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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.

6. nädalal on nädala raamatuks  
„KÄBI EI KUKU ...”. 

UUS TERVISERAAMATUTE SARI
Sellel aastal alustame raamatute sarjaga, kus tuntud ja tunnus-
tatud arstid räägivad lihtsasti mõistetavas keeles haigustest ja 
häiretest, mis on tänapäeval aktuaalsed. Sarja avab doktor 
Margus Lõokese ja Hede Kerstin Luige raamat „Ärevus ja 
meeleoluhäired: mis need on, kuidas neid märgata ja 
mida peale hakata”. 

Järgmisena on plaanis raamatud südame ja veresoonkonna ning  
naiste tervisest.

ARMAS 
AVAMEELSUS

Eri põlvkondade suhted on 
teema, mis ei ole peaaegu 
kellelegi võõras. On loomulik, 
et meil on vanemad ja enamasti 

ka lapsed. Nende roll meie elus on 
muidugi erinev, nagu inimeste elud 
üldse. On imeline ja rikastav, kui suhted 
on sisukad. Ja on mõtlemapanev, kui 
need oleksid võinud olla teistsugused. 
Kõik algab lapsepõlvest ...

Vestlused meie veebruari klubiraamatu 
„Käbi ei kuku ...” kaante vahel on armsalt 
avameelsed, soojad ja siirad, aga ei puudu 
ka üllatusmomendid. Hea küsija – antud 
juhul siis samanimelise saatesarja autor 
Sten Teppan – võib õiget meeleolu luues 
inimesest välja meelitada mõtteid ja 
meenutusi, mis võivad ka meenutajale 
endale pisut ootamatud olla. Läbimõel-
duna ja kirja panduna oleksid vastused 
küsimustele ilmselt teistsugused. Aga 
ometi on võimalik ka elavad vestlused 
kirja panna nii, et soojus alles jääb ja 
vestlejate hääled oleksid nagu kuulda. Nii 
ei ole eetris öeldud sõna „õhku haihtu-
nud”, toredad meenutused jäävad alles ja 
on igal hetkel loetavad-sirvitavad. 
Võrreldes raadiosaatega annavad 
raamatule lisaväärtust vanad fotod 
kodustest arhiividest. 

Ärevus ja meeleoluhäired ei ole enam 
ammu tabuteema, ent sageli me ikkagi ei 
tea neist kuigi palju või elame mingite 
udusevõitu valearusaamadega. Selle kuu 
valikraamat annab teemast lihtsa ja 
asjaliku ülevaate, mis hõlbustab enda ja 
ümbritsevate inimeste mõistmist, aga 
jagab ka praktilisi nippe ja juhiseid. 
Vägagi vajalik raamat meie keerulisel ajal. 

Toredat talve jätku,
häid lugemiselamusi! 
MALL PAAS

Veebruaris hakkab ilmuma Varraku kuldsari, millega 
lõpetame oma 30 . juubeliaasta. Oleme sarja valinud viis 
ilukirjandusteost, mis ühel või teisel viisil on Varrakule 
olulised ja mille kordustrükke meie lugejad ootavad. 

VARRAKU KULDSARI

Raamatuteks on Iris Murdochi „Meri, meri”, John Steinbecki „Hommiku pool Eede-
nit”, Doris Lessingi „Kõige ilusam unelm”, Carlos Ruiz Zafoni „Tuule vari” 
 ja Haruki Murakami  „Elevant haihtub”.



3SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

Kirjastus Varrak 
336 lk, kõva köide 
156 × 236 mm
KOOD 53899

KLUBIHIND

18.90
          TEENINDUS- 
            PUNKTIDES

17.01

TAVAHIND 
 26.90

KÄBI EI KUKU ...
Kahe põlvkonna lood 
Vikerraadios
Koostanud Ene Ojaveski

Vestlussaade „Käbi ei kuku ...” läks Vikerraadios esmakord-
selt eetrisse pühapäeval, 5. veebruaril 2017. aastal. Saates 
vaatavad üksteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. 
Ühe perekonna kaks põlvkonda. Kuhu on käbi kukkunud? 

Milline on ema või isa roll lapse jäljeraja kujunemises? Need on 
mõned küsimused, mida saatejuht Sten Teppan külalistele esitab. 
 Raamatus on viisteist intervjuud ligi 200-st, mis on saates aegade 
jooksul kõlanud. Räägitakse lõbusatest juhtumitest ja lapsepõlve 
iludest-valudest. Aga sekka ka karmidest oludest ja valedest valiku-
test. Kuigi rääkijad on meile tuntud inimesed, siis nende lood on 
tihti sellised, mida varem pole kirja pandud. Ehk avanevad nad 
lugejale hoopis ootamatust küljest ning annavad läbi selle võimaluse 
paremini mõista, kuidas neist said just need inimesed, kes nad täna 
on.

Anni Kreem ja Jaagup Kreem

Hendrik Toompere ja Hendrik Toompere

Ingrid Kivirähk ja Andrus Kivirähk

Katrin Karisma ja  
Piret Krumm

Anne Veski ja Kerli Veski

Priit Aimla ja Siim Aimla

Agnes Levandi ja  
Allar Levandi

Siiri Känd-Ashilevi ja  
Jim Ashilevi

Anne Veesaar ja Ott Pabut

Peeter Volkonski ja 
Immanuel Volkonski

Ly Seppel-Ehin ja  
Kristiina Ehin

Merle Jääger ja Ode Alt

Märt Hunt ja Kadri Hunt

Liina Tennosaar ja  
Jass Seljamaa

Andrus Vaarik ja  
Marta Vaarik

KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

Anni Kreem ja Jaagup Kreem. Foto erakogust Volkonskid. Foto erakogust
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KLUBIRAAMAT

Raadiosaade 

kaante vahel 

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

„Käbi ei kuku …” 

Sten Teppan alustas saate 
„Käbi ei kuku ...” tegemist viis 
aastat tagasi. Esimene saade 
oli eetris 5.    veebruaril 2017.

Vikerraadio arhiivis on kõik 
saate „Käbi ei kuku ...” 
salvestused järelkuulatavad.

STEN TEPPAN monteerib 
saadet „Käbi ei kuku …” 
enamasti kodus söögilaua 
taga. Abikaasa on näinud 
teda nii nutmas kui ka naer-
mas. Ja imestamas, kui 
sarnased ja samal ajal 
erinevad on eesti pered.

Kust tuli idee panna teineteisele otsa 
vaatama ühe pere kaks põlvkonda? 
Vikerraadio „Jutusaade”, mida toimeta-
sin, vajas uuendust, edasiarendust. 
Mõttetalgud jõudsid ideeni, millest 
rääkis mulle toonane peatoimetaja Riina 
Rõõmus. 

Inimeste sisse piilumine on mulle alati 
põnev tundunud. Ja eetrisse läks uus 
formaat juba mõne nädala pärast. 
Avasaade oli esimene ja viimane, mis 
sündis nii, et ma ei vaadanud külalistele 
otse silma, sest salvestamisega läks 
kiireks. Eeva Talsi oma isaga oli Tartu 
stuudios ja mina Tallinnas.

Jõudsin äratundmisele, et vahetut 
kontakti ei asenda miski, ja kõikide 
järgnenud saadete puhul olen selle alati 
eesmärgiks ja tingimuseks seadnud. 
Saateid koguneb varsti 200.

Kas inimesi on raske rääkima 
meelitada? 
Ma püüan leida saatesse eri elualade 
inimesi: arstidest advokaatideni, 
muusikutest sportlasteni. Kasuks tuleb, 
kui käbi või känd on veidigi tuntud. 
Umbes esimese 15 saate järel tuli 
etteheide, miks käib nii vähe emasid ja 
naisi. Edaspidi olen püüdnud silmas 
pidada ka soolist tasakaalu. Tõsi, 
emadega kipub olema nii, et kuigi 
nemad teevad kasvatamisel põhitöö, on 
nad tagasihoidlikumad ja neile meeldib 
tagaplaanile jääda. 

Külaliste nõusse saamine on väga 
erinev. On neid, kellega oleme kohtunud 
kaks-kolm tundi pärast telefonikõnet. 
Leidub aga neidki, keda ma pole mitme 
aasta jooksul suutnud veenda. 
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vad seljatagust, kuid teevad seda omal 
moel.

Lisaks on tähtis, et mõlemad on pärit 
lasterikkast perekonnast. Ausalt, püüan 
teha mõningaid asju oma lastega teisiti 
kui minuga omal ajal tehti. Siiski kannan 
vanematega samu väärtusmustreid 
rohkemgi, kui julgen endale tunnistada.

Kust tuli idee panna intervjuud 
raamatusse? 
Olin raamatust mõelnud, aga pole kunagi 
söandanud oma tööd piisavalt tähtsaks 
lugeda, et see vääriks kaante vahele 
panemist. Nii et seegi mõte on sündinud 
minust eemal, aga olen väga õnnelik, et 
kirjastus selle peale tuli ja teostas. Kuigi 
armastan raadiot, ei saa ma lahti tundest, 
mida ka vanemad kolleegid on kirjelda-
nud, et siin sõna justkui haihtub õhku. 
Raamat on füüsiline tõend, sõna must 
valgel, et elus on midagi olulist tehtud. 
Aga enda raamatuks ma seda siiski ei pea, 
selleks on seal mind autori või allikana 
liiga vähe.

Kui palju te ise raamatuid loete?
Mulle meenub oma lapsepõlvest kaks 
põhilist tegevust: suved isaga kombaini 
Niva pardal viljapõldudel, ja raamatu-
lugemine, kõrsikupakk käeulatuses. 
Pärast ülikooli on raamatuhuvi teinud 
ruumi neljale lapsele, pereelule, 
muusika hobile ja tööle. Aeg-ajalt siiski 
üht-teist kätte satub, tõsi, seegi on 
valdavalt seotud spordi või muusikaga. 
Viimati Ari Dubini „Ma lihtsalt olin 
kohal”, mis on ajastutruu ja heas mõttes 
kodukootud kogumik sündmustest, 
mille keskel oleksin tahtnud ise olla.  

„Käbi ei kuku …” 

Raamat on füüsiline 
tõend, sõna must 
valgel, et elus on 
midagi olulist tehtud.

Loobumis põhjused on mitmesugused: 
mõne jaoks on teemad liiga isiklikud ja 
isegi valusad, mõned pelgavad n-ö 
järellainetust internetis, kui kontekstist 
rebitud saatelõigust tehtud uudisnupu 
peale tullakse hammast teritama. Mõned 
ideed on jäänud logistika taha. Inimesed 
on mööda ilma laiali.

Millised lood on kõige rohkem 
meelde jäänud?
Nende kõige-kõigemate valimiseks 
peaksin saated uuesti „läbi elama”. Aga 
on tõsi, et mõned hetked on jäänud 
mind saatma aastateks. Näiteks perede 
lõhkumised ja lagunemised lähedase 
Siberisse saatmise järel, vanemateta 
kasvamine. Või ema-isa suur süda, kui 
perre on võetud kasulaps. Muidugi on ka 
nalja saanud, aga ilmselt oma loomuse 
tõttu kannan kaasas kurvameelseid 
lugusid. 

Kas mõni küsimus on jäänud ka 
esitamata? 
Küsimata küsimusi on igas saates. Mõne 
peale tuled liiga hilja, mõnda ei julge 
küsida, mõni pole piisavalt taktitunde-
line. 

Vahel jäävad suurepärased mälestused 
saatest välja põhjusel, et külalisele 
meenuvad need siis, kui ta juba raadio-
maja liftist välja astub. Seda olen 
tagasisidena korduvalt kuulnud: „Oh, 
mis kõik mulle hiljem meenus!”

Kuidas on see saade teid ennast 
mõjutanud?
Mulle tundub, et isana olen pigem järsk 
ja range. See tundub olevat lühem tee 
laste kuuletumisele kui lõputu seleta-
mine. Püsikuulajad võivad saates 
kõlavate küsimuste ja mõttekäikude 
najal iseloomustada mind paremini kui 
ma ise. Need näitavad täpselt, milliste 
jamadega olen ma kohtunud käbina või 
kännuna. Vahel mõtlen, et saadet ongi 
vaja kõige rohkem mulle endale. Saade 
seab mind peegli ette ja pakub ühtlasi 
lahendusi. Olen külalistele tunnistanud, 
et „Käbi ei kuku ...” mõjub mulle 
teraapiliselt. Ka teistel on muresid, mitte 
ainult mina pole saamatu. On „ideoloo-
giaid”, mida olen muutnud otseselt 
saates kuuldu põhjal. Näiteks laste 
kohtumine alkoholiga.

Millised on teie suhted vanematega? 
Samal teemal küsida on palju lihtsam 
kui vastata. Mu vanemate olekust ja 
hoiakutest kumab tihtipeale läbi 
nõukogudeaegne taak. Nad on oma aja 
lapsed. Ka saate põhjal on lihtne teha 
järeldusi, mis seob sama põlvkonna 
inimesi. Omavahelises suhtlemises on 
teatud tõrked, avatus pole just esimene 
mõiste, millega seda kirjeldaks. Aga 
asjad saavad räägitud. Nad kindlusta-

Katrin Karisma ja Piret Krumm

Andrus Kivirähk ja Ingrid Kivirähk 

Fotod
 erakogud

est
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Kirjastus Varrak 
336 lk, kõva köide 
156 × 236 mm
KOOD 53899

KLUBIRAAMAT

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

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

Saade oli eetris 24. jaanuaril 2021

Isa ja tütar Vaarik. Üks on tuntud näitleja Andrus, teine aga aina 
tuntust koguv kunstnik ja režissöör Marta. Lapsepõlve juttudes 
meenutab Andrus, et oli kümneaastane, kui isa naabrinaisega 
minema pani, pärast seda kui ema insuldi tõttu osaliselt halvatuks 
jäi. Kas isa toonasele valikule on mõistlik vabandus? Marta aga 
ütleb enda kohta, et on üles kasvanud hipilapsena, kelle puhul oli 
vähe piire, kui üldse, mis aitab tal loojana end vabamalt väljen-
dada. Kujundite keeles rääkides on Marta elus ka kildudeks 
kukkunud, näiteks põhikooli valuline lõpuaasta või lavakasse 
mittepääsemine. Aga ta naudib suuri tundeid, isegi kui need ei ole 
meeldivad.

Sa ütled, et tütre jaoks on ema olemas. Kuidas isaga oli? Kas 
sa tunned, et sul lapsepõlves oli isa olemas? Ma täpselt ei ole 
kursis, millal sinu elus oli emeriitalkohooliku teema. Kas sul 
on seoses sellega mõni lapsepõlve arve klaarida?
MARTA: Isa oli kogu aeg olemas. Kui isa rääkis teatrilõhnast, siis see tuli 
mulle nii hästi meelde. Teater oli meie koos olemise koht, kuna isa oli 
palju seal, siis võttis ta mu sinna kaasa. Võib-olla ma ei tahtnudki 
näitlejaks saada, ma tahtsin lihtsalt teatrisse saada, sinna kampa. Taga-
ruumides see nali ja naer. Näitlejate huumorimeel on hoopis midagi 
muud kui ükskõik kus mujal. See, mida räägitakse lava taga, on nii 
toores ja nii julm, ja samal ajal nii ilus ja aus. 
ANDRUS: Praegu võib selles kontekstis niimoodi ahistamisega vahele 
jääda. Tõsiselt.

Mille peale sa vahepeal naersid, mis lugu see oli?
MARTA: Tänapäeval ei jooda teatris enam peaaegu üldse, mis on väga 
hämmastav. Tõsiseid naljamehi minu arust enam ei ole. Kõik tahavad 
natuke diplomaadid või natuke tõsiselt võetavad vennad olla, samal 
ajal kui nad on naljamehed. Joomisega on ära kadunud siirad ja üdini 
suured naljamehed. Kuna joodi palju, siis see sitahais, mis oli Draama-
teatris hommikul, oli midagi erakordset.
ANDRUS: Aarne Üksküla ütles kunagi, et alkohol lülitab ajus välja 
autotsensuuri ja päris pikaks ajaks, isegi järgmiseks päevaks. Selle-
pärast ongi legendaarsed need teise päeva naljad. See on väga hea 
kasvulava koomikute jaoks. Kui sul enesetsensuur kaob, kaob filter ära, 
sa ei ole korrektne, siis tekivad parimad naljad. Ma imetlen inimesi, kes 
suudavad neid kaine peaga genereerida, selliseid väga piiripealseid 
nalju.

Andrus Vaarik
Marta Vaarik

Marta, kas sina tead oma vanemate kohtumise 
lugu?
MARTA: Jaa, Tallinnfilmis. Ema oli kassapidaja, maksis raha. 
Isegi mina olen saanud säärasest putkast oma esimesed 
palgad.

Kohtumine käis siis nii, et sina said palka?
ANDRUS: Jaa, mina sain honorari läbi väikese luugi. Kui ma 
nägin ja kuulsin teda ning olin temaga mõne sõna 
vahetanud, siis toimus see välkvalge hetk. See on see 
armumine esimesest silmapilgust. Selle raha eest läksin 
ostsin Ararati poest pudeli šampust, murdsin kassasse 
tagauksest sisse ja küsisin, millal su tööpäev lõpeb. Aa, 
selge, praegu joome šampust, pärast läheme koos 
minema, kui su töö on läbi. Unistuste naine! Me oleme 
head sõbrad siiani, kuigi me elud on vahepeal käinud igal 
pool ära, aga me saame imehästi läbi.  

Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

Andres Treial / Scanpix

Foto erakogu
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ILUKIRJANDUS

KLARA JA PÄIKE
Kazuo Ishiguro

Nobeli preemiaga pärjatud Briti kirjaniku 
Kazuo Ishiguro 2021. aastal ilmunud romaani 
„Klara ja Päike” tegevus toimub ilmselt mitte 
eriti kauges tulevikus, tõenäoliselt Ameerika 
Ühendriikides. Raamatu peategelane ja mina-
jutustaja on robot, TS ehk tehissõber Klara, 
kes on kavandatud teismeliste seltsiliseks. 
Paremates perekondades on nimelt kom-
beks lapsi geneetiliselt töödelda ehk „kõrgen-
dada”, et neil oleks võimalik elus paremini läbi 
lüüa. Sellega kaasnevad terviseriskid ja habras 
immuunsüsteem sunnib lapsed koduõppele 
tahvelarvutite taha. Juba poeaknal paistab 
Klara oma kaaslaste seast silma teravama 
tähelepanuvõime ja eelkõige suure huviga 
välismaailma vastu. Pikapeale täitub ka tema 
igatsus ning ta saab endale „lapse” – ta oste-
takse ära ning viiakse koju.

ANNA KARENINA*
Lev Tolstoi

„Anna Karenina” on lugu ootamatust 
ahvatlusest, moraalsest konfliktist 
ning unistustest ja nende purunemi-
sest. Ennekõike on see aga lugu ühest 
erakordsest naisest ja suurest armastu-
sest, mis sunnib eirama ühiskonnareeg-
leid ja viib etteaimatavalt traagilise 
lõpplahenduseni.
 Lev Tolstoi suurteos on oma pae-
luva sündmustiku ja meisterliku stiiliga 
inspireerinud lugematuid põlvkondi. 

Kirjastus Postimees 
Tõlkinud Selma Holmberg 
840 lk, kõva köide 
155 × 235 mm
KOOD 667316

ÕNNELIK PRINTS 
Oscar Wilde

Nende kaante vahel on Wilde’i kaks 
muinasjuttude kogu – „Õnnelik prints” 
ja „Granaatõuntest maja”. Ta ise on öel-
nud, et need on lood lastele ja lapse-
meelsetele. Lugeja võib kaasa elada 
kaunitele lugudele armastusest ja 
enese ohverdusest, sellest, milline on 
tegelikult oma hingest loobumise hind 
ning et mõnikord avanevad südamed 
alles siis, kui need purunevad.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer 
192 lk, kõva köide, kordustrükk 
130 × 210 mm
KOOD 46242

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aet Varik 
280 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 53738

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

MILENA JA ARMASTUSE KIRJAD
Kafka on tema elu, kirjutamine ta kirg
Stefanie Schuster

Praha, 1916. Noor Milena on iseteadlik ja seiklushimuline tüdruk. Koos sõbranna-
dega veedab ta meelsasti aega kohvikutes, kirjandusrahva boheemlikus selts-
konnas. Seal kohtab ta salapärast autorit Franz Kafkat. Ehkki kumbki seda veel ei 
tunnista, on esimesest pilgust selge, et neid ühendab midagi enamat kui kirjandus. 
Isa karmil nõudmisel on Milena aga sunnitud kodumaalt lahkuma. Ta abiellub kir-
janduskriitik Ernst Pollakiga ja asub koos temaga Viini elama, kuid abielu kisub kiiva 
ja Milena võitleb argimuredega. Üksinduses ja vaesuses, eemal perest ja sõpradest, 
kirjutab ta Franz Kafkale, et paluda talt luba mõnd tema teksti tšehhi keelde tõl-
kida. Kirjavahetusest võrsub armastus hingesugulaste vahel …

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
280 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53714

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

Lugu emantsipeerunud 
naisest ja ajakirjanikust, 
kes suutis trotsida oma 
ajastu paineid.

STEPHANIE SCHUSTER (snd 1967) õppis 
graafilist disaini ja illustreeris aastaid 
teiste autorite raamatuid, enne kui ise kir-
jutama hakkas. Tegutsedes nüüd ühtaegu 
kirjaniku, maalikunstniku ja illustraato-
rina, on ta oma kirjutamisviisi iseloomus-
tamiseks öelnud, et ta mõtleb piltides, 
vaadates tulevast lugu kõigepealt vaimu-
silmas nagu filmi ning püüdes seda kõigi 
meeltega läbi tunnetada – alles seejärel 
jõuab raamat paberile.

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

Foto: Jonas Schuster
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VALIKRAAMAT      

Ärevus ja meeleoluhäired 
on väga levinud,  
üle kolmandiku inimestest 
kannatab elu jooksul 
sedalaadi tervisemurede 
all. Küsimustele vastavad 
uue raamatu autorid.

Kui suur on see probleem Eestis? 
Margus Lõokene (ML): Ärevus ja 
meeleoluhäired on ülemaailmne tõsine 
ja kasvav probleem, Eesti pole paraku 
erand.  

Hede Luik (HL): Võimalik, et viimase 
kahe aasta keerukus on pannud meid 
rohkem märkama ka vaimse tervise 
poolt nii enda kui ka teiste puhul. Juhi 
jaoks on see teema kindlasti tähtsam 
kui kunagi varem. Oluline on märgata 
ja mõista ning võimalusel abiks olla.

Millal tekkis mõte kirjutada raamat?
ML: Umbes aasta eest võttis Hede minu 
kui meeleolu- ja ärevusvaldkonna 
spetsialistiga ühendust ja pakkus välja 
idee panna oma mõtted paberile. Viivuks 
mõtlesin ja otsus tehtud.

HL: Tundus vajalik see teema ülevaat-
likult lahti kirjutada, et olla abiks 
teadlikkuse kasvatamisel, selliste 
murede märkamisel ja abi leidmisel. 
Marguse ekspertiis tegi temast loomu-
liku valiku tandemipartneriks, et vajalik 
ja tõenduspõhine sisu kokku panna. 

 
Kuidas koostöö välja nägi? 
ML: Mõnda aega segas alustamist 
COVID-19 olukorra eskaleerumine ja 
sellega seotud kohustused, aga kevadel 
jõudsime teha mõned sõbralikud 
jutuajamised, nende salvestuste põhjal 
sai Hedel priske selgroog valmis. 

HL: Margus on hea ja huvitav vestlus-
kaaslane ja väga kogenud psühhiaater. 
Saime palju teemasid lahti räägitud, 

salvestasime vestlused ja sealt jõudsime 
esmase versioonini. Siis hakkasime 
lisama ja siluma, kuni jõudsime kenasti 
tervikuni.

Kellele see raamat on mõeldud? 
ML: See raamat võiks olla sobilik kõigile, 
kes on huvitatud vaimsest tervisest, selle 
hoidmisest ning teiste mõistmisest ja 
abistamisest. Ehk siis pigem laiemale 
lugejaskonnale. Käsiraamatuna see 
mõeldud ei ole, ehkki sisaldab päris 
palju praktilisi nippe ja nõuandeid.  

HL: Soovisime ärevuse ja meeleolu-
häirete teema kirjutada lahti ülevaatli-
kult ja lihtsalt, tavalise inimese vaate-
nurgast. Mõtlesime eelkõige inimesele, 
kes soovib sedalaadi muresid paremini 
mõista, ümbritsevatele inimestele toeks 
olla või ka iseendale abi otsima hakata.

Palun tutvustage ennast lähemalt.
ML: Üles kasvanud Tallinnas. Noorena 
sai paras kogus sporti kehast läbi lastud, 

Raamat aitab märgata

Dr MARGUS LÕOKENE on psühhiaater, ärevuse ja meeleolu-
häirete valdkonna ekspert, kel on enam kui 15 aastat kliinilise 
töö kogemust. Ta on ka kaugkonsultatsioonide rakendamise 
eestvedaja vaimse tervise häirete puhul.

HEDE KERSTIN LUIK on inimeste hoiakute ja käitumise põhjustega 
tegelnud ning muudatusi toetanud ligi 20 aastat. Tal on muuda-
tuste juhtimise magistrikraad INSEADi ärikoolist. 
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VALIKRAAMAT

Margus ja Hede on kirjutanud 
väga hea raamatu. Kuna meele
oluhäired on kõige suurema 
leviku ja majandusliku mõjuga 
haigused tänases maailmas, siis 
on see raamat minu arvates ka 
kohustuslik kirjandus igale äri
juhile. Töötajate vaimse tervise 
eest hoolitsemine annab ettevõttele 
rohkem tootlust kui enamik 
teisi võimalikke investeeringuid. 
Rääkimata inimestele tehtud 
kingitusest parema enesetunde 
näol.
– Jaan Pillesaar, Tarkvaraettevõtte 
Helmes asutaja

See tõenduspõhiseid teadmisi 
ja praktilist kogemust ühendav 
lihtsas keeles raamat sobib laiale 
lugejate ringile ja võiks olla nii 
tavainimese kui tervishoiuteenuse 
osutaja laual. Raamat aitab ärevust 
ja meeleoluhäireid paremini 
mõista, kiiremini märgata ja 
nendega edukamalt toime tulla. 
Muredest vabastamine algab alati 
teadmisest. Head lugemist! 
– Prof Eduard Maron, psühhiaater, 
DocuMentalCare kliiniku asutaja

ÄREVUS JA MEELEOLUHÄIRED 
Kuidas neid märgata ja mida peale hakata
Dr Margus Lõokene, Hede Kerstin Luik

Ilmselt oleme kõik mingil viisil kokku puutunud ärevuse või 
meeleoluhäiretega, kas mõne tuttava või kolleegi kaudu või lausa 
ise sedalaadi tervisemuret kogenud – üle kolmandiku inimestest 
kannatab elu jooksul selliste häirete all. 
 Käesolev raamat annab lihtsa ülevaate, millised on ärevus ja 
meeleoluhäired, kuidas neid enda ja teiste puhul märgata ning mida 
nende ilmnemise korral ette võtta. Õigeaegne ja asjatundlik abi on 
oluline ja saab toimetulekut suurel määral parandada. Süsteemne 
vaade teemale aitab selles vaimse tervise valdkonnas paremini 
orienteeruda, vajadusel teisi toetada või ise abi otsida ja valida 
sobivad sammud teekonnal parema vaimse terviseni.

Kirjastus Varrak 
112 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOD 52595

aitab märgata
järgnesid ülikooliõpingud Tartus ning 
tööle tulin kohe peale lõpetamist 
Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, kus olen 
siiani. Doktoriõppes olen oma intellek-
tuaalset pagasit suurendanud erialaga 
lähedalt seotud ja seda täiendava 
neuroteaduse võlumaailmaga. Viimased 
aastad olen olnud pühendunud eelkõige 
perele ja tööga seonduvale, pisut vähem 
hobidele.  

HL: Inimeste käitumise ja hoiakute 
põhjused on mind alati huvitanud, 
esmalt kommunikatsiooni, viimasel 
aastakümnel ka muudatuste juhtimise 
kontekstis. Õppimine on mulle elu tähtis 
osa ja lugeda armastan väga. Mul on 
INSEADi ärikoolist muudatuste juhti-
mise nõustamise magistrikraad. Üks mu 
hobidest on ka käitumisökonoomika. 

 
Mis teid ennast kõige paremini 
rahustab, kui ärevus kasvab?
ML: Olen leidnud endale sobiva rütmi ja 
rutiini ning ärevusel pole olnud mahti 
üle pea kasvada. Ma rõhutaks enda 
puhul regulaarset füüsilist aktiivsust, 
päevarutiini, mitmekülgset ja naudingut 

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

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

pakkuvat toitumist, head und ning 
piisavalt väljakutset ja naudingut 
pakkuvaid tegevusi. Ei mäletagi, millal 
kasutasin viimati nn esmaabinippe 
ärevuse vaigistamiseks, aga meeldivalt 
toimivad on olnud võimalikult kohene 
kehaline aktiivsus (jalutamine, sporti-
mine) ja kitarri tinistamine.

HL: Minu jaoks on looduses liikumine 
parim. Armastan matkata, mere ääres 
kaob igasugune ärevuse algegi. Vajalik 
on pidev toetav foon: piisav magamine, 
liikumine, olgu selleks jalutuskäik, jooga 
või jooksmine, aeg kallitega ja aeg üksi, 
lugemine. Oluline on, et mu töisel elul 
on sisu ja väärtus, et minust on päriselt 
kasu, mu elus on eesmärgid, mis mind 
kõnetavad, ja inimesed, kes inspireeri-
vad. Oht on ülepinge, liiga tihe graafik ja 
koormatud töölaud. Siis on esmaabi 
hingamine – tähelepanu oma hingami-
sele on lihtsaim meditatsioon, kuhu saab 
liikuda hetkega. Kui sellest ei piisa ja on 
vaja enamat, siis räägin lähedase 
inimesega. Armastavad oma inimesed 
on mu peamine „rahusti”.  

Selle raamatuga alustame raamatutesarja, kus tuntud ja 
tunnustatud arstid räägivad lihtsasti mõistetavas keeles 
haigustest ja häiretest, mis on tänapäeval aktuaalsed. 
Järgmisena on plaanis raamatud südame ja 
veresoonkonna ning naiste tervisest.
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ILUKIRJANDUS

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

MARLENE*
C.W. Gortner

Maria Magdalena Dietrich oli justkui 
lavale sündinud. Esimese maailmasõja 
järgses vaesuses kasvanud tüdruk hak-
kas lauljaks juba teismelisena, vaheta-
des oma perekonna korraliku keskklassi 
seltskonna Weimari Berliini kabareede 
dekadentliku sära vastu. Suur kohalik 
populaarsus sai aga hoopis teised mõõt-
med pärast rolli filmis „Sinine ingel”. 
Nüüd jätkus tema karjäär Hollywoodi 
teravaimas tipus – koos kõige hea ja hal-
vaga, mis see kaasa tõi.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Liina Tordik-Karp 
Sari „Säravad naised” 
640 lk, kõva köide 
143 × 215 mm
KOOD 171783

TÕDE VÕI TEGU 
1.–3. osa
Kristi Piiper
Kolmeosalise noorteromaanisarja 
kordus trükk, kus kõik osad on koos ühes 
köites. Esimene osa ilmus 2015. aastal ja 
leidis lugejate seas sooja vastuvõtu. See 
on haarav lugu noorte sõprusest, esime-
sest armastusest ja sassis peresuhetest.
 Peategelane Stella leiab end ühel 
hommikul ärgates täiesti üksi. Tema ema 
on jäljetult kadunud ning õige pea ilmne-
vad asjalood, mis Stella senise kujutluse 
turvalisest maailmast täielikult segamini 
paiskavad. Sõbrad otsustavad aidata 
Stellat painavatele küsimustele lahen-
dust leida. 

Kirjastus Varrak 
488 lk, pehme köide, 145 × 215 mm
KOOD 53677

PIIRITA SIBERIMAA:  
Siberi eestlaste mälestused*
Oskar Meltsas
Pilguheidus Siberis asuva eestlaste küla 
Zolotaja Niva tekkeloole saame lugeda 
ajaloolisi, kohati anekdootlikke sekel-
dusi, mis väljarändajaid kaugel karmi 
kliimaga tühermaal ees ootasid. Kaunid 
looduskirjeldused, kaasa võetud tradit-
sioonid, magusvalus nostalgia ja tegusad 
argitoimetused sulanduvad realistlikuks 
tervikuks, mis on edasi antud naiivse, ent 
väga visuaalse meisterlikkusega. Tegu on 
vaieldamatult ühe kõige humoorikama 
Siberi elust pajatava teosega.

Kirjastus Tänapäev 
216 lk, kõva köide 
143 × 215 mm
KOOD 171776

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

ÕUDUSTE TEATER
Andrei Ivanov

„See on romaan illusioonidest, ideaalidest, meeleheitest, 
see on rüütliromaan, kuid rüütellikkuse cervanteslikus 
tõlgenduses” – niiviisi määratleb oma teost autor, kelle 
proosa avab meile vene emigrantide maailma uue nurga 
alt. Romaan näitab unenäolisse ruumi, kahe riigi ja kahe 
aja – heroilise kontrakultuuri mineviku ja raskesti hooma-
tava oleviku – vahele takerdunud venekeelsete eestlaste 
argipäeva. Ohtlike seikluste ja sündmuste lõputu jada, 
kuhu autor oma tegelasi kaasab, muudab loo avaraks 
kunstiliseks panoraamiks, mis kipub kohati meenutama 
Bruegeli maale.
 Andrei Ivanov (snd 1971) on üks viimaste aastate Eesti 
kirjanik. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Veronika 
Einberg 
344 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOD 53684

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

MEES, KES NÄGI KÕIKE
Deborah Levy

Romaani alguses on noor ajaloolane Saul Adler kutsutud 
kommunistlikku Ida-Berliini uurimistööd tegema ning ta 
on nõustunud vastutasuks näitama sealset elu soodsas 
valguses. Ta tahab viia oma tõlgi biitlite fanaatikust õele 
kingituse – foto endast Abbey Roadi ülekäigurajal. Foto 
tegemise käigus saab Adler kerge löögi mööduvalt autolt 
ja see osutub tema elukäiku muutvaks vahejuhtumiks.
See romaan on siiski palju rohkem kui ühe edevavõitu 
ajaloolase isiklik lugu, see näitab, kui raske on 
inimestel näha selgelt iseennast ja teisi. Levy käsitluses 
peegeldavad isiklik ja perekonnalugu ajalugu, raamatus 
põimub realism unenäolisuse ja kujutlustega.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Linda Tarto 
Sari „Moodne aeg” 
208 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 53011

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90
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ILUKIRJANDUS    

NUKK
Yrsa Sigurðardóttir

Ema ja tütar ei saanud kalapüügiretkel 
saagiks suurt muud kui katkise nuku, mis 
tütre pealekäimisel kaasa võeti. Õhtul 
postitas ema nukust tehtud pildi sot-
siaalmeediasse. Hommikuks oli ema sur-
nud ja nukk kadunud.
 Möödub mitu aastat. Politseiuurija 
Huldar osaleb inimjäänuste otsimises 
merest ja kaasatakse ka kodutu uimasti-
sõltlase mõrva uurimisse. Psühholoog 
Freyja osaleb juurdluses, mis uurib laste 
turvakodus väidetavalt aset leidnud sek-
suaalset väärkohtlemist.
 Selgub, et kõiki neid juhtumeid seob 
üks parajasti teadmata kadunud ja väga 
haavatav tunnistaja – seesama tüdruk, 
kes aastaid tagasi nukku endale tahtis.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
440 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 53813

KREENIS
Jørn Lier Horst, Thomas Enger

Ajaks, mil Blix peale mitut vastamata 
kõnet oma noorele kolleegile Sofia 
Kovicile tagasi helistab, on too juba sur-
nud. Vastus küsimusele, kes Sofia tappis, 
näib peituvat selles, millest Sofia temaga 
rääkida tahtis. Kui Blix leiab Sofia kodust 
raamatu sarimõrvar Charles Mansonist, 
kes väidetavalt ühtegi oma ohvrit ise ei 
tapnud, mõistab ta, et kolleeg on jätnud 
maha hulga niidiotsi. Mis teeb mõrvarist 
mõrvari, on raamatu läbiv motiiv. 
 See on norra kahe menukaima krimi-
kirjaniku Jørn Lier Horsti (snd 1970) ja 
Thomas Engeri (snd 1973) koos kirjutatud 
krimisarja kolmas raamat. Sarjas on varem 
ilmunud „Nullpunkt” ja „Suitsukate”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maarja Siiner 
280 lk, pehme köide 
145 × 200 mm
KOOD 53806

DÜÜN
Frank Herbert
„Düünis” on kesksel kohal võimuvõitlus 
tähtedevahelisele impeeriumile kuulu-
val kõrbeplaneedil Arrakis. See planeet 
on ainus paik, kust saadakse ainet, mis 
on vajalik tähtedevahelistel lendudel ja 
annab selle tarvitajale psüühilised võimed 
ja pikaealisuse. Kui planeedi haldamine 
läheb Harkonneni Kojalt Atreidese Kojale, 
ei taha Harkonnenid sellega leppida ning 
jätavad lapseeas Paul Atreidese planeedi 
karmi loodusesse surema. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Urmas Alas 
608 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 49885

TEISTES OSADES*
Allar Tankler

Mitte nii väga mõrvamüsteerium. Ega 
isegi enesetapumüsteerium. Rohkem 
nagu elumüsteerium. Politsei püüab 
dešifreerida hüvastijätukirja (ja lindis-
tust), mille enda sõnul „maailma üks 
kõige empaatilisem inimene” Porter 
maha jättis, enne kui ta, veidral kombel, 
vannis käis ja siis autoga Pariisis Seine’i 
jõkke kihutas. Abikaasa, perearsti, naabri 
ja juhututtava abiga kujuneb surma põh-
juste uurimisest elu põhjuste juurdlus.
 EKLi 2021. a romaanivõistluse žürii: 
„Ampluaa on lai: evolutsioon, inimtüübid, 
inimeste käitumise motiivid, keskeakriis, 
surma olulisus minejale ja jääjatele jne. 
Elu mõtte otsimine, kohati strindbergi-
liku või woodyallenliku hõnguga.”

Kirjastus Fookus Meedia 
256 lk, kõva köide, 150 × 216 mm 
KOOD 477623

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Viivi Verrev 
240 lk, kõva köide 
kordustrükk 
143 × 200 mm
KOOD 53844

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

DÜÜNI MESSIAS
Düüni kroonikad 2
Frank Herbert

Kuulsate ulmeromaanide autor Frank 
Herbert on kirjutanud ka teisi raama-
tuid, kuid teda teatakse eelkõige just 
„Düüni” ja selle järgede autorina.
 „Düüni messias” jätkab Paul Atrei-
dese ehk Muad’Dibi lugu. Möödunud 
on kaksteist aastat „Düünis” kirjelda-
tud sündmustest. Tal on universumi 
imperaatorina rohkem võimu kui 
ühelgi teisel maailma ajaloos. Ühelt 
poolt on ta jumala staatuses freme-
nite seas, teisalt on tal võimu haara-
tes tekkinud pikk nimekiri vaenlas-
test.
 Vaenlaste salasepitsuste tõttu 
on ohus kõik Atreidesed, kuid kõige 
enam kardab Paul oma armsama 
Chani ja nende veel sündimata pärija 
pärast.
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KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
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KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
23.90

NÕID ANNAB NÕU*
Loitsud ja ruunid
Väike Myy

Millise jõuga soovime teha 
koostööd? Kuidas avaneda 
armastusele, kuidas sõnastada 
soove, kuidas vastutada oma 
sõnade ja tegude eest? Aga 
missugune võiks olla teie 
maagianurk, kuidas saate 
oma töövahendeid väestada 
ja puhastada? Kuidas panna 
peale kaitset inimesele ja ta 
kodule, kuidas tõmmata ligi 
küllust, valmistada amulette, 
vabaneda hirmudest?
Raamatu teine pool 
õpetab kasutama iidset 
skandinaavia tähestikku 
ehk ruune praktilises töös, 
nende abil ennustama ning 
kaitsevalemeid kasutama. 

RAAMAT 
KOLESTEROOLIST*
Ramon Martinez

Selle raamatu järeleproovitud 
nõuannete abil saate 
alandada kolesteroolitaset ja 
parandada enda tervislikku 
seisundit. Kardioloog Ramon 
Martinez tutvustab olulisi 
põhitõdesid ja uuringuid 
kolesterooli kohta ning 
selgitab seejärel praktiliste 
näidete abil tabletivaba 
teraapia võimalusi. Lisaks 
pakub südame arst hulgaliselt 
tõhusaid vahendeid ja võtteid, 
et vere lipiidide tasakaalus 
hoidmise kõrval tuntavalt 
parandada ka teie üldist 
tervist ja tõsta töövõimet.

MEIE MAAROHUD*
Mõõdukalt ja mõnusalt
Kristel Vilbaste  

Kristel Vilbaste on 2021. aastal 
pärjatud Hea Sõna auhinnaga 
ja avaldanud mitu loodust 
ja ravimtaimi tutvustavat 
bestsellerit. Selles raamatus 
on lähenemine isiklikum. Autor 
jutustab oma lapsepõlvest, 
avaldab suguvõsa tarkusi, 
aga kõneleb ka imerohtudest 
ja moevooludest, terveks 
söömisest, taimedega 
tossutamisest, herbaariumi 
tegemisest, metsas toidu 
leidmisest, taimeravi võlujõust. 
Enda kogemuse põhjal räägib 
ta sellestki, kuidas tegelda 
taimedega nii, et kogumiskirg 
ei tapaks, vaid aina tugevdaks 
armastust nende vastu.

RAHULIKUD 
LAPSED*
Kuidas õpetada lastele 
mediteerimist ja 
lõdvestumist
Lorraine E. Murray  

Praktiline ja inspireeriv 
raamat õpetab, kuidas viia 
lastega läbi mõnusaid ja 
rahulikke meditatsioone.
Väikelastele soovitab autor 
lõbusaid ja lihtsaid harju-
tusi, mis aitavad enne uinu-
mist rahuneda, ning teisme-
listele erinevaid mooduseid 
ärevuse leevendamiseks. 
Lisaks kirjeldab autor näide-
tele tuginedes seda, kuidas 
meditatsioon ja teadvelolek 
aitavad aktiivsus- ja tähele-
panuhäirega lapsi.

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

EESTI METSAD
Anneli Palo

Raamat peaks pakkuma huvi metsasõpradele, olgu nad siis looduses 
matkajad, linlastest maakoduomanikud või koduümbruse maastikupilti 
väärtustavad inimesed. Avastamist jagub kindlasti ka looduskaitsjatele 
ja metsamajandajatele. Siinses raamatus on metsa vaadeldud kui ajas ja 
ruumis pidevas arengus olevat elukooslust. Mets ise muutub kogu aeg, 
seda muudavad nii inimesed kui ka loodusjõud. Raamatus kirjeldatakse 
nähtusi, mille järgi võib ära tunda metsaosa ajalugu või prognoosida 
tema väljanägemist tulevikus. Iga tegevus või loodusnähtus mõjutab 
ka metsas elavaid liike, ühtesid soosides ja teiste elupaiku kahjustades. 
Hoidkem Eesti metsade põlist mitmekesisust!

Kirjastus Varrak 
Sari „Roheline Eesti” 
224 lk, poolpehme köide, kordustrükk 
168 × 240 mm
KOOD 39558

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

Kirjastus Petrone Print 
264 lk, pehme köide 
140 × 205 mm

KOOD 605905

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

KOOD 605882

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Kersti Kaljuvee 
152 lk, pehme köide 
150 × 210 mm

KOOD 634783

Kirjastus Helios 
Tõlkinud Aet Karolin 
200 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 6656525

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

Taas saadaval!
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LASTELE JA NOORTELE

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

KUNINGA TAGASITULEK*
J. R. R. Tolkien

Lahingutest suurim toimub Pelennori 
väljadel. Siin põrkavad Rohani 
ratsanikud kokku haradrimidega, 
Gondori garnison orkide malevaga, 
Angmari Nõidkuningas Rohani Éowyniga. 
Morguli asevalitseja Gothmog kihutab 
lahingusse kirvestega idalasi, Khandi 
varjaage, lõunalasi sarlakpunases rüüs 
ning musti mehi Kaug-Haradist. Vari 
katab päikese Minas Tirithi taevas.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Ene Aru 
584 lk, kõva köide 
140 × 210 mm

KOOD 661680

KAKS KANTSI*
J. R. R. Tolkien

Vennaskondlaste retk jätkub, kuigi 
erinevaid radu pidi. Aragorn, Legolas 
ja Gimli satuvad Rohani kuningriiki, 
kuningas Theodeni juurde, kes on 
langenud Sarumani mõju alla. Frodo 
ja Sam märkavad, et neid jälitab 
salapärane Gollum-Guglunk, kes ihkab 
Sõrmust tagasi enda kätte. Merry ja 
Pippin aga, olles pääsenud vangistajate 
küüsist, leiavad endale ootamatu 
liitlase.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Ene Aru 
462 lk, kõva köide 
140 × 210 mm

KOOD 661703

HARRY POTTER JA  
AZKABANI VANG
J.K. Rowling

Kaksteist aastat on Azkabani kindluses 
hoitud kurikuulsat vangi, kelle nimi 
on Sirius Black. Ta on mõistetud süüdi 
kolmeteistkümne inimese tapmises ühe-
ainsa needusega ning temast pidi saama 
ka Lord Voldemorti parem käsi. Nüüd on 
ta põgenenud ning tema otsimisel võib 
abi olla asjaolust, et Azkabani valvurid 
kuulsid Blacki unes pomisemas: „Ta on 
Sigatüükas.” Raamatut kaunistab Harry 
Potteri raamatusarja kodumaiste kaane-
kujunduste konkursi võidutöö Hanna 
Särekannolt.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer ja Kaisa Kaer 
352 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 52915

ULAKAS VORST JA 
NUTITELEFON*
Markus Saksatamm 

Jutukogumikus on 31 lugu, mis võtavad 
kokku viimastel aastatel lasteajakirjades 
ilmunud Markus Saksatamme loomingu. 
Jutud on fantaasiarohked, humoorikad, 
samas ka julgustavad ning oluliste väär-
tuste üle mõtlema panevad, neis leidub 
midagi nii väikesele kui ka suurele luge-
jale. Raamatu illustreeris Ott Vallik, kes 
on hästi tabanud juttude lõbusat, aga 
ka lüürilist poolt. Markus Saksatamm on 
kirjutanud kuusteist lasteraamatut.

Kirjastus Pegasus 
136 lk, kõva köide 
168 × 230 mm

KOOD 160893

KESSU JA TRIPP*
Robert Vaidlo 

„Kessu on tavaline pikemat kasvu lühike 
plikatirts, kes kunagi midagi meeles ei 
pea, aga kõike väga hästi mäletab. Tripp 
on punase-valgevöödilise tuttmütsi 
ja punase kostüümi ning võimatult 
keerdus ninaga sussides kloun.” Mitme 
põlvkonna armastatud lasteraamatu 
tegelased on tuntuks saanud ka eri 
aegade lastelavastustest. Pöörastele 
seiklustele, mis kaks sõpra välja mõt-
levad ja ette võtavad, saavad „Kessu 
ja Tripi” raamatus nüüd kaasa elada ka 
praegused lapsed.

Kirjastus Pegasus 
160 lk, kõva köide 
165 × 240 mm

KOOD 161265

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

SÕRMUSE VENNASKOND*
J. R. R. Tolkien 

Aastakümned on möödas „Kääbikus” 
kirjeldatud sündmustest. Bilbo Bagginsi 
noor sugulane Frodo siirdub koos 
lähimate sõpradega retkele, mille 
eesmärgiks on aidata Keskmaa Vabadel 
Rahvastel seista vastu Musta Isanda 
kasvavale väele. Et maailm ei kattuks 
teise pimedusega. Retkel liitub nendega 
ka teisi Keskmaa Vabade Rahvaste 
esindajaid. Moodustatakse Sõrmuse 
Vennaskond.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Ene Aru, Vootele Viidemann 
560 lk, kõva köide 
140 × 210 mm

KOOD 661727

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Varraku Kuldsarja avaraamat Iris  
Murdochilt.

2. Psühhiaater, ärevuse ja  
meeleoluhäirete valdkonna ekspert.

3. Sarja „Moodne aeg” uusima  
raamatu peategelane.

4. Veebruari sooduspakkumises  
olev populaarne raamat  
„Erootiline ...”.

5. Robert Vaidlo mitmeid  
põlvkondi rõõmustanud  
lasteraamatu peategelased.

6. Kristi Piiperi noorsooromaanide sarja  
„Tõde või tegu” peategelane.

7. Sarja „Varraku ajaviiteromaan” uusim raamat 
„... ja armastuse kirjad”.

8. Näitleja, ühe käbide ja kändude paari vanem 
pool.

9. Armastatud raadiohääl, kelle saatesarja 
põhjal on äsja ilmunud raamat.

10. Frank Herberti „Düüni kroonikate” teine osa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. veebruariks 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 jaanuari ristsõna õige lahendus oli „head aastat”. Jaanuari ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi 
tahtel kingiraamatu valida Urve Säinas Tartust. Õnnitleme!

SOODUSPAKKUMINE

LEMMIKLOOMADETEKTIIV
Tõsilood kadunud ja leitud 
loomadest
Tom Watkins

272 lk, pehme köide
KOOD 45245

KLUBIHIND

3.00

TAVAHIND 
18.60

KAS KASS … ?
Tiina Toomet, Triin Kass
Kogenud loomaarstid 
käsitlevad kassi muutuvaid 
vajadusi terve eluringi jook-
sul, moodsa aja kassihai-
gusi ning ka kassipidamise 
õiguslikku poolt. Erilise 
valuteemana lahatakse 
kassi agressiivsuse väljen-
dust ja võimalikke põhjuseid 
ning sellest võõrutamise 
viise. Tõsisema jutu sekka 
pakutakse lõbusaid lugusid 
ja kurioosumeid.

Kirjastus Varrak 
288 lk, kõva köide 
KOOD 47652

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.15 KUIDAS KODUSTADA 

REBAST (ja luua 
vähehaaval koera)
L. A. Dugatkin, L. Trut

240 lk, kõva köide
KOOD 48918

KLUBIHIND

3.00

TAVAHIND 
25.10

VÄIKESTE SAMMUDE 
JÕUD
Aisling Leonard-Curtin,  
dr Trish Leonard-Curtin

248 lk, kõva köide
KOOD 47010

VÕIM VALU ÜLE
Helena Miranda

256 lk, kõva köide
KOOD 42961

SA LAHKUSID VARA
Tõestisündinud lugu 
armastusest ja alkoholist
Louisa Young

424 lk, kõva köide
KOOD 51062

EROOTILINE 
INTELLIGENTSUS
Esther Perel

280 lk, kõva köide
KOOD 51116

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

9.00

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
Suletud alates 1.02.2022

PÄRNU:
Büroo+ kauplus, Port Artur 2
Lai 11
E-L 10.00-20.00, P 10.00-18.00
Suletud alates 1.03.2022

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
Suletud alates 1.02.2022

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on  

22. veebruar

VALI LÄHETUSVIISIKS PAKIAUTOMAAT!
Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat või valikraamat ja pakid 
väärtusega alates 30 eurot.
 Muuda lähetusviis ise kodulehel või võta ühendust 
klienditeenindusega.
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VABARIIGI AASTAPÄEVA  
ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak 
560 + 551 lk, kõva köide 
168 × 240 mm
KOOD 334537

KLUBIHIND

25.00

TAVAHIND 
47.80

101 EESTI MONUMENTI
Raul Vaiksoo
See raamat ei ole monumen-
taalskulptuuridest, vaid monu-
mentidest, s.o mingitest tähis-
test, mis on rajatud kellelegi 
või millelegi. Ehkki skulptor või 
arhitekt on monumendi- 
mälestusmärgi kujundamisel 
väga tähtis, on selles raamatus 
keskendutud eeskätt vastavale 
isikule või sündmusele, kel-
lele või millele on monument 
püstitatud. Eelistuseks on võe-
tud, et igal monumendil peab 
olema rääkida oma lugu.

Kirjastus Varrak 
220 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 43470

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30

101 EESTI TOITU JA 
TOIDUAINET
Anu Kannike, Ester Bardone, 
Inna Põltsam, Ulrike Plath

Raamat toob huvilisteni põne-
vat lugemist saja ühe Eesti 
toidulauda enim mõjuta-
nud toiduaine ja toidu kohta. 
Eesti toiduna ei käsitleta see-
juures ainult traditsioonilist 
talurahva kööki või rahvus-
roogi, vaid ette on võetud 
siinne toidukultuur kogu selle 
ajalises, ruumilises ja kultuuri-
lises mitmekesisuses.

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 39176

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
21.25

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU
Ago Pajur, Hellar Lill, Lauri Vahtre, Peeter Kaasik, Toe Nõmm ja 
Taavi Minnik, Tõnu Tannberg, Toomas Hiio, Urmas Salo

KOMPLEKT kahest raamatust
I Eesti Vabadussõja ajalugu I. Vabadussõja eellugu.  

Punaväe sissetung ja Eesti vabastamine
II Eesti Vabadussõja ajalugu II. Kaitsesõda piiride taga 

ja lõpuvõitlused

„Eesti Vabadussõja ajalugu” on 
kaheköiteline. Esimeses köites 
antakse ülevaade Vabadussõja 
eelloost, olukorrast sõja eel, 
taganemisest ja vastupealetun-
gist ning kevadistest lahingutest, 
mis olid eriti rasked Lõunarindel. 
Ajaliselt jõuab käsitlus esimese 
köite lõpuks 1919. aasta maikuu 
keskpaika. Seda osa Vabadus-
sõjast võiks tinglikult nimetada 
sõjaks Eesti pärast. Teises köites 
kirjeldatakse Eesti vägede võit-
lusi väljaspool Eesti piire, mille 
käigus jõuti Petrogradi ja Riia alla 
ning Pihkva ja Jēkabpilsi taha. 
Omaette peatüki moodustab 
sõda Landeswehriga, samuti 
rahuläbirääkimised Tartus. Teos 
on kirjutatud ajaloolist tõde 
silmas pidades ja selle poole 
püüeldes. Raamatu mõlemad 
köited on illustreeritud pea 800 
foto ja ligi saja kaardiga.


