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KLUBIRAAMAT

OLGA KAJU on tuli- 
hingeline desserdikunsti 
austaja ja koolitaja, samuti 
magustoidu suunitlusega 
toidublogi Kaju Köök 
perenaine. Ta on õppinud 
mitme meisterkondiitri käe all 
nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks 
koolitustele Eestis, millega ta 
alustas 2015. aastal ja mis on 
üha populaarsemaks muutu-
nud, on ta teinud koolitusi ka 
Soomes.

See on raamat igaühele, kes soovib valmis
tada maitsvaid ja põnevaid kondiitritooteid 
– olgu need siis keerulised mitmeelemendi
lised tordid, maailmakuulus klassika, 

modernsed minidesserdid või lihtsalt mõnusalt 
rikkalikud küpsised. Siit leiab endale midagi nii 
kondiitrimaailmas esimesi samme astuv algaja kui  
ka edasijõudnud kondiitrikunsti huviline. Nende 
kaante vahele on koondatud ligi 80 desserdi ja 
olulisema kondiitritoote retsepti.

Ent tegemist pole pelgalt retseptide kogumikuga, 
vaid abimehega, mis aitab paremini mõista, mida ja 
miks on köögis vaja silmas pidada, et valmiks 
tõeliselt kaunis ja isuäratav dessert. Raamatus 
tutvustatakse ka toorainet ja töövahendeid ning 
jagatakse mitmesuguseid nippe, näpunäiteid ja 
sammhaaval õpetusi. Eraldi peatükki on koondatud 
nende elementide baasretseptid, mida võiks iga  
kondiitrihuviline osata – keedutainas, šokolaadi
kreem, lehttainas, keedukreem, besee jne.  
Just nendest elementidest moodustuvad põnevad 

tervikdesserdid, mille retseptid on 
raamatu lõpuosas.

Kirjastus Varrak 
288 lk, kõva köide 
170 × 230 mm
Kood 53257

KONDIITRIKUNST 
SINU KÖÖGIS
NÕUANDEID JA NIPPE KODUKONDIITRILE 
RETSEPTE ALGAJALE JA EDASIJÕUDNULE
Olga Kaju

KLUBIHIND

18.90
          TEENINDUS- 
            PUNKTIDES

17.01

TAVAHIND 
 26.90

KAARE SOVA, kes jäädvustas selle raamatu fotod,  
on ametilt toidufotograaf ja -stilist. Oma esimese 
toidufoto tegi Kaare 2009. aastal ja sestpeale on ta 
pidevalt täiendanud oma teadmisi ning lihvinud oskusi 
toiduvalmistamise, -stilistika ja -fotograafia vallas. 
Kõige rohkem naudib Kaare just dessertide pildista-
mist, sest ta on ka ise kondiitriks õppinud.

Olga koolitab Seikluskohviku koolituskeskuses nii Tallinnas kui ka Tartus  
(vt seikluskohvik.ee). Ta peab blogi aadressi olgakitchen.com.  Kõige operatiivsemalt  
saad tema tegemistel silma peal hoida facebook.com/kajukitchen.

Kõigi vahel, kes ostavad novembri klubiraamatu, 
loosime välja KOLM KOHTA OLGA KAJU KOOLITUSTELE. 
Võitjad saavad valida Tallinnas või Tartus ühe järgmistest koolitustest:
  makroonid,
  keeksid ja küpsised,
  šokolaad algajatele.
 

Loosimine toimub 15. detsembril
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UUDISED I TOIMETAJAVEERG

Suure Eesti Raamatuklubi ajakiri
Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto:  Annika Metsla
Teostus:  Menu Meedia
Aadress:  Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn
Telefon: 646 0218
E-post: raamatuklubi@serk.ee
www: www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB: EE701010220076013011

Kõigi vahel, kes ostsid septembris 
klubiraamatu „Kus lendab part”, loosisime 
välja kolm krimisõbra raamatupaketti.
Loosiõnn  naeratas  
järgmistele klubiliikmetele:
Ants Metusala Tallinnast
Eda Salujärv Viljandimaalt
Sirli Pihlap Põlvast

Põnevat lugemist!

Pime hingedeaeg on käes, 
tubasele olemisele ja 
raamatutele jääb taas rohkem 
aega. Seekordne klubiraamat 

aga on helge, rõõmus ja pidulik nagu 
valgus kiireke pimedas ajas. Ehk on see 
raamat esimene jõulu ootuse ja jõulu
tunde tekitaja. 
 Juba mõnda aega on toidumaailmas 
moes rääkida, et koostisosi tuleb lisada 
tunde järgi ja retseptidesse suhtuda 
loominguliselt. „Kondiitrikunst sinu 
köögis” aga pakub hoopis täpseid 
retsepte ning perfektseid töövõtteid, et 
igaühe käe all võiksid edukalt valmida 
magusamaailma tõelised klassikud. 
Sellist raamatut on oodatud!
 

„Kondiitrikunst sinu 
köögis” pakub täpseid 
retsepte ja perfektseid 
töövõtteid.

Nagu juba traditsiooniks saanud, on 
meie novembrikuu ajakiri tavalisest 
mahukam. Aasta lõpupoole on 
kirjastuste raamatusaagid alati kõige 
rikkalikumad ja suuremast valikust leiab 
loodetavasti igaüks ka jõulukingiks 
sobivaid raamatuid. Jõulukingid tasub 
tellida juba nüüd, et pühad oleksid 
tõelised pühad – rahulikud, mõnusad ja 
pingevabad. Et aega jääks perele, 
sõpradele ja kaunite kookide 
küpsetamiseks!

MALL PAAS

KLUBIRAAMATU 
„KONDIITRIKUNST SINU 
KÖÖGIS” ESITLUS  
toimub Tallinnas 9. novembril  
kell 17.30 kohvikus Roberts Coffee 
Noblessneris (Staapli 3-112). 

Autoriga vestleb Hannes Hermaküla, kohapeal 
valmivad hõrgud profitroolid ning kõigil 
huvilistel on võimalus autogrammi küsida.

VARRAKU E-KINKEKAART
Müügile on jõudnud Varraku e-poe kinkekaardid, mis on ideaalne kingitus 
raamatusõbrale. E-kinkekaart võimaldab kingituse saajal valida just selle 
raamatu, mis teda enim kõnetab.
 E-kinkekaardid on müügil erinevates väärtustes ja neid saab kasutada 
Varraku e-poes www.varrak.ee

Magusa- 
maailma 
klassikud

VALIKRAAMATU DAVID 
VSEVIOVI „ONU MORITZA 
SÕNARAAMAT“ ESITLUS  
toimub Tallinnas 11. novembril kell 17  
Vanalinna Rahva Raamatus (Pärnu mnt 10).

Autoriga vestleb Krista Kaer 
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KLUBIRAAMAT

Köögis
peab  
hea tuju 
olema
Klubiraamatu autor OLGA KAJU 
ütleb, et on loomu poolest 
pedant, kellele meeldib õpe-
tada, rääkida ja kondiitrikunst.

Mul on väga toimekas ema, kes 
kokkas kodus palju, ta kaasas ja 
julgustas alati ka mind ja venda. 
Minu esimesed mälestused ongi, 

kuidas ema küpsetab kaneelisaiakesi või 
keeruküpsiseid. Meie kodus valitses üsna 
range kord ja tööjaotus: naiste töö oli süüa 
teha. Pakk pelmeene pidi hädaolukorraks ikka 
sügavkülmas olema, aga kõik muu tuli endal 
teha – meespere oli nõudlik. Lapsepõlvest 
mäletan, kuidas ema tegi pilaffi ja mina sõin 
kõik liha seest ära, sest mulle maitses liha. 
Pärast sai ema isa käest riielda, miks ta ei 
pane toidu sisse piisavalt liha. No ja kartuli
salat ja ema meekook! Kui on mingi suurem 
pidu, siis palume siiani, et ema teeks oma 
meekooki. See on ja jääb alati tema teha!

Ülikooli ajal pidin aina rohkem süüa tege 
ma. Hakkasin uurima, miks asjad juhtuvad. 
Asutasin oma blogi. Sõbrad julgustasid. 
Alguses tegin soolast ja magusat, aga magus 
õnnestus paremini. Olen oma loomult pedant 
ja kondiitritöös ei ole suuri üllatusi. Sul on 
kaal, sa kaalud grammi täpsusega koostisosad 
ära ja kui on õiged töövõtted, siis õnnestub 
kõik alati. Kindlaid reegleid järgides on 
õnnestumise protsent väga suur. Minu ise 
loomuga sobib see hästi. Mida rohkem ma 
juurde õppisin, seda paremini küpsetised 
välja tulid. Rahvas hakkas nõudma ja ühel 
hetkel hakkasin juba koolitama. Ma ei saa 
öelda, et kondiitriala on minu kindel rada,  
aga see sobib mulle väga hästi. Õpetamine 
sobib mulle vist isegi paremini. Tahan suhelda 
ja omaette nokitsevat kondiitrit minust ei saa. 
Mulle meeldib õpetada, rääkida ja kondiitri
kunst! 

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. november
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KLUBIRAAMAT

Köögis peab olema hea tuju. Vahel on nii, 
et lähed kööki ja teed kõike täpselt retsepti 
järgi, aga ikka ebaõnnestub. Mõnikord lähen 
isegi õhtul varem magama, et ärgata vara ja 
teha tort valmis hea tujuga. 

PERE
Abikaasa Andresega kohtudes olin 17aas
tane.  Siis oskasin teha erinevaid suppe ja 
pajaroogasid, aga kokakunstiga ma teda  
ära ei võlunud. Koogid tulid meie ellu mõni 
aasta hiljem. Ta on inimene, kes kõiki mu 
ideid väga toetab ja kõiki mu kooke hea 
isuga sööb. Aga ta teeb ka palju sporti! 
Vahel ütleb küll, et on nagu prügikast, kuhu 
kõik peab ära mahtuma. Isegi kui ta riidleb, 
sööb ta need asjad lõpuks ikka ära. Nii et 
tänu temale (ja ta kõhule) on kogu mu hobi 
toiminud. See ongi meie tööjaotus: ma ise 
maitsen tükikese, aga edaspidine on juba 
tema teha. Kui kooki on liiga palju, siis 
jagab ta sõpradele. Kui abikaasat poleks,  
siis ma kindlasti poleks oma hobiga nii 
kaugele välja jõudnud. Mehena eelistab  
ta loomulikult soolaseid sööke. Kui oleks 
valida, siis valiks ta hea steigi või muu 
lihatoidu magusa asemel.

Tutvusime Olgaga maikuus, 
kui hakkasime koos raamatut 
tegema. Meil klappis kohe 
algusest peale, kuna oleme 
üpris sarnased. Olga on 
enesekindel, väga töökas ja 
organiseeritud. Tema 
sihikindlus on imetlusväärne. 

Kõige raskem oli tulla toime 
pingega. Ühel päeval sai 
teoks ka minu suurim hirm: 
fotoaparaat lõpetas tööta-
mise ja olin sunnitud laenama 
võõra tehnika. See oli paras 
katsumus.

Kõige keerulisem oli pildistada läikivaid 
koogikesi, sest nende pinnalt jäid näha nii 
laelambid kui ka fotograaf ise. Kõige 
mõnusamad olid saialised, sest neid võis 
julgelt liigutada ja sättida, ilma et midagi 
kogemata katki teeks.

Mul vedas, sain maitsta kõiki raamatus 
olevaid desserte. Need olid super head, 
ausalt! Pikemalt mõtlemata teeksin kohe 
šokolaadi-kirsiprofitroole. Mulle endale 
tundus söögi tegemine pikka aega tüütu 
kohustusena, aga ühel hetkel avastasin 
Nami-Nami kokandusportaali, kus aastaid 
tagasi korraldati iga kuiseid kooskokkamisi. 
Need olid väga inspireerivad ja minu 
suhtumine muutus täielikult. 

 

Olga sihikindlus on imetlusväärne
Minu järgmine töö ongi 24 vahvat 
retsepti ja meisterdamisideed 
Nami-Nami traditsioonilisse 
jõulukalendrisse.

Fotograafiat ja küpsetamist 
ühendab loomingulisus.  
Mida rohkem harjutad, seda 
ägedamad kunstiteosed 
valmivad, olgu siis köögis  
või fotostuudios. Oma töös 
klientidega pean tihti sama-
moodi „retseptis” näpuga järge 
ajama nagu küpsetades, et kõik 
nõudmised ikka fotole jõuaksid ja 
sünniks isuäratav pilt. 

Mul on rakenduslik kõrg- 
haridus teenindusjuhtimise 
erialal ning kaks kutseharidust: 

hotelliteenindus, kondiiter. Fotograafia huvitas 
mind juba lapsepõlves, kui käisin seebikarbiga 
looduses samblikke pildistamas. Rohkem 
hakkasin sellega tegelema siis, kui alustasin 
toidublogi kirjutamist aastal 2009. 

Mulle meeldib küpsetada siis, kui selleks on 
tuju ja piisavalt aega. Siis naudin iga liigutust ja 
võin isegi ahju ees istuda ning vaadata, kuidas 
kook küpseb. Erilised lemmikud on pohla- 
karamelli kringel, puuviljakeeks ja jõulude ajal 
minipiparkoogid. 

Viimane kööginipp, mille kasutusse võtsin, on 
see, et tühjaks pressitud laimid ja sidrunid ei lenda 
kohe prügikasti, vaid hõõrun nendega ka kraani-
kausi puhtaks. Veidi soodat lisaks ja särav, värskelt 
lõhnav kraanikauss garanteeritud!

Olgal ja Andresel on 
kolm last: Katarina (4), 
Paul (2) ja Elli (9 kuud). 
Pildil on isa koos kõige 
väiksemaga.

Kaare Sova 
fotograaf
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KLUBIRAAMAT

Meie lapsed armastavad makroone. 
Naljakal kombel meie abikaasaga enam 
makroone ei söö. Võibolla on meie mõõt 
saanud täis? Me oleme ranged vanemad, 
nagu ka minu vanemad olid ranged. 
Magusat saavad lapsed korra päevas, 
enamasti pärast lõunaund. Kui see on 
makroon, siis nad saavadki ühe, mitte 
rohkem. Kui lasta neil valida, siis minu 
kookide asemel võivad nad vabalt  
valida kommi.

Kuna lapsed on meie ühine projekt, 
siis on täiesti tavaline, et minu koolituste 
ajal toimetab abikaasa näiteks nädala 
vahetusel nendega kolm päeva üksi.  
See ei ole talle kunagi probleem olnud. 

Lapsed saavad väga hästi aru, kui ma 
teen tööd. Kui ma teen tellimust, siis nad 
ei puutu midagi ja lähevad köögist ära. 
Meil on kodus kolmekilosed šokolaadi
kotid, aga nad ei käi neid puutumas.  
Nad teavad, et need on minu tööasjad. 
Kui valmistan perele süüa, siis püüan 
neid julgustada – nii nagu minu ema 
mind kaasas. Et neil oleks julgust  
köögis toimetada. 

RAAMAT
Esimest korda pakuti mulle raamatut 
teha juba oma neliviis aastat tagasi, aga 
ma ei olnud selleks siis veel valmis. Kui 
eelmisel aastal kirjutati mulle Varrakust, 
siis tundus õige hetk. Olin lõpetamas 
oma senist töölepingut ja kohekohe 
sünnitamas oma kolmandat last ja 
tundus, et laste kõrvalt jääb aega enese 
teostuseks. Eks olin ju varemgi raama
tust mõelnud, aga nüüd kõnetas idee 
mind kohe. Retseptide osa koostamine 
oli väga äge! Mul oli palju abilisi. Kokka 
sin väikse beebi kõrvalt, ema käis last 
hoidmas. Kõige raskem oli kõik pärast 
kokku kirjutada, eriti teooria osa, sest 

Pühendunud  
kondiiter
Pille Petersoo
Nami-Nami peakokk

Tean Olgat juba üle kümne 
aasta. Tutvusime Nami-Nami 
kaudu, kus siis mujal. Meile 
mõlemale meeldib hea toit ja lapsedki  
on enam-vähem sama vanad, suhtleme  
nii toidu- kui ka lasteteemadel. 

Olga on väga särtsakas, särav, pühendu-
nud ja julge ja need iseloomujooned on  
ka tema küpsetistes täitsa tunda.

Mõnikord tuleb uhkemaid kooke 
küpsetada, sest iga kord ei saa ju Olga 
käest tellida, kuigi ta elab minust kümne-
minutilise autosõidu kaugusel. Nii et 
kindlasti leiab tema „Kondiitrikunst”  
minu riiulis oma koha. 

kondiitrimaailmas on palju koolkonda
sid, retsepte on miljoneid. Keedutaina 
kohta võib leida tuhandeid erinevaid 
õpetusi. Kindlasti keegi arvab, et keedu 
tainast tohib segada ainult puulusikaga, 
mitte spaatliga jne. Mõtlen siiamaani, 
kas oleksin võinud veel midagi juurde 
kirjutada, aga 300 lehekülge on juba 
niigi mahukas raamat. Üritasin jääda 

selle juurde, mis on kõige tähtsam ja 
vajalikum. Ilmselt mõtlen veel 30 aasta 
pärast sellele, et oleks võinud mõnes 
retseptis veel kümme grammi ära 
muuta. Olen ju pedant ja mingid asjad 
jäävad mind elu lõpuni kummitama. 

Iga elu on unikaalne ja elus ma endale 
eeskujusid ei võta. Kui ma tahan, siis 
töötan Euroopa bussireisidel giidina,  
kui tahan, siis kirjutan kokaraamatu, kui 

Nii valmivad makroonid. 

Eks olin ju varemgi 
raamatust mõelnud, 
aga nüüd kõnetas  
idee mind kohe. 
               - Olga Kaju

tahan, siis korraldan üritusi. Elu on liiga 
lühike, et seda kellegi teise järgi elada. 
Kondiitrimaailmas seevastu on palju 
eeskujusid, keda ma jälgin sotsiaalmee
dias, koolitustel. Nad annavad inspirat
siooni, et olla ise veel parem! Mul on 
kodus päris palju kondiitriraamatuid, 
mida ma olen tunde lehitsenud, pilte 
imetlenud. Muidu aga olen suur 
kriminullide lugeja.    

Kirjastus Varrak 
288 lk, kõva köide 
170 × 230 mm
Kood 53257

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. november
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VALIKRAAMAT

Keldrit koristades leidis 
DAVID VSEVIOV juhuslikult 
karbitäie paberilehti, millel 
talle mõeldud õpetussõnad 
ja tegutsemisjuhendid 
tulevikuks.

David!

Vot  
nii on 
lood, 

Kes oli onu Moritz? 
Onu Moritz oligi onu Moritz. Ta pidas 
erinevaid ameteid ning sõnaraamatut 
koostades tugines paljuski töökohtades 
kogetule. Mina mäletan teda lühemat 
kasvu, kiilaka, kergelt tüsedusele 
kalduva mehena. Moritzasse suhtusin 
ma suure sümpaatiaga, kuigi vahete
vahel muutusid tema õpetlikud didakti
kasse kalduvad monoloogid tüütuks. 

Kas „Onu Moritza sõnaraamat”  
on mõtteline järg raamatule  
„Elulugu. Kaks esimest nädalat”?
On ja ei ole. Teos on täiesti omaette, 
kuigi onu Moritz reaalse persoonina  
on raamatute ühendusnöör.

Sõnaraamat lõpeb T-tähega.  
Kas on lootust, et kunagi ilmub  
välja kast, kus sees paberid  
sõnadega sealt edasi?
Uue kasti ilmumise kohta on raske 
midagi öelda. Ka antud kast tekkis 
kuidagi nagu ilmutis. Ma polnud kunagi 
varem selle olemasolu märganud.

Viimase aja lugemiselamus? 
Lemmikraamatuid on palju, ei oska 
ühtegi esile tõsta. Vahel olen lugenud 
mõne autori, näiteks Mihhail Bulgakovi 
kõik kättesaadavad teosed järjepanu 
läbi. Viimase aja lugemiselamus on 
peatselt eesti keeles ilmuv Jevgeni 
Zamjatini antiutoopia „Meie”.   

Kuigi Berta sündis juba tsaariajal, kuulu- 
tas ta igal võimalusel, et on eestiaegne 
proua ning vaatamata uuele ajale ei 
kavatse oma harjumustest loobuda.

„Neid kotlette, mida tänapäeval igal 
pool pakutakse, ei hakka ma põhimõt-
teliselt sööma,” ütles ta kord minu 
emale, kui oli ühel pühapäeval meile 
ootamatult külla saabunud ning 
märganud köögilaual suurt klaaskaussi 
äsja praetud kotlettidega.

„Kas siis tõesti on nii keeruline,” jätkas 
ta minu ema hämmingut ignoreerides 
„küpsetada neid piima soustis? Jahu, 
võid ja piima peaks teil ometi leiduma. 
See on ju elementaarne. Üks supilusikas 
jahu ja enam-vähem sama palju võid, 
ning hoiate tulel, kuni omandab  
kreemja värvingu. Siis juurde klaas 
piima, ja las keeb nii seitsme minuti 
jagu. Läheb kotlettidele peale. Mina 
teen veel sellise süvendi ja raputan 
riivitud juustuga üle. Vot see on 
eestiaegne kotlet!  
Meil küll teistsuguseid ei söödud!”

Monoloogi lõpetanud, istus Berta 
laua taha ja teatas, et täna ta võib teha 
erandi: „Aga ainult seetõttu, et eesti - 
aegsete kotlettide maitse on mul 

INSEKT

niikuinii suus. Seda ei suuda kustutada 
mingi nõukogude kotlet.”

Sellist agressiivset Bertat polnud ma 
varem näinud. Tavaliselt oli ta väga sõbra- 
lik, ja alati tõi mulle midagi kaasa, öeldes: 
„Moritz – spetsiaalselt sinu jaoks.”

Üks ebameeldiv komme tal muidugi  
oli – ta kippus mind kogu aeg kallistama  
ja suudlema. Kuid see oli enne sõda.  
Selle poolest on ta nüüd rahunenud.

Kui ta oli vähemalt kolme kotletiga  
isukalt ühele poole saanud, kurtis Berta,  
et kõike on jäänud vähemaks, ainult 
insekte on juurde tulnud.

„Keda?” küsis minu ema imestunult. 
„Putukaid,” vastas Berta. 
Insekt ongi putukas. 

ONU MORITZA 
SÕNARAAMAT
David Vseviov

„Onu Moritza sõnaraamatut” võib 
nimetada ilukirjanduslik-dokumentaal-
seks fiktsiooniks, milles segunevad 
reaalsus ja väljamõeldis. Tegemist on 
David Vseviovi perekonnasõbra „onu 
Moritza” koostatud ning juhuslikult ja 
tagantjärele autori kätte sattunud 
niinimetatud sõnaraamatuga, mille 
eesmärgiks oli jagada Davidile õpetus-
sõnu ja tegutsemisjuhendeid tulevi-
kuks.

Kirjastus Varrak 
256 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
Kood 52977
 

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

23.90

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

MICHELANGELO
Tema monumentaalne elu
Martin Gayford

Michelangelo elul olid 
kolossaalsed mõõtmed. 
31aastasena peeti teda 
Itaalia parimaks kunstni

kuks; ammu enne seda, kui ta ligi 
90aastasena suri, oli laialt levinud 
arvamus, et ta on kõigi aegade suurim 
skulptor või maalikunstnik (tema 
vaenlaste meelest aga ülbe, tahumatu, 
petisest ihnuskoi). Aastakümneid töötas 
ta Euroopa igimuutuvas sündmuskesk
mes, ajal kui liiguti renessansiajastust 
vastureformatsiooni. Tema teoste kohta, 
mille hulka kuuluvad Sixtuse kabeli 
laemaaling, „Viimne kohtupäev” kabeli 
altariseinal ja marmorist hiiglane 
Taavet, saab harva öelda, et need on 
väikesed või kergesti teostatavad. Nagu 
antiikmütoloogia kangelastel – näiteks 
Heraklesel, kelle kuju tegi Michelangelo 
noorpõlves –, oli ka tema elu  
täis jõukatsumisi ja vaevu. Martin 
Gayford on oma raamatus kirjeldanud, 
mis tunne oli olla Michelangelo ning 
kuidas muutis Michelangelo jäädavalt 
meie ettekujutust selle kohta, milline 
võib olla üks kunstnik.   

Daniele da Volterra,  
„Michelangelo  
portree”,  
1551–1552

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aldo Randmaa 
600 lk, kõva köide 
160 × 240 mm
KOOD 52298

„28. novembril külasta-
sime taas Sixtuse kabelit 
ja lasksime neil avada 
meile galerii, sest sealt on 
lagi lähemalt nähtav. 
Galerii on üsna kitsuke 
ning me pressisime end 
sinna mõningase rasku-
sega ja ohutundega – kõr-
gust kartvatel inimestel 
oleks soovitatav jääda 
madalamale –, aga 
meistriteos, mis avanes 
meie pilgule, enam kui 
korvas selle. Praegu olen 
ma Michelangelost nii 
vaimustatud, et olen 
kaotanud igasuguse isu 
looduse järele, sest ma ei 
oska seda vaadata 
geeniuse pilguga, nagu 
tema seda tegi.”

– GOETHE  
2. detsembril 1786 Roomas

„Haarav raamat, 
kaunilt jutustatud, 
autor valdab tohutut 
uurimismaterjali 
täielikult.” 
 - Philip Hensher, Mail on Sunday

KLUBIHIND

27.90

TAVAHIND 
34.90

Raamat jõuab poodidesse novembri teisel nädalal.
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AJALUGU

EDUARD  
ALVER
Tema aeg ja inimesed
Siim Kallas

Eduard Alver (1886–1939) oli mõju-
kas advokaat, Eesti Vabariigi esimene 
politsei ülem ning lühikest aega ka 
Kaitsepolitsei Peavalitsuse ülem. Ta oli 
aktiivne Läänemaa omakaitse tegelane 
ja Eesti Kaitseliidu ülem Vabadussõja 
ajal.

„See on jutustus Eesti Vabariigist ja 
nendest episoodidest, sündmustest ja 
protsessidest, millega otse või kaudselt  
oli seotud minu vanaisa Eduard Alver. 
Tegelaste seas on terve hulk Eduard 
Alveri kaastöötajaid ja ajaloolisi isikuid, 
kellega ta ühel või teisel viisil kokku 
puutus. Selle kirjatöö eesmärk ei ole 
võistelda tõsiste ajalooliste uurimus-
tega. Võiks öelda, et see on ajaloo ja 
poliitikaga tugevasti läbi põimitud 
publitsistlik jutustus, kuid ajalugu  
see pole ja kunst(ilu)kirjanduseks ei  
söanda seda samuti nimetada.”
 Siim Kallas

Kirjastus Varrak 
392 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 52311

Seltskond Haapsalus kohviku Ateena trepil. 
Teises reas vasakult teine dr Hans Alver.  
1924. Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

1945. aasta 1. mail kell 10.26 teatas Hitleri 
järeltulijaks määratud suur admiral Karl 
Dönitz raadios füüreri surmast. Tema 
sõnutsi oli juht tapetud „viimse hingetõm-
beni kestnud võitluses bolševismi vastu”. 
Natsiliidri lahkumisest sai kogu maailmas 
otsekohe tähtsaim uudis. Mõistes, et kõik 
on läbi, ületas viimane maaväe staabiülem 
kindral Hans Krebs 1. mail 1945 Berliinis 
rindejoone, et asuda läbi rääkima 
relvarahu, Dönitzi valitsuse tunnustamise 
ja selle üle, et säiliks see pisike Kolmanda 
Riigi jäänus, mis oli Saksamaa purustatud 
pealinnast veel järel. Ta ütles Vene 
kindralile Vassili Tšuikovile, et ta on 
volitatud teatama Hitleri enesetapust, mis 
oli toimunud eelmisel päeval. Kuid liitlaste 
kokkulepitud poliitikale truuks jäänud 
Tšuikov nõudis tingimusteta alistumist. 
Naasnud heitunult oma peakorterisse,  
tegi ka Krebs enesetapu – nagu veel sajad 
natsiametnikud, ministrid, kindralid ja 
riigiteenistujad nendel viimastel sõja- 
nädalatel ja -kuudel. Samal ajal avaldas 
Punaarmee, püüdes ennast kaitsta 
süüdistuse eest, nagu oleks võimaldatud 
natsijuhil hooletuse tõttu pääseda, oma 
ajalehes Krasnaja Zvezda teate Hitleri 
enesetapu kohta. Kuid mõni nädal hiljem 
rääkisid NSV Liidu juhtkonna edastatud 
teated sootuks teistsugust lugu.

KAS HITLER PÕGENES  
BERLIINI PUNKRIST?

Käsitus, et juhusel ei ole ajaloos kohta,  
et kõik toimuv on kurja plaanivate inim- 
rühmade salasepitsuste tagajärg, on  
sama vana nagu ajalugu ise. Ent 21. sajandil 
levivad vandenõuteooriad üha laiemalt, 
ammutades jõudu internetist ja suhtlus-
meediast ning saades kannustust „tõe- 
järgse ajastu alternatiivsetest faktidest”.

Selles raamatus uuritakse põhjalikult  
viit väidetavat vandenõu, mida nii 
ajaloolased kui ka konspiroloogid on  
seni käsitlenud eraldi: 
1.  juudid sepitsesid vandenõu  

inimkonna allutamiseks; 
2.  Esimese ilmasõja lõpul lõid sotsialistid 

ja juudid Saksa armeele noa selga;
3.  natsid süütasid võimu haaramiseks  

Riigipäevahoone; 
4. Rudolf Hess lendas Suurbritanniasse 

Hitleri korraldusel, et esitada rahu- 
tingimused, mille Churchill maha  
vaikis; 

5.  Hitler ei surnud 1945. aastal Berliinis,  
vaid elas veel pikki aastaid Lõuna- 
Ameerikas.

Cambridge’i ülikooli emeriitprofessor  
Richard J. Evans näitab neid väiteid  
meile uues valguses ja paljastab  
mõned üllatavad ühisjooned.

NATSID JA VANDENÕUTEOORIAD
Kolmas Riik ja  
paranoilised kujutelmad
Richard J. Evans

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kalev Lattik 
272 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 53189

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

21.50

TAVAHIND 
26.90
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UUS EESTI ILUKIRJANDUS

Ilmar 
Taska:

intervjuude ja tehisintellekti abil uuesti 
elavaks muuta ja nendega intiimselt 
kodus kohtuda. Raamat algas ideest, aga 
elu uued avastused ja tendentsid pakku 
sid piisavalt inspiratsiooni haaravaks 
süžeeks, mis kujunes välja kirjutamise 
käigus. Me elame aina isoleeritumat elu 
ja need firmad, kes meile nii elamusi, 
informatsiooni kui ka tellimusi koju 
toovad, on saanud tohutult rikkaks.  
Nad ka kontrollivad ja tsenseerivad 
meile kättesaadavat informatsiooni. 

Kas lapsepõlvekodus oli palju 
raamatuid? Millised on viimase  
aja lemmikud? 
Raamatuid oli palju. Osa isegi nahk
köites, mida mu vanaisa kunstnik 
Eduard Taska sõbrad olid kuskil 
peitnud, kui vanaisa küüditati. Need 
raamatud tundusid eriti kaunid. 
Vanaema armastas mulle ette lugeda nii 
„Kalevipoega” kui ka „Oliver Twisti”. 
Ehk oli lemmik „Tom Sawyer”, aga tal oli 
palju võistlejaid. Praegune lektüür on 
elu sunnil põhiliselt dinosaurustest ja 
karudest. Nii kaksikud kui ka laste 
pildiraamatud ongi mu viimase aja 
lemmikud.

Kuidas teil Ameerikas läheb? 
Veedame pool aastat Eestis ja ligi pool 
aastat LõunaKalifornias. „Elüüsiumi 
kutset” kirjutasin nii Tallinnas, Buda
pestis, Los Angeleses kui ka Palm 
Springsis, mis on Hollywoodi rahva 
talvekuurort. Siin ühe basseini ääres 
avastati ka „Elüüsiumi kutse” üks 
kangelastest Marilyn Monroe.   

Kuidas tutvustaksite „Elüüsiumi 
kutset” lugejale? 
Minu esimene töö Hollywoodis oli olla 
assistent dokumentaalseeria võtetel, mis 
koosnes vanade filmitähtede intervjuu
dest. Oli meeliköitev elamus neid ini 
mesi elusuuruses näha ja nendega suhel 
da. Nüüd on nad peaaegu kõik meie kes 
kelt kadunud. Mõtlesin, et oleks huvitav, 
kui saaksime nad vanade filmikaadrite, 

Õnnelik isa  koos 2018. aastal sündinud 
kaksikute Lea Petra ja Leo Peteriga.

ELÜÜSIUMI  
KUTSE
Ilmar Taska

Kirjastus Varrak 
360 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 52427  

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

hea on  
kirjutuslaua  
taga istuda
Sotsiaalvõrgustikud müüvad 
meie näotuvastusinfot, kauba-
soovitusi, personaalset teavet. 
Meid on võimalik ka manipu- 
leerida. Sellest aina keerulise-
maks muutuvast reaalsusest  
oli võimalik kirjutada põnev  
raamat.

Millal tekkis raamatu idee? 
Rääkisin Krista Kaerale selle romaani 
ideest juba kahe aasta eest, aga kirjuta
mine võtab aega. Eriti kui kodus kasva 
vad kaksikud ja maailma raputavad 
pandeemiad. Ei teagi, mis on suurem 
katsumus.

Kuidas jõudsite kirjutamiseni? 
Koolipäevil luges meie eesti keele 
õpetaja minu kirjandeid kogu klassile 
ette. Aga läksin õppima hoopis filmi. Siis 
tõmbas liikuvate piltide ja suure linna 
poole. Nüüd on elus küllalt ringi liigutud 
ja hea on ka kirjutuslaua taga istuda. Kui 
eelmises romaanis läksin ajas tagasi, siis 
nüüd ruttasin ajas veidi ette. Praegune 
maailm oma viiruste, lockdown’ide, 
tehnika kiire arengu, internetisõltuvuse 
ja uute järelevalvesüsteemidega pani 
mõtlema, mis ootab meid ees lähitulevi
kus. Romaani „Pobeda 1946” jaoks 
materjale uurides hakkas silma eriline  
X laboratoorium, kus toodeti mürke ja 
viirusi vaenlaste tarvis. Mõtlesin, et 
imelik, et need biorelvad pole laiemalt 
levinud. Nüüd on sarnaseid laboratoo
riume palju rohkem ja paljude teadlaste 
arvates on ka koroonaviirus ikkagi 
laboratooriumi seinte vahelt välja 
pääsenud.
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UUS EESTI ILUKIRJANDUS 

OHVERDUSTE 
SÜGIS
Katariina Libe

Olle on varateismeline poiss, kelle 
perekond kolib linnast väikesesse küla-
kesse metsade vahel, lootes siin rahus 
ja vaikuses vabaneda neid linnas kum-
mitanud probleemidest, muu hulgas 
koolikiusust tekkinud traumast. Ooda-
tud lahendusi aga ei saabu, perekond 
saab uue raputuse hoopis ema ränga 
haiguse kujul.

Peale Olle on selles loos teinegi 
minategelane – noor naine, kes astub 
poisi isaga salasuhtesse. Lihtsa 
armukolmnurga taga peitub Olle jaoks 
müütiline ja unenäoline võrgustik, mis 
viib hapra psüühikaga poisi mõistmi-
seni, et millegi saamiseks tuleb alati 
midagi ohverdada. Nõutav ohver võib 
olla aga teinekord ebaproportsionaal-
selt suur.

Ühtlasi vaetakse teoses igipõlist küsi- 
must: mis vallandab inimeses pesitseva 
kurjuse? Kas seda teeb ümbritsev kesk- 
kond või pakub kurjusele vaba voli 
andmine inimesele endale teatavat 
naudingut? Milliseid tegusid on valmis 
sooritama meeleheitele viidud 
inimene? Kas teda juhib vaba tahe  
või temast väljaspool asetsev jõud?

Hoolimata rõhuvast õhustikust –  
või just tänu sellele? – mõjub raamat 

SUUR TUBA
Juta Kivimäe

Juta Kivimäe „Suur tuba” võitis tänavu-
sel Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel 
esimese auhinna. Romaanis on kirjel-
datud sõjakeerises ellu jäänud ja kodu-
maale tagasi pöördunud juudi perekonna 
väärtushinnanguid sõjajärgses Eestis. 
Ühis korteriks muutunud kunagise Tartu 
hea kodanliku eluaseme atmosfääris pee-
geldub kogu tollane Eesti. Seal kohtuvad 
erinevad sotsiaalsed tüübid, sõjaeelsest 
ajastust nõukogude argireaalsusse jõud-
nud põlvkonnad ja erinevad rahvused. 

Peategelane on segaperekonnast pärit 
juba kooliealiseks saanud tüdruk, kelle 
pisut heitlikku lapsepõlve ilmub peale 
pereliikmete ajuti ka tollaseid tuntud 
isiksusi eesti kirjanduse- ja teatrimaail-
mast. Teoses on oluline sotsiaalne aeg, 
viiekümnendate lõpuaastad, mil Siberist 
tulid tagasi sinna aastate eest deporteeri-
tud perekonnaliikmed ja metsadest 
julgesid koju tulla end aastaid varjanud 
mehed. 

Paljusid eestlasi haaras petlik illusioon, 
et asjad lähevad tõepoolest paremuse 
poole. Oldi ka kurnatud vihkamisest ja 
hirmust ning jõudumööda püüti koha-
neda. Teose üldine atmosfäär püsib 
helgena, kuigi peategelase lapsepõlve 
sekkuvad ajuti ka vägivald, ebaõiglus ja 
surm.

Kirjastus Varrak 
272 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53004

KIRGAS UNI*
Eva Koff

„Kirka une” tegelased elavad, nagu ini-
mesed ikka, samaaegselt mitmes pai-
gas: käegakatsutavas maailmas ja selles 
teises, mõtete, kujutluste ja unede 
omas. Kuni ühel heledal juunipäe-
val leiab ühes Tallinna suurettevõttes 
aset sündmus, mida ei oska seletada 
ei teadlased, lihtinimesed ega esotee-
rikud. Sündmus lõikub omal kombel 
kõigi nelja peategelase ellu, olgu siis 
otse või riivamisi. „Kirka une” tegelased 
ei piirdu füüsilise maailmaga, mulla ja 
kivi, liha ja luuga, nad tahavad rohke-
mat: miks mitte läbi hammustada mõni 
elu kihistus, mis seni avastamata, ja 
näha nähtamatut?

Kirjastus Härra Tee  
& proua Kohvi 
264 lk, kõva köide 
150 × 210 mm
KOOD 986187

haaravalt ning kaasakiskuvalt.  
Teos pälvis tänavusel Eesti Kirjanike 
Liidu romaanivõistlusel Margus Karu  
SA eripreemia.

Kirjastus Varrak 
200 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 52410

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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ILUKIRJANDUS 
VIIRASTUSED
Dolly Alderton

Nina Dean on varastes kolmekümnendates 
eluaastates edukas toidukirjanik, kellel on 
hoolivad sõbrad ja pere ning äsja soeta-
tud kodu. Kui ta tutvub võluva kangelase 
Maxiga, kes teatab Ninale esimesel kohtin-
gul, et kavatseb temaga abielluda, näib kõik  
kulgevat nagu lepase reega.

Uus suhe tuleb väga sobival hetkel – 
kolme kümneseks saamine ei ole olnud 
selline vabastav ja muretu kogemus, nagu 
Ninale reklaamiti. Kõikjal meenutatakse 
talle, et kell tiksub ja võimalused kuivavad 
kokku. Sõprussuhted kisuvad kiiva, endised 
kallimad liiguvad eluga edasi, ja mis kõige 
hullem – kõik kolivad eeslinnadesse. 
Lohutust pole loota ka pere ringis, sest 
keskeas ema on ametis arusaamatute elu 

JÄNESEFAKTOR
Antti Tuomainen

Antti Tuomaineni raamatutes on nii süsi-
musta huumorit, romantikat kui ka kurja-
tegijaid ja kuritegusid. Kokkuvõttes loob 
ta täiesti unikaalse õhkkonna ja on võit-
nud tunnustust terves maailmas.  
The Times on nimetanud tema romaani 
„Väike Siber” viimase viie aasta üheks 
kõige põnevamaks teoseks kõrvuti Mar-
garet Atwoodi ja Michel Houellebecqi 
romaanidega. Praegu on tema romaanide 
põhjal teoksil telesarjad nii USAs kui ka 
Soomes.

„Jänesefaktor" on triloogia esimene 
raamat ja me tutvume seal kindlustus-
matemaatiku Henri Koskisega, kes jääb 
ootamatult tööta. Üsna pea pärast seda 
sureb ta vend ja pärandab talle seiklus-
pargi, mille töötajad ja rahaline seis on 
kahtlased. Tundub, et kõige hullemad 
rahaprobleemid tulevad kurjategijatelt 
võetud laenudest, sest nüüd tahavad 
kurjategijad neid tagasi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Mihkel Mõisnik 
303 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 53073

KADUNUD ÕDE
„Seitsme õe” sarja  
seitsmes raamat
Lucinda Riley

Kõik kuus D’Aplièse’i õde on oma tõe- 
lise päritolu otsingul läbi teinud usku- 
matu rännaku, aga üks küsimus on siiski 
vastuseta jäänud: kes ja kus on nende 
seitsmes õde? Neil on üksainus vihje: 
tähekujulise smaragdsõrmuse pilt. 
Kadunud õe leidmiseks ette võetud 
reisil seiklevad nad üle kogu maakera – 
Uus-Meremaalt Kanadasse, Inglismaalt 
Prantsusmaale ja Iirimaale –, ühinedes 
missioonil, mille eesmärk on lõpuks 
ometi perekond kokku tuua.

Seda tehes toovad nad pikkamööda 
päevavalgele armastuse, jõu ja ohver- 
duse loo, mis algas ligi sada aastat tagasi, 
kui sama vaprad naised riskisid kõigega, 
et muuta maailma enda ümber.

„Kadunud õde” on Lucinda Riley 
rahvusvaheliseks menukiks kujunenud 
raamatusarja seitsmes osa.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Faina Laksberg 
792 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53042

ümberkorraldustega ja armastatud isa 
hääbub pikkamisi dementsuse kätte.

Dolly Aldertoni autobiograafiline 
esikteos „Kõik, mida ma tean armastusest” 
tõusis Sunday Timesi menukite hulka ja 
pälvis 2018. aastal Suurbritannia parima 
autobiograafia preemia. „Viirastused” on 
Aldertoni esimene romaan, mis on samuti 
vaimukas ja tundlik, täis habemenoana 
teravaid tähelepanekuid suhete, pere- 
konna, mälu ja meie tänase elu kohta.

PEALUU PÄRANDUSEKS
Aurora Teagardeni  
müsteeriumid 2
Charlaine Harris

Poole aasta jooksul kolmes pulmas ja 
sealhulgas ka oma endise kallima laula- 
tusel käinud Aurora Teagarden tunneb 
ennast rattasse vudima jäänud oravana. 
Siis aga sureb laialisaadetud Tõeliste 
Mõrvade klubi eakas liige Jane Engle, kes 
on pärandanud Roele üllatuslikult oma 
maja ja tähelepanuväärse rahasumma. 
Peagi taipab Roe, et pärandi hulka kuulub 
ka lahendamist vajav mõistatus. Tema 
uue koduga käib kaasas üllatus – kava-
last peidikust tuleb välja inimese pealuu. 
Kas Jane oli mõrtsukas? Roe peidab oma 
hirme vaigistada püüdes pealuu ning 
hakkab salamisi eraviisiliselt asja uurima, 
kõige tõenäolisemateks kahtlusalusteks 
on tema uued naabrid.

Tegemist on teise raamatuga Charlaine 
Harrise kriminaalromaanisarjast, mille 
peategelane on südi Aurora Teagarden.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
216 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOD 52946

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90Kirjastus Varrak 

Tõlkinud Reti Maria Vahtrik 
344 lk, kõva köide 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
145 × 203 mm
KOOD 53028
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ILUKIRJANDUS

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

DORIAN GRAY PORTREE
Oscar Wilde

Oscar Wilde’i romaan „Dorian Gray port-
ree”, lugu moekast noormehest, kes müüb 
oma hinge, et saavutada igavene noorus 
ja ilu, on üks kirjaniku kuulsamaid teo-
seid. Wilde’ile iseloomulikus sädelevas ja 
epigramlikus stiilis kirjutatud lugu Dorian 
Gray moraalsest lagunemisest põhjustas 
esmailmumise ajal (1890) suure skandaali. 
Wilde’i süüdistati dekadentsis ja lugejate 
moraali rikkumises. Hiljem on teosest siiski 
saanud aegumatu klassika.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer 
232 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 52953

ELUSAD INIMESED
Jana Vagner

„Elusad inimesed” on järg Jana Vagneri 
põnevikule „Vongozero”. Üksteist ini-
mest – kaheksa täiskasvanut ja kolm last 
– peidavad end epideemia eest tilluke-
sel Karjala saarel. Nad on elus, ent muust 
maailmast ära lõigatud. Neil tuleb üle 
elada talv, nälgida ja õppida tihedalt külg 
külje kõrval eksisteerima. Valik on lihtne: 
kohane või hukku.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jaana Peterson 
264 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 53110

TAGAAETAV
Campbell ja Carter  
lahendavad mõrvalugu
Ann Granger

Miff Ferguson langetas kahe aasta  
eest otsuse karjäärikarussellilt maha 
hüpata. Sellest ajast saadik on ta lustliku 
kodutuna elanud vabatahtlikult täna-
val. Tema lust saab aga otsa, kui ta veidi 
kobedamat peavarju otsides ühes hülja-
tud laohoones noore neiu laibale satub. 
Ta taipab kähku, et ta ei ole laos üksi ja on 
kellelegi silma jäänud. Miff kistakse kassi- 
hiire mängu tapjaga, nii et ta on sunni-
tud kiiremas korras oma paadialuse elu 
hülgama ning otsima pelgupaika Weston 
St. Ambrose’i külast oma sugulaste juu-
rest. Ent ehkki Miff püüab püsida selles 
põnevate inimeste ja põnevate lugudega 
külas murust madalam, järgnevad hädad 
talle sinnagi ja kui ühest kohalikust talust 
avastatakse veel üks surnukeha, on selge, 
et teda ähvardab oht.

Kell tiksub ning inspektor Jess 
Campbell ja komissar Ian Carter peavad 

VERNON 
SUBUTEX 3
Virginie Despentes

Vernon ja pealtnäha täiesti kokku-
sobimatute sõprade punt korraldab 
Prantsusmaa hüljatud nurgatagustes 
salapidusid. Hellitavalt konvergentsi-
deks nimetatud tantsuöödel kogetakse 
seletamatut joovastust, mis painutab 
ka panetunud skeptiku väärtushinnan-
guid. Kuuldus Vernoni salapärastest 
DJ-võimetest levib kulutulena ja põran-
daalune idülliulm võiks isegi püsima 
jääda, kui sellesse ei sekkuks välismaa-
ilm, mis on vahepeal hoopis vastupidi-
ses suunas liikunud. „Vernon Subutex 
3” tegevustik jõuab 2015. ja 2016. aasta 
sündmusteni, mis raputasid meiegi 
maailma. Virginie Despentes’i tegela-
sed tunduvad meile aina tuttavamad, 
nende tunded justkui meie endi omad. 
Subutexi triloogia viimases raamatus 
lahenevad nii mõnedki mõistatused, et 
teha ruumi järgmistele, ja igal lugejal 
tuleb tahes-tahtmata järele mõelda, 
„miks peaksid sotsialiseeritud isikud 
soovima labaste harmooniate saatel 
rumalasti niheleda”.

Vernoni looja Virginie Despentes on 
endine seksitöötaja ja pornoajakirja-
nik, nüüdseks on temast aga saanud 
rahvusvaheliselt hinnatud kirjanik ja 
feminist. Eestis on ta tuntud kätte-
maksuromaani „Kepi mind” (Baise-moi, 

1994) alusel vändatud samanimelise 
filmi järgi. „Vernon Subutex 1” ilmus 
eesti keeles 2019. aastal, „Vernon 
Subutex 2” aasta hiljem.

koostöös Bamfordi politseiga piltmõista-
tuse tükkidest kokku seadma enne, kui 
kaotatakse veel üks süütu elu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
272 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 53066

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maria Esko 
344 lk, pehme köide 
145 × 210 mm
KOOD 52489
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J.K. ROWLING

HARRY POTTER JA 
AZKABANI VANG
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

„Must Isand on üksi ilma sõpradeta, tema 
kaaslased on ta hüljanud. Tema teener on 
olnud viimased kaksteist aastat ahelais. 
Täna, enne keskööd, murrab teener 
 ennast vabaks ja kavatseb oma isandaga 
uuesti liituda.”

Pärast tohutut äpardust võlukunsti 
kasutamisega pääseb Harry Potter 
Dursleyde juurest ja Little Whingingist 
rüütlibussiga, oodates, et tal tuleb tõsiseid 
pahandusi. Võlukunstiministeeriumil on 
aga suuremaid muresid – Sirius Black, 
kurikuulus vang ja Lord Voldemorti ustav 
kaaslane, on Azkabani kindlusest põgene-
nud. Räägitakse, et ta tuleb nüüd Harryt 
otsima ja võlukunstiminister on seetõttu 
saatnud Azkabani hirmsad dementorid 
kooli territooriumile luusima.

HARRY POTTER JA 
SALADUSTE KAMBER
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

J.K. Rowlingu loodud tegelaskuju  
Harry Potteri klassikalise sarja teise  
osa illustreeritud väljaande imeliste 
illustratsioonide autor Jim Kay loob 
vapustavalt üksikasjaliku võlurite maa-
ilma. Raamat sobib suurepäraselt nii 
andunud fännidele kui ka uutele  
lugejatele.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer, Krista Kaer 
272 lk, kõva köide 
230 × 270 mm
KOOD 48550

HARRY POTTER JA 
TARKADE KIVI
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

Kõige esimene illustreeritud välja-
anne J.K. Rowlingu maagilise tegelase 
Harry Potteri teostest on täis imelisi 
värvipilte, mille autor on Jim Kay, Kate 
Green away medali võitja. See on jää-
gitult hurmav raamat, mis sobib nii 
ammustele fännidele kui ka  
uutele lugejatele.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer 
247 lk, kõva köide 
230 × 270 mm
KOOD 46525

J.K. ROWLING on rekordi-
liste tiraažidega ja rohkelt 
auhindu võitnud Harry 
Potteri romaanide autor. 
Selle armastatud sarja 
raamatuid on maailmas 
müüdud üle 450 miljoni 
eksemplari ja tõlgitud 78 
keelde. Raamatute põhjal 
on valminud kaheksa 
menukat filmi.

„Jim Kay illustratsioonide 
nägemine liigutas mind sügavalt. 

Mulle meeldib see, kuidas ta  
Harry Potteri maailma tõlgendab,  

ma olen tänulik, et ta on sellele 
oma andega kaasa aidanud  

ja ma pean seda endale 
 suureks auks.”

     J.K. ROWLING

Kolmandal Sigatüüka aastal jälitavad 
Harryt sünged kuuldused ja surma 
tõotavad ennustused, kui ta saab teada 
uusi tõdesid oma mineviku kohta ja  
satub silmitsi Musta Isanda ühe kõige 
ustavama teenriga…

J.K. Rowlingu klassikalise raamatusarja 
innukalt oodatud kolmas illustreeritud 
väljaanne on pilgeni täis maagilisi hetki, 
mille on värvide, pliiatsi ja pikslitega esile 
mananud Kate Greenaway  
preemia võitnud Jim Kay.

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer,  
Krista Kaer 
328 lk, kõva köide 
230 × 270 mm
KOOD 51666

KLUBIHIND

25.00

TAVAHIND 
31.90



15SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

J.K. ROWLING

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

25.00

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

ICKABOG
J.K. Rowling

Kornukoopia ehk Küllusesarv on  
riik, mille lõunaosas elavad kõik  
hästi ja õnnelikult, põhjaosas, Soo- 
maal,aga liigub legendide ja kuulduste 
kohaselt ringi koletis Ickabog. Edeva  
ja iseka kuninga hoolimatuse tõttu val-
landub sündmuste jada, mis toob kogu 
kuningriigile suurt häda ja õnnetust. 
Lõpuks on lapsed need, kes vapralt ja 
meelekindlalt kurjusele vastu astuvad.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer ja Krista Kaer 
288 lk, kõva köide 
140 × 200 mm
KOOD 50249

FANTASTILISED ELUKAD 
JA KUST NEID LEIDA
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

Tegu on Sigatüüka kooli raamatukogust 
pärit raamatuga kõigist fantastilistest 
olevustest, kes võlurite maailmas tegut-
sevad, ning nendega seotud juhtumis-
test. Avasta võlumaailma metsikuid 
imesid raamatust, mille on koostanud 
kuulus magizooloog Newt Scamander. 
Raamatu luksusväljaande on illustreeri-
nud Olivia Lomenech Gill.

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

 

HARRY POTTERI  
MAAGILINE AASTA
Lummav hetk igaks päevaks 
J.K. Rowlingu Harry Potteri 
romaanidest
J.K. Rowling
See pilgeni maagiat täis köide ühendab 
valiku Jim Kay ikoonilistest illustratsiooni-
dest Harry Potteri sarjale 366 unustamatu 
tsitaadiga raamatusarjast. Jälgi, kuidas 
vahetuvad aastaajad, tähista aastapäevi ja 
kohtu taas lemmiktegelastega, kui Jim Kay 
võrratu võlukunst manab värvi, pliiatsi ja 
pikslitega esile maagilise aasta Sigatüükas.

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

JÕULUPÕRSAS
J.K. Rowling

Jackile on kallis tema lapsepõlve mänguasi 
See Põlsas, kes on talle alati toeks olnud nii 
heas kui halvas. Kuni ühel jõululaupäeval juh-
tub midagi kohutavat: See Põlsas kaob  
ära. Aga jõululaupäev on imede ja lootuse-
tute juhtumite õhtu, kui kõik asjad võivad ellu 
ärgata … isegi mänguasjad. Nii võtavad Jack ja 
Jõulupõrsas (Selle Põlsa tüütu asendaja) ette 
hämmastava teekonna läbi Kadunute maa. 
Koos kõneleva Toidukarbi, vapra Kompassi ja 
tiivulise Lootusega asuvad nad hirmuäratava 
mänguasju purustava Kaotaja käest päästma 
parimat sõpra, kes Jackil eales olnud.

See on maailma ühe parima jutuvestja 
südantsoojendav ja haarav seikluslugu ühe 
lapse armastusest tema kõige kallima asja 
vastu, ja sellest, kui kaugele ta on valmis selle 
leidmiseks minema. Ülipopulaarse kunstniku 
Jim Fieldi lummavate illustratsioonidega 
„Jõulupõrsas” hakkab kindlasti  
kuuluma kogupereklassikasse.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer 
320 lk, kõva köide 
153 × 234 mm
KOOD 52717

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90
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MENUKEID ERI KIRJASTUSTELT

KIRJAD  
BUENOS AIRESEST
Eia Uus
See raamat ei ole pelk reisikiri, vaid kollaaž 
hetkedest, kus ühe mõistatusliku ja poeetilise 
linna, selle kultuuri ja ajalooga tutvumine käib 
käsikäes iseendasse vaatamise ja ellu taasar-
mumisega. Kirjanik Eia Uus põgenes Argenti-
nasse ajal, kui kõik tundus raske, lootusetu ja 
valus. Need intiimsed kirjad sõbrale räägivad 
kõigest väikesest ja suurest, mis moodustab 
kokku elu – armastusest, surmast, kohvist, 
sõprusest, igatsusest, tormidest, võõrastest, 
üksildusest, kunstist, valgusest, pimedusest, 
juhustest, veinist, kirjandusest, Hõbedajõest.

Kirjastus Postimees 
266 lk, pehme köide 
132 × 148 mm

KOOD 667095

XXXII 
SUVEOLÜMPIAMÄNGUD. 
TOKYO 2020.
EOK ametlik olümpiaraamat
Gunnar Press
Väljaanne järgib olümpiaraamatute tava tuua 
lugejani sügavamad emotsioonid ja põhjali-
kumad kommentaarid, kui seda võimaldavad 
operatiivsed meediakanalid. Raamat annab 
mitmekesise pildi Tokyo olümpiamängudest, 
pöörates erilist tähelepanu Eesti sportlaste 
sooritustele suurvõistlusel. Asjatundlikud 
autorid analüüsivad tulemuste põhjuseid 
ja tagajärgi. Raamat ilmub koostöös Eesti 
Olümpiakomiteega ning peatoimetajaks ja 
koostajaks on Gunnar Press.

Kirjastus Hea Lugu 
320 lk, kõva köide 
165 × 235 mm

KOOD 646380

VESTLUSED  
PRIIDUGA. LAHUTUS
Heidit Kaio
„Lahutus” on küpse naise elutark mõtisklus, 
kantuna armastusest elu ja iseenda vastu. 
See on lugu, kuidas andestada nii endale kui 
partnerile. Kuidas andestada elule, et ta on su 
teele veeretanud katsumused. See on valust 
läbiminemise reisikirjeldus. Mittetoimivast 
suhtest lahtilaskmise lugu.

See on lugu, mida saab kirjeldada Doris 
Kareva sõnadega: „Ma ei hoia Sind kinni.  
Ma hoian.”

Kirjastus Pilgrim 
184 lk, pehme köide 
145 × 210 mm

KOOD 099825

JESS, LAPSED!
Merilin Mandel 
Lapsevanemaks saades leiab mõni meist 
enda minevikust palju sellist, mida tahab oma 
lastele edasi anda, teine kasvatab lapsi risti 
vastupidi, et neid säästa. Enda kogemusele 
lisanduvad teiste jutud, nopped meediast ja 
raamatutest ning muidugi ka kõhutunne. Tule-
museks ongi pidev lahkheli „appi, ma ei tea, 
mida teha!” ja „ma tean ise kõige paremini, 
mida mu lapsel vaja on!” vahel. Ja noh, lisaks 
kõigele sellele peab veel hakkama saama ka 
lihtsalt inimesena! Et selles kaoses osapoolte 
vaimset tervist toetada, valmiski „Jess, lap-
sed!” raamat.

Kirjastus Merilin Mandel 
352 lk, pehme köide 
148 × 205 mm, pehme köide

KOOD 406106

LÕPP ON ALGUS
Julgus elada iseendana
Tiit Trofimov, Jaana Maling
Lihtne on öelda, et tõeline areng hakkab siis, 
kui oled kaotanud kogu oma eelneva elu, 
teine asi on seda ise kogeda ja siis kirja panna. 
Avatult, ilma tsensuurita, just nii, nagu sees-
miselt tunned. Ja sellega on autor väga hästi 
hakkama saanud. Taoline arenguline muutus 
toimub tavaliselt mitte enne 35. eluaastat.  
Kui üldse toimub. „Lõpp on algus” näitab sel-
gelt, et transformatsioon keskeas on võimalik 
ja tegelikult ka vajalik. Ja peaks olema sama-
sugune loomulik osa elust nagu noorukist 
täiskasvanuks saamine.

Kirjastus Pilgrim 
224 lk, pehme köide 
140 × 200 mm

KOOD 099788

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

SUPERTOIDUD
Energiat ja väge toidust
Siiri Lelumees 
Teadlased kinnitavad, et läbi tervisliku, 
mitmekülgse ja tasakaalustatud toitumise on 
võimalik haigusi eemal hoida ja elada kauem 
tervena. Loodus pakub meile terviseproblee-
mide ennetamiseks ja haiguste leevendami-
seks mitmeid võimalusi – kasulikke ühendeid 
leidub puu- ja köögiviljades, pähklites ja 
seemnetes, marjades, seentes, õlides ja 
maitse taimedes. Osad toiduained on tõesta-
tult tervisele kasulikumad kui teised ja neid 
on hakatud nimetama supertoiduks. Siinsesse 
väljaandesse oleme valinud kõige tervisliku-
mad toiduained, mida tasub oma parema 
tervise nimel sageli süüa.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
116 lk, pehme köide 
230 × 297 mm

KOOD 634608

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
9.90

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

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
18.60

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
26.95

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

KREEKA KANGELASED
Stephen Fry
Kreeka müüdid on kaunid, verised, 
romantilised, siivutud ja lõpu-
tult traagilised. Tuntud koomiku 
Stephen Fry jutustatuna saavad 
need veelgi enam värve juurde. 
Saame teada, milleks on suutelised 
võimas Herakles, vapper Iason, 
kaval Theseus ja teised, kes püüa-
vad täita võimatuid ülesandeid ja 
viia ellu unistusi, pälvivad ühtede 
jumalate soosingu ja langevad 
teiste raevu alla…

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
456 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 48772

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
13.95

JÕUA JÕUA 
JÕULUAEGA
Koostanud Peep Ilmet
Käesolev luuleraamat pakub mitme-
külgse valiku jõuluajaga seonduvaid 
luuletusi nii toast, õuest kui ka 
metsast. Siit leiate vanu armsaid 
jõulusalme vanavanemate kulla-
varast, samuti tänapäeval tuntud 
ja armastatud autorite päris uut 
loomingut. Las neid loevad nii lap-
sed, vanemad kui ka vanavanemad! 
Jõuluvanale kindlasti, aga miks mitte 
ka üksteisele.

Kirjastus Varrak 
152 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 47584

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA
Millal ja kus hakkasid pöörlema 
esimesed rattad? Kes lõi interneti? 
Kuhu hakatakse reisima kosmoses? 
Sellest kõigest räägitakse käesolevas 
entsüklopeedias, mis hõlmab meie 
maailma kujundanud teedrajavaid 
ideid, inimesi ja tooteid. Põnevate 
faktide, ajajoonte ja kvaliteetse 
pildimaterjaliga entsüklopeedia on 
pühendatud suurtele leiutistele  
ja suurtele leiutajatele.

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

KOOD 46785

ESIMENE NAINE
Romaan Sylvi Kekkosest
Johanna Venho
See on romaan Sylvist Urho Kekkose 
kõrval ja varjus. Augustis 1966 pakib 
Sylvi Inglise kuningannalt kingiks 
saadud Morris Minisse vanad päeva-
raamatud ning sõidab suvekodusse 
elu üle mõtisklema. Samal ajal 
töötab skulptor Essi Renvall Sylvi 
kuju kallal, mis ei taha ega taha õiget 
vormi leida. Kuidas näidata korraga 
inimese haprust ja tugevust?

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

KOOD 51680

VABASTAMINE
Imogen Kealey
Liitlaste silmis oli ta kartmatu 
vabadusvõitleja ja  osav spioon. 
Gestaapo silmis oli ta fantoom, vari, 
paaniliselt taga otsitud vastupanu-
võitleja. Sakslased panid osavale 
vaenlasele, kes kõigist nende lõk-
sudest pääses, hüüdnimeks Valge 
Hiir, oskamata kahtlustada, et tegu 
võib olla naisega, liiatigi kena, rikka 
ja nipsaka daamiga. See on tõsielul 
põhinev lugu legendaarsest naisest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
392 lk, pehme köide 
145 × 210 mm

KOOD 48659

OOTAMATU VÕIMALUS
J.K. Rowling
Väike Pagfordi alev on vapustatud, 
kui neljakümnendates eluaastates 
Barry Fairbrother ootamatult sureb. 
Pealtnäha on Pagford idülliline Ing-
lismaa alev, kuid kauni fassaadi taga 
käib sõda. Rikkad sõdivad vaestega, 
teismelised vanematega, naised 
meestega, õpetajad õpilastega… 
Pagford pole selline, nagu esma-
pilgul paistab.„Ootamatu võimalus” 
on J. K. Rowlingu esimene täiskasva-
nutele mõeldud teos.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Riina Jesmin 
448 lk, kõva köide 
150 × 230 mm

KOOD 27500

EESTI GOOTIKA XX
Jutte ja lugusid aastatest 
1997-2017
Ervin Õunapuu
„Eesti gootika XX. Jutte ja lugu-
sid aastatest 1997–2017” pakub 
tervikliku ülevaate Ervin Õunapuu 
lühilugudest, koondades kokku  
pea kõik autori alates 1997.  
aastast ilmunud lühilood.

Kirjastus Varrak 
376 lk, kõva köide 
145 × 215 mm

KOOD 40639

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
27.00
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JÕULUKINGIIDEED

MAAILMA AJALUGU
Ürgajast infoajastuni
Philip Parker

Selles ülevaatlikus teejuhises meie tsi-
vilisatsiooni ajalukku käsitletakse 350 
maailma ajaloo pöördepunkti. Saame 
lugeda Assüüria impeeriumist, Hiina 
dünastiatest, viikingitest, maailmasõda-
dest, apartheidist, ISIS-est ja väga paljust 
muust. Jälgi inimkonna teekonda ning 
avasta kõige olulisemad mõtlejad, juhid, 
ideed ja leiutised, mis on meie maailma 
kujundanud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aldo Randmaa 
416 lk, kõva köide 
195 × 233 mm
KOOD 49373

MÜÜDID JA LEGENDID
Õpilase entsüklopeedia
Tutvume põneval reisil ümber maailma 
vägevate kangelaste ja kangelannadega, 
maagiliste võimetega elukatega ja hirmu-
äratavate koletistega. Kohtume Lääne- 
Aafrika vembumehest jumala Anan-
siga, kes esineb ämbliku kujul. Samuti 
Vana-Kreeka kartmatu sõja- ja tarkuse-
jumalanna Athenaga, jaapanlaste ime-
lapsest jumala Kintaro ning veel paljude 
teiste huvitavate tegelastega.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
240 lk, kõva köide 
221 × 283 mm
KOOD 50515

REHEPAPP  
EHK NOVEMBER
Andrus Kivirähk

Romaan eesti rahva raskest elust mõisa-
härrade rõhumise all. Rängas olu korras 
ei jää rahval muud üle kui krabada 
endale kõike, mida kätte saab, olgu siis 
naabri sahvrist, mõisaaiast või teede 
ristmikul vanakurja käest. Jüri Mildebergi 
illustratsioonidega eriväljaanne valmis 
romaani 20 aasta juubeliks ja valiti 2020 
kauneimate raamatute hulka.

Kirjastus Varrak 
248 lk, kõva köide 
150 × 210 mm
KOOD 50003

ÕNNELIKU INIMESE SÄRK
Eesti rahvajutud
Piret Päär

Sellest raamatust leiad kimbukese eesti 
rahvajutte. Mõned neist on kindlasti tut-
tavamad, mõned aga hoopis kuulmata- 
lugemata. See on kogu pere raamat, 
kus on lugusid väikestele ja suurtele, 
emadele ja isadele, vanavanematele ja 
õpetajatele … Piret Päär on vabakutseline 
jutuvestja. Imelised pildid on joonista-
nud graafik ja raamatuillustraator  
Katrin Ehrlich.

Kirjastus Varrak 
196 lk, kõva köide 
145 × 190 mm
KOOD 51000

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

15.00

TAVAHIND 
22.90

1000 
KAUNIST 
PAIKA, 
KUST LEIDA 
VAIKUST JA 
RAHU
Victoria Ward

Tuhande vaikust ja rahu pak-
kuva kauni paiga tutvustused 
annavad kõikjalt maailmast 
kogutud teavet neile, kes soo-
vivad turgutada oma keha ja 
vaimu. Raamatu abiga võib 
leida hästi peidetud varjulisi 
ja vaikseid kohti suurlinnades, 
pelgupaiku puutumatu looduse 
keskel, maailma parimaid kohti 
mediteerimiseks ning iidseid 
kunsti- ja vaimse kultuuri kes-
kusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud I. Bärenklau, K. Riikoja,  
P. Villmann, T. Lilleoja 
418 lk, kõva köide 
175 × 235 mm
KOOD 49083

KLUBIHIND

13.00

TAVAHIND 
29.75

VICTORIA WARD on kirjanik ja 
hüpnoterapeut, kes õpetab 
teadveloleku ehk mindfull-
ness'i tehnikaid ja aitab 
inimestel õnnelikumalt elada. 
Aga ta on ka kirglik maade-
avastaja ja seiklusteotsija.
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JÕULUKINGIIDEED

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.00

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
17.70

NATAŠA TANTS
Venemaa kultuurilugu
Orlando Figes

Raamat annab paeluva ülevaate Vene-
maa kultuuriloost 18. sajandi algusest 
tänapäevani. Laiaulatuslik ning erakord-
seid lugusid kätkev teos äratab ellu pika 
rea pärisorjadest kunstnikke ja aristo-
kraate, revolutsionääre ja pagulasi, 
vaimulikke ja vabamõtlejaid, ning selle 
haare ulatub Sankt-Peterburgi 18. sajandi 
hiilgusest stalinistliku propaganda-
ajastuni.

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

PEETRI KEISRINNA
Kristina Sabaliauskaitė

Vaevalt viieaastaselt orvuks jäänud Marta 
Skowrońska koges noorpõlves nii pesu-
naise, sõjavangi kui ka seksiorja saatust. 
Olnud leedu soost favoriidi Aleksandr 
Menšikovi salaarmastatu, sai temast hil-
jem tolle parima sõbra Peeter I armuke ja 
naine. Kahe leedulase ja Vene tsaari vahel 
pulseerib pingest laetud armastuse ja 
sõpruse kolmnurk, mida valitseb pideva 
kahtluse õhustik.

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

SURM ON EDASITEE
Pajatused paratamatusest
Jaan Tammsalu

Elu tahab elamist, surm suremist. Muret-
seda selle pärast, et kord sureme, pole 
põhjust. Enne surma saabumist on 
mõistlik elada aina elusamat elu. Sadu, 
isegi tuhandeid inimesi oma üle 33-aas-
tase vaimulikutöö jooksul matnud Jaan 
Tammsalu oskab nõu anda, kuidas rahuli-
kult ja väärikalt surmaks valmistuda ja 
lävepakust üle astuda. Surm ei ole lõpp.

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

TAIMNE TOIDULAUD
Ideid hommikusöögist 
magustoitudeni
Stina Zolotar  

Arstist ja toitumisnõustajast autori 
raamatus leidub lühikokkuvõte soo-
vitustest, millele peaks taimetoitlane 
tähelepanu pöörama. Siin on ka üle 100 
taimetoiduretsepti, mis pakuvad ideid 
hommikusöögiks ja kiireks vahepalaks, 
toekamate toitude tegemiseks, mis val-
mivad pannil, potis ja ahjus ning magus-
toitude tegemiseks.

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

SILMUSKUDUMINE
Claire Hallik

Tegemist on juba aastakümneid tagasi 
suure populaarsuse saavutanud raa-
matu kordustrükiga, milles on täienda-
tud kudumistehnika töövõtteid ning 
koe kirjadest on tehtud uued värvi fotod. 
Siin on joonistega näidatud kaksteist 
ülesloomis võtet, nende hulgas ka nar-
mastega ülesloomine, raamatus on 
üle kahesaja koekirja foto ja tehnilise 
kudumis kirja ning ligi kakssada töövõtte 
joonist.

Kirjastus Varrak 
272 kj, kõva köide 
210 × 250 mm
KOOD 19437

VAHVAD SOKIMUSTRID
25 õpetust värvi- ja koemustriliste 
sokkide kudumiseks
Madeline Weston

 Sellest rikkalikult fotodega illustreeri-
tud raamatust leiate 25 õpetust sokkide 
ja põlvikute kudumiseks. Siin on kõike: 
alates kaunitest palmikutest ja värvi-
küllastest mustritest kuni elegantsete 
pitskudedeni. Valikus on sokke nii mees-
tele kui naistele, nii lühikese sääreosaga 
kui ka ülepõlve põlvikuid.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aet Terasmaa 
144 lk, kõva köide 
230 × 250 mm
KOOD 22895 



20 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

LASTELE

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
14.90

METS ON KODU*
12 puu- ja kuulugu
Tarmo Tuule
Raamatu põhimõte on hästi teada, aga 
kergelt ununev tõde, et mets ja puud 
on vältimatud eluks Maal ja inimesed 
on tegelikult igapäevaselt metsaga 
väga tugevasti seotud. Raamat koosneb 
12 peatükist, millest igaüks puudutab 
lihtsas eesti keeles ühes kuus looduses 
toimuvat. Lugeja, olgu ta laps või 
täiskasvanu, saab osa olulistest 
 väärtustest.

Kirjastus Toimetus 
64 lk, kõva köide 
200 × 240 mm
KOOD 407196

LASTE 
LOOMAENTSÜKLOPEEDIA*
Mahukas ja hõlpsasti kasutatav entsüklo-
peedia loomariigist.
 • Rohkem kui 1000 värvilist loomapilti 
• Ohtrate piltidega loomariigi „Kes 
on kes?” • Hõlmab imetajaid, linde, 
roomajaid, kahepaikseid, kalu, putukaid, 
ämblikke ja muid selgrootuid • Kirjeldab 
loomade käitumist • Koostanud 
asjatundjad • Asjalik käsiraamat nii  
kodu kui kooli tarbeks.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Olav Renno 
256 lk, kõva köide 
210 × 270 mm
KOOD 277254

OPERATSIOON  
KILEKOTT
Detektiivibüroo nr 2
Hans Jørgen Sandnes, Jørn Lier Horst

Ühel päeval, kui Tiril ja Oliver Ottoga jalu-
tama lähevad, märkavad nad kahtlast 
kilekotiga meest. Nad otsustavad teda jäli-
tada. Kui mees turuplatsil koti enda kõrval 
istuva naisega salaja ära vahetab, ei anna 
uudishimu Tirilile ja Oliverile rahu. Mis neis 
kottides on ja miks neid salaja vaheta-
takse? Detektiivibürool nr 2 on taas käsil 
uus juhtum.

Kirjastus Varrak 
96 lk, kõva köide 
148 × 205 mm
KOOD 52939

JÕULUVANADE 
VAHETUS
Alf Prøysen

On jõuluõhtu. Tisler Anderseni ja jõuluvana 
kelgud põrkavad kokku, kui nad on teel 
laste juurde. Niiviisi saavad nad tuttavaks. 
Nad lepivad kokku, et tisler Andersen läheb 
üllatama jõuluvana peret ja jõuluvana viib 
kinki tisler Anderseni perele. Saad sellest 
raamatust teada, kuidas neil läks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming 
32 lk, kõva köide 
195 × 293 mm
KOOD 53134

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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KALENDRID 2022
Igast kalendrist leiad Nimepäevad, pühad, rahvakalendri tähtpäevad, 
kuufaasid, päikesetõusud.

JUSSIKESE MEMO
Silvi Väljali raamatu „Jussikese seitse sõpra” põhjal tehtud 
mäng on põnev pildipaaride otsimine, mis nõuab keskendumist 
ja head mälu. Kaardil olevate sõnade ja/või numbrite nimeta-
mine või ka kaartide kirjeldamine aitab kaasa sõnavara kujun-
damisele ja suurendamisele ning Jussikese loo jutustamisele.  
Mängukarp sisaldab 48 pildikaarti (24 paari) ja mängu õpetust.

EESTI 
MAITSED
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide  
197 × 210 mm
KOOD 010294

EESTI 
VANARAHVA 
KALENDER
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide  
197 × 210 mm
KOOD 919010232

EDDA 
PAUKSONI 
HOROSKOOP
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide 
197 × 210 mm
KOOD 9010157

MAALILINE 
EESTIMAA
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide 
 197 × 210 mm
KOOD 19010041

RAVIMTAIMED 
JA ÜRDID
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide 
197 × 210 mm
KOOD 19010218

PARIMAD 
SÕBRAD
Kirjastus Autor 
24 lk, pehme köide 
197 × 210 mm
KOOD 19010058

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

KLUBIHIND

2.90

TAVAHIND 
3.49

JUSSIKESE SEITSE 
SÕPRA
Silvi Väljal 
Lõbus lasteraamat jutustab Jussi-
kesest ja seitsmest nädalapäevast. 
Raamatu esmatrükk ilmus 1966. 
aastal ja on praegustele isadele-ema-
dele kindlasti tuttav lugemisvara. 
Trükitähtedega.

Kirjastus Avita 
24 lk, pehme köide 
210 × 280 mm

KOOD 201527

KAARDIMÄNG: „EESTI MÄNG. 
JUSSIKE JA SÕBRAD”
„Eesti mäng. Jussike ja sõbrad” on 
mälumängul põhinev kaardimäng. 
Pange oma teadmised heas selts-
konnas proovile, koguge punkte ja uusi 
tarkusi. Pakis on 55 kaarti, millel 108 
põnevat eelkõige 7-12aastastele lastele 
sobivat küsimust ja mängu õpetus. 
NB! Kasutatav ka koos lauamänguga 
„Eesti mäng”!

Kirjastus Nuti Grupp 

Mängu autor Tarmo Tuule 
Karbi mõõdud 50 × 90 × 22 mm
KOOD 789681

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

4.90

TAVAHIND 
5.90

Kirjastus Nuti Grupp 

Karbi mõõdud  
287× 192 × 39 mm
KOOD 780213

Kirjastus Nuti Grupp 

Karbi mõõdud  
229 × 332 × 38 mm
KOOD 780220

JUSSIKESE PUSLE
Silvi Väljali raamatu „Jussikese seitse sõpra” 
põhjal valminud pusle koosneb 260 tükist. 
Pusle suurus 60 × 40   cm.
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Kalendaariumi selgituseks

Kalender on jaotatud nädalateks, 
kus on märgitud:
• igal esmaspäeval päikese tõusu ja 

loojangu kellaaeg Tallinnas,
• igal päeval kuu tõusu ja loojangu 

kellaaeg Tallinnas,
• igal päeval ilmamärgid 

ülestähenduste hõlbustamiseks,
• kuu faasid,
• aastaaegade algus,
• liikuvad pühad,
• tähtsamad rahvakalendri pühad,
• lipupäevad,
• igal päeval Kuu asukoht sodiaagi-

märkides, 
• vilja-, õie-, lehe- ja juurepäevad.

Kuu liikumise järgi sodiaagis saab aiatöödeks 
sobivaid aegu planeerida:

 veemärgid Kalad, Vähk ja Skorpion
mõjutavad taime maapealset osa, lehtede arengut;

tulemärgid Jäär, Lõvi ja Ambur
mõjutavad taime vilju (seemneid);

maamärgid Sõnn, Neitsi ja Kaljukits
mõjutavad taime juure arengut;

õhumärgid Kaksikud, Kaalud ja Veevalaja
mõjutavad taime õisi.

Loe täpsemalt lk 7—11.

Parim istutusaeg on laskuva kuu ajal, algab kuu 
jõudmisega Kaksikute ja Vähi märki ning lõpeb, 
kui kuu on Amburis.

ºC

Päikesepaisteline

Vahelduv pilvisus

Pilves

Sajab

Sajab lund

Temperatuur

Ilmamärgid:

 8  Noorkuu

 9  Esimene veerand

 6  Täiskuu

 7  Viimane veerand

Vastavalt Eesti lipu seadusele heisatakse 
Eesti lipp iseseisvuspäeval, võidupühal ja 
taasiseseisvumispäeval kõikidele elu-, äri- 
ja büroohoone tele. Muudel lipupäevadel 
heiska vad riigilipu riigi- ja kohaliku oma-
valitsuse asutused ning avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud. Igaühel on õigus heisata 
ja kasutada Eesti lippu, järgides lipu seaduse 
sätteid ja head tava.
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AASTA AIAS 
Märkmik-kalender 2022

Kasutajasõbralikus spiraalköites 
märkmik-kalender on üles ehitatud 
nädala kaupa, ära on toodud Päikese ja 
Kuu tõusud ning loojangud, liikuvad ja 
riiklikud pühad, aastaaegade algused, 
tähtsamad rahvakalendri pühad ja Kuu 
liikumine sodiaagimärkides. Eraldi on 
märgitud vilja-, juure-, õie- ja lehepäevad 
ning istutusperiood. Kalendaariumi 
alguses on tutvustus, kuidas Kuu faase ja 
sodiaagimärke aianduses arvestada.

Kirjastus Varrak 
Kuukalendri koostaja Signe Siim 
192 lk, pehme spiraalköide 
148 × 203 mm
KOOD 52588 KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1. Eripakkumises olev Winston Churchilli 

raamat. 

2. Renessansiajastu suurkuju, kelle elust on 
ilmunud monumentaalne teos.

3. Nimitegelane Virgine Despentes´i 
triloogias, mille kolmas ja viimane  
osa äsja ilmus.

4. Tegelaskuju lasteraamatus ja multifilmis,  
kes on jõudnud nüüd ka kaardimängu, 
memo ja pusle tegelaseks.

5. Kondiiter ja armastatud koolitaja,  
novembri klubiraamatu autor.

6. Raamat, millest äsja esmakordselt ilmus 
eestikeelne illustreeritud väljaanne, on 
„Harry Potter ja ...”.

7. Oma vanaisast Eduard Alverist on raamatu 
kirjutanud ... 

8. Ülimenuka autobiograafilise raamatu „Kõik, 
mida ma tean armastusest” autor, kellelt 
nüüd on ilmunud esikromaan „Viirastused”. 

9. Eesti autor, kelle teos „Ohverduste 
sügis” pälvis tänavusel Eesti Kirjanike 
Liidu romaanivõistlusel Margus Karu SA 
eripreemia.

10. Intrigeeriva romaani „Elüüsiumi kutse” autor.

11. Märkmik-kalender, mida rohenäpud igal 
aastal pikisilmi ootavad.

12. Antti Tuomaineni musta huumoriga 
vürtsitatud krimisugemetega romaan.

13. Ajaloolane ja arvamusliider ... on kirjutanud 
südamliku ja vaimuka raamatu „Onu Moritza 
sõnaraamat”.
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 22. novembriks 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 oktoobri ristsõna õige lahendus oli „asjadel on lood”. Oktoobri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Eve Saar Valgast. Õnnitleme!

TERAV PLIIATS 
11/21
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 780097

5000 €*
Aastaauhind 2021

11

11

22 
lahendust 
võiduni!
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Võida raamat 
Lennart Merist!

12 lehekülge: 
Lennart Meriristsõnu

Peavõit: 

100 eurot

5000 €*
Aastaauhind 2021

4
ristsõnad

50
esinduslikku 

ristsõna!

Usaldusväärne! 
4/2021

Lahendada 
on kombeks 
üks ristsõna 

korraga!

Peamurdmine 
on terviseks!H
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Kas see on   
Kivi puravik?

TAVAHIND 
1.99

KLUBIHIND

1.80
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➊ Suure Eesti Raamatuklubi liikmed saavad posti teel tasuta 
Klubiajakirja, milles olevad pakkumised kehtivad kuu lõikes. 

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

➌ 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.

➍ Valikraamat. Klubiajakirjas tutvustatakse põhjalikumalt ka 
Valikraamatut. Iga Valikraamatu ost annab samuti ühe boonus-
punkti ning vabastab paki postikulust, kui tellid raamatu paki- 
automaati. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi 
korral tellida.

➎ 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.

➏ 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 eurot tellimuse kohta. Kulleriga tellides lisandub postikulu 
4.80 eurot igal juhul, välja arvatud, kui tellimuse väärtus on 
vähemalt 30 eurot. 

➐ Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

➑ Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

➒ 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 meili-aadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata  
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

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

PÄRNU:
Büroo+ kauplus, Port Artur 2
Lai 11
E-L 10.00-20.00, P 10.00-18.00

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

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on  

22. november
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KIREV 
MAAILM
Uurime ümbritsevat 
maailma
Clive Gifford

Kas sa teadsid, et sinivaala 
keelele mahub ära koguni 
kaks jalgpallivõistkonda?
On asju, nagu näiteks Giza 
suur püramiid, mis on nii 
suured, et neid on raske 
isegi ette kujutada. On asju, 
mis on nii väikesed, et neid 
ilma suurendusklaasita sel-
gesti ei näe.

Sajad ootamatud 
võrdlused ja üllatavad 
faktid kõige suuremate ja 
väiksemate, kõige kiiremate 
ja aeglasemate, kõige 
raskemate ja kergemate 
nähtuste ja asjade kohta.

See lõbus ja kujutlus-
võimet arendav raamat 
annab sulle võimaluse näha 
maa ilma täiesti uue 
pilguga!
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NOVEMBRI  
ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
96 lk, kõva köide 
256 × 304 mm
KOOD 49106

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
16.70

TORMIHOIATUS
Winston Churchill

Churchill kirjutas selle raa-
matu küll pärast sõda, aga 
räägib see Esimese ja Teise 
maailmasõja vahelisest ajast 
Euroopas. See on ees- 
kätt lugu sellest, kuidas 
kaotati rahu. Ja lugu sel-
lest, kuidas süttis sõda, mis 
viis endaga kaasa võib-olla 
parima Euroopa, mis kunagi 
on olemas olnud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Henno Rajandi 
816 lk, kõva köide 
160 × 240 mm
KOOD 43166

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.00

RASPUTIN
Usk, võim ja  
Romanovite langus
Douglas Smith

„Rasputin” ei ole pelgalt era- 
kordse ja nimeka mehe üksik- 
asjalik biograafia, vaid ka 
kaasa haarav kirjeldus katas- 
troofi suunas vankuva keiser- 
liku Venemaa loojangust. 
Tähele panuväärne uus uuri-
mus ühendab eruditsiooni 
mõjuva jutustamisoskusega, 
eraldades faktid väljamõel-
disest

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Elle Vaht 
824 lk, kõva köide 
160 × 240 mm
KOOD 44446

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
32.50


