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KLUBIRAAMAT

INDREK  
ROHTMETS 
on õppinud bioloogiat 
ja ajakirjandust. Ta on 
kirjutanud loodusest, 
teadusest ning 
rändamisest raamatuid 
ja arvukaid artikleid 
ning pildistanud nii 
kodumaal kui paljudes 
maades üle kogu 
maakera. Loodus, 
teadus ja rändamine on 
esikohal ka tema 
tõlgitud raamatutes.

ÜKS ROTT  
LÄKS RÄNDAMA
Indrek Rohtmets

Kõik klubiliikmed,  
kes teevad tellimuse enne 

22.  detsembrit, saavad 
KINGITUSEKS Päivi Paltsi 

kaunite fotodega kalendri.

Minuga teil juba igav ei 
hakka!“ ütleb rändrott 
Krõssu alalõpmata ja 
tõstab oma terava nina 

uhkelt pilvede poole. Krõssu, kes 
raamatus meile eri maailmajagude 
linde, loomi ja taimi tutvustab, on 
tegelikult autori alter ego. Tema 
jalajälgi on täis kõrbed ja metsad, 
mererannad ja savannid. Lugeja 
saab tuttavaks huvitavate ja eris
kummaliste taimedega ja kõikvõima
like loomadega alates tillukestest 
putukatest kuni maailma suurimate 
imetajateni. 

Raamat sobib ühtviisi nii suurtele 
kui väikestele looduse sõpradele ja 
teadmishimulistele lugejatele. 
Info on teaduspõhine, 
kuigi seda esitleb 
lustakas tegelane. 

Lugude juures on ka Krõssu õpetli
kud küsimused koos vastustega, mis 
annavad huvitavaid faktiteadmisi. 

Lisaks rohketele loodusfotodele 
seikleb neil lehekülgedel ringi ka 
Anne Pikkovi joonistatud pea
tegelane. 

Alajaotused *Põhjala ja kodu
maa *PõhjaAmeerika metsad ja 
kõrbed *LõunaAmeerika metsad, 
mäed ja mererannad *Aafrika 
metsad, savannid ja kõrbed  
*Filipiinid

Kirjastus Varrak 
272 lk, kõva köide 
172 × 244 mm
KOOD 53158

KLUBIHIND

18.90
          TEENINDUS- 
            PUNKTIDES

17.01

TAVAHIND 
 26.90
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UUDISED I TOIMETAJAVEERG

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

Detsembrikuu raamatusaagi 
hulka kuulub mitu omapärast 
rännuraamatut. Klubiraamatu 
autor Indrek Rohtmets toob 

avalikkuse ette oma vahva alter ego – 
rändrott Krõssu, kelle seltsis saab täiesti 
uue nurga alt maailma ja loodust 
avastama minna nii suur kui väike lugeja. 

Üks omamoodi ja väga võluv vaatenurk 
rändamisele on ka armastatud näitleja 
Kersti Heinloo soe ja ilus sokiraamat.  

Ja lõpuks ometi on raamatukaante 
vahele saanud kõik need uuema aja 
folkloorina ringlevad apteeginaljad, mille 
lugeja omaette itsitamisest hoiduda ei 
suuda ja liigse poliitkorrektsuse pärast 
ka muretsema ei pea. 

Kõike uut ja erilist siinkohal üles 
lugeda ei jõua, aga rõõmustamiseks on 
põhjust väga erineva maitse ja huvidega 
lugejal. 

Jõulupühad on perepühad ja meie pere 
on tõesti suur. Oleme siis koos, mõtetes 
ja raamatuid lugedes!

Aitäh, et meie Raamatuklubi 
suurde sõbralikku peresse kuulute! 

MALL PAAS

Klubiraamatu autor 
Indrek Rohtmets 
toob avalikkuse ette 
oma vahva alter ego – 
rändrott Krõssu, kelle 
seltsis saab täiesti uue 
nurga alt maailma ja 
loodust avastama minna 
nii suur kui väike lugeja. 

Müügile on jõudnud uus toode: 
VARRAKU E-POE KINKEKAART!
E-kinkekaart on ideaalne jõulukink raamatusõbrale, sest võimaldab 
kingituse saajal valida just selle raamatu, mis teda enim kõnetab.
 Kinkekaardid on saadaval e-poes www.varrak.ee väärtusega 20, 30 või  
50   eurot. 
 E-kinkekaart saadetakse meilile ja see kehtib 12 kuud. E-kinkekaarti saab 
kasutada Varraku e-poes www.varrak.ee, sisestades tellimuse käigus 
kinkekaardil oleva koodi vastavasse lahtrisse. E-kinkekaarti ei vahetata 
rahaks ning maksumuse vahet ei tagastata.

Kuku Raadio saade „Nädala raamat” tutvustab igal nädalal 
ühte huvipakkuvat raamatut või teatmeteost. „Nädala 
raamat” on eetris igal tööpäeval esmaspäevast reedeni 
kell 10.30 ja kordusena sama päeva õhtul 18.30.

49. nädalal on Kuku Raadio nädala raamatuks 
Indrek Rohtmetsa „Üks rott läks rändama” ja 
50. nädalal Marju Kõivupuu, Ain Raali ja Nele 
Helstein-Mau „Armas apteek, aita!”.

Kõigi vahel, kes ostsid oktoobri klubiraamatu, 
Andrus Kivirähki „Mälestused”, loosisime välja 
10 Eesti teatri- ja muusikamuuseumi perepiletit!

Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele:
Meeli Loorits, Marianne Vaher, Lea Pirn, Kersti Kolk, Tiiu Lehiste,  
Helen Kedik, Piret Pahk-Sinisalu, Siiri Matela, Ain Saarna, Heli Veeber
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KLUBIRAAMAT

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev on 22. detsember.

INDREK ROHTMETS on  
päris pikka aega kirjutanud 
loodusest, looduseuurijatest 
ja ka reisidest. Reisile minnes 
on ta alati otsinud võimalusi 
sobitada tutvust teiste  
maade loodusega. Siiani  
on see ka õnnestunud.

Mis ajendas kirjutama seda raamatut?
Alati ei pea kõigel olema kindlat ja selget 
ajendit, Krõssu lugude puhul võib aga välja 
kaevata ühe ajendiidu. Igal juhul taipasin 
mingil hetkel, et teistest meie maakera 
elanikest kirjutades on mul tihti käed 
seotud. Ma saan kirjutada paraku ainult nii, 
nagu Indrek Rohtmets seda teeb. Ja ega siit 
polegi kuigi kaugel soov avardada oma 
vaatenurkasid ja vaatamise viisi. 

Rändrott Krõssust sai minu alter ego, kes 
hakkas pajatama oma lugusid ja on teinud 
seda oma arvukatest vaatepunktidest 
lähtuvalt. Indrek Rohtmetsa isiklik vabadus 
avardus, sest ma sain hakata oma maailma 
jagama Krõssu maailmaga.

Kas rott oli algusest saati peategelane?
Krõssu on olnud selle lugudesaaga tegelane 
algusest saadik. Mitme hea aasta eest 
kirjutasin nädalalehte Eesti Ekspress terve 
rea Krõssu lugusid. Ühes või teises mõttes 
olid need kaugeks kondikavaks sellele 
raamatule. Viimase aastapooleteisega olen 
vanu tekste põhjalikult töödelnud ja 
kirjutanud juurde hulganisti uusi. Nii et 
Krõssul on juba oma väike ajalugugi olemas! 
Selle raamatu koostamine võttis tänu baasile 
jämedates joontes aega mõne aasta.
 

Alter ego
Rändrott 

 
KRÕSSU

Argentinas, tagaplaanil Andide kõrge ahelik.

FO
TO

: M
A

RI
A

 M
ÄG

I-R
O

H
TM

ET
S



5SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KLUBIRAAMAT

Kellele see raamat on mõeldud?
Krõssu ütleks kindlasti, et meile kõigile. 
Nüüd tuleb kukalt kratsida ja välja 
mõtelda, kes need meie oleme. See 
raamat on võimalus piiluda maailma 
 ehk tavapärasest veidi teistsugusel 
moel. Mul tuleb vist vastata eituse 
kaudu – see raamat ei ole neile, kelle 
jaoks ei ole huvitavad kõik need teised, 
kellega koos me siin planeedil elame. 
Kui lugemisoskus juba lubab, siis võib 
kohe lugema hakata!

Kas teil on looma- ja taimeriigis  
oma lemmikud? 
Pole sugugi keeruline 
ütelda, et mulle meeldib 
halvaa rohkem kui 
kamabatoon. Raskustesse 
jään ma aga kohe, kui 
peaksin vastama, kumb 
on minu suurem lemmik: 
kas sitasitikas või 
papagoi. Kõik tänapäeval 
elavad (mõne puhul tuleb 
kahjuks ütelda ka, et kõik 
tänaseni vastu pidanud) 
liigid on millegi poolest 
erilised. Mida rohkem 
nende kohta teada saad, 
seda põnevamaks nad 
muutuvad. 

Et aga vastusest mitte päris kõrvale 
hiilida, siis võin ütelda, et mulle meeldi
vad linnud ja putukad ning taimeriigist 
need taimed, kes kasvavad erakordselt 
rasketes oludes, näiteks kõrbes. Üldiselt 
võin aga ütelda, et loodus on tervikuna 
meeldivalt imeline.

Mille alusel valisite loomad ja  
taimed raamatusse?
Silma pilgutamata võin ütelda, et valisin 
need loomad ja taimed välja tutvuse 
kaudu ja olen rahul, et Krõssu selle 
valikuga rõõmsalt kaasa tuli. Mõnelgi 
puhul soodustas tutvuse sündi ka ühe 
või teise taimelooma iseäraline olemine. 
Isikupära annab ikka rohkem jutuainet 
kui isikupäratus, samas, ega päris 
isikupäratuid elusolendeid olegi olemas. 

Ma olen kohtunud paljude loomade ja 
taimedega nii kodumaal, Põhjamaades 
kui ka Aafrikas ja Ameerikates. Neid 
kohtumisi on olnud väga arvukalt, 
mõnestki kohtumisest on välja arenenud 
tutvus. Raamatus on seega valdavalt 
need Looduse kuningriigi esindajad, 
keda võin ikka natuke ka oma tuttava
teks nimetada.

Kas raamatule võib sündida ka järg?
Minu meelest küll, sest ma arvan, et 
minu tutvusring on märksa laiem kui 
Krõssuraamatu kaante vahele seekord 
on mahtunud. Ja muidugi tuleb selleks 
minna rändama, et vanu tutvusi 

uuendada ja uusi juurde sõlmida.  
Kui aeg vähegi soosib, on see üpris 
lihtne. Tuleb ainult koduuksest välja 
minna ja kuulata näiteks, kuidas varesed 
omavahel räägivad. Varestel on nimelt 
suur valik eri häälitsusi ja kui need 
inimkeele sõnadesse panna, siis ongi 
lugu valmis. See oli vaid esimene pähe 
torganud näide.

Kuidas tutvustada raamatut inime-
sele, kes loodusest ei huvitu?  
Miks ta peaks seda lugema?
Inimestega on niisugune huvitav lugu,  
et väga harva võib leida kedagi, kes on 
valmis avalikult ütlema: „Mind küll 
loodus ei huvita kohe sugugi!” 

Lõuna-Atlandil asuvatel Falklandi 
saartel, tagaplaanil kuningpingviinid.

Loodus on suur ja avar ning igaühe 
jaoks leidub sobivaid võimalusi loodu
sega suhtlemiseks. Loodus ei paku 
midagi, ta hoopis avab väga suurel 
hulgal võimalusi. Avab võimalusi ikka ja 
jälle midagi uut avastada, avab ka uusi 
radasid, kuhu oma mõtteid suunata, 
võimalusi, kuidas ennast paremini 
mõista. Raamatud on nendel avastus
retkedel asendamatud kaaslased. Loodu
sega saab suhelda otse looduses viibides, 
kuid saab suhelda ka raamatute kaudu. 
Parim tee looduse, kogu ümbritseva 
mõistmiseks on looduses viibimise 
ühendamine loodusraamatute lugemi
sega.

Kui palju veedate ise aega looduses? 
Maapoisina võin ütelda, et loodus oli 
minu kasvamise keskkond. Isehakanud 
looduseuurijana asusin kohe raamatute 
toel maailma avastama. Väga raske on 
mõõta, kui palju aega on looduses 
veedetud. Väga palju igal juhul, sest loen 
ka enamikku oma rännakutest pikka
deks loodusmatkadeks. 

Näiteks olen oma elust ümmarguselt 
ühe aasta veetnud keset Aafrika 
savanne, metsi ja kõrbesid. See aasta 
jaguneb seitsme reisi vahele. Kes on aga 
kord juba hakanud looduses käima nii 
kodumaal kui ka mujal, vastab vältima
tult: „Muidugi tahaksin rohkem käia, et 
rohkem näha ja sõlmida rohkem uusi 

tutvusi maakera taime ja 
loomariigiga!” 

Lõuna-sarvnokad avastasid autopeeglis 
„vaenlase” ja asusid seda ründama.

„Loodus ei paku 
midagi, ta hoopis 
avab väga suurel 
hulgal võimalusi.” 
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VALIKRAAMAT

Kuidas ja kellel sündis mõte  
koostada see raamat?
Marju Kõivupuu (MK): Kõik algas sellest, 
et tuli mõte koguda apteegifolkloori.  
Olen ise jõudumööda uurinud rahva ehk 
pärimusmeditsiini ning apteegipärimus 
on osa sellest. Samuti on mul elu jooksul 
olnud palju häid sõpru meedikute hulgas 
ning nende naljad on mulle meelt
mööda ... Ja kuna häid naljaraamatuid 
pole kunagi liiga palju, siis miks mitte 
kogutud materjali põhjal raamat välja 
anda, et rohkem inimesi sellest osa saaks. 
Minul oli veel see mõtteke, et ehk aitab 
see raamat ka professionaalsetel meedi
kutel mõista, et kõik neile klaar ja 
arusaadav pole seda tavainimesele teps 
mitte ja praeguse meditsiini maa ilmas 
pole sugugi kerge orienteeruda. 
Ain Raal (AR): Kui su abikaasa on 
apteeker – nagu ka kursusekaaslased, 
mitmed sõbrad ja paljud tuttavad –,  
siis kuuled tahestahtmata, mida 
eriskummalist ja naljakat apteekides 
sünnib. Esiotsa hakkad seda meelde 
jätma, siis mingil hetkel kindluse mõttes 
kirja panema ja lõpuks jõuadki äratund
misele, et parim väljund selle kõige 
koondamiseks ja teistega jagamiseks on 
raamat. Liiati on sedalaadi huumor kogu 
meie rahva ühispärand, mis siiani veel 
kaante vahel talletamata. Samas on sellel 
pealtnäha lustakal raamatul väga tõsine 
sõnum: enamasti ei aduta, kui keerulist, 
vastutusrikast ja samas tänuväärset tööd 
teevad meie proviisorid ja farmatseudid. 
Nõnda siis võib seda raamatut võtta kui 
humoristlikku ausammast või vähemalt 
tänutähte meie apteekritele.

Marju Kõivupuu.  

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

ARMAS APTEEK, 
AITA ehk  
SEE LUSTLIK 
LADINA KÖÖK 
Humoristlik sissevaade  
apteekrite argipäeva 
Marju Kõivupuu, Ain Raal,  
Nele Helstein-Mau

Nende kaante vahele on kogutud 
anekdoodid ja rohkem või vähem vär-
vikas keelekasutuses kõikvõimalikud 
lustakad lood ja ütlused, mis on läbi 
aegade sündinud apteegis ja apteek-
ritega ning seoses apteegist pakuta-
vaga. Teadupoolest on hea nali parim 
ja tervisesõbralikum tasuta ravim! Üks 
annus apteegihuumorit päevas piken-
dab teie tervena elatud aastaid.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Raivo Tihanov 
352 lk, kõva köide, 160 × 180 mm
KOOD 53226

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

apteek,Armas

aita!
Autorid MARJU KÕIVUPUU 
ja AIN RAAL kinnitavad, et 
nende raamat on mõeldud 
kõigile neile, kes on vabad 
selle sisu peamisest vastu-
näidustusest – huumori-
meele absoluutsest  
puudumisest.
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270

Apteekrit on läbi aegade mürgisegajaks nimetatud.



Apteeker: „Tere, härra? Kas meie rotimürk aitas teid!”
Külastaja: „Oo jaa, suur tänu teile! Rottidele maitses see väga! Nad sõid 

ennast sellest nii paksuks, et ei mahtunud enam urgu ja meie kass pistis nad 
pintslisse!” 



Apteeker meeskülastajale:
„Ei, selleks, et rotimürki osta, on vaja allkirja ja templiga retsepti. Ainult 

teie ämma pildist ei piisa.”

VALIKRAAMAT

Milline oli tööjaotus autorite vahel? 
MK: Mina tegelesin käsikirja koostami
sega ja olin nö üldkoordinaator, kirju 
tasin ka sissejuhatuse ja saatetekstide 
põhjad, mida Ain täiendas. Oma erialast 
lähtuvalt kontrollis Ain, kas kõik detailid 
on paigas, kas pole eksitud erialatermi
nite jms vastu. 

AR: Tõsielulisi juhtumisi kirja pannes 
hakkas mind tasapisi huvitama see, mis 
juba eelnevalt talletatud oli – olgu siis 
vanasõnades ja kõnekäändudes, 
kirjandusmuuseumi käsikirjades ja 

lõpuks muidugi nüüdisaegsetes kirja
ridades ehk anekdoodiraamatutes. Need 
viimased tekitasid mõtte proovida ka ise 
anekdoote välja mõelda. Oluliseks 
tõukejõuks sai mitme proviisori varasem 
apteegialase folkloori kogumistöö, mille 
tulemusena olid sündinud pisikesed 
lustakad firmasisesed väljaanded. Veelgi 
ulatuslikumalt aitas ainest koguda ja 
süstematiseerida raamatu kolmas autor, 
farmatseudist proviisoriks õppinud  
Nele Helstein-Mau, kes tegi sellel 
teemal lausa oma õpingute lõputöö. 

Millal raamatu koostamine algas? 
MK: Kuna sellised raamatud sünnivad 
vabast ajast ja põhitöö kõrvalt ehk siis 
selgest entusiasmist, siis millalgi suve 
lõpus sai see ette võetud. 

AR: Üks mu varasemaid apteegi

huumori faile mahuga 88 lk kannab 
kuupäeva 20. mai 2015, aga alustasin 
aastapaar varem. Samal suvel Paides 
toimunud farmaatsia seltsi suvesemina
ril tegime koos Marjuga apteekritele 
üleskutse erialase folkloori talletami
seks. Nii see tasapisi algas ja tasahilju 
edenes, kuni Nele teema jõulisemalt 
käsile võttis. Kõige lõbusam oli siis,  
kui mõnd nalja kuuldeslugedes ja  
kirja pannes ise ohjeldamatult naerma 
puhkesin. See on hea eluterve huumori 
parim tunnus.  

Kas saite raama-
tut koostades  
ka ise midagi uut 
teada?
MK: Iga raamatut 
koostades saab 
midagi uut teada. 
See raamat pole 

oma olemuselt ju teatmeteos, aga minule 
oli huvitav osa nn tõestisündinud lood 
apteegis, mida saab kasutada empiirilise 
allikana ka meditsiinipärimuse teadusli
kumal uurimisel.
AR: Erialaselt kõige keerulisem ja samas 
rikastavam oli proviisor Rudolf Wallneri 
kogutud rahvapäraste raviminimetuste 
lühike kommenteerimine. Aeg on saja 
aastaga nii palju edasi läinud, et paljudel 
juhtudel on võimatu kindlaks teha, 
milleks üht või teist ravivahendit 
tolleaegses apteegis ikkagi vajati ning 
kuidas see toimis. See osa raamatust ei 
ole pelgalt humoristlik folkloor, vaid ka 
ehe rohuteaduse ajalugu.

Kellele see raamat on mõeldud?
MK: Inimestele, kes peavad lugu huumo
rist, sealhulgas meditsiinihuumorist. 

 Ja meedikutele! Rääkige patsientidega 
inimese keeles, nii et nemad ka päriselt 
aru saavad, millest jutt käib. Meditsiini
folkloor on tore asi, aga seda ainult seni, 
kui see ei hakka mõjutama inimeste 
tervisekäitumist neile endile kahjulikus 
suunas.
AR: See raamat on mõeldud kõigile  
neile, kes on vabad selle sisu peamisest 
vastunäidustusest – huumorimeele 
absoluutsest puudumisest. Ühtlasi on 
see manitsus apteegikülastajale: austage 
apteekri keerukat pingelist ametit ja 
püüdke omalt poolt tema tööd natuke
negi kergemaks muuta.

Kui saaksite nüüd veel midagi lisada, 
siis mis see oleks?
MK: Veel nalju. Häid nalju jäi palju välja. 
Aga ostja rahakotile ja kandevõimele 
tuleb ka mõelda.
AR: Vahel võib huumor kulgeda läbi 
pisarate. Selline on lugu, kuidas „Mihkel 
veenis külarahvast, et antikehad kandu 
vad üle sugulisel teel, ja vaktsineeris nii 
ära pool küla, mõnda naist isegi kaks 
korda”. See ei ole tühipaljas nilbus,  
vaid keerab vindi üle ning naerab välja 
koroonaajastul vohavat lausrumalust ja 
mõtlemisvõimetust, mis teeb tõsiselt 
kurvaks.  

Ain Raal

Naine läheb apteeki ja pöördub seal 
tööl oleva meesapteekri poole:
 „Palun andke mulle arseeni.”
 „Milleks teil seda vaja on?”  
küsib apteeker.
 „Oma mehe jaoks.”
 „Vabandage, aga ma ei saa seda 
teile müüa. Kui te oma mehe ära 
mürgitate, siis olen mina kuriteos 
kaasosaline.”
 Naine võtab taskust foto, millel 
tema mees seksib apteekri naisega. 
Apteeker vaatab fotot ja ütleb: „Te 
oleksite võinud mulle kohe öelda, et 
teil on retsept kaasas!”

++
Apteegis heliseb telefon ja mehehääl 
teatab:
 „Tunni aja pärast tuleb apteeki 
minu ämm koeraga. Andke talle palun 
mürki.”
 „Selge, aga kas te olete kindel,  
et koer oskab ise koju minna?”
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Parim nali sünnib tõsielus. 
Üks Ain Raali lemmikuid on 
lause D-vitamiini kampaania 
reklaamteksti lõpust: „Soovime 
Teie hargiellu ikka päikest!”
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Otsima uusi võimalusi  
end loominguliselt 
väljendada sundis 
eelkõige segadusi täis 

aeg ühiskonnas. Teatritöö koormus 
oli märgatavalt vähenenud. 

Leidsin end ootamatult olukor
rast, kus aega oli külluses ja päevad 
kulgesid, ilma et kellaajal tähtsust 
oleks olnud. Mu vaim tahtis leida 
rakendust käsitööst ja seetõttu  
ma vardad pihku haarasingi. Ma 
olin kudunud juba ligi seitse paari 
sokke, enne kui peas plahvatas idee 
liita omavahel eelnevate aastate 
reisid ja näputöö. Olin proovinud 
kududa sokkidesse Boliivia reisilt kaasa 
toodud kampsuni lillemotiive ning 
tulemust imetledes hakkas idee juba ise 
end edasi arendama. Siis vaatasin 
sügavamalt sisse oma lõngavarudesse. 
Leidsin sealt Peruu reisilt kaasa toodud 
alpakabeebi lõnga ning pähe vilksatas 
mõte, et võiks kududa veel paari sokke, 
mis meenutab mulle seda vägevat reisi ... 
Ja nii oligi algus tehtud. Imetore, et 
Varrak minu ideega kohe haakus ning 
kui juba tähtajad olid paigas, siis 
polnudki muud kui viia protsess võiduka 
lõpuni. Selleks kulus üheksa kuud.

Vaimusilmas loodan, et raamat jõuab 
koolidesse ja julgustab just noori vardaid 
haarama. Tahan näidata, kui mänguline 
võib olla esmapilgul selline igav objekt 
nagu sokk.

Selle raamatu lugejat ei tahaks 
piiritleda soo ega vanuse järgi. Kellele 
pakuvad huvi reisid ja minu jutukesed 
seal kõrval, kes kasutab seda käsitööst 

KLUBI SOOVITAB       

lähtuvalt ja kes soovib kasutada minu 
raamatut kui värvimis ja joonistamis
albumit. Kõik leiavad rõõmu ja kontakti.  

Täispikkuses intervjuud loe: varrak.ee/ 
category/raamatuklubi-uudised/

käsitöö- ja  
reisiraamat

Oma-
moodi
KERSTI HEINLOO 
julgustab kõiki elus 
proovima raamist 
välja tegevusi. Et meis 
kõigis säiliks lapselik 
siiras rõõm loomisest.

ÖÖVÖÖ
Reisidest  
inspireeritud sokimustrid
Kersti Heinloo

Kersti Heinloo on laiemale publikule 
tuntud eelkõige näitleja ja lavastajana 
Eesti Draamateatrist, aga lisaks teatri-
tööle on ta ka kirglik rändur ja käsi-
tööharrastaja. Selle raamatu kaante 
vahele on saanud reisifotod ja mul-
jed maailma eri paigust (Kambodžast, 
Peruust, Brasiiliast, Hiinast, USAst ja 
mujalt), sokimustrid, mille motiivid neilt 
rännakutelt on kaasa tulnud või saa-
nud inspiratsiooni reiside maalilistest 
maastikest, ning värvimislehed, kus raa-
matu kasutaja ise võib Kersti ideid edasi 
arendada. Tegemist on 
nii reisi-, käsitöö- kui ka 
inspiratsioonialbumiga.

Kirjastus Varrak 
160 lk, pehme köide 
200 × 300 mm
KOOD 53264

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

SIEM REAP 
KAMBODŽA
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KLUBI SOOVITAB

KODUNE 
KONDIITRIKUNST
Sammsammuliste juhistega 
retseptid annavad edasi 
prantsuse kondiitrikunsti 
töövõtteid
Will Torrent

Tutvu Prantsuse kondiitrikunsti tõeliste 
hõrgutistega: raamatus on rohkem kui 
70 klassikalist küpsetist kondiitritoodete 
ja šokolaadi asjatundjalt Will Torrentilt. 
Proovi kätt täpsete juhiste abil: võta ette 
sulgkerged makroonid, soolakaramelli ja 
šokolaadiga korvikesed, traditsiooniline 
tarte au citron või värsked võised crois
sant’id – viimne kui retsept on ehe,  
hõrk ja vastupandamatu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Lii Tõnismann 
178 lk, kõva köide 
216 × 254 mm
KOOD 52175

MEIE LASTE 
MUINASJUTUD
Koostanud Jaanika Palm
See tore raamat sisaldab eesti autorite muinas-
lugusid läbi aegade. Oleme need sinu jaoks 
hoolikalt välja valinud, et pakkuda võimalikult 
mitmekesist pilti meie muinasjutumeistrite loo-
mingust. Kümnendite kaupa esitatud jutte luge-
des saad ühtlasi ülevaate ka sellest, mille üle on 
eri aegadel juureldud, mis on kirjutajate mõtteid 
ja tundeid köitnud, mida on väärtustatud ning 
kuidas ümbritsevast maailmast mõeldud. 
Raamatu on illustreerinud Kadri Ilves.

Kirjastus Varrak 
248 lk, kõva köide 
205 × 215 mm
KOOD 53141

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

„Suurepärane Will 
Torrent teeb suus 
sulavate dessertide 
valmistamise selgeks 
lihtsate sõnadega.”
– Jamie Oliver

1971–1980 
Kolm tüdrukut
Lambalugu
Koera haukumine
Kalkuni viha
Jäätiseauto äpardus
Muti mure
Trepp ja lift
Kessu ja Tripp otsivad sooja jäätist
Kuningalossi kummitus
Lumivalgeke ja Lubivalgeke
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ILUKIRJANDUS

KUMMALISED SÕNUMID
C.K. McDonnell

Hannah on otsustanud oma senisele 
elule selja pöörata. Põletanud – loomu-
likult täiesti kogemata – maha enda ja 
oma truudusetu abikaasa maja, asub 
ta otsima elu esimest töökohta. Pärast 
sündmusterohket tööintervjuud, mis 
lõpeb sõna otseses mõttes pauguga, 
alustab ta tööd Kummalistes Sõnumites, 
ajalehes, mille eesmärgiks on teatada 
iseäralikust ja imelisest kõikjalt maa-
ilmast. Ja kaugemalt.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53059

VIIMANE AEG TÄHED 
UUESTI PÕLEMA SÜÜDATA
Virginie Grimaldi
17-aastasel Chloél on rohkelt unistusi, 
aga ta on otsustanud neist loobuda, et 
toetada oma ema. 12-aastane Lily aga ei 
armasta eriti inimeste seltsi. Ta eelistab 
rotti. Kui Annale jõuab kohale, et tema 
tütardel ei lähe hästi, võtab ta vastu 
hullu meelse otsuse: ta viib nad matka-
autoga rännakule, suundudes Skandi-
naaviasse. Aega tagasi keerata ei saa, 
kuid alati saab valida teise tee. Raamat 
on tulvil nalja, armastust ja inimlikkust.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Pille Kruus 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
216 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53035

TANTSUTÜDRUKUD*
LR kuldsari
Margaret Atwood

Jutukogus peegeldub Atwoodi armastus 
karmi looduse vastu, samuti soov murda 
välja Kanada tolleaegsele kirjandusele 
omasest enesehäbist. Need lood räägi-
vad justkui „tavalistest inimestest“, kelle 
tundevarjundeid, meeleolusid ja kohati 
ka kivinenud mõttemalle autor ülima 
meisterlikkusega kirjeldab. Nagu ka seda, 
kuidas ootamatult võib meie argiellu 
tungida omajagu müstikat.

Kirjastus Kultuurileht 
Tõlkinud Ann Alari, Malle Klaassen,  
Anu Lutsepp 
224 lk, pehme köide
KOOD 616512

VIRVAVESI
Susanne Jansson
Kolmeaastane Adam kaob oma mere-
äärsest kodust. Süütundest muserdatud 
isa Martin usub, et see ei olnud õnne-
tus, vaid keegi või miski meelitas tema 
poja merre. Pööningult leitud vanadest 
dokumentidest selgub, et samas kohas 
on ennegi toimunud traagilisi sünd-
musi, millel näib olevat kummaline seos. 
Martinil aitab mõistatuse niite harutada 
fotokunstnik Maya. Haarav lugu leinast ja 
lohutusest ja mitmepalgelise mere lum-
musest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
248 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 53080

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
12.90

KOMTUURI 
TAPMINE
Haruki Murakami
Kolmekümnendate eluaastate 
keskpaigas malbe ja otsusekind-
lusetu professionaalne portretist 
lahkub Tōkyōst, kui naine ta maha 
jätab, ning satub kuulsa kunstniku 
Amada Tomohiko mägimajja. Kui 
mees avastab kunstniku pöönin-
gule peidetud maali, avab ta taht-
matult salapäraste sündmuste 
ringi. Selle sulgemiseks peab ta 
läbi käima teekonna, mida saadab 
müstiline kellukese helin, minia-
tuurse inimkuju võtnud Idee, teis-
pool orgu elav elegantne ärimees, 
varaküps teismeline tüdruk, natsi-
liidri mõrvakatse Teise maailma-
sõja aegses Viinis, auk kunstniku 
maja taga ja allilm, kus kummita-
vad Topeltmetafoorid.
 Armastuse, üksinduse, sõja ja 
kunsti jõudemonstratsioonina – 
samuti kummardusena „Alice’ile 
imedemaal”, „Don Giovannile”, 
„Sinihabeme lossile” ning oma-
moodi ka „Suurele Gatsbyle” – on 
„Komtuuri tapmine” kujutelm, mis 
imeb endasse.

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90Kirjastus Varrak 

Tõlkinud Margit Juurikas 
656 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 52472

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

TÄHELEPANEKUID 
NÄRVILISE PLANEEDI 
KOHTA
Matt Haig

Me elame närvilisel planeedil. Uudised 
mõjutavad meid ja teevad meid närvi-
liseks. Lisaks survestab meie teadvust 
moodne leiutis sotsiaalmeedia. Kas olete 
ära lugenud, mitu korda te olete täna 
alates ärkamisest ilma erilise vajaduseta 
uurinud oma nutitelefoni ekraani? Ehk on 
sellest raamatust abi, kui lugeja tunneb 
juba ammu pakilist vajadust sisemise 
omaruumi järele, kuhu närvilise planeedi 
ja kõigi tema hädade eest peitu minna.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Toomas Taul 
320 lk, pehme köide, 130 × 180 mm
KOOD 53233

EVOLUTSIOONIBIOLOOGI 
PÄEVIK
Tuul Sepp

Tuul Sepp on Tartu Ülikooli bioloog, 
teadlane ja ka nelja lapse ema, kes jõuab 
palju. Evolutsiooniteema on talle hinge-
lähedane ning just sellest lihtsas vormis 
rääkides ja kirjutades – teadust populari-
seerides – on ta pälvinud rohkesti tähele-
panu ja tunnustust. Selles raamatus 
näitab autor päeviku vormis, kuidas meie 
igapäevaelu on täis evolutsioonibioloogi-
liselt mõistetavaid olukordi ning loodab, 
et peale raamatu lugemist jääb evolut-
sioon osaks ka teie mõttemaailmast.

Kirjastus Varrak 
216 lk, pehme köide, 170 × 210 mm
KOOD 52724

EESTIMAA IMELISED 
PAIGAD JA HETKED
Aivo Oblikas

Autor on kaante vahele kogunud selli-
sed Eestimaa paigad, mis ei pruugi igaühe 
teele sattuda. Siin on palju põneva nurga 
alt tehtud fotosid, mis näitavad vanu 
ehitisi, loodusnähtusi ja iseäralikke kohti  
täiesti uudsest perspektiivist. Fotosid 
täiendavad lood ja juhised aitavad avas-
tada nähtusi ja nurgakesi, mis igapäeva-
rutus jäävad tähelepanuta, ja ennekõike 
õiget meeleolu tajuda. Leidke uuesti üles 
vanad salarajad ning otsige meie Eestimaa 
mitmekesisest loodusest uusi.

Kirjastus Varrak 
176 lk, kõva köide, 180 × 210 mm
KOOD 53271

AVAMEELSELT KÖÖGIST 
ehk seiklused kulinaarses 
allmaailmas
Anthony Bourdain
Kuulsusest ja glamuurist oli asi kaugel, 
kui Anthony Bourdain nõudepesijana 
viletsavõitu kalarestoranis tööd sai. Et 
ta oli aga lapsest saadik tahtnud kokaks 
saada, siis õppis ta ahnelt ja väsima-
tult ning kohanes selle kummalisevõitu 
maailmaga, mis tema ees avanes. Tema 
köögi lugudes leidub provintsirestora-
nide värvikaid tegelasi, New Yorgi peene-
mate söögikohtade töötajaid ja kliente, 
narkoärimehi ja reisidel kogutud muljeid.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
320 lk, kõva köide, 143 × 203 mm
KOOD 53165

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

20.50

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

LOCKHARTI 
VANDENÕU
Armastus, reetmine,  
mõrvad ja kontrrevolutsioon 
Lenini Venemaal
Jonathan Schneer

1918. aasta kevadel ja suvel, kui Esimese 
maailmasõja lõpptulemus polnud veel 
selge, algatasid Venemaal tegutsevad 
Briti, Prantsuse ja Ameerika agendid 
uskumatult hulljulge vandenõu, mille 
eesmärk oli bolševike võim Venemaal 
kukutada. Vandenõu eestvedajaks oli 
30-aastane šotlane Robert Hamilton 
Bruce Lockhart, kelle esialgne üles-
anne Venemaal oli õhutada sealset uut 
valitsust alustama uuesti sõjategevust 
Saksamaa vastu, seega avama uuesti 
idarinnet. Samal ajal tekkis Lockhartil 
tormiline armulugu tsaari endise adju-
tandi abikaasa, Jäneda mõisaproua  
Mura von Benckendorffiga, kellest sai 
tema truu abiline.
 Petrogradi vaiksetel kõrvaltänava-
tel, uhketes restoranides, salakorteri-
tes ja tšekaa peakorteri keldrikongides 
Lubjankal arenevadki sündmused, mis 
mõnikord on ja mõnikord polegi oma-
vahel seotud, kaalul on aga vähemalt 
riigi saatus, inimeste elust rääkimata.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
304 lk, kõva köide 
135 × 215 mm
KOOD 53202

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

Tärniga tähistatud 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 
27.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.60

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

BEEBIMASSAAŽ
Peter Walker
Esimesed kolm eluaastat on elu 
kõige jõulisema arengu aeg, mil 
pannakse paika emotsionaalse, 
füüsilise ja füsioloogilise tervise 
alused. See raamat aitab teil 
omandada massaaži põhivõtted 
ja õppida beebit rahustama. 
Saate teada, kuidas parandada 
beebi lihaskoordinatsiooni ja 
painduvust, luua beebiga lähe-
dane side ning õppida leeven-
dama lapse tavalisemaid vaevusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Voolaid 
96 lk, pehme köide 
170 × 248 mm

KOOD 47607

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
20.90

OOPERINOVELLID
Neeme Kuningas
Kui ma olin sunnitud ooperi
teatris oma kabineti vabas
tama ja sinna kogunenud 
kultuurikihti kaasa pakkisin, 
leidsin ühe kummalise käsikirja. 
Salapärase autori novellides 
põimuvad justkui reaalselt 
toimunud sündmused ja tegela
sed väljamõeldutega. Tundsin 
pihtijas ära iseenda, väikelinnas 
sirgunud poisi, kellest saab 
ooperiteatri lavainimene. 
– Autor

Kirjastus Varrak 
160 lk, kõva köide 
120 × 210 mm

KOOD 50836

KÕIKE HEAD, TORISEJA!
Tuomas Kyrö
Ise tehtud on alati kõige paremini 
tehtud. Olgu kodu, püksid või kirst. 
Romaan „Kõike head, Toriseja!“ 
räägib padusoomlaslikest põhiväär-
tustest, elust, surmast ja paneel-
majade ehitamisest.
 Toriseja on otsustanud kirjutada 
endale ise järelehüüde, sest kes 
teine tunneks paremini tema elu ja 
tegemisi. Hauakivigi olgu aegsasti 
valmis, kui kord juba odavalt saab. 
Testamendis võtab Toriseja kokku 
oma materiaalse ja vaimse pärandi, 
mida on terve põlvkonna jagu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Jaanits 
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 40622 

HIINLANE
Henning Mankell
Väikeses Hesjövalleni linnas on 
toimunud tõeline veresaun, 
tapetud on kaheksateist inimest. 
Kui kohtunik Birgitta Roslin sellest 
loeb, taipab ta äkki, et tal on 
perekondlik seos peaaegu kõigi 
mõrvaohvritega. Põnevik viitab ka 
ohtudele, mis võivad tekkida, kui 
Hiinast saab taas suurvõim, samal 
ajal kui demokraatia küsimused 
on lahendamata.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
464 lk, pehme köide 
145 × 203 mm

KOOD 51840

SEROTONIIN
Michel Houellebecq
Lugu viib meid läbi Prantsusmaa, 
kus traditsioonid on jalge alla 
tallatud, kus linnad on muutunud 
elamiskeskkonnana väljakanna-
tamatuks ja kus hävingu servani 
viidud maapiirkonnad on valmis 
mässu tõstma. „Serotoniinis”, 
mida peetakse Houellebecqi 
romaanidest kirjanduslikult 
üheks tugevamaks, räägib autor 
maa ilmast, mis ei tunne enam 
headust ega solidaarsust.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Indrek Koff 
248 lk, pehme köide, 143 × 200 mm

KOOD 47799

MUST VIIKING
Bergsveinn Birgisson
See on aimekirjanduse ja ilu-
kirjanduse omapärane sulam, 
räägib 9.       sajandil elanud Geir-
mundr Hjörssonist, hüüdnimega 
Mustnahk, kes oli üks Islandi 
asustajaid. Rännakud tema jäl-
gedes viivad Norrasse, Siberisse, 
Iirimaale ja Islandile. Geirmundri 
loosse on põimitud üksikasjalikku 
teavet tolleaegse kaubavahetuse, 
meresõidu, küttimise, orjapida-
mise ja muu kohta.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
400 lk, kõva köide 
145 × 210 mm

KOOD 50423

EESTI RAVIMTAIMED 2
Ain Raal, Kristel Vilbaste
Selles raamatus on lood 40 Eesti 
ravimtaimest, mille hulgas mõned on 
väga mürgised. Lugeja saab teada, 
mis nimesid üks või teine taim kan-
nab ja kuidas rahvas on neid vanasti 
ravimisel kasutanud. Põhjalikult on 
tutvustatud iga taime nüüdisaegset 
tõenduspõhist kasutusviisi. Köide on 
illustreeritud Helje Eelma loodud ori-
ginaalsete värviliste taimepiltidega.

Kirjastus Varrak 
224 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 47638

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
21.40

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30
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MITMESUGUST

AEG
Teekond nimega naine
Tiina Ristimets, Olga Makina
Nendel lehekülgedel kohtud pal-
jude kaunite küpses eas naistega, 
kes lubasid meid oma mõtte-
maailma, jagades oma elukoge-
musi ning teadmisi ajaga seotud 
muutustest. Need naised teavad, 
et väärikas kulgemine ajas on 
vaatamata kõigele rõõmus prot-
sess. See on võimalus oma elu 
teadlikult elada ning uudishimu 
ja elutahe ajas ainult kasvavad.

Kirjastus Pilgrim 
256 lk, kõva köide 
210 × 270 mm

KOOD 099863

ELUOLULISED LOOD
Märt Treier
Märt Treier jagab oma teises jutu-
kogus muhedaid tähelepanekuid 
igapäevaelust ja inimestest. Tema 
mõtisklused Vikerraadio hommi-
kutes on nauditavad oma täpse 
sõnakasutuse, ennekõike aga ori-
ginaalse mõtte sügavuse tõttu. Ta 
vested suudavad ühtaegu edasi 
anda hetke meeleolu, 
kuid ka sellest tõusnud  
kaalukaid, jäävama 
väärtusega tunnetusi.

Kirjastus Hea Lugu 
200 lk, pehme köide 
125 × 190 mm

KOOD 646564

MILJON TRILJON 
JÕULUVANA
Hiroko Motai
Kaua aega tagasi oli maailmas 
ainult üks jõuluvana. Kui inimesi 
tuli maailma juurde, oli vaja ka 
rohkem jõuluvanasid. Jaapani 
kirjaniku Hiroko Motai loo on 
illustreerinud Marika Maijala.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Mihkel Mõisnik 
40 lk, kõva köide 
165 × 245 mm

KOOD 171158

OPERAATOR
Alar Kivilo
Alar Kivilo on meie mees Holly-
woodis, eestlastest maailma 
kinokunstis kõige kaugemale ja 
kõrgemale jõudnud operaator. Ta 
kirjutab oma elust ja tööst, alates 
sünnist Montréali väliseesti peres 
kuni Hollywoodi kõrgemasse 
filmitegijate ešeloni tõusmiseni. 
Lisaks leiad raamatus filosoo-
filised sissevaated filmimaagia 
loomisesse ning ligi tuhat fotot.

Kirjastus Pilgrim 
296 lk, pehme köide 
170 × 240 mm

KOOD 099856

ÕHULISED KUDUMID
30 pitskoes eset igasse 
aastaaega
Ruta Tännav
Siit leiab nii mütse, rätte, kindaid 
kui ka seelikuid, kotte ja kleite, 
sekka kauneid esemeid kodule. 
On mudeleid, mis sobilikud 
algajale, aga ka selliseid, mis 
pakuvad väljakutset kogenud 
pitsikudujale. Kootud pits ei pea 
alati olema õhkõrn, erisuguste 
lõngadega katsetades saab luua 
väga omanäolisi kudumeid.

Kirjastus Pegasus 
136 lk, kõva köide 
210 × 280 mm

KOOD 161173

ALICE IMEDEMAAL
Lewis Caroll
Legendaarne lugu „Alice Imede-
maal“ ilmus esmakordselt aastal 
1865. Nüüdseks juba ajatuks 
klassikaks saanud lasteraamat 
ei paelu üksnes väikseid lugejad, 
vaid on oma satiirilise ja vaimuka 
mõttemaailma ning mänguliste 
seiklustega ka täiskasvanud luge-
jate suur lemmik.

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Jaan Kross 
112 lk, kõva köide 
240 × 280 mm

KOOD 099849

VIIMANE SÕNA
Tõnu Õnnepalu 
„Viimane sõna“ pakub valiku 
tsitaate Tõnu Õnnepalu teostest. 
Lisaks on raamatu eessõnaks 
ja vahetekstideks pikem essee, 
suvepäevik, kus autor vaatab nii 
tänasesse päeva kui ka tagasi oma 
elule ja raamatutele. Ta vaidleb 
neile vastu ja katsub aru saada, 
mis siis ikkagi on päriselt.

Kirjastus Paradiis 
416 lk, kõva köide 
130 × 190 mm

KOOD 962961

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
36.90

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
36.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

LIHTSATE ASJADE 
TÄHTSUS
Lauri Räpp
See raamat pakub kaanest 
kaaneni äratundmist. Selles 
äratundmises on ilu, valu, pisaraid 
ja naeru. Veel enam, need tekstid, 
need sõnad mõjuvad justkui 
puhastavalt ja tervendavalt! See 
on rännak lapsepõlvest küpsemi-
seni, kevadest talveni ja maa-
pinnalt taevalaotuseni

Kirjastus Rahva Raamat 
256 lk, kõva köide, 135 × 195 mm

KOOD 661741

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

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

1. Armastatud jaapani kirjanik, kellelt on 
eesti keeles ilmunud uus romaan.

2. Matt Haigi raamat „Tähelepanekuid    ... 
planeedi kohta”.

3. Klubiraamatu peategelane Krõssu on ...
4. Apteek ehk ...
5. Teaduse populariseerija ja 

evolutsioonibioloog.
6. Armastatud raadioajakirjanik,  

kellelt on ilmunud teine jutukogu.
7. Parim jõulukink raamatusõbrale on 

elektrooniline ...
8. Marju Kõivupuu, Ain Raali ja Nele 

Helstein-Mau uus raamat koondab häid 
nalju ... argipäevast.

9. Indrek Rohtmets on õppinud 
ajakirjandust ja  ... . 

10. Põneva käsitöö- ja  
rännuraamatu on  
kokku pannud näitleja ... .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. detsembriks 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 novembri ristsõna õige lahendus oli „ilus ja maitsev“. Novembri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi 
tahtel kingiraamatu valida Siiri Tromm Paidest. Õnnitleme!

KONSTANTIN PÄTS 
JA SOOME
Seppo Zetterberg
224 lk, kõva köide

KOOD 50782

101 EESTI 
TELESAADET
Ulvi Pihel
232 lk, kõva köide

KOOD 51055

TÄHELEPANU! 
MNEMOTURNIIR
Küsib Rein Laumets
347lk, poolpehme köide

KOOD 51574 

MIA NÄGI UNÕS…
Jaan Sudak
296 lk, kõva köide

KOOD 51093

KIRI MINU 
NOOREMALE MINALE
Koostanud Veronika 
Kivisilla
214 lk, kõva köide

KOOD 51895

EESTI PÕRGUTE 
LOOD
Marju Kõivupuu
214 lk, kõva köide

KOOD 51932

RANNA TÄNAVA 
VÄIKE PAGARIÄRI
Jenny Colgan
384 lk, kõva köide

KOOD 51789

LEHMAN 
BROTHERS
Stefano Massini
424 lk, kõva köide

KOOD 51826

KUS LENDAB 
PART
Olav Osolin
224 lk, pehme köide

KOOD 52700

MÄLESTUSED
Andrus Kivirähk
216 lk, kõva köide

KOOD 52885

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIRAAMATUD 2021

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

KONDIITRI-
KUNST SINU 
KÖÖGIS
Olga Kaju
288 lk, kõva köide

KOOD 53257

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
24.90 KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90
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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. detsember
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DETSEMBRI  
ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaidi Roots 
17 lk, kõva köide 
216 × 276 mm
KOOD 49892

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
13.90

LIMPA JA 
MERERÖÖVLID
Andrus Kivirähk 

See on raamat Limmost, kes 
ühel öösel järsku oma voo-
dist ära kaob ja Limmast, 
kes oma venda kohe otsima 
läheb. Ja muidugi limonaadi-
siga Limpast, kes vahet-
pidamata limonaadi kaanib. 
Ja veel mereröövlitest, ton-
tidest, patjadest ja laisk-
loomadest kah.

Kirjastus Varrak 
136 lk, kõva köide 
125 × 140 mm
KOOD 18348

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70

KUIDAS KAITSTA 
LOODUST?
Sophie de Mullenheim

Kuidas sorteerida prügi? Mis 
on kasvuhooneefekt? Millist 
loodusvara kasutatakse kõige 
enam? Kas tiiger sureb välja? 
Raamatus on üle 200 küsimuse 
ja lõbusa pildi, mis aitavad 
lastel avastada meie planeedi 
imelist rikkust ja mõelda, kui-
das võiks oma harjumusi muu-
tes planeeti kaitsta.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Pille Kruus 
112 lk, kõva spiraalköide 
160 × 210 mm
KOOD 47881

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
15.90

NEED 
VAHVAD 
KASSID
Hannah Porter

Kas tead, mis sõnumeid 
kassi saba edastab? Või 
millega oleks hea kassi-
poega toita? Kas tead, mis 
tõugu kassid on kõige kar-
vasemad?

Selles kaasahaaravas 
raamatus on enam kui 60 
põnevat ja vahel veidratki 
küsimust, et vaimustada 
uut kassisõprade põlv-
konda. Saa teada, kui vana 
peaks kassipoeg olema, 
enne kui võiksid ta koju 
võtta. Loe kassi kehakeelt 
nagu proff. Õpi tundma 
uusi kassitõuge, nende 
hooldamisnippe, käitumist 
ja salatarkust. Tutvu 
rohkem kui 100 suursuguse 
kaslasega.

Raamatus on üle 60 
klapiga aknakese. 

TELLI  K I IRELT,  S I IS  SAAD 

PAKI  ENNE PÜHI  K ÄTTE!


