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

Väärtustamaks lugemist ja 
oma lugejaid loosib Suur Eesti 
Raamatuklubi välja LUGEJA PALGA 
POOLEKS AASTAKS! 
Loosimine toimub aasta lõpus kõigi klubiliikmete vahel,  
kes on ostnud aastal 2022 vähemalt 5 klubiraamatut.
Kampaania reeglid:
1. „Lugeja palk“ loositakse välja 23. detsembril 2022 kõigi klubi liikmete 

vahel, kes on 2022. aastal ostnud vähemalt viis klubi raamatut, kelle 
liikmestaatus Suures Eesti Raamatuklubis on loosimise hetkel 
aktiivne ning kellel puuduvad võlgnevused Suure Eesti Raamatu
klubi ees.

2. „Lugeja palgaks“ on 200 eurot, mis makstakse välja igakuiselt  
10.    kuupäeval kuue järjestikuse kuu vältel. 

3. Esimene „lugeja palk“ makstakse võitjale välja 10. jaanuaril 2023 ja 
viimane 10. juunil 2023.

4. Väljamaksmise eelduseks on, et võitja on igal palgapäeval  
(10. kuupäeval) aktiivne klubiliige ja tal puuduvad võlgnevused 
Suure Eesti Raamatuklubi ees.

5. Juhul, kui klubiliikme liikmestaatus katkeb enne 10. juunit, lõppeb 
kohe ka „Lugeja palga“ väljamaksmine.

6. „Lugeja palk“ makstakse välja ainult kampaania võitja edastatud 
pangakontole. Muud makseviisid ei ole aktsepteeritud.

7.  „Lugeja palga“ võitjat informeeritakse võidust personaalselt. Võitja 
loal avalikustatakse tema nimi Suure Eesti Raamatuklubi ajakirjas ja 
muudes Suure Eesti Raamatuklubi kommunikatsiooni kanalites.

Kõigi vahel, kes ostsid jaanuari 
klubiraamatu „Kriisiaeg vajab 
kangelasi“, loosisime välja KOLM 
TERVISEAJAKIRJA „KODUTOHTER“ 
AASTATELLIMUST. Loosiõnn 
naeratas teile, Tiina Tarkin, Meeri 
Koppel ja Urve Raud!

Õnnitleme!
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SIRJE EESMAA

MAITSETE JA LÕHNADE PARADIIS

        parimatimmuunsuseturgutajat

9
PEEGELDAB ENDAST RÕÕMU

NärvidSTRESSI-SÕLMESTlahti! 

KUS PEITUB TERVISE VÕTI?

Kas diabeetikul võivad olla magusad pühad?

Tiibeti meditsiini saladused 

Jõulud

TEADLASE PILK:TOIT & UNE- HÄIRED

NOVEMBER 2021 HIND 4,90
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KEDA RÜNDAB SALAKAVAL LUUPUS?
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KAS ON PELGUPAIKA MURTUD SÜDAMELE?

Kalle Sepp

HARUTA HARUTA 

TÖÖL MUUTUSTEGA
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Märtsi klubiraamat on 
üllatav. Laulukirjutaja, 
produtsent ja muusik 
Mikk Targo ongi üllatav 

mees. Väga paljusid tema laule teame 
une pealt, aga mõni muusikakaugem 
inimene ehk ei olegi kursis, et kogu see 
pikk rida suurimaid hitte on just tema 
loodud. 

Mitmekülgses ja kirevas raamatus 
leidub armsaid meenutusi lapsepõlvest 
ja muusikalembesest suguvõsast. 
Naerupisara toovad silmanurka 
bändielu nõukaaegsed seiklused nii 
siinsamas kodumaal kui Venemaa 
avarustes. Nalja sai kõvasti. Ja toredaid 
tegelasi – enamasti muusikuid – 
kohtab nende kaante vahel hulganisti   
nii sõnas kui pildis. Ainult nostalgia
raamatuga siiski tegemist ei ole, sest 
jõuame välja tänasesse päeva, põnevate 
ülemaailmsete kontaktide ja 
inimsuheteni.

Targo tööd ja tegemised pika ja 
viljaka loometee jooksul on tõepoolest 
ägedad olnud ja on suurepärane, et 
need nüüd ka raamatukaante vahele on 
jõudnud. Nagu autor isegi arvab, on 
ikka õige, kui mälestused paneb kirja 
mäletaja ise, mitte keegi oletaja kunagi 
tagantjärele. Meeleolukas lugemine, 
tõepoolest!

Seekordne valikraamat aga pärineb 
hoopis teisest ooperist. Tegemist on 
maailma ühe menukaima armastus
romaanide autori Rosamunde Pilcheri 
jutukoguga, mis raamatuna varem 
ilmumata.

Puhas rõõm tema fännidele ja 
kindlasti on suur võimalus, et ka uued 
lugejad kohe fännide ridadega liituvad.

Rõõmsat raamatulugemist!
MALL PAAS
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SA HAARA KINNI 
MU KÄEST!
Mikk Targo 

Koostanud Verni Leivak 

Mikk Targo (snd 1959) nime ei pea muusikasõpradele 
tutvustama, on ju tegemist ühe edukama 
laulukirjutajaga, kelle sulest pärineb kümneid 
poplaule, mille seas troonib Eesti saja aasta hitiks 

valitud „Karikakar”.
 Ent Mikk on ka andekas pillimees, muusik, kes tänu loomu
pärasele andele, töökusele, visadusele ning miks mitte ka suure
pärastele geenidele on saavutanud rahvusvahelist edu. Maailma
kuulus bänd Earth, Wind & Fire poleks ju muidu oma repertuaari 
tema looduga rikastanud. Eesti popmuusikaajaloos seonduvad 
Mikk Targo nimega Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, 
Code One, Marju Länik ja paljud teised.
 Jah, mõni on pidanud teda kompromissituks, iseteadvaks ja 
isegi ülbeks kujuks. Aga kas teisiti saakski, kui soovid enda vastu 
ausaks jääda?
 „Vahel, kui olen sõpradele oma elus juhtunust rääkinud, on nad 
mõelnud, et neid lugusid välja mõtlen. Aga ei ole nii. Päriselt,” 
kinnitab Mikk ise, pidamata silmas pelgalt bändide pööraseid 
seiklusi Nõukogude Liidus. Ja tal on tuhat korda õigus. Loe ja 
imesta. Ning kui teisiti ei saa, siis naera end või ribadeks.

Kirjastus Varrak 
296 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 53172

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

LÜHIDALT  
MIKK TARGOST
Sündinud 18.12.1959.
Õppinud Tallinna 7. keskkoolis, G. Otsa 
nimelises muusikakoolis.
Bändid: Uus Generatsioon, Sunshine Reggae 
Surprise Band, Vitamiin, Mobile, Muusik Seif, 
Kontakt, Avicenna.
Kirjutanud hulgaliselt laule: „On küll hilja“, 
„Karikakar“, „Ma tulen, sa lähed“, „Kui sul on 
raske“, „Head uut aastat!“, „Neiu mustas 
kleidis“, „Ma varjuna kannul sul käin“, „Viker
kaar“, „Sellest saab meie suvi“ jne.
Kokku on tema laule laulnud umbes 50 Eesti 
parimat lauljat.
Mänginud trumme ja klahvpille umbes 7000 
kontserdil ligikaudu 250 NSV Liidu linnas ja 
hiljem Euroopas. 
Eesti Autorite Ühingu asutajaliige ja 29 aastat 
juhatuse esimees.
Popkooripeo idee üks autoritest ja viis aastat 
kunstiline juht. 
Aarne Oidi nimelisel lauluvõistlusel sai 
esimese koha laul „Head uut aastat!“.
Raadio 2 küsitluses „Saja aasta parim laul“ 
tunnistati parimaks „Karikakar“.
2022 pälvis Eesti muusikaauhindade galakont
serdil auhinna „Panus Eesti muusikasse“.

Ansambel Vitamiin

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
28.90

Sinu võit  
10 eurot!
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KLUBIRAAMAT

Sa haara kinni 
mu käest! 

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

See raamat räägib poisist, kes 
kangesti tahtis muusikat teha, 
kauneid laule luua, maailma 
näha ja armastada. Elu on 
karikakramäng, mis sõltub 
palju juhustest, kokkusattu-
mustest ja õnnest. Vahel, kui 
autor on sõpradele oma elus 
juhtunust rääkinud, on nad 
hämmastunud ja teinekord 
päris veendunud, et ta on 
need lood välja mõelnud.  
Aga ei ole nii. Päriselt. MIKK 
TARGO kutsub endaga kaasa. 
Haara vaid kinni ta käest!

Millal ja miks tekkis idee kirjutada 
see raamat?
Idee tekkis pärast seda, kui olid ilmunud 
raamatud Jaak Joalast ja Gunnar 
Grapsist. Kuna kostis palju nurinaid 
valeväidete ja faktide kohta, siis oli 
selge, et oma raamatu panen kokku ikka 
mina ise, ilma igasuguste oletuste ja 
väljamõeldisteta, mida naised saunas 
rääkisid.

Kui kaua kulus ideest teostuseni?
Protsess kestis kokku umbes kaheksa aas
tat. Sain endale abiks lauljatari Taimi
Alavere, kes oli huviga nõus mind aitama.
 Töö käis kahekolmetunniste 
vestluste kaupa, diktofon salvestas. 
Teinekord kohtusime alles mitme kuu 
tagant. See juhtus siis, kui olin oma 
pikast eluteest järjekordselt kirja 
pannud pealkirjad ja teemad. Kõik ju 
ühe ropsuga meelde ei tule.
 Taimist oli väga palju kasu. Muusi
kuna oskas ta nii mõnigi kord oma 
küsimustega minu jutu täpsemaks ja 
konkreetsemaks timmida.

Mis oli kõige raskem?
Midagi rasket ei olnud, aga üllatas minu 
enda mälu. Nii mõnigi kord hüppasid 
aegade tagant välja väga huvitavad 
mälestused, mis ammu ununenud. Nüüd 
tulid teises olukorras meelde!

Panus Eesti muusikasse, 
Eesti Muusikaauhinnad 2022. Foto: Kalev Lilleorg
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KLUBIRAAMAT

Meenutage naljakaid juhtumeid 
seoses raamatu kirjutamisega?
Naljakaid juhtumisi raamatu kirjutami
sega seoses ei olnud, kuid naerda
saime pidevalt. Tänu elusituatsioonidele, 
mida meenutasin ja mis ka kirja said 
pandud.

Kas midagi jäi raamatust ka välja?
Ebaolulised ja tühised, valdavalt 
negatiivsed teemad.

Kas saite raamatu koostamise käigus 
enda kohta midagi uut teada?
Sain küll! Kokkuvõtlikult seda, et olen 
elanud uskumatult vaheldusrikast elu.  
On olnud nii raskemaid kui ka kergemaid 
aegu. Tõepoolest, kui seisatad ja vaatad 
kokkuvõtlikult tagasi senisele teele, siis 
see on olnud üks fantastiliselt lahe 
teekond. See on täis seiklusi, reise, nuttu 

Mulle helistati Varrakust ja paluti minu 
arvamust, kas Miku aastate jooksul kirja 
pandud märkmetest ja meenutustest saaks 
tervikliku teose koostada. Ilmselgelt sai, sest 
materjalist puudust ei tulnud. 

Mikk oli põhiosa kaheksa aastaga ise valmis 
kirjutanud, aga kuna tegu on heliloojaga, tuli 
lauseid kohendada, kirjutatut loogilisse (ka 
kronoloogilisse) järjekorda panna. Lisaks 
korraldasime korduvalt intervjuusessioone, et 
detailidesse süveneda ja veelgi rohkem 
põnevat materjali hankida. Kuigi algses 
versioonis oli juba olemas mitmeid kommen
taare Miku kaasteelistelt, siis mitte päris 
kõigilt, kes raamatus sõna saavad. Tegin 
mõnega neist samuti intervjuu.

Kõige põnevam oli osa saada Miku ääretult 
huvitavast mõttemaailmast ja maailmanäge
misest, muusika mõistmisest. Üllatasid paljud 
muusikavälised tähelepanekud eluolust, see, 
millise detailitäpsusega ta olnut mäletab ja 
kuivõrd eluterved on tema põhimõtted. Eriti 
hämmastavad olid minu meelest just tema 
lapsepõlvemälestused ning mõistagi pööra
sed seiklused, mis said teoks 1980. aastatel 
bändide turneedel mööda Nõukogude Liitu, 
aga ka hiljem, kui Mikk Ameerikat avastas. Ta 
ise on öelnud, et elu silme eest läbi lastes 
käivitus otsekui videolint. 

Kuigi teoses iseloomustavad kaasaegsed 
Mikku enamasti kui väga keerulise, raske ja 
kompromissitu loomuga inimest, ei saa mina 
seda väita. Kõik sujus ideaalselt, ei mingeid 
kapriise, eriarvamustele jäämist ega ette
heiteid. Olen talle selle eest väga tänulik, aga 
teisiti ma koostööd ette ei kujutanudki. 
Korrektne, täpne, sõbralik, nooruslik inimene, 
kelle värvikast elust on teistelgi palju õppida.   
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ja naeru, millele annavad vürtsi 
kohtumised paljudepaljude muusikute, 
lauljate, poeetide, kunstnike ja publi
kuga. Kohtumisi on kokku julgelt 
sadades tuhandetes, kui mitte roh
kemgi ...

Kas võtaksite sellise töö ette uuesti?
Pole vajadust, sest olen oma töödes ja 
tegemistes tavaliselt väga põhjalik,
nii ka seekord.

Kui suur raamatute lugeja te ise 
olete? Viimase aja lugemiselamus?
Lugesin suhteliselt palju kuni 15. elu 
aastani. Siis tuli minu ellu muusika
ja selle kuulamine, harjutamine – kõik 
see on võtnud kogu minu ülejäänud elu.
Hetkel on pooleli Maurice White’i 
elulooraamat „My Life with Earth, Wind
& Fire“.  

TEMA ELUST ON 
TEISTELGI ÕPPIDA
Raamatu koostaja VERNI LEIVAK

VÄÄRIKAS SUGUVÕSA
Vanavanemad: Edgar ja Elisabeth Targo, Riho ja Made Päts
Vanemad: Guido Targo ja Leelo Kõlar
Õed-vennad: Kaja, Ele ja Paap Kõlar, Margo Kõlar ning Erkki Targo 
Abikaasa: Auli Andersalu-Targo 
Tütar: Margaret

Kui minu vanaisa, helilooja Riho Päts soovis minuga rääkida, kehtis nõue, et ma 
selleks ajaks kogu kõrvalise tegevuse lõpetaksin. Ja siis ta rääkis. Kuulasin jutte,  
mis olid nii mõtestatud, et unustasin mängimise sootuks.
Vanaema Made Päts (snd Jakobson) oli Estonia teatri ooperisolist, sopran. 

Miku õed  
Ele ja Kaja Kõlar
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Kirjastus Varrak 
296 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 53172

KLUBIRAAMAT

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

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
28.90

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

TERE TULEMAST 
TŠORNOBÕLI
Tuumaelektrijaama katastroofist oli möödas kaks 
nädalat. Ja käsu Tšornobõlisse minna sai ka ansambel 
Mahavok. Meile anti valik, kas võtta labidas kätte ja 
määramata aeg sealses laagris tööd teha või olla nädal 
kontserdituuril. 
 Kui me kohale jõudsime, ootasid meid ees laager 
muldpõrandate ning raudvooditega varustatud 
telkidega, millest igaüks mahutas 50–100 inimest. Meile 
anti sõjaväe vormiriietus, millele ma juba kolmandal 
päeval, saades aru olukorra absurdsusest, joonistasin 
pastakaga peale kolm ordenit – iseendale.
 Ühel hommikul astus meie telki üks kohalikest 
ülemustest, kes hoolimata varasest tunnist oli suutnud 
ennast juba „täpiliseks” juua. Võimalik aga, et ta oli 
kogu aeg selline. „Sõit ootab!” käratas võikalt purjus 
ohvitser ja käsutas kogu seltskonna meie bussi. Tee viis 
täpselt sinna, kuhu keegi minna ei tahtnud – katastroofi 
südamesse. Lõpuks oli puruks lennanud reaktor meist 
umbes 200 meetri kaugusel!
 „Kõik välja! Tee uksed lahti! Ma näitan teile meie 
kodumaa suurt muret!” räuskas umbjoobes kohalik 
polkovnik, oodates uste avanemist. Üks meie Eestist 
tulnud polkovnikutest tõusis ja andis ebaadekvaatsele 
kolleegile konkreetselt vastu hambaid. Bussiuksed 
sulgusid ja me sõitsime tuldud teed pidi tagasi nii 
kiiresti kui võimalik.

FESTIVAL! FESTIVAL!
Aastatel 1979–1991 toimunud Tartu levimuusikapäevad olid muusikute jaoks 
alati väga eriliseks sündmuseks – selle jaoks leidsid aega kõik! Moodustati 
uusi projekte ja kirjutati väga palju uut muusikat – kõik tahtsid olla erilised ja 
millegagi üllatada nii publikut kui ka oma kolleege. Oli tõeliselt lõbus kord 
aastas kokku saada, mõtteid vahetada ja ööbida jõelaeval Lermontov, kus 
kella kuueni hommikul röökisid Gunnar Graps ja Urmas Alender blues’i. Aga, 
mis peamine, lavataguse lõbusa elu kõrvalt ei unustatud teha laval väga 
head ja erilist muusikat.
 Minu sõber Urmas Pedra, kelle hüüdnimeks oli Gulf, tuli aga aastal 1981 
mõttele, et oleks vaja värvata merekoolist mõned mustanahalised ja teha 
nendega koostöös üks vinge reggaeprojekt.
 Merekooli ühiselamu valvur kuulas meie soovid ära ja juhatas lahkelt 
vene keeles: „Ah need pruuniks suitsutatud poisid? Nad on viiendal korru
sel!”
 Ühest raudvooditega toast kostis juba kaugele stiilipuhast reggae 
muusikat. Muud mööblit toas polnudki kui neli reformvoodit, milles igaühes 
vedeles üks mustanahaline, hunnik riideid põrandal, keset tuba mängis 
grammofon ja selle kõrval kõrgus meetrine plaadivirn. Kõlas Bob Marley. 
Meie küsimuse peale, kes tahab reggaebändi teha, kargasid kõik püsti ja 
raporteerisid: „Yes!”

Mahavokiga Tšornobõlis

Seisavad vasakult: Roald Jürlau, Urmas Pedra, Aarne Saluveer, Mikk 
Targo ja Harry Kõrvits. Istuvad: Antonio Malanda, Tiit Kõrvits

Sinu võit  
10 eurot!
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Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. märts

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

KODUNE PAIK
Rosamunde Pilcher

Rosamunde Pilcheri „Kodune paik” on paeluv kogumik 
varem raamatu vormis avaldamata lühijutte. Üleilmset 
menu saavutanud lembekirjanik kirjeldab suure südame
soojusega oma kangelannade seiklusi romantikarindel, 
vürtsiks kaunid looduskirjeldused, mis viivad lugeja 
kaugetele radadele.
 Kogumiku nimijutus satub noor naine pärast 
pimesoole operatsiooni poolkogemata Šoti külasse tervist 
parandama ja tema suvist idülli täiendab kohtumine noore 
kena farmeriga. „Meie puhkuses” loodab juba vanem naine 
turgutada oma abielu golfifanaatikust abikaasaga, viies ta 
poolvägisi Vahemere äärde luksuslikku puhkust veetma. 
Loos „Armastuse pilgu läbi” puhkeb lõkkele vana armastus, 
taustaks hingematvad merevaated.
 Ja kõik see leiab aset aastaid enne  
mobiiltelefone ja netiflirti.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Kahk 
304 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 53752

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

23.90

FOTO: SCANPIX

ROSAMUNDE PILCHER on üks tuntumaid ja 
armastatumaid armastusromaanide 
autoreid maailmas. Tema romaane on  
kogu maailmas müüdud üle 60 miljoni 
eksemplari.

Pilcher sündis Cornwallis 1924. aastal. Kirjutama hakkas ta 
seitsmeaastaselt ja avaldas oma esimese novelli, kui oli 15. 
Ta oli abielus Graham Pilcheriga ja nad elasid oma nelja lapsega 
Šotimaal. Rosamunde Pilcher suri 2019, olles 94aastane. 

Oma esimesed kümme romaani avaldas Pilcher Jane Fraseri 
pseudonüümi all. Alates aastast 1965 kirjutas ta romaane oma 
nime all. Tema läbilöögiromaaniks sai „Merikarbiotsijad” (1987), 
perekonnasaaga, mis räägib Keelingite pere elust läbi kolme 
põlvkonna. Peategelane Penelope Keeling vaatab tagasi oma elule 
muutuvas maailmas ja elule Suurbritannias Teise maailmasõja 
päevil. Romaan tõlgiti rohkem kui neljakümnesse keelde, 
1990ndatel oli Rosamunde Pilcher üks enim müüdud nais
kirjanikke.  Tema ülipopulaarsete romaanide hulka kuuluvad veel 
„September” (1990), „Kojutulek” (1995), „Talvine pööripäev” (2000). 

Kirjandusauhindade züriid on öelnud, et Pilcher paistab 
silma perekonnasaagade toomisega laiema publikuni 
ning armastusromaani žanri tõstmisega kõrgemale 
kirjanduslikule tasemele.

Pilcheri romaanid on eriti populaarsed Saksamaal, kus rahvuslik 
telejaam ZDF on tootnud mitmete tema lugude alusel kümneid 
telefilme. Aastal 2002 sai Pilcher Briti Turismiauhinna mõju eest, 
mida tema romaanid on avaldanud turismile Cornwallis.
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KLUBI SOOVITAB     

Selleks oleme hoolega välja valinud viis võimsat raamatut läbi aegade 
ning avaldame need uuesti uhkes Varraku kuldsarjas. 
 Need on auhinnatud ja ajatud romaanid, mis on olnud populaarsed 
nii kogu maailmas kui ka meil Eestis. Samuti on kõik need teosed ühel 
või teisel viisil Varrakule olulised ja teame, et meie lugejad ootavad 
nende kordustrükke väga.
 Kuldsarja raamatud saavad erilise musta ja kuldse kuue. Kuldsarja 
raamatud on imeilusad ning sobivad seega hästi nii kinkimiseks kui ka 
aukohale kodusesse raamaturiiulisse. Seda muidugi vaid lisaks nende 
teoste väärikale ja sügavale sisule.
 Raamatud ilmuvad veebruari ja märtsi jooksul. Juba praegu on teil 
aga võimalus neid ette tellida! 

MERI, MERI
Iris Murdoch

Dame Iris Murdoch oli iiri-inglise kirjanik ja filosoof, 
kes on lahanud oma raamatutes hea ja kurja, 
seksuaalsuse, moraali ja alateadvuse küsimusi. Ta on 
kirjutanud toonilt väga erinevaid teoseid koomilisest 
sügavalt traagiliseni, kuid neid kõiki ühendab 
tegelaste siseelu, nende hinge keerdkäikude ja 
valikute nüansirohke kirjeldamine.  
 1978. aastal Bookeri preemia saanud romaani „Meri, 
meri“ peetaks üheks paremaks tema teoste seas. 
 Romaani peategelane, tuntud teatrilavastaja 
Charles Arrowby on tulnud elama üksikusse majja 
mere kaldal. Aga tema nii igatsetud üksildane ja 
lihtne elu ei kujune nii rahulikuks, nagu ta oli lootnud. 
Majas paistab kummitavat, naised, kelle eest ta lootis 
pääseda, ei jäta teda rahule, samuti Londoni sõbrad, 
aga kui ta avastab, et lähedases külas elab tema 
noorpõlve armastus, siis ta pühendab kogu oma 
energia sellele, et teda „päästa“.
 

MERI, MERI
Iris Murdoch

584 lk, kõva köide

HOMMIKU POOL EEDENIT
John Steinbeck

744 lk, kõva köide

KÕIGE ILUSAM UNELM
Doris Lessing

496 lk, kõva köide

Raamat ilmub 1. märtsil

Lõpetame Varraku  
30. juubeliaasta pidulikult 
VARRAKU KULDSARJAGA

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

TUULE VARI
Carlos Ruiz Zafón

544 lk, kõva köide

Raamat ilmub 15. märtsil
 
ELEVANT HAIHTUB
Haruki Murakami

320 lk, kõva köide

Raamat ilmub 29. märtsil

NB! Komplekt saadetakse välja, kui viimane raamat on ilmunud!

Komplekti KOOD 334553

HOMMIKU POOL EEDENIT
John Steinbeck

1940. aastal Pulitzeri preemia ja 1962. aastal Nobeli 
kirjanduspreemia saanud autori võimas pere-
konnasaaga. Raamatu (1952) aluseks on Ameerika 
olustikku kantud piiblilegend Kainist ja Aabe-
list. Tegemist on ühelt poolt perekonnalooga ja 
põlvkondade konflikti kujutusega, teiselt poolt 
aga vaeb kirjanik oma raamatus selliseid igavesi 
teemasid nagu headus ja kurjus, andestamine ja 
kättemaks, saatusega leppimine ja sellele välja-
kutse esitamine. Värvikad ja tugevad tegelased, 
meeldejäävad looduskirjeldused ja omamoodi 
romantilis-filosoofiline elunägemine teevad 
raamatu tõeliselt nauditavaks. Romaani põhjal on 
1955. aastal tehtud ka menukas film.
 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Vilma 
Jürisalu  
584 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53530

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Pille Runtal 
744 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53547

KLUBI- 
LIIKMETELE  

ERITI HEA  
HINNA- 

PAKKUMINE!

KLUBIHIND

99.90

TAVAHIND 
142.50



9SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

ILUKIRJANDUS

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

NELI TUULT
Kristin Hannah
1930. aastate Texas. Börsikrah-
hile lisandub põud ning Suure 
tasandiku farmerite senine 
elu ähvardab hävineda. Elsa 
Martinellil tuleb otsustada, 
kas jääda kodutallu ja oodata 
vihma või võtta oma kaks last 
ning siirduda läände paremat 
elu otsima. Kui tolmutormid 
seavad ohtu poja elu, on otsus 
küps. Seni vagur ja ilmetu 
naine ilmutab endas peituvat 
hämmastavat meelekindlust, 
vaprust ja armastust.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Suits 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
456 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53646

KUPEE NR 6*
Rosa Liksom
Imeliselt poeetilises keeles kirja 
pandud reis läbi omaaegse Nõu-
kogude Liidu Moskvast Mongoo-
liasse on lugemist väärt. Näda-
lateks ühte kupeesse suletud 
reisikaaslased, judisemapanev 
olme ja käärivad inimsuhted. 
Soomlannast arheoloogiaüli-
õpilane ja venelasest õnneotsija 
arenevad mõlemad selle pika 
reisi jooksul mõistma inimtun-
nete ja -kannatuste kõrgusi ja 
sügavusi. Raamatu järgi tehtud 
film nopib auhindu.

Kirjastus Koolibri 
Tõlkinud Kadri Jaanits 
176 lk, kõva köide, 150 × 190 mm

KOOD 048252

EI ÖELNUD,  
ET KAHETSEB
Tommi Kinnunen
Teise maailmasõja lõppedes 
hakkab sakslaste teenistuses 
olnud Irene-nimeline naine kõn-
dima Soome põhjaotsast tagasi 
kodukanti, koos temaga veel 
hulk saatusekaaslasi. Sõda on 
küll ametlikult lõppenud, kuid 
see ei taha naistest lahti lasta, 
sest vastasseisus tuli valida 
pool ning sõjas ei tunta pool-
toone. Naised kõnnivad läbi 
maalilise ja karmi Põhja-Soome 
maastiku, teadmata õieti, mis 
neist saab.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jan Kaus 
Sari „Moodne aeg” 
240 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 53707

RAEVUKAS LESK*
Minna Lindgren
See on vaimukas ja südamlik 
lugu ühiskonnas valitsevatest 
stereotüüpidest, sõprusest 
ja armastusest. Huumori 
ja soojusega uurib autor 
„vanainimeste“ kohta maailmas: 
mida tähendab olla elujõuline 
ja vaba üle 70-aastane. Ehkki 
peategelase Ullise keskealised 
lapsed näevad teda väeti vana-
inimesena, otsustab ta hakata 
uurima, mida oma vabadusega 
peale hakata ja mida elul talle 
veel pakkuda on.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Ülle Tarum 
256 lk, pehme köide, 140 × 210 mm

KOOD 160947

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
18.90

SUST EEMAL OLIN KEVADEL
Agatha Christie alias Mary Westmacott

seisma silmitsi tundmatu iseendaga. Uuri
des oma suhteid laste ja abikaasaga, muu
tub Joan aina rahutumaks, sest talle hak
kavad paljastuma nii teistmoodi mina kui 
ka hoopis teistsugused inimsuhted. Oma 
käitumist analüüsides hakkab Joan järk 
järgult aimama, et kogu tema elu võib olla 
samasugune miraaž, mida ta äsja kõrbes 
koges. Kuidas aga selle uue teadmisega 
edasi elada?

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiia Krass 
192 lk, pehme köide 
140 × 210 mm
KOOD 53745

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

Haarav romaan enesesse vaatamisest ja 
oma elu ümberhindamisest.
 Agatha Christie sai tuntuks eelkõige 
oma geniaalsete krimiromaanide ja 
näidenditega. Vähem teatakse, et Mary 
Westmacotti nime all on ta kirjutanud ka 
kuus väga isiklikku ja paeluvat armastus
romaani.
 Joan Scudamore pöördub tagasi 
Inglis maale Iraagist, kus ta käis külas 
oma äsja emaks saanud nooremal tütrel. 
Reisi ajal on Joan sunnitud üleujutuse 
tõttu viibima mitu päeva ühes üksilda
ses kõrbe võõrastemajas, kuna raudtee
liiklus on katkenud. Tal ei ole teha muud 
kui oma mõtetesse süüvida. Ootamatu 
üksindusperiood sunnib Joani esma
kordselt hindama oma senist elu ja 

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt 
www.serk.ee. Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.
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DÜÜNI LAPSED
Düüni kroonikad 3
Frank Herbert

Varem liivaga kaetud Arrakise maailm on 
muutunud roheliseks ja viljakaks. Düüni 
lastele aga peituvad planeedi õitsengus 
ka selle hävingu alged. Muutunud kliima 
lõhub planeedi ökoloogilist tasakaalu ja see 
mõjub halvasti majandusele. Paul Atreidese 
kaksikutest lapsed Leto ja Ghanima näevad 
võimalikke lahendusi, kuid fanaatikud tõs
tavad mässu Atreidese võimsa impeeriumi 
vastu ning seavad ohtu kogu planeedi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
424 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 53851

ILUKIRJANDUS

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

ARMUKADEDUSE EKSPERT 
JA TEISI LÜHIJUTTE
Jo Nesbø

Ateena politseiuurijast on tänu isiklikele 
kogemustele saanud armukadeduse eks
pert. Kui Kalymnose saarelt tuleb teade 
kaljuronijast turisti kadumisest, kutsu
takse mõrvarühmast kohale just tema, et 
ta otsustaks, kas tegemist on mõrvarliku 
armukadedusega. Raamatu lugudes on 
luubi all kõige tugevamad inimlikud tun
ded. Klassikalises stiilis kirjeldab Nesbø 
kire, truudusemurdmise ja kiivuse surma
vaid tagajärgi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Riina Hanso 
216 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 53820

TAPAMAJA
Jack Reacheri sarja esimene 
raamat
Lee Child
Kui Jack Reacher astub Georgia osarii
gis Margrave’i väikelinnas bussist maha, 
et otsida ammu surnud musta džäss
muusiku jälgi, kavatseb ta üsna pea edasi 
sõita. Ootamatult vahistatakse ta aga 
mõrvas süüdistatuna. „Tapamaja“ on 
Lee Childi fenomenaalse Jack Reacheri 
menusarja esimene raamat. Kordustrükk 
on täiendatud Lee Childi ja Philip Pullmani 
eessõnadega.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
432 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 53950

„Ära solvu, ole parem rõõmus!” Vastse 
pensionärina on Merete Mazzarellal 
korduvalt põhjust selle moto juurde 
tagasi pöörduda, olgu siis tegu oota
matult ära jäänud eakate kinoseansi või 
murdunud hambaga. Ajab vihale küll – 
aga suru alles jäänud hambad kokku ja 
ole rõõmus, soovitab ta eakaaslastele.
 „Soodushinnaga sõit” vahendab 
ühe tuntuma soomerootsi kirjaniku 
mõtteid ajast vahetult enne pensio
nile jäämist ja pärast seda. Merete 
Mazzarella kirjutab perest, sõpradest 
ja eakaaslastest, vaadeldes oma vana
nemist ühtaegu lõbu ja murega. Ta kir
jutab, kuidas on vananemisse suhtutud 
eri ajastutel – alates vanadest kreek
lastest kuni tänapäevase noori ülis
tava meediaühiskonnani välja. Sinna 
ümber punub ta arutlused elu suurte 
küsimuste üle, kommenteerib loetud 
tekste, mõtiskleb väärtuste ja ühis
konna muutumise teemal.
 „Ega kuuekümne kolme aastane ei 
ole ju vana?” küsib ta ja vastab küsimu
sele sellise stiili, huumori ja mõttesel
gusega, et lugejal ei jää muud üle kui 
temaga nõustuda.

MERETE MAZZARELLA (snd 1945) on 
kirjanik, kolumnist ja kirjanduskriitik, 
Põhjamaade kirjandusajaloo emeriit
professor. Lisaks teadusartiklitele on 
ta avaldanud menukaid mälestusi, 
esseekogumikke ja kaks romaani. Eesti 
keeles on varem ilmunud Mazzarella 
teos „Vanaemadest ja lastelastest. Täna 
õhtul me mängime…“.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
280 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 53905

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

SOODUSHINNAGA SÕIT
Kunst olla pensionär
Merete Mazzarella
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LASTELE    

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

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
18.90

VARESELE VALU*
Leelo Tungal
Iisi oli enda meelest täiesti 
tavaline tüdruk, imelapseks 
ta just sündinud polnud, aga 
ka mitte hädavareseks, miks 
siis just tema juurest kõik ära 
põgenesid? Ema välismaale, 
isa mulla alla … „Varesele valu“ 
on noorsoojutustus viieteist-
kümneaastasest Isadorast, kes 
peab varakult toime tulema 
iseseisva elu muredega, seltsiks 
ja lohutuseks vaid abivalmis 
klassivend Robert ja surnuaialt 
leitud väeti varesepoeg. 

Kirjastus Tänapäev 
152 lk, pehme köide 
143 × 215 mm
KOOD 171790

EESTI MÄNG*
Lastele 2
„Eesti mäng. Lastele 2“ on 
mälumängul põhinev kaardi-
mäng. Pange oma teadmised 
proovile, koguge punkte ja uusi 
tarkusi. Pakis on 55 kaarti, millel 
108 põnevat eelkõige 7-12aas-
tastele lastele sobivat küsimust 
ja mängu õpetus. NB! Kasutatav 
ka koos lauamänguga „Eesti 
mäng“! Autor: Tarmo Tuule. 
Küsimused: Silja Paavle, Matis 
Song, Tiit Naarits

Kirjastus Nuti Grupp 
60 × 90 mm
KOOD 780169

NUTIKAS AABITS*
Riina Lamp
Aabits ühendab traditsioonilise 
ja uudse. Nagu ikka vanades 
heades täheõppimise raama-
tutes esitatakse eesti tähestiku 
järjekorras vastava tähega 
algavaid sõnu. Sõnade juurde 
on lapsepärased pildid joo-
nistanud kunstnik Maite Kotta. 
Raamatu kõrval oleval paneelil 
saab tähenupule vajutades 
kuulata lõbusat salmikest, mille 
on kirjutanud Riina Lamp ja 
sisse lugenud Anti Kobin.

Kirjastus Koolibri 
18 lk, kõva käide 
295 × 295 mm
KOOD 045619

EESTI MÄNG*
Loomad
„Eesti mäng. Loomad“ on mälu-
mängul põhinev kaardimäng. 
Pange oma teadmised proovile, 
koguge punkte ja uusi tarkusi. 
Pakis on 55 kaarti, millel 108 
põnevat eelkõige 7-12aastatele 
lastele sobivat küsimust ja 
mängu õpetus. NB! Kasutatav 
ka koos lauamänguga „Eesti 
mäng“! Autor: Tarmo Tuule. 
Küsimused: Silja Paavle

Kirjastus Nuti Grupp 
60 × 90 mm
KOOD 780183

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
10.00

MILLA
Johanna-Iisebel Järvelill
Illustreerinud Maris Siimer

Milla arvab, et ta on tavaline meriristist 
millimallikas siin Läänemeres. Kuid kui 
tuleb välja, et Milla on hoopis kaugest 
ookeanist pärit meduus, hakkab ta 
otsima koduteed. Loo lõpuks selgub, et 
ei ole tähtis, kus asub sinu kodu, peaasi, 
et sinu ümber on su lähedased ja sõbrad.
 „Milla” jõudis 2021. aastal Põlvepiku
raamatu konkursil finaaltööde hulka.

Kirjastus Varrak 
32 lk, kõva köide 
250 × 165 mm
KOOD 53875

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

8.70

TAVAHIND 
10.00
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MITMESUGUST

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

KEMPSUPSÜHHOLOOG*
100 istungit inimhingede insenerile
Konrad Clever

Selle raamatu kaante vahel ootab sind 
psühholoogiateadmiste kogu kempsus 
lugemiseks. Kiika suurte psühholoogide 
(Sigmund Freudist kuni Kurt Lewinini) 
vannituppa, õpi tundma oma Miskit, 
Mina ja Ülimina ning uuri välja, miks on 
meie aju suur ihnuskoi. Raamat sisaldab 
hulga toredaid psühholoogianippe 
ja lisasid, nagu psühholoogiabingo, 
lõputest ja targutajadiplom!

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Eve Sooneste 
184 lk, pehme köide 
120 × 187 mm

KOOD 634820

ELLUJÄÄMISE KÄSIRAAMAT
Kuidas jääda ellu metsikus 
looduses, erinevates 
kliimavööndites, merel ja maal
John Wiseman

Raamatus käsitletakse teekonnale asuja 
jaoks elutähtsaid küsimusi: varustus, 
kliimaoludele vastav strateegia, toit, 
laagri püstitamine, orienteerumine, 
tervis ja esmaabi, päästmine ning 
toimetulek keemia- või looduskatast-
roofides. Hädavajalik ja haarav materjal 
nii harrastusmatkajatele, professionaal-
setele sõjaväelastele kui ka koolituste 
läbiviijatele.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
576 lk, pehme köide 
136 × 210 mm

KOOD 19079

MINU UKRAINA*
Lubaduste maa
Jaanika Merilo

Kuigi kõik minu lapsepõlvesuved 
möödusid Ukrainas, ei oleks ma eales 
uskunud, et elu keerdkäigud hakkavad 
mind ka täiskasvanuna ikka ja jälle 
Ukrainasse viima. Elu seab oma kaarte 
aga ootamatult ja nii olengi pidevalt 
Ukrainasse sattunud, saades uskumatu 
võimaluse aidata digireformidega kaasa 
uue minu Ukraina sünnile. Läbi naeru ja 
pisarate, läbi kriitika ja kiituse, aga ikka ja 
alati armastusega. 

Kirjastus Petrone Print 
256 lk + 16 lk 
130 × 190 mm

KOOD 605929

MINU GOA*
Päike, penid ja piña colada
Anne Vetik

Olen jõudnud Goa lennu väravasse. 
Valgustatud nägudega joogatarid 
teevad väikest lennueelset venitust ja 
karmapuhastust. Sealsamas istub, kallis 
läpakas süles, IT-guru, Aga mina? Olen 
Anne, moe- ja kunstikriitik, juhtinud 
paari  telesaadet, rännanud maailmas 
siin ja seal. Nüüd olen astumas Goa 
lennukile, plaanides lähema kuue kuu 
jooksul tegeleda keskkonnateemadega.

Kirjastus Petrone Print 
168 + 16 lk 
130 × 190 mm

KOOD 678053 

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

VIIS TIIBETLAST*
Elujõu, tervise ja nooruslikkuse 
säilitamise harjutused
Kaisa Lattu, Tiit Trofimov

See harjutuste süsteem on pärit iidsetelt 
Tiibeti munkadelt ja on ennast sajandeid 
tõestanud kui suurepärane ja lihtne 
tehnika. Harjutusi soovitatakse teha iga 
päev hommikuti kohe pärast ärkamist. 
Need tagavad teile hea enesetunde ning 
annavad energiat kogu päevaks. Lisaks 
aitavad suurendada elujõudu ja tagada 
pikaajalise noorusliku välimuse.

Kirjastus Pilgrim 
64 lk, pehme köide 
135 × 175 mm

KOOD 680025

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
11.90

MIGREENIGA TOIMETULEK*
Katy Munro 

•● kuidas mõista migreeni faase ja 
vallandajaid, •● milline on toidu, 
treeningu ja une mõju migreenile, 
•● milline on päästeplaan ägedate 
hoogude leevendamiseks, •● millega 
ennetada migreeni, •● kuidas aidata 
migreeniga hädas olevaid lapsi, •● 
kuidas saab migreenihaige hoolitseda 
oma vaimse heaolu eest. Autor töötab 
peavaluspetsialistina Suurbritannia 
riiklikus migreenikeskuses.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Helena Niidla 
216 lk, pehme köide 
140 × 210 mm

KOOD 634981

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

Taas 
saadaval!
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MITMESUGUST

ELLEN NIIT
Heleda mõtte laast
Maarja Undusk

Ellen Niidu (1928–2016) elust ja loomin-
gust on kirjutanud tema kunstnikust 
tütar, kellel muude allikate kõrval on 
olnud kasutada rikkalik kodune arhiiv ja 
perekondlik pärimus. Meie ees avaneb 
meisterlikult lõimitud suur pannoo, mis 
kujutab eesti kirjanduse arengut ja kulla-
prooviga inimeste käekäiku neile osaks 
langenud nuripidisel ajajärgul. Autori 
lähenemisviisi suurim võlu seisneb tasa-
kaalu leidmises intiimse ja objektiivse 
vahel. 

Kirjastus Tammerraamat 
632 lk, kõva köide, 160× 230 mm

KOOD 681039

SAKSAMAA LÜHIAJALUGU
James Hawes

Kas germaanlased hävitasid Rooma 
kultuuri või said selle päranduseks? 
Millal nad esimest korda itta tungisid? 
Kuidas sai Saksamaast sajanditeks 
võimuvaakum Euroopa südames? 
Kuidas sündis Preisimaa? Kas Bismarck 
ühendas Saksamaa või vallutas selle? 
Kust otsida Adolf Hitleri Kolmanda 
Reichi juuri? Miks nad sõja kaotasid? 
Millise ime läbi kerkis rusudest parem 
Saksamaa? 

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Lauri Liiders 
304 lk, kõva köide 
130 × 190 mm

KOOD 140413

RISTSÕNASTIK 2022
Jalgpalli EM
Eesti parima ristsõnateatmeteose 
põhjalikult täiendatud 16. trükk!
• UUED TEEMAD: jalgpalli EM; 
Eurovisioon; ABBA – kuulus Rootsi 
kultusbänd.
• TÄIENDATUD TEEMAD: ajakirjanikud, 
arstiteadus, olümpia, Eesti 
olümpiamedalistid, jalgpallurid jt.
• Ligikaudu 30 000 märksõna.
• Kõige olulisemad sõnad lahendaja 
jaoks.
• Parim kink ristsõnasõbrale!

Kirjastus Hea Lugu 
672 lk, kõva köide 
120 × 160 mm

KOOD 646434

NAISTE ASI POLE KENA OLLA
Florence Given 

„Naiste asi pole kena olla" on just see 
raamat, mida vajad, kui tahad muuta 
iganenud narratiive, mida patriarhaat 
meile söödab. Raamat õpetab, kuidas 
enda energiavarusid kaitsta, ütleb, 
et sina oledki enda elu armastus 
ning kinnitab, et täna ongi suhte 
lõpetamiseks parim päev. 
Florence Given tuletab meelde, et sa 
ei võlgne meestele mitte midagi ja 
kindlasti pole naiste asi kena olla.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Sandra Müür 
224 lk, kõva köide 
135 × 210 mm

KOOD 140208

AGATHA CHRISTIE 
KADUMINE
Marie Benedict

1926. aasta detsembris läheb kaduma 
Agatha Christie. Politsei leiab naise 
tühja auto sünge ja sügava järve 
kallakult. Üksteist päeva hiljem ilmub 
ta taas välja, sama müstiliselt nagu 
kadus, väites, et tal on mälukaotus. 
Mõistatus on seniajani lahendamata. 
Raamatu autor, kes on tuntud 
ajaloolisi isikuid käsitlevate teoste 
poolest, tahab välja uurida, milline 
sünge lugu geniaalse naise kadumise 
taga peitub.

Kirjastus Tammerraamat 
296 lk, kõva köide 
140 × 195 mm

KOOD 690985

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
9.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

28.90

TAVAHIND 
34.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
23.90

VÕITLUS TULEVIKU PÄRAST
1933-1936: Pätsi aja rääkimata lood
Tarmo Vahter

See raamat jutustab elust Eestis aastatel 
1933-1936. See on aeg, mis muudab Eesti 
Vabariigi saatust ja eesti elu. Sellest 
raamatust leiab arhiivides peidus 
olnud lood, mida läbib punase niidina 
Konstantin Pätsi ja vabadussõjalaste 
võitlus. Selle kõrval saab lugeda 
inimestest, kellest saavad kangelased 
või kes annavad eesti kodule ja külale 
uue näo.

Kirjastus Heliades 
400 lk, kõva köide 
165 × 245 mm

KOOD 408698

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
29.90

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. Frank Herberti Düüni kroonikate kolmas 
osa.

2. Uusim raamat „Varraku ajaviiteromaani“ 
sarjas.

3. Anne Vetiku reisiraamat.
4. Tommi Kinnuse romaani peategelane.
5. Lauljatar, kellele Mikk Targo eriti palju hitiks 

saanud laule kirjutas.
6. „Osooni“ saatejuht, fotograaf, 

eripakkumises oleva raamatu autor.
7. Üks Rosamunde Pilcheri 

menuromaanidest.
8. Nimi, mille all geniaalne krimiautor Agatha 

Christie on lemberomaane kirjutanud.
9. Üks Varraku Kuldsarjas avaldatavatest 

autoritest.
10. Raamatuklubis on märts ... kuu.
.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. märtsiks 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 veebruari ristsõna õige lahendus oli „elagu eesti“. Veebruari ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi 
tahtel kingiraamatu valida Toivo Gulbe Valgamaalt. Õnnitleme!

KRIMIKUU SOODUSPAKKUMINE

KINGFISHER HILLI 
MÕRVAD
Uus Hercule Poirot´ lugu
Sophie Hannah

280 lk, pehme köide

KOOD 49939

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
21.90

TORMIHEIDE
Tove Alsterdal
Olof oli kõigest neliteist, kui ta 
tunnistas üles teismelise Lina 
Stavredi tapmise. Kaksküm-
mend kolm aastat hiljem saa-
bub ta lapsepõlvekoju. Duši 
alt leiab ta surnuna oma jahi-
noaga tapetud isa. Politseinik 
Eira Sjödin on just saabunud 
tagasi oma lapsepõlvekoju 
Kramforsi, et emale abiks olla. 
Olofi isa mõrva uurides jõuab 
ta üha lähemale iseenda elule.

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

KOOD 52502

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
24.90 KOLME NELJANDIKU 

MÕISTATUS
Uus Hercule Poirot´ lugu
Sophie Hannah

336 lk, pehme köide

KOOD 44620

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
20.45

VARJATUD 
SÜGAVUSED
Vera Stanhope´i sarja 
kolmas roman
Ann Cleeves

336 lk, pehme köide

KOOD 51857

LUGUSID JUTUSTADES
Vera Stanhope´i sarja 
teine roman
Ann Cleeves

360 lk, pehme köide

KOOD 45887

POLITSEINIKU 
TÜTAR
Saaremaa põnevik
Katrin Pauts

312 lk, kõva köide

KOOD 36939

HULL HOBUNE
Hiiumaa põnevik
Katrin Pauts

232 lk, kõva köide

KOOD 43029

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
17.40

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
19.30
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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/ 

klubiraamatustarautlemine/
◗  Telefonil 6460218, ER 09.0017.00
◗  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 eposti aadressi, informeerime  
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul,  
kui soovid ekirjadest loobuda, saad seda teha ekirja lõpus  
oleval meiliaadressil. 

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. märts

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

Ühel päeval märkavad Tiril 
ja Oliver kahtlast kilekotiga 
meest ja otsustavad teda jäli
tada. Kui mees turuplatsil koti 
enda kõrval istuva naisega 
salaja ära vahetab, ei anna 
uudishimu neile rahu. Mis neis 
kottides on ja miks neid salaja 
vahetatakse? 

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

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.90

PUUDE JA PÕÕSASTE 
LÕIKAMINE
Sulev Järve, Väino Eskla

Puude ja põõsaste üheks olu
liseks hooldustööks on nende 
okste lõikamine ja võra kujun
damine. 
     Praktikutest autorid püüa
vad anda edasi olulisema 
tänapäevastest tarkustest 
puude ja põõsaste lõikamise 
kohta, tuginedes asjatundjate 
kogemustele ja teadlaste uuri
mustele.

Kirjastus Varrak 
192 lk, poolpehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 18812

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
17.90

MÄRTSI  
ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak 
272 lk, poolpehme köide 
168 × 240 mm
KOOD 44941

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
22.30

EESTI TALVISED 
METSALINNUD
Karl Adami

See raamat pajatab lindudest, 
kes vaatamata kõledate ilmade 
ja pakase tulekule trotsivad 
meie sügiseid ja eripalgelisi 
talvi. Talv on aeg, mil loodust 
haarab vaikus, linnuliikide 
arv on drastiliselt kahanenud 
ja lehtpuud paljad. See on 
ideaalne aeg lindude tundma
õppimiseks. Raamatus on ära 
toodud 27 talvise metsalinnu 
kirjeldus, käitumine, levik, arvu
kus. Lisaks rohketele fotodele 
jagab autor oma kogemuste 
põhjal ka näpunäiteid lindu
dele lähenemiseks ja nende 
jäädvustamiseks fotodele.
Karl Adami (1991) on loodus
huviline ja fotograaf, Kesk
konnaministeeriumi noore 
looduskaitsja märgi laureaat. 
Ta on jaganud arvukaid kohtu
misi elusloodusega ETV saates 
„Osoon”, olles nii loomalugude 
autor kui ka operaator. 


