 
me oleme oma mõttelaadilt alati natuke lapsikud, nii et olgu need pildid me silme 
ees ka natuke lapselikud. 

Milline Andruse raamat meeldib teile kõige rohkem?
„Mees, kes teadis ussisõnu” rändas pikalt peale lugemist minuga kaasas. Aga ka 
„Oskar ja asjad” jättis väga sooja tunde.

Kas loete palju ilukirjandust?
Jah, heade lugude lugemine või vaatamine on mõnus. Just selliste, kus lugu ei kulge 
punktist A punkti B, vaid kirjanik vaatab seda mingist oma isiklikust lähenemis-
nurgast. Viib sind seisundisse või annab mõttelõngaotsa kätte. Kui raamatut lugedes 
tunned ära selle mõnusa tõusulaine, mis kannab natuke maad edasi ka pärast 
raamatu sulgemist. 
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Viimane äraütlemise päev 
22. oktoober

Teenindus-
punktides

16.11

MÄLESTUSED
Andrus Kivirähk
Pööningul vedeleb ämblikuvõrkudesse mattunud vana 
lapsevanker. Inimesed on hüljanud selle kunagi nii 
šiki ja tarviliku sõiduriista, milles nüüd käib aeg-ajalt 
uinakut tegemas vaid hulkurkass. Ometi mäletab 
lapsevanker hästi oma hiilgeaegu ja pole kaotanud 
lootust parematele päevadele ...
 Kui loomad ja asjad saaksid inimkeeli kõnelda, siis 
millest nad räägiksid, millest mõtteid mõlgutaksid? 
Millest näiteks unistab hüppenöör? Või armunud 
orav? Või kaotatud kõrvarõngas? Mida oskaks meile 
pajatada muuseumis oma uue kodu leidnud Paul 
Pinna taskukell? Või Georg Otsa fotoaparaat? Või Jüri 
Krjukovi kikilips?
 Enamik raamatu 100 lühiloost on fantaasiaküllased 
ja lustlikud, kuid paljud seejuures kurva alatooniga ja 
mõtlemapanevad. 

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide, 165 × 235 mm
KOOD 52885

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

2020 
Hea lasteraamat („Anni asjad”) 

2017
„25 kauneimat Eesti raamatut”, diplom (Kadri 
Hinrikus. „Katariina ja herned”)
„5 kauneimat Eesti lasteraamatut”, diplom (Joel 
Sang. „Tulge eile meile”)
Hea lasteraamat (Kadri Hinrikus. „Katariina ja 
herned”)

2016
Hea lasteraamat (Triinu Laan. „Vana katkine kass. 
Vana katskinõ kass”)

2015
„25 kauneimat Eesti raamatut”, 2 diplomit (Andrus 
Kivirähk. „Oskar ja asjad”; Péter Dóka. „Lilla 
kuningatütar”)
„5 kauneimat Eesti lasteraamatut”, diplom, 
eripreemia tervikliku raamatu eest (Andrus Kivirähk. 
„Oskar ja asjad”)
Hea lasteraamat (Andrus Kivirähk. „Oskar ja asjad”)

2021 
Edgar Valteri nimeline illustratsioonipreemia.
Eesti lastekirjanduse keskuse ellukutsutud preemia 
antakse välja igal teisel aastal Edgar Valteri 
sünniaastapäeval 21. septembril. 
     Lastekirjanduse ja illustratsiooni ekspertidest 
koosnev žürii valis preemia laureaadi ja nominendid 
28 raamatukunstniku seast, võttes valikul arvesse 
viimase viie aasta jooksul avaldatud raamatud.
     Žürii esimehe Triin Soone sõnul on laureaat 
Anne Pikkov mänguline ja üllatusi pakkuv 
illustraator, kes tunneb ennast meisterlikult ja 
koduselt paljudes tehnikates. Tema sõnul on Pikkov 
nagu maskis kunstnik, kelle teost nähes kohe 
täpselt ära ei tunne, kes maski taga peitub.

TUNNUSTUS

Kes on Anne Pikkov?
Sündinud 1974. aastal 
Tallinnas. Lõpetanud 
1994 Eesti kunstiaka-
deemia graafilise disaini 
erialal. Seejärel töötanud 
reklaamibüroos Art-
miks / Ogilvy & Mather. 
Töötanud kümme aastat 
Eesti kunstiakadee-
mias avatud akadeemia 
juhatajana, alates 2015 
õppeprorektor. 
 Illustreerinud ja 
kujundanud raamatuid, 
teinud kaastööd ajakirja-
dele.
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P A U L  P I N N A  T A S K U K E L L

Mina olen Paul Pinna taskukell. Oh, küll ma meeldisin 
Paulile! Ta hoidis mind kogu aeg oma vestitaskus, päris 
südame ligi. Ja pidevalt vaatas! Võttis mu taskust välja, 
klõpsas kaane lahti ja vaatas. Iga natukese aja tagant! Nii hull 
oli minu järele. Ma pidin talle ikka tõesti ilus tunduma, et 
minu vaatamisest iialgi ära ei tüdinenud. Hommikul esimese 
asjana – vaatas mind.
 Tänaval vaatas, kõigi teiste nähes. Vahel külas mul oli 
täitsa piinlik, Paul ajab teiste inimestega juttu ja siis korraga 
võtab mu vestitaskust välja ja vaatab. Ma oleksin tahtnud 
talle öelda, et totu, kannata koduni! Mis sa siin võõraste ini-
meste ees... Aga ta ei saanud teisiti. No oli kõrvuni armunud 
minusse, ega teist seletust ei ole.
 Ega tema ise mulle algul erilist muljet ei jätnud. Täitsa 
tavaline mees, mitte mingi jalustrabav iludus. Aga see 
tema andumus ja pühendumus... See tema 
kirglik soov mind üha uuesti näha, see 
muutis ta mulle väga kalliks.
Alati oli hea meel, kui ta mind vaatas.
 Ja ma mäletan siiamaani, kui-
das Pauli süda tuksus. Ma olin ju tal 
vestitaskus, sealt kuulis väga hästi ära. 
Tuks-tuks! Tuks-tuks! See ei lähe mul 
kunagi meelest ära.

KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!

12. oktoobril 2021 ilmub Varrakus  
ja üle maailma J.K. Rowlingu uus 
lasteraamat „Jõulupõrsas”

Tegu on maailma ühe parima 
jutuvestja südantsoojendava ja 
haarava seikluslooga ühe lapse 
armastusest tema kõige kallima asja 
vastu, ja sellest, kui kaugele ta on 
valmis selle leidmiseks minema.  See 
on üksikteos, mis pole seotud  J.K. 
Rowlingu ühegi varasema raamatuga 
ning sobib lugemiseks 8+ vanuses 
lastele. Ülipopulaarse kunstniku Jim Fieldi lummavate 
illustratsioonidega „Jõulupõrsas” hakkab kindlasti kuuluma 
kogu pere klassikasse.

Raamatus on viis alajaotust:
• Lasteaed
• Park
• Pulm
• Muuseum
• Pööning

Vaatame 
raamatusse

Andrus Kivirähk on pannud kirja lood, mida jutustavad asjad.  
Need on naljakad, südamlikud ja nostalgilised. Sõna saavad 
ratastega part, päkapiku pea, võilill, pargipink, pruudiloor, viin, 
suusasaapad aga ka Voldemar Panso soni ja Jüri Krjukovi kikilips. 

Kai Aareleid esitleb Tallinnas ja Tartus 
oma uut romaani „Vaikne ookean” 

Värskelt ilmunud romaan „Vaikne oo-
kean” viib lugeja Tartust Tallinna, Peter-
buri, Helsingisse ja müütilise Lõunamere 
äärde. Ookean ühendab motiivina kõiki 
romaani lugusid, kus petlikult tüüne 
pinna alt võib paljastuda terve maha-
vaikitud elu oma hoovuste, süvikute ja 
hiidlainetega.
     Romaani Tallinna esitlus toimub 6. 
oktoobril kell 18 Kirjanike Liidu musta 
laega saalis. Autoriga vestleb Piret Kooli 
ja saksofoni mängib Villu Veski. 
     Tartu esitlus toimub 7. oktoobril kell 17.30 raamatupoes 
Biblioteek (Kastani 42). 

T U L E T Õ R J E A U T O

Mina olen tuletõrjeauto ja tavaliselt 
mängitakse minuga ikka põrandal 
– lükatakse hoog sisse ja siis ise 
tehakse suuga: „prr-prr-prr!” või 
„viu-viu-viu!”
 Sellepärast olin ma algul väga 
üllatunud, kui Kristjan viis mu lõuna uinaku 
ajal voodisse ja võttis kaissu.
 Ausõna, ma polnud veel mitte kunagi padja peale pääse-
nud! Või teki alla!
 Mänguauto koht on ikka mängunurgas. Aga Kristjan pani 
mu just nimelt padjale, oma pea kõrvale, ja sikutas mulle veel 
teki ka peale.
 Algul oli veidike imelik küll ja harjumatu. Auto jaoks on 
ju veider vedeleda rattad taeva poole! Justkui oleks teinud 
avarii ja kraavi sõitnud. Aga pikapeale hakkas täitsa meel-
dima. Sest ega siis Kristjan ainult üks kord mind kaissu ei 
võtnud, ta võttis iga päev! Mõnikord rääkis mulle sosinal 
unejuttu ka. Magama küll ma kunagi ei jäänud, mänguasjad 
ei maga. Aga huvitav oli kuulata ja mõnus oli padja peal 
pikutada. Nii kaua kui Kristjan lasteaias käis, käisin ma vaikse 
tunni ajal tal ikka kaisus.
 Mõnikord ta muidugi toitis mind mannapudruga ka, 
toppis seda mulle lusikaga kabiini. See mulle enam nii väga 
ei meeldinud, aga noh... olgu peale. Sõprade vaheline värk. 
Natuke putru on minu sees siiamaani alles, muidugi ammu 
kõvaks kuivanud. Ega pesemine ju ei aita, sa võid mängu autot 
kraani all lobistada palju tahes, päris puhtaks ei saa kõiki 
nurki ja soppe mannapudrust kunagi. Ja polegi vaja, las olla. 
See on ilus mälestus.

U
U

D
IS

E
D
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KLUBIRAAMAT

Raamatu lugusid saab ka kuulata
7. septembril jõudis teatri- ja muusikamuuseumis 
publiku ette Andrus Kivirähki audiolavastus „21 
mälestust”, kus Eesti teatri- ja muusikainimeste isik-
likud asjad räägivad oma lugu Eesti tuntud näitlejate 
häältega. 

Nii näiteks saavad meenutusteks sõna Voldemar Panso 
soni, Ants Lauteri mootorratas, David Otto Wirkhausi 
kornet, aga oma elukäigust pajatab ka hülge maost 
tehtud torupill.
 Audiolavastuse tekstide autor Andrus Kivirähk: 
„Muuseum on täis asju, suuri ja väikeseid. Need asjad 
on vanad ja neil on kuulsusrikas minevik – maestrod 
on neid tarvitanud, rahvakunstnikud käes hoidnud. 
Nad on pesitsenud oma peremeeste taskus või riide-
kapis, oma perenaiste diivanil või puhvetis. Mida kõike 
nad mäletavad! Kui nad ainult saaksid rääkida!
 Ja palun väga – nüüd on neil viimaks see võimalus! 
Ajaloolised esemed muuseumivitriinis avavad suu ning 
jagavad meiega oma hindamatuid mälestusi. Meenu-
tavad teatri- ja muusikamaailma suurkujusid, kelle 
majapidamisse neil oli kunagi õnn kuuluda. Kuulame 
siis ära, mida on neil öelda. Tere tulemast erakordsele 
ja seninägematule audioetendusele, kus sõna saavad 
need, kes tavaliselt vaikivad! Kusjuures ära märkima 
peab ka seda, et vanadele asjadele on lahkelt oma häält 
laenanud 21 tuntud eesti näitlejat. Aastad kuluvad ja ka 
need hääled saavad kord ajalooks. Ning muuseum on 
jälle väärtuslike eksponaatide poolest rikkam.” 

Kõigi vahel, kes ostavad 
oktoobri klubiraamatu 

„MÄLESTUSED”, loosime välja 
10 Eesti teatri- ja
muusikamuuseumi 

perepiletit!
Loosimine toimub 22. novembril

Andrus Kivirähki ninakarvade 
lõikaja
Mina olen Andrus Kivirähki ninakarvade lõikaja. Mart 
Juur kinkis mind Kivirähkile sünnipäevaks. See juhtus  
palju aastaid tagasi, Kivirähk polnud siis veel viis-
kümmendki. Aga Juur ütles, et varem või hiljem jõuab iga-
ühel kätte vanus, kus ninakarvad hakkavad kasvama ja siis 
olevat hea, kui ninakarvade lõikaja on omast käest võtta.
 Ja täpselt nõndaviisi see asi oligi. Esialgu oli mul tööd 
vähe. Kivirähk rohkem naljaviluks aeg-ajalt põristas 
minuga. Kuid siis hakkas karvu tasapisi juurde tekkima. 
Eks ma oma tegevusega kindlasti ka natuke stimuleerisin 
nina karvade kasvamist.
 Praegu on mul tööd parasjagu. Mitte just igal hommi-
kul, aga päris sageli paneb Kivirähk mind tööle. Ei taha 
mõeldagi, milline Kivirähk välja näeks, kui ta ninakarvu ei 
ajaks. Küllap oleksid juba parajad pintslid nina all.
Minu käest küsitakse sageli, milline on armastatud kir-
janiku Andrus Kivirähki nina seestpoolt. Ütleks, et päris 
tavaline, soe ja pime. Siis küsitakse veel, kas vastab tõele, et 
Kivirähki ninas kummitab. Vaime ega tonte pole mina seal 
küll mitte kunagi näinud. Ainult kolle mõnikord ja need 
kollid pole üldse hirmsad.
 Üldiselt pole mul põhjust elu üle nuriseda. Kivirähk 
hoolitseb minu eest hästi. Kui mul patarei tühjaks 
saab, paneb Kivirähk kohe uue. Mida muud üks lihtne 
elektriseade veel elult tahta võiks.
 Siiski olen end viimasel ajal tabanud mõttelt, et oleks 
huvitav kasvõi korraks väljuda mugavustsoonist, panna 
ennast proovile, leida uusi väljakutseid. Kas ma peangi 
ninakarvade lõikajaks jääma, kas minu saatus on algusest 
lõpuni ette määratud? Kivirähkil on koer, Robin nimeks. 
Küll sellel Robinil on  palju karvu. Ja mitte ainult ninas, 
vaid igal pool. Vaat kui mina saaksin Robinit pügada – oh 
sa poiss! Rohkem ma ei ütle midagi. Aga selline ongi minu 
salajane unistus, minu paleus ja suur ideaal: saada  koera-
karvade lõikajaks.

Monoloogi kirjutas üles MART JUUR 

Foto: Teet Malsroos/Õhtuleht/Scanpix

Kõigi vahel, kes ostsid augusti klubiraamatu 
„Lehman Brothers”, loosisime välja 3 × 2 
Draamateatri kinkepiletit. Riina Metsik 
Tallinnast, Aire-Piret Pärn Harjumaalt, Jaan 
Usin Viljandist – õnnitleme!
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TAIMNE TOIDULAUD
Ideid hommikusöögist magustoitudeni
Stina Zolotar
Küllap me kõik nõustume väitega, et köögiviljade söömine teeb tervisele 
head. Taimetoidud on äärmiselt mitmekülgsed ning toitvad. Selle raamatu 
kaante vahelt leiate ideid, kuidas erinevaid juur- ja puuvilju rohkem oma 
toidukordadesse kombineerida. Raamatus on üle 100 taimetoiduretsepti, 
mis pakuvad ideid hommikusöögiks ja kiireks vahepalaks. Leiate ka 
kergemate ning toekamate roogade retsepte, mis valmivad pannil, potis 
ja ahjus. Ei puudu ka magustoidud ja maiused, mis ei sisalda gluteeni ja 
valget suhkrut.
 Raamatu alguses on lühikokkuvõte soovitustest, millele peaks 
taimetoitlane tähelepanu pöörama, samuti nimekiri toiduainetest, mida 
võiks koju varuda, et kiirelt maitsev toidukord valmistada.
 Et olen ametilt arst ning läbinud toitumisnõustaja koolituse, siis soovin 
kõigile südamele panna, et väga paljuski sõltub tervis meie toidulauast.
 See raamat sobib ka neile, kes soovivad toituda gluteenivabalt.
 Proovige, katsetage, kombineerige, nautige!

Kirjastus Varrak
248 lk, kõva köide, 170 × 240 mm
KOOD 52892

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

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

RAAMATUST 
LEIAD PEATÜKID:

• Toitumisalased 
nõuanded

• Hommikusöögid

• Kerged ampsud

• Salatid

• Supid

• Pearoad

• Magustoidud

Olgu toit ravimiks ja 
ravimiks olgu toit. 

–Hippokrates

Roheline  
spargel  
mango- 
kastmega

Vaja läheb:
500 g rohelist värsket sparglit

Mangokaste (u 250 ml):
1 valmis mango, sellest 250 g viljaliha
100 ml vett
½ laimi mahl
1 tl Dijoni sinepit
natuke soola, pipart
2 sl taimset õli
serveerimiseks erinevaid salatilehti, 
pistaatsiapähkleid, mustikaid

Loe edasi lk 144

Stina Zolotar



10/2021    7

SURM ON EDASITEE
Pajatused paratamatusest
Jaan Tammsalu

Elu tahab elamist, surm suremist. Muretseda selle pärast, et kord sureme, 
pole põhjust. Enne surma saabumist on mõistlik elada aina elusamat elu.
 Sadu, isegi tuhandeid inimesi oma üle 33 aasta kestnud vaimulikutöö 
jooksul matnud Jaan Tammsalu oskab nõu anda, kuidas rahulikult ja 
väärikalt surmaks valmistuda ja lävepakust üle astuda. Surm ei ole lõpp.
 Raamatu on illustreerinud Reti Saks.

Kirjastus Varrak
208 lk, kõva köide
120 × 210 mm
KOOD 52731

KLUBI SOOVITAB

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.00

Teekond jätkub

Üks lugu räägib kuningast, kellele väga meeldis oma kuningakoja narr. 
Kuningas oli rännanud paljudes kuningakodades ja jälginud hoolega, 
millised on sealsed narrid. Ühel päeval tuli ta koju ja ütles oma narrile, et 
see on maailma kõige narrim narr. „Selle tõestuseks, et ma tõesti nõnda 
arvan, kingin ma sulle kullast narrikepi.” Aga ta lisas, et kui narr peaks 
leidma endast veel narrima narri, siis kingiks ta saua edasi.
  Läks palju aastaid. Kui kuningas oli surivoodil, lasi ta enda juurde 
kutsuda oma kõige lähemad, kaasa arvatud vana narri. Kuningas ütles 
neile, et ta on minemas ja jõud hakkab lõppema, aga ta tahab kõiki neid 
tänada koos veedetud aja eest. Eraldi pöördus ta narri poole ja tänas 
ustava teenimise eest, selle eest, et narr oli aidanud tuju üleval hoida 
kuningakojas temal ja paljudel teistel ka kõige süngematel aegadel. 
 Aga siis küsis vana ja kortsuline narr oma kuninga käest: „Mul on sulle 
ainult üks küsimus. Iga kord, kui sa oled päevaks, nädalaks või kuuks ajaks 
mõne teise kuninga juurde või mujale reisima hakanud, oled sa andnud 
meile käsud kätte, mida kõike sulle sinna kaasa panna. Sa oled alati 
ettevalmistusi teinud ja kõik su kaaskondlased on selles osalenud. Aga 
nüüd oled sa nii pikale teele kuningate Kuninga ette minemas – kas sa 
oled ka selleks ettevalmistusi teinud?” Kuningas jäi vait ja ütles viimaks: 
„Ei, selleks ei ole mul küll aega olnud. Kogu elu on olnud nii palju tähtsaid 
tegemisi, et selle peale pole olnud mahti mõelda.” Seepeale võttis vana 
narr oma värisevate kätega kullast narrikepi, mille kuningas oli kunagi 
talle kinkinud, ja pani oma valitsejale rinna peale. Ta vaikis, ei öelnud 
mitte ühtegi sõna. Ja need kaks meest mõistsid teineteist ilma sõnadeta. 
Kuningas vaatas seda keppi, vaatas oma narri ja mõtles ...
 Kas meie oleme kõige narrimad narrid, kui ei mõtle nende asjade 
peale? Selle peale, et meil tuleb kord siit minna? Tallinna Rahumäe 
kalmistul on üks lihtne hauakivi. Sellel on lahkunu nimi, sünni- ja 
surmaaeg ning lause „Siit algab igavik”. Ühel teisel surnuaial on kivisse 
raiutud kiri „Rändur, ära mõtle minu peale. Mina olen koju jõudnud. Sina 
oled veel teel”.
 Meie oleme veel teel. Kas koduteel? Surm ei ole lõpp. Surm on 
edasitee. Elutee ei lõpe surmaga. 

Jaan Tammsalu

„Surm on edasitee” ... Oluline raamat. Muidugi 
peab surmast rääkima, kui oled veel elus. Ei 
maksa pead liiva alla peita. Kuigi just suremise 
ajal sa pea sinna peidadki. Sõnas „surm” on 
hirmuäratav r-i põrin ja seetõttu püüad seda 
igavikuteele asumist kuidagi pehmemalt 
ja soojemalt sõnastada: teise ilma minek, 
lahkumine igaveseks, minemine inglite juurde, 
teisele kaldale, taevariiki, hingede maale.
 Enamikul inimestel, kes mõnda aega siin 
ilmas elanud, on kogemus mõne lähedase ja 
kalli inimese ärasaatmisest, matusest, leinast, 
kurbusest, tühjusetundest. Nii see on ja sul on 
vaja hingejõudu, et seda üle elada.

Anu Raud
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ILUKIRJANDUS

VAIKNE OOKEAN
Kai Aareleid
On nii palju, mida me oma vanematest ei tea. On nii palju, mida nad ei tea, et me teame.
2010. aasta. Mehe ja lapsega Neevalinnas elav Stella näeb kogemata pealt, kuidas talle 
külla sõitnud ema saab kokku mehega, kes tundub ähmaselt tuttav. Pilthaaval hakkavad 
Stella peas hargnema mälestused lapsepõlvest ja noorusest 1970. ja 1980. aastate Eestis, 
aga ka stseenid ema ja isa abielust, mille sile pind lasi toona ainult aimata, mis võib 
peituda sügavamal. Samal ajal püüab Stella lahendada omaenda kreeni kiskuva abielu 
võrrandit. Tema mehe Andersi ammune kirg on hispaanlaste esimene avastusretk Vaikse 
ookeani äärde. Omamoodi vaikse ookeani kaldal on elanud ka nemad kaks. Ookean 
ühendab motiivina kõiki romaani lugusid, kus petlikult tüüne pinna alt võib paljastuda 
terve mahavaikitud elu oma hoovuste, süvikute ja hiidlainetega.
 Olen teinud seda, milleks mind on kutsutud, ja nii see kord on, et kirjutaja jääb ikka 
süüdi. Alati leidub keegi, kes tahaks, et kirja oleks pandud mõni teine versioon tõest või – 
nagu ajalugu meile näitab – üldse mitte midagi. Me kõik oleme võidelnud ja mässanud, 
igaüks oma relvaga, ja vähemalt selles tuleb meie kohtumõistjatele au anda, et nad on 
õigesti taibanud: mitte mõõk ei ole kõige ohtlikum, vaid sõna.
 Kai Aareleid on saatnud maailma neli last, kolm romaani, kaks luulekogu, ühe 
novellikogu ning arvukalt ilukirjandustõlkeid hispaania ja soome keelest. Varrakus 
on varem ilmunud romaanid „Vene veri” (2011) ja „Linnade põletamine” (2016) ning 
novellikogu „Salaelud” (2018). Mitmesse keelde tõlgitud romaani „Linnade põletamine” 
ainetel kirjutatud näidend esietendus Eesti Draamateatris 2019.

Kirjastus Varrak
288 lk, kõva köide, 130 × 200 mm

KOOD 52434

HARALDI VILLA
Anne Kahk
„Haraldi villa” on kriminaalse süžeega lugu tänapäeva Eestist. Eradetektiiv 
Toom Bergile pakutakse tööd. Tal palutakse välja uurida, kes võis tappa jõuka 
leskproua uue mehe, sest juhtunus on väga palju kahtlast ning politsei ei ole 
selge tulemuseni jõudnud. Vähehaaval hakkab detektiiv aru saama keerulistest 
suhetest, mille keskmes on leskproua pärandiks saadud uhke maja, Haraldi villa.
Anne Kahk on eesti lugejatele eelkõige tuntud tõlkijana. Ta on eestindanud inglise 
keelest John Grishami, Ian Rankini, Gillian Flynni ja mitme teise kirjaniku teoseid. 
„Haraldi villa” on tema esikromaan.

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

KOOD 52328

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

PEEGELDUSED
Marcia Willett

Pärast abikaasa surma müüb 
Cara maha maja Londonis, 
sõidab Devonisse ja püüab 
teha mingeidki tulevikuplaane. 
Londonist põgeneb ka noormees 
nimega Cosmo. Elu on ilus, eriti 
pärast tutvumist Amyga. Aga 
kas Cosmo on üdini aus? Kooli 
lõpetanud Sam peaks astuma 
mereväelasest isa jälgedes 
aga ometi tunneb ta end üsna 
pidetult ...

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Lii Tõnismann
248 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
Sari „Varraku Ajaviiteromaan”
KOOD 52465

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TORMIHEIDE
Tove Alsterdal

Olof oli neliteist, kui ta tunnis-
tas üles teismelise Lina tapmise. 
Kakskümmend kolm aastat hiljem 
sõidab ta oma lapsepõlvekoju 
Põhja-Rootsis. Eest leiab ta jahi-
noaga tapetud isa. Ka politseinik 
Eira Sjödin on just saabunud tagasi 
oma lapsepõlvekoju, et emale 
abiks olla. Olofi isa mõrva uurides 
jõuab ta üha lähemale iseenda 
elule. Rootsi krimiakadeemia valis 
teose 2020. aasta parimaks Rootsi 
krimiromaaniks.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma
292 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 52502

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90
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KAKSIKPORTREE
Agneta Pleijel

On aasta 1969. Londoni 
galeriisse Oskar Kokoschka 
näitusele ilmub keegi noormees, 
kes tahab teada, kas kuulus 
kunstnik maaliks tema vanaema 
portree. Vanaema osutub 
Agatha Christieks ja portree on 
mõeldud talle 80. sünnipäevaks. 
Mõlemad vanad kunstnikud 
nõustuvad selle plaaniga 
vastumeelselt, kuid lähenevad 
teineteisele kuue maaliseansi 
jooksul.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Anu Saluäär
144 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 52694

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

BIRMA PÄEVAD*
George Orwell

Suurmeistri romaan esma-
kordselt eestikeelses tõlkes! 
Briti krooni mõjuvõim Birmas 
on hääbumas. Puidukaup-
mees John Flory tunneb üha 
süvenevat võõristust kohalike 
inglaste ja nende varjamatu 
igapäevarassismi vastu. Kaas-
maalastele on aga mõisteta-
matud Flory „ohtlikud vaated” 
ja sõprus tumedanahalise 
doktor Veraswamiga … Ent 
siis saabub linnakesse noo-
ruke inglanna Elizabeth ning 
Florys tärkab uus tarm. 

PETROVID GRIPI 
KÜÜSIS*
Aleksei Salnikov 

Lugu jälgib esmapilgul tavalise 
Jekaterinburgis elava perekonna 
tegemisi enne aastavahetust, kui 
kogu pere jääb korraga grippi. 
Tempokas ja teravmeelses stiilis 
kirjeldatakse esmalt argiseid 
sündmusi, kuni vaikselt hakkavad 
perekonna kohta selguma nende 
hobid ja märksa ebatavalise-
mad asjaolud, pisut müstilised 
ja kriminaalsed. Äsja jõudis meie 
kinodesse Kirill Serebrennikovi 
samanimeline film.

VÄIKE PRINTS*
Antoine de Saint-Exupéry

1943. aastal ilmunud ühtaegu 
lihtsat ja sügavamõttelist laste-
raamatut, mis arutleb üksinduse, 
sõpruse, armastuse ja kaotuse 
üle, on avaldatud sadades keeltes 
ja murretes ning müüdud küm-
neid miljoneid eksemplare. Seda 
peetakse tõlgituimaks ja loetui-
maks prantsuse raamatuks ning 
prantslased hääletasid selle ka 
20. sajandi parimaks prantsuse 
raamatuks. Tegemist on algselt 
2017 ilmunud uue tõlkega.

Kirjastus Postimees
Tõlkinud Maarja Maasikas
392 lk, pehme köide, 136 × 195 mm
KOOD 667125

Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Erle Nõmm
303 lk, kõva köide, 143 × 215 mm
Sari „Punane raamat”
KOOD 855926

Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Sirje Keevallik
144 lk, pehme köide, 154 × 210 mm
KOOD 851058

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
10.90

KLUBIHIND

9.50

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

GULLIVERI REISID*
Jonathan Swift  

„Gulliveri reise” on armastanud 
paljude põlvkondade luge-
jad alates teose ilmumisest 
1726. aastal ning lood Gulli-
veri rõõmudest ja äpardustest 
kuuluvad Swifti kestva pärandi 
hulka. Sellest väljaandest leiate 
kaks lastele sobivaks kohan-
datud Gulliveri reisi: „Teekond 
Liliputti” ja „Teekond Brob-
dingnagi”. Raamatus on ligi 50 
värvilist illustratsiooni, mille 
autor on austraalia kunstnik 
Robert Ingpen.

Kirjastus Pegasus
Tõlkinud Leo Anvelt
176 lk, kõva köide, 195 × 235 mm
KOOD 160268

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

ILM
Jenny Offill

Lizzie töötab ülikooli raamatu-
kogus ning vastab kirjadele, 
mis saabuvad kliimamuutuse- 
podcast’ile. Hingetohtri amet 
paistab Lizziele sobivat – ta on 
seda oma lahutatud ema ja eks-
narkomaanist vennaga piisavalt 
harjutanud. Ent kuidas säilitada 
vaimset tasakaalu ja lootust olu-
korras, kus inimesed valmistuvad 
üha meeleheitlikumalt maailma-
lõpuks? Teoses põimub hell osa-
võtlikkus sünge huumoriga.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triin Tael
160 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
Sari „Moodne aeg”
KOOD 50560

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

17.90

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

Tõlkinud Krista Kaer, 
Kaisa Kaer
240 lk, kõva köide
192 × 227 mm
KOOD 52243

HARRY POTTERI  
MAAGILINE AASTA
Lummav hetk igaks päevaks J.K. Rowlingu  
Harry Potteri romaanidest
J.K. Rowling

Lase Jim Kayl viia end maagilisele reisile …
J.K. Rowlingu armastatud Harry Potteri romaanide väljaanded Jim Kay 
illustratsioonidega on võlunud tervet põlvkonda. See suurepärane pilgeni 
maagiat täis köide ühendab valiku Kay ikoonilistest illustratsioonidest – 
sealhulgas ka ettevalmistavad visandid ja joonistused, mida pole varem 
nähtud – 366 unustamatu tsitaadiga Harry Potteri raamatusarjast. 
 Jälgi, kuidas vahetuvad aastaajad, tähista aastapäevi ja saa taas kokku 
lemmiktegelastega. Jim Kay võrratu võlukunst manab värvi, pliiatsi ja pikslitega 
esile maagilise aasta Sigatüükas. Naudi killukest Harry Potteri maagiat aasta 
igal päeval!

HARRY POTTER

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

FANTASTILISED ELUKAD JA  
KUST NEID LEIDA
J.K. Rowling
Tegu on Sigatüüka kooli raamatukogust pärit raamatuga kõigist 
fantastilistest olevustest, kes võlurite maailmas tegutsevad, ning nendega 
seotud juhtumistest. 
 Avasta võlumaailma metsikuid imesid raamatust, mille on koostanud 
kuulus magizooloog Newt Scamander. Raamatu luksusväljaande on 
illustreerinud Olivia Lomenech Gill.

Magizooloog Newton (Newt) Artemis Fido Scamander, snd 1897 a:  
„2001. aastal tehti mu raamatu „Fantastilised elukad ja kust neid leida” 
esmaväljaande kordustrükk kättesaadavaks mugudest lugejatele. Võlukunsti 
Ministeerium nõustus sellise pretsedenditu ettevõtmisega, et koguda raha Comic 
Reliefile, mugude ühele lugupeetud heategevus organisatsioonile. Mul lubati 
raamat uuesti välja anda üksnes tingimusel, et selles sisaldub väide, millega 
kinnitatakse mugudest lugejatele, et tegu on ilukirjandusliku teosega. Asjakohase 
eessõna nõustus kirjutama professor Albus Dumbledore.”

Kirjastus Varrak

Tõlkinud Krista Kaer
136 lk, kõva köide, 250 × 290 mm
KOOD 51697

31. märts
„Dobbyl ei ole isandat!” 
piiksus haldjas. „Dobby 
on vaba haldjas ja 
Dobby on tulnud Harry 
Potterit ja tema sõpru 
päästma!”

Harry Potter ja surma 

vägised, 23. peatükk, 

„Malfoyde mõis”

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

25.00

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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Aastail enne ja vahetult pärast kommunistliku korra 
kokkuvarisemist tähistasid eurooplased ja ameeriklased 
peaaegu kogu poliitilise spektri ulatuses seda sündmust 
kui suurt saavutust, ühise eesmärgi täitumist. Järgmiste 
aastakümnete jooksul aga eufooria kadus ja ühine eesmärk 
ähmastus, pead tõstsid äärmuslikud jõud ja varem tekkinud 
sõprussuhtedki katkesid. Tuntud Poola-Ameerika ajakirjanik 
ja ajaloolane Anne Applebaum, kes on eriti palju uurinud 
kommunismi ajalugu, vaatleb seda protsessi mõnevõrra 
ebaharilikust vaatenurgast, analüüsides viimaste kümnendite 
suurtesse sündmustesse haaratud inimeste käitumist ja 
motiive. Kui poliitiline olukord polariseerub, siis missugune 
pool valida? Kuidas peaks ajakirjanik, haritlane või poliitik 
reageerima autoritaarsete ja rahvuslike ideede järsule levikule 
oma kodumaal?
 „Demokraatia videvik” jälgib sündmusi originaalsel viisil, 
ühendades isikliku ja poliitilise vaatenurga.

DEMO-
KRAATIA 
VIDEVIK
Autoritaarsuse  
ahvatlev võlu
Anne Applebaum

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
192 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 52571

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

Pseudonüümi Hoia Ronk kasutanud Karl August Hindrey 
(1875–1947) oli oma aja tuntumaid ja värvikamaid 
kultuuritegelasi, kelle elutee langes suuresti kokku Eesti 
Vabariigi saatusega. Ehkki ta tahtis saada kunstnikuks, 
sai temast hoopis ajakirjanik, siis Eesti esimese 
pilkelehe koostaja, siis avaliku elu tegelane ja kirjanik. 
Kunstiga tegeles ta väikestviisi siiski ka. Hindrey osales 
aktiivselt Eesti Vabariigi loomisel, samuti Vabadussõjas. 
Nõukogude võim nägi temas oma surmavaenlast, 
mistõttu Hindrey oli sunnitud veetma viimased 
eluaastad valenime all Iru vanadekodus. Tema hauakoht 
oli pikka aega teadmata. Ka oli Nõukogude Eestis 
keelatud Hindrey loomingut avaldada. 
 Eesti Vabariigi taassünniga tõusis uuesti au sisse ka 
Hindrey. Tema teoseid hakati taas välja andma, kuid 
temast endast teati suhteliselt vähe. Nüüd on Mart Laar 
pannud kokku haarava elulooraamatu. 

HOIA 
RONK
Ühe konservatiivi 
elukaar. August 
Hindrey elu ja 
looming
Mart Laar

Kirjastus Varrak
256 lk, kõva köide
143 × 210 mm
KOOD 52564

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

EMOTSIONAALNE 
INTELLIGENTSUS
Miks võib EQ olla tõhusam kui IQ
Daniel Goleman

Intellekti imetlemise kõrvale on võim-
salt kerkinud teadmine, et sageli on 
kõige tähtsamad näiliselt ratsionaal-
sed otsused emotsioonidest juhitud 
kiire mõtlemise tulemused, nii et just 
olukorra emotsionaalse tähenduse 
mõistmine võib olla lahenduse otsi-
mise otsustav tegur. See raamat võiks 
huvi pakkuda kõigile neile, kes tahavad 
iseennast ja teisi mõistlikult, s.o tun-
deid arvestades juhtida.

VÕLUV SOOLESTIK
Kogu tõde ühe alahinnatud elundi 
kohta
Giulia Enders

Selles kõmulises rahvusvahelises menu-
kis on noor Saksa teadlane Giulia Enders 
võtnud nõuks lahti rääkida, kuivõrd 
nutikas ja võluv elund on inimese soo-
lestik ning mil moel see mõjutab meie 
heaolu. Enders selgitab humoorikalt ja 
kaasakiskuvalt, mida uut pakub medit-
siin ja kuidas me saame neid teadmisi 
igapäevaelus kasutada. Täiendatud 
väljaandes on ka peatükk soolestiku ja 
aju seoste kohta.

KAISULOOMAKIRG
Amigurumi tehnikas heegeldamine

Mari-Liis Lille

Raamatust leiad 20 kaisulooma hee-
geldamise õpetused, mis ühendavad 
endas jaapanipärase amigurumi tehnika 
ja Euroopas armastatud kaisukaru-
traditsiooni. Siin on midagi nii poistele 
kui tüdrukutele, beebidest kuni kooli-
lasteni. Kas oskad näiteks arvata, kes 
võiks olla Sasipea Siim? Või Ninatark 
Nelli? Raamatu kaante vahele piiludes 
saad selle järele uurida. Rõõmsat hee-
geldamist ja mõnusat kaisutamist!

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tiit 
Kõnnusaar
424 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 32818

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri 
Metsma
256 lk, pehme köide
130 × 200 mm
KOOD 42237

Kirjastus Varrak
200 lk, kõva köide
168 × 215 mm
KOOD 38896

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE VEELGI SUUREM VALIK RAAMATUID WWW.VARRAK.EE
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VARRAKU JUUBELIAASTA

SA LAHKUSID VARA
Tõestisündinud lugu armastusest ja 
alkoholist
Louisa Young

See on erakordse helluse ja 
kohkumatu aususega kirjutatud 
raamat autori hingeülendavast ja 
ülivalusast armastusest kirgliku, 
ainulaadse ja karismaatilise Robert 
Lockharti, võrratu pianisti ja heli-
looja, lootusetu alkoholisõltlase 
vastu. Nende katkendlik armastus-
lugu kestis kolm aastakümmet. 

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Malle Klaassen
424 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KOOD 51062

101 EESTI 
AJAKIRJANDUSPALA
Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste

Selle raamatu sisuks on lood 
eesti ajakirjandusest. Siin on 
lugusid ajalehtedest, ajakir-
jadest, tele- ja raadiosaade-
test. Kõneks tulevad kuulsad 
algatajad, institutsioonideks 
muutunud metuusalad ning 
suured üksikhetked. On lugusid 
ajakirjandusinimestest, aga ka 
ajakirjanduslikest nähtustest.

Kirjastus Varrak
223 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 44972

AASTATE JA KAUGUSTE TAGANT
Mälestused ja päevikukatked
Johannes Käbin

Käbini poeg Eduard on avalda-
miseks ette valmistanud isa palju 
kõmu tekitanud mälestused, millele 
lisanduvad ka väljavõtted Käbini 
päevikutest 1970. aastate lõpust 
kuni 1990. aastateni. Mälestused 
hõlmavad aega autori lapsepõlvest 
kuni 1950. aastateni.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Veronika Einberg
392 lk, kõva köide
140 × 200 mm

KOOD 48352

101 EESTI KULLASSEPATEOST
Anu Mänd

Raamatus ei ole esemeid mitte 
üksnes kirjeldatud, vaid jutusta-
takse ka lugusid sellest, milleks 
neid loodi ja mis puhuks kingiti, 
kuidas kasutati ja kaunistati, 
mida tähendavad neil leiduvad 
märgid ja sümbolid ning kuidas 
esemete omanikud või kinkijad 
end hõbeteostel jäädvustasid. 

Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide

160 × 210 mm

KOOD 44651

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.35

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.38

KLUBIHIND

5.00

JOOVASTATUD TAPMA
Peter Andreas

See on raamat meelemürkide 
ja sõja ammusest seosest. Joo-
vastid on tugevdanud sõdurite 
võitlusvaimu, ent ka tekitanud 
sõltlastest sõdureid; nende abil 
on rahastatud impeeriumide 
laiendamist, aga ka vastuhakke 
neile; pandud pukki valitsusi, 
kuid neid ka kukutatud.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kalev Lattik
320 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 50430

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

7.00

KUSAGIL MAAILMA LÕPUS
Silvia Pärmann

Rohkete fotodega reisiraamat 
viib ööd veetma ühe mungaga 
kloostrisse Põhja-Makedoonia 
mägedes; papaiamoosiga 
pannkooke sööma Myanmari; tiirule 
ümber kõrvakujulise järve Hiinas, 
matusepeole Sulawesi saarel; 
kloostrisse keset Valget merd ja 
veel hulka kaugetesse paikadesse.

Kirjastus Varrak
175 lk, kõva köide
160 × 210 mm

KOOD 51109

KÜLMA SÕJA LÕPP 1985-1991
Robert Service

Põhjaliku uurimistöö tulemusena 
on autor maalinud haarava pildi, 
kuidas Ronald Reaganil ja Mihhail 
Gorbatšovil ning USA riigisekretär 
George Shultzil ja NSV Liidu välis-
ministril Eduard Ševardnadzel 
kujunesid ootamatult lähedased 
suhted, mis tõi kaasa põhjalikud 
muutused kogu maailmas.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
720 lk, kõva köide
160 × 240 mm

KOOD 39190

TAVAHIND 
33.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

7.00

Kirjastusel Varrak on juubeliaasta.
Sel puhul iga kuu uus magus pakkumine!
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MITMESUGUST
TAROSKOOP 2022
Kirsti Timmer

See on minu viies raamat, minu 
kolmas Taroskoop. Mu kaks 
eelmist ennustusraamatut on 
osutunud ülipopulaarseteks, mu 
kodulehe külastatavus ületas 5,5 
miljoni piiri. Mida see näitab? 
Kui teed õiget asja ja teed seda 
südamega, siis jõuab su töö 
nendeni, kes peavad sellest lugu. 
Seekordne raamat on veel maa-
gilisem, veel rohkem müstilisust 
seletavam, ehk on sul sellest abi!  
- Kirsti Timmer

Kirjastus Jes
288 lk, kõva köide, 148 × 215 mm
KOOD 167022

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

20.90

PÄEVALIILIA
Madis Nurms

Raamat õpetab päevaliiliate 
eest hoolitsema ja neid 
aiakujunduses kasutama, 
ülevaate saab päevaliiliate 
vormirikkusest ja aretusest, 
sortide autasudest, ilusatest 
päevaliiliaaedadest ja paigust, 
kust tasub sorte tellida. Väga 
hea ja omapärane on sortide 
tutvustus – autor toob oma 
lemmikud välja nii värvitoonide 
kui ka põneva loominguga 
autorite kaupa, harivad 
lisalood selgitavad sordinimede 
tagamaid.

100 TOITU ÕUNAST
Aari Rõuk

20. sajandi alguses rajati Eesti 
taludes üha uusi viljapuuaedu. 
Tervislikest õuntest toitude 
valmistamine oli perenaistele 
aga veel pisut võõras. 
Kodumajandusõpetaja Aari 
Rõuk pani nende jaoks kokku 
retseptivaliku. Ta õpetab 
raamatus tegema õuntega liha- 
ja vormitoite, suppe, hautisi, 
putrusid, salateid, küpsetisi, 
magustoite, õunajooke ja 
-hoidiseid. Raamatu esmatrükk 
ilmus 1938. aastal. 

KUIDAS ALUSTADA 
INVESTEERIMISEGA
Kristi Saare

Praktiline käsiraamat, mis aitab 
samm-sammult oma rahaasjade 
üle kontrolli võtta, annab üle-
vaate investeerimisvõimalustest ja 
loob arusaadava ja selge ülevaate 
riskidest, hajutamisest ja mak-
sundusest. Raamat käib üksipulgi 
läbi finantsseisu kaardistamise ja 
korrastamise, hetkel väikeinves-
toritele kättesaadavad investeeri-
misvõimalused ja olulised punktid 
oma esimeste investeeringute 
tegemisel.

Kirjastus Hea Lugu
336 lk, pehme köide, 170 × 235 mm
KOOD 646397

Kirjastus Hea Lugu
120 lk, pehme köide, 120 × 180 mm
KOOD 646335

Kirjastus Asrai Capital
144 lk, pehme köide, 148 × 210 mm
KOOD 888771

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

23.90

POEETILISELT 
KORREKTNE
Mart Juur, Keiti Vilms, 
Contra, Oliver Lomp

„Kalambuur“ on sõnamäng või 
sõnamänguline nali, mis põhineb 
sõnade mitmetähenduslikkusel, 
samakõlalisusel või kõlalisel 
sarnasusel. Meie säravaimatel 
kalamburistidel on erinevad 
käekirjad: Contra ja Mart 
Juure tekstid on esmajoones 
humoorikad, Keiti Vilmsi 
kalambuurid otsivad lähedust 
luulega, Oliver Lomp kaldub 
sporti ja sotsiaaliasse. 

Kirjastus Poeetiliselt korrektne
634 lk, pehme köide, 115 × 170 mm
KOOD 889938

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

15.90

ALKEEMIA 
TAROSKOOP 2022
Katrin Oidra

Loe, millised muutused ootavad 
sinu tähemärki ees tervise, külluse 
ja armastuse teemal. Rikka-
lik ülevaade igale tähemärgile 
ilmub lugejate soovil juba teist 
korda. 2022. aastal jätkuvad juba 
alanud muutused. Aina enam 
saab selgeks, et igaüks on oluline 
ja kõigil on oma roll selles, kuhu 
me inimkonnana liigume. Katrin 
Oidra on tarokaartidega tegelenud 
veerandsada aastat. 

Kirjastus Alkeemia
160 lk, pehme köide, 148 × 200 mm
KOOD 164014

TAVAHIND 
10.90

KLUBIHIND

8.90

Selle lehekülje raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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SUUR EESTI SUDOKU 6
Kirjastus Nuti Grupp
84 lk, pehme köide, 125 × 210 mm
KOOD 780095

TERAV PLIIATS 10/21
Kirjastus Nuti grupp
36 lk, pehme köide, 145 × 210 mm
KOOD 780094

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Armastatud eesti autor, kelle uus romaan 
kannab pealkirja „Vaikne ookean”. 

2. Staažikas eesti vaimulik, kellelt on 
ilmunud sügav, lohutav ja mõtlemapanev 
raamat surmast.

3. ... kirjutas üles Andrus Kivirähki 
ninakarvade lõikaja monoloogi.

4. George Orwelli esmakordselt eesti keeles 
ilmunud romaan.

5. Tunnustatud tõlkija Anne Kahki 
esikromaan.

6. Eripakkumises olev klassikaline romaan.

7. Andrus Kivirähki raamatus jutustab teiste 
asjade hulgas oma loo ... taskukell.

8. Meie klubiraamatu lugudest on teatri- ja 
muusikamuuseumis tehtud ... 

9. Esmakordselt on eesti keeles  
ilmunud tsitaadi- ja pildiraamat  
Harry Potteri ... 

10. Sarja „Varraku ajaviite romaan”  
uusim raamat.

11. Oktoobri valikraamatu autor, arst ja 
toitumisnõustaja ... 

12. Sarja „Moodne aeg” uusima romaani  
„Ilm” autor.

13. Eesti kultuuritegelane, kelle pseudonüüm 
oli Hoia Ronk?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SEITSMEKÜMNE KAHE 
PÄEVAGA ÜMBER 
MAAILMA
LR 23–25 | 2021 |

Nellie Bly

Noor ajakirjanik Nellie Bly paistis 
Ameerikas silma paljude uuenduslike 
töödega. 1888. aastal pakkus ta The 
New York Worldi peatoimetajale välja 
idee sõita ümber maailma kiiremini 
kui Jules Verne’i romaani „Kaheksa-
kümne päevaga ümber maailma” 
kangelane Phileas Fogg. 1889. aastal, 
ajal, kui naiste reisimisele ilma 
saatjata vaadati väga pika pilguga, 
algaski see võidujooks ajaga, millele 
vaimustusega kaasa elati.  

OMA TUBA
Loomingu Raamatukogu Kuldsari
Virginia Woolf

Essee „Oma tuba” sündis kahest Virgi-
nia Woolfi ettekandest teemal „Naised 
ja ilukirjandus”, mille ta pidas aastal 
1929, kuid mis mõjuvad värskelt ja 
aktuaalselt ka täna. Ehkki tegemist ei 
ole ilukirjandusliku tekstiga, illustree-
rib see 20. sajandi üheks tähtsamaks 
modernistlikuks kirjanikuks tituleeritud 
autori oskust käsitleda oma kaasaja 
põletavamaid maha vaikitud probleeme 
elegantse vaimukusega, millest pee-
geldub Woolfi soov vabaneda mistahes 
jäigastunud mõõdupuudest, ilma et 
seejuures takerdutaks kammitsevasse 
ängistusse.

TAVAHIND 
5.50

KLUBIHIND

4.90

Kirjastus  
Kultuurileht
Tõlkinud Riina 
Jesmin
160 lk 
pehme köide
KOOD 486626

TAVAHIND 
5.90

KLUBIHIND

5.20

Kirjastus  
Kultuurileht
Tõlkinud Malle 
Talvet
104 lk , pehme köide
KOOD 616437

TAVAHIND 
6.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80

 22. oktoobriks 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 septembri ristsõna õige lahendus oli „mõrv hotellis”. Septembri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Tiiu Siidirätsep Sauelt. Õnnitleme!
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SUURE EESTI RAAMATUKLUBI AJAKIRI

Toimetaja: Mall Paas

Kaanefoto:  Eero Vabamägi/ 
Eesti Meedia/Scanpix

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. oktooberTALLINNAS:

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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OKTOOBRI 
ERIPAKKUMINE
Pakkumine kehtib, kuni raamatuid  jätkub!

JAANIMARDIKA 
TEE
Kristin Hannah

Kolmekümne aasta 
jooksul on Tully ja 
Kate teineteisele 
toeks, nende sõprus 
peab vastu kõigile 
katsumustele, kuni 
üks reeturlik tegu 
nad lahku viib.

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

KOOD 52182

TALLINNA TUME
Tavaliste inimeste 
väikesed nurjatused
Katrin Pauts

12 novellis uitab 
autor ringi Tallinna 
erinevates linnaosa-
des, vaatleb võõraid 
inimesi ning mõtleb 
neile külge sõgedaid, 
süngeid ja müstilisi 
lugusid.

Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide
130 × 200 mm

KOOD 50850

AS KÄTTEMAKS  
ON MAGUS
Jonas Jonasson

Raamatus tegutsevad 
süüdimatu kunsti-
kaupmees, erakordsete 
annetega ettevõtja, 
masaisõdalane, eksi-
teele sattunud ravit-
sejamees ja noorpaar, 
kellel on kõik põhjused 
kätte maksta.

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Papp
248 lk, kõva köide
145 × 203 mm

KOOD 51819

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Henno Rajandi

352 lk, kõva köide
143 × 200 mm
KOOD 49922

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

6.00

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.00
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MADAME BOVARY
Gustave Flaubert

Kloostrikoolis hariduse saanud ja populaarsete romaanikeste 
mõjul suurest armastusest unistav Emma võtab vastu külaarst 
Charles Bovary abieluettepaneku. Tema elu kauges kolkas 
tagasihoidliku mehe kõrval ei vasta kaugeltki neile romantilistele 
ettekujutustele armastusest, mis olid võinud raamatute põhjal 
kujuneda. Emma otsib lohutust kirglikust armusuhtest, sööstab 
meeleheitlikult ühest seiklusest teise…

 Ilmumisajal 1857. aastal mõjus romaan skandaalsena ja 
kaevati kõlblusnormide rikkumise pärast kohtusse. Tänapäev 
vaatab muidugi Emma õnneotsingutele mõistvamalt. 
Romantiliste unelmate ja halli argielu konflikt on aegumatu 
teema ja suure prantsuse stiilimeistri Gustave Flaubert’i (1821–
1880) romaan selle igavesti maailma kirjandusklassikasse kuuluv 
käsitlus.


