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Ajad on hullud ja segased. 
Maailmas toimuvale 
julmusele vastukaaluks 
püüame hinge kosutada 

heade raamatutega, kultuuri ja 
pärimuse au sees hoidmisega. Mis 
muu meid praegu tasakaalus püsida 
aitakski. 

Märgid ja sümbolid on inimesi alati 
köitnud, samuti on meie klubis ikka 
olnud üheks lemmikteemaks 
rahvapärimus. Üsna palju on välja 
antud populaarseid raamatuid 
universaalsetest sümbolitest mujal 
maailmas, ent meie noorema 
põlvkonna folkloristi Reet Hiiemäe 
käsitlus lähtub just eesti folkloorist, 
sidudes siinsed uskumused põnevalt 
ülemaailmsetega. Autori mõtted on 
värsked ja terased, andes vanale 
teadmisele uue värvingu. Selgub, et 
teaduspõhine raamat võib olla ka 
äärmiselt haarav ja kergesti loetav. 
Juurte juurde viiv lugemine!

Värskeid ilmumisi on hulgaliselt. On 
kergemat ja keerulisemat, praegu nii 
vajalikku meelelahutust ja 
püsiväärtusi. Raamatud aitavad 
optimismi hoida ja elu mõtestada. 
Raamat iseenesest on samuti tugev 
sümbol. Nagu klubiraamatust teada 
saame, seostub see enamikus 
kultuurides teadmistega, ka eriliste ja 
vaid asjassepühendatutele mõeldud 
oskuste õppimisega. On ju nii, et 
raamatuinimesed tunnevad kuidagi 
üksteist ära ja hoiavad kokku. Olgu 
meid palju!

Lootust ja usku heasse, 
kevadeootust südamesse!

MALL PAAS

HEA UUDIS 
E-RAAMATUTE 
LUGEJATELE!
Varraku kodulehel www.varrak.ee 
 on nüüd võimalik mugavalt 
paberraamatutega samasse 
ostukorvi tõsta ka e-raamatuid. Neid 
on üle 400 ja valik täieneb pidevalt. 

PANE TÄHELE, et sisseloginud 
klubiliikmele kehtib nüüd 
automaatselt 20% soodustus ka 
e-raamatute hindadest. 

VÕIDA LUGEJA PALK POOLEKS AASTAKS!
Väärtustamaks lugemist ja oma lugejaid loosib 
Suur Eesti Raamatuklubi välja lugeja palga.  
Loos toimub aasta lõpus kõigi klubiliikmete 
vahel, kes on ostnud aastal 2022 vähemalt  
5 klubiraamatut.

Lugeja palk loositakse välja 23. detsembril 2022. 
Lugeja palgaks on 200 eurot kuus, mida makstakse 10. kuupäeval  
6. järjestikuse kuu vältel. Täpsed reeglid kodulehel 
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

E-KINKEKAART  
on ideaalne kingitus raamatu sõbrale, sest 
võimaldab kingituse saajal valida just selle 
raamatu, mis teda enim kõnetab.

Kinkekaardid on saadaval e-poes  
www.varrak.ee väärtusega 20, 30 või 50 eurot.

E-kinkekaart saadetakse meilile ja see kehtib  
12  kuud. E-kinkekaarti saab kasutada Varraku 
e-poes www.varrak.ee, sisestades tellimuse 
käigus kinkekaardil oleva koodi vastavasse 
lahtrisse. E-kinkekaarti ei vahetata rahaks ning 
maksumuse vahet ei tagastata.
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Kirjastus Varrak 
224 lk, kõva köide 
160×210 mm
KOOD 53929

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

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
28.90

PÄRIMUSLIKUD 
MÄRGID JA 
SÜMBOLID EESTIS
Reet Hiiemäe

Sümboltähendusega kujutisi hakati kasutama juba ürgajal ja 
inimene eristub tänini teistest liikidest oma abstraktse 
mõtlemis- ja seostamisvõime poolest, samuti omaduse 
poolest tajuda sümbolitega seoses ülevaid emotsioone, 

kaitstuse või pühadustunnet.
 Selles raamatus on põhirõhk eesti pärimuslikel märkidel ja 
sümbolitel, kuid vajaduse korral on nende tõlgendused asetatud 
laiemasse kultuurilisse konteksti, sest vaid harva eksisteerivad ühe 
kultuuri sümbolid muust maailmast täiesti eraldiseisvana. Ent teisalt 
annab iga kultuurilis-pärimuslik aegruum ometi antud piirkonna 
ideedele oma ainulaadsed nüansid, seega on eesti pärimuslikud 
sümbolid ilmekad teabekandjad just siinse usundi ja kultuuri taustal. 
Raamatu eesmärk ongi eesti pärimuskultuuri tähenduskeele tutvusta-
mine ja sellega seotud sisu ja funktsioonide kirjeldamine. Näitetekstid 
on valdavalt kogutud 100–150 aastat tagasi, kuid kirjeldatud märk-
sõnade tähendus ulatub ajaloos palju kaugemale.

LÜHIDALT AUTORIST
Reet Hiiemäe on folklorist ja usundi-
teadlane, kelle huvikeskmes on uskumuste 
psühholoogiline aspekt, rahvapärimuses 
avalduvad kaitseviisid ning hirmude ja 
traumadega toimetulek.
Töötab alates 1993. aastast Eesti Kirjandus-
muuseumi folkloristika osakonnas. Lisaks 
on ta tegelenud tõlkimise ja sotsiaalhoole-
kande edendamisega.

2017 doktoritöö usundilistest kaitse- 
mehhanismidest.

2020 järeldoktorantuuriaasta Turu 
ülikoolis.

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad 
aprillikuu klubiraamatu „Pärimuslikud 
märgid ja sümbolid Eestis”, loosime välja  
10 Eesti Rahva Muuseumi perepiletit!
Kogu maja perepilet kehtib kuni kahele täiskasvanule ja 
nende kuni 18-aastastele lastele. Lisaks võimaldab pilet 
külastada ka Heimtali muuseumi.

Rohkem infot www.erm.ee
Loosimine toimub 20. mail.

FOTO:SIMO SEPP

Reet Hiiemäe: Kui olin raamatu 
kirjutamisse sisse elanud, hakkasin 
märkama sümboleid kõikjal enda 
ümber – inimeste lausekatketes, 
ajalehe kujundlikus sõnakasutuses, 
teadusartiklites, mida muudel 
põhjustel lugesin.
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. aprill

REET HIIEMÄE tahtis lapsena 
saada taluperenaiseks ja 
heaks inimeseks. Juba päris 
väiksena luges ta suurtes 
kogustes rahvajuttude 
raamatuid ja kujutas nen-
des toimuvat endale elavalt 
ette. 

Kuidas jõudsite folkloori juurde?
Ema näitas ükskord metsas vainuköit ja 
ütles, et pärimuse järgi saab see, kes 
vainuköie vasaku käe väikese sõrmega 
ära lahutab, endale ravijakäed. Vainu-
köis on putukavastsete kogum, mis näeb 
oma voogava liikumise tõttu üpris 
ebamaine välja. Muidugi asusin oma 
lapsearuga seda vainuköit siis lahutama 
ja see kõik oli kuidagi tabamatult ja 
meeliköitvalt põnev. 
 Isapoolsed vanavanemad omakorda 
väitsid, et nende maja lakas elab 
vana sarvik ja seetõttu ei tohi lapsed 
lakka minna. Läbisin pimeda esiku 
lakaredeli ees alati imekiiresti ja vahel 
enda julgustuseks ka häälekalt röögata-
des. Kui lõpuks ühel päeval ahjuroobiga 
relvastatult koos vennaga lakka kontrol-
lima läksime, selgus, et lakas polnud 
mingit vanasarvikut, ainult ravimtaimed 
kuivasid. 
 Sellise ettevalmistuse peale oli väga 
loogiline jõuda juba varases täiskasvanu-
eas teadlikuma huvini pärimuspsühho-
loogia vastu.

Kuidas tekkis idee kirjutada see 
raamat?
Kuna olen oma Vikerraadio saateklippi-
des erinevate nähtuste usundilisi 
tähendusi ja sümboolikat juba niikuinii 
lahanud, siis tundus inspireeriv märkide 
ja sümbolite teema laiemalt ette võtta. 
Kuigi Eestis on ilmunud sümbolite kohta 
päris mitmeid raamatuid, kipuvad need 
pigem keskenduma n-ö klassikalistele 
sümbolitele kusagil mujal. Süsteemse-
mat käsitlust, mis võtaks lähtepunktiks 
just meie oma pärimuse ja asetaks selle 
samas rahvusvaheliste paralleelide 
konteksti, polnud seni võtta. 

Sümbolid 

on kõikjal meie ümber

Foto: Jassu Hertsmann
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KLUBIRAAMAT

Meenutage naljakaid juhtumeid 
seoses raamatu koostamisega. 
2021. aasta oktoobris olin raamatukirju-
tamisega täies hoos, aga mul oli just siis 
vaja Taani sõita. Parasjagu olin leidnud 
mõned nii huvitavad ajalooallikad, et 
isegi ooteajal lendude vahel ja Taanis 
bussi oodates muudkui lugesin juurde ja 
täiendasin oma käsikirja. Hilisel tunnil 
jõudsin oma ööbimispaika – katuse-
kambrisse, mille mulle üüris üks noor-
paar. Treppi mööda sinna katusekamb-
risse ronides pidasin neile – mulle 
võõrastele inimestele – spontaanselt 
keset ööd sügavmõttelise loengu trep-
pide, redelite ja maailmapuu transtsen-
dentsetest tähendustest eesti ja muu 
maailma kultuurides. See oli mõnevõrra 
ootamatu ja naljakas meile kõigile. 
 Teine tore hetk oli seotud samuti 
Taaniga. Mõtlesin, et kus võiks olla 
sümbolite kõige suurem kontsentrat-
sioon – et oleks ju sümboolne sellises 
kohas lõiguke sümboliteraamatut 
kirjutada. Läksin Christiania vabalinnas 
Woodstocki-nimelise baari terrassile, 
istusin risti- ja anarhia-märgiga laua taha 
yin ja yang sümbolitega lipukeste alla ja 
kirjutasin sülearvutis muna viljakus-
maagilisest tähendusest. Pealuurätikuga 
ja ankrutätoveeringuga vana hipi tervitas 
mind: „Love, peace and rock’n’roll!”  

Kuidas töö tehniliselt välja nägi? 
Veetsite palju aega arhiivides? 
Kui olin raamatu kirjutamisse sisse 
elanud, hakkasin märkama sümboleid 
kõikjal enda ümber: inimeste lause-
katketes, ajalehe kujundlikus sõna-
kasutuses, teadusartiklites, mida 
muudel põhjustel lugesin. Lisaks 
süvenesin muidugi arhiivide käsikirja- ja 
fotomaterjalisse, mitmesugustesse 
andmebaasidesse, sõelusin raamatu-
kogusid. Ehk siis tundsin end nagu 
tolmuimejatoru, mis muudkui imeb 
tõlgendusi oma ajju kokku, et need 
sünteesida ja sõnastada.

Mida uut saite raamatu koostamise 
käigus ise teada?
Aju muutus igasuguse sümboolika 
suhtes väga avatuks ja vahedaks. 
Kirjutasin just kaheksakannast ja 
sirkelrosetist, kui äkki märkasin, et ma 
ju kõnnin nende peal – mitmekümne 
aasta jooksul, mil olin kirjandusmuu-
seumis töötanud, polnud ma enne 
teadlikult tähele pannud, et need 
märgid on ka sealse vana hoonepoole 
trepimademetel.

Kas teil on oma lemmiksümbolid?
Lemmikutest ja ühtlasi maailmas kõige 
läbivamatest tooksin välja keskme ja 
vastandite sümbolprintsiibid.

Kes peaksid lugema raamatut „Päri-
muslikud märgid ja sümbolid Eestis”?
Arvan, et selles raamatus on oma ivake 
igaühele. Ka pealtnäha pärimuskaugetel 
inimestel nagu pankuritel, poliitikutel või 
meedikutel oleks avardav mõelda, milline 
sümbol neid mõjutab, millist sümbolkäitu-
mist nad ise kasutavad või teiste juures 
märkavad; kuidas see masside käitumises 
või poliitilistes otsustes väljendub.

Kui suur lugeja te ise olete? Viimase 
aja lugemiselamus? 
Loen lapsest saati päris palju ja võin 
raamatute fantaasiamaailmadesse sisse 
elades ümbruse unustada. Üks hiljutise-
maid lugemisi oli Dan Browni „Kadunud 
sümbol”. See oli elamuslik selles mõttes, et 
kuigi Brown avab seal väidetavalt salaja-
sest salajasemat vabamüürlaste sümbooli-
kat, tõdesin, et praktiliselt kõik sümbolid, 
millest ta räägib, on esindatud ka minu 
pärimuslike sümbolite raamatus, ainult et 
minu raamatus pole need asetatud 
verejanuliste tagaajamiste konteksti. 
 Teemade poolest on minu lugemisvara 
kõige sagedamini seotud psühholoogia ja 
usunditega. Praegu on pooleli 1981. aastal 
esmailmunud Miloslav Stingli „Hurmav 
Havai”, milles tulevad jutuks huvitavad 
usundipõhised kultuurikonfliktid.  

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.

15. nädalal on nädala raamatuks „PÄRIMUS-
LIKUD MÄRGID JA SÜMBOLID EESTIS”.

Kristlik kunst on sageli andnud impulsse 
pärimuslikeks sümbolitõlgendusteks. Fotol 
Bulgaarias Rila kloostris olev seinapannoo, 
millel on muuhulgas näha kaalud, valge 
tuvi, raamat, paelad, maailmapuu, 
erinevad loomad ja üleloomulikud 
olendid. Foto: Reet Hiiemäe, 2014. 
Vastandid nagu elu ja surm, taevalik ja 
maine, väärtuslik ja tühine ning moodused 
nende pooluste ületamiseks korduvad 
kõigi maailma piirkondade sümbolmõtle
mises. Fotol müstilised lendavad taeva
sõidukid jainistlikus Kuldses Templis 
Ajmeris Indias. Foto: Reet Hiiemäe, 2014.
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Kirjastus Varrak 
296 lk, kõva köide 
150 × 230 mm
KOOD 53929

KLUBIRAAMAT

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

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
28.90

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

SIKSAKJOON
Vanimad andmed siksakjoone inimtekkelisest kujutisest on Prantsusmaalt, 
kust leiti siksakjoonega luutükk, mille vanuseks loetakse 300 000 aastat 
(Mallon 2008: 251). Rõhtne siksakjoon võib assotsieeruda merelainetusega, 
samuti rästiku seljamustriga (kohati on siksakki nimetatudki koekirjades 
ussikirjaks), püstine siksak aga välgunoolega, mis seostus nii tule kui vihma 
ja üldse veega. Esile on toodud ka siksakjoone kui piiritleva ja ääristava 
motiivi tähendust viljakus-, õnne- ja rikkuse sümbolina (Värv 1998a: 523).  
De Vries (1984: 514) osutab lisaks siksakjoone kui veega seotud sümboli 
haakumisele spirituaalse puhastumise ja taassünniga. Eesti materjalis 
kohtab siksakjoont vakkadel ja puunõudel, aga ka tekstiilidel. 

—  Sõrme arstimine
 Kesse täna sõrme lõikas?
 Mari täna sõrme lõikas.
 Kes oli kärmem mähkima?
 Jüri oli kärmem mähkima.
 Kust ta selle nartsu võttis?
 Kaelast võttis kaelaräti.
 Kust ta selle paela võttis?
 Säärest võttis säärepaela.
 Mari tegi uue paela jälle,
 rohukirja roosilise,
 rahakirja ratulise,
 ussikirja hammulise,
 karukäpa kandilise. 
 (ERA II 23, 286/7 (7) < 

Vigala khk, 1930)

VÖÖ
Rahvausundis vööle omistatavad maagilised 
omadused võisid tuleneda nii sellel olevatest 
maagilistest märkidest kui vöö piiramisfunktsioo-
nist. Nii on eesti pärimustekstide järgi eelkõige just 
naiste vööl haigusi peletav ja sigivust edendav jõud. 
Usuti ka, et vöö annab raskel tööl tugevust ja hoiab 
enda äravenitamise eest. Mõnel puhul näib olevat 
kombineeritud nii vöö sidumissümboolika, kaitse-
tähendus kui ka lihtsalt dekoratiivsus, näiteks on 
tüdrukud andnud poistele külakiigel kiigutamise 
eest kirjadega vöid, samuti võidi taluteenijatele anda 
tööle võtmise kinnitusena vöö. Kirjatud vööst on 
loodetud ka kaitset ussihammustuse vastu – ehk 
osalt tingituna assotsiatsioonist vöö lookleva 
kujuga.
 Muistendi järgi ei tohtinud katkuvaim murda 
lapsi, kellele pereisa vöö kaitseks peale viskas. Piirav 
kaitsemarkeering tehti ka nurmele jäetavatele 
heinakuhjadele, ümbritsedes need keskpaigast 
vöösarnase süvendiga – nii ei pääsenud vanakuri 
kuhjast heinu võtma ega läinud hein muidu rikki. 
Cirlot osutab ka vöö sümbolseosele neitsilikkusega 
(1981: 24), kuid eesti pärimuses see aspekt esile ei 
tule.

—  Kaitse seljavalu eest 
 Kui ussi näed üle tee minema, siis võta vöö ja pane talle tee 

pääle ette ja aja siis uss üle vöö. Läheb ta üle vöö, siis ei 
hakka selg töö juures valutama. (H II 50, 293 (3) < Torma 
khk, 1894)

—  Vöö ja lapse kõne 
 Veikese lapsele ei seuta mähi ümmer mitte mitme kirjaga 

vööd, vaid peab ühe kirjaga olema. Muidu kui selle usu 
järele ei pea tehtama, peab laps kaua aega segast keelt 
rääkima. (H I 3, 60 (2) < Risti khk, 1889–1890)

—  Heinakuhjale vöö 
 Kui heinakuhi valmis oli, tõmmati kervevarrega üks vöö 

ümber kuhja, siis ei viinud tont heinu sügisestel pimedatel 
öödel ära. (H III 17, 177 (14) <Väike-Maarja khk, 1894)

Lehtede ja siksakmustriga kaunistatud 
õllekann. Eesti Ajaloomuuseum SA
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Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. aprill

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

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

23.90

KÕIK TEED VIIVAD ROOMAST
Aliis Jõe
Aliis on jõudnud oma eluga seisu, kus tulevikku vaadata pole 
tahtmist ning minevik hoiab kinni. Sellisel hetkel haagib ta enesega 
proua, kelle motoks on „Seiklejatel palun tülitada!”. Sündmused 
saavad alguse Roomas, kihutavad Firenzesse ja loksuvad Veneet-
siasse. Aliis saab „läbi raputatud”, „selgeks loksutatud” ja lõpuks 
settib sellel road movie’l tõde, mis paljastab nii talle eluks juhised 
andnud Juha Stahlbergi („ära usalda kedagi, kes pole kunagi 
söönud homaari”) mineviku varjud, kui aitab jõuda viimasele 
laevale, mis Aliisi ikka ootab.
 Mammil oli sisemine kompass rikki läinud, nad ekslesid 
„sadakakskümmendkuus prussenti” õigetel tänavatel, mis osutusid 
tupikuteks ja valedeks tänavateks. „Bon vojaaž,” märatses Mammi, 
kui nad uuesti samu kohti läbisid. „Déjà vu,” parandas Aliis areldi. 
„Ma ütsi bon vojaaž ja seda ma mötle, head teed – ma ei taha neid 
maju enam näha!” Kuid oli midagi vingemat kui Mammi tahe. 
Firenze kanged kivist majad, mis moodustasid ühisrinde. Puhtalt 
ühe välismaa vanainimese kiusamiseks, nagu Mammi kahtlustas.
 „Kõik teed viivad Roomast” on järg Varrakult 2017. aastal 
ilmunud raamatule „Viimane laev” ning 2018. aastal ilmunud 
teosele „… kes pole kunagi söönud homaari”.

Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 53691

Vaimukas ja üdini positiivne ALIIS JÕE 
otsustas jääda puhkusele ja naasta alles 
siis, kui Kiievi taevas lendavad linnud, 
mitte lennukid. Enne aga tutvustas ta 
oma seikluslikku, isegi veidi üle võlli 
uudisteost „Kõik teed viivad Roomast“.

On kummastav, et kõige lõbusam raamat, mille ma 
kirjutanud olen, ilmub ajal, kui naerda on raske või isegi 
kohatu. Või vähemalt tundub nii. Aga tegelikult annab mulle 
jõudu raamatus seikleva Mammi tegelaskuju, kes praegusel 
hetkel kindlasti ei norutaks, vaid teeks seda, mida iga terve 
mõistusega inimene: lahendaks muresid väikeste sammude 
kaupa ning Marcus Aureliust tsiteerides keelduks laskmast 
surra oma hingel enne kui oma kehal. Võib-olla on just seda 
usku kõige rohkem vaja? Et ükskõik kui traagiline olukord ka 
tunduks, on kas või vähehaaval edasi liikudes alati võimalik 
jõuda valgemasse kohta. Nagu Mammi ütleks: „Perspektiivid 
peavad paigas olema!“ Sellepärast meeldib talle ja ka mulle 
Firenze, kus saad aru, et lähemal olevad asjad on alati 
hiigelsuured, aga kui me neist möödume, siis muutuvad need 
väiksemaks. Tähtis on ju liikuda. 
 Mammi ei räägi ühtki konkreetset murret ega tsiteeri iial 
kedagi täpselt, hoolimatult moonutab ta isegi suurmeeste 
nimekujusid, sest tähtis pole jätta muljet, et sa kõike „õudselt 
täpselt siin elus tead“, vaid võimalikult palju teada saada. 
Teada saamise himu ei tohiks lõppeda ühegi numbriga 
sünnipäevatordil!

 Mammi abil saab muresügavikku kadunud peategelane Aliis 
uuesti jalad alla, aga ilma seiklusteta see tal ei lähe. Usku, et meis 
kõigis on selleks jõudu, on mul kummalisel kombel nüüd, kui 
raamat ammu valmis on, iseendal kõige rohkem vaja. Nii et 
võib-olla tuli raamat isegi kirjutajale õigel ajal trükist välja! 
 Itaalia pole raamatu tegevuspaik sellepärast, et ma seda maad 
väga armastan, ega ka mitte sellepärast, et enamik eneseotsingute 
raamatuid viib sinna. Itaalia on ajalugu ja ajalugu on inimeseks 
olemise lugu. Selles olev aitab iseennast kaaluda. See ei tähenda 
vannitoakaalu närvilist vaatamist, sest saia, veini ning mahlaseid 
roogi leiab raamatustki küllaga.
 Kes kahtleb, kas peaks raamatut lugema, siis ma julgustaks 
Mammi sõnadega, et elu teeb palju kirkamaks, kui igas päevas on 
üks uus asi. Olgu selleks siis sukeldumiskursus või uus raamat.

Üks uus asi iga päev
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KLUBI SOOVITAB     
KÕIGE ILUSAM UNELM
Doris Lessing

Doris Lessing kirjutas „Kõige ilusama unelma” pärast seda, kui oli lõpetanud oma 
kaheköitelise autobiograafia, ning nimetas seda autobiograafia kolmandaks köiteks. 
Valdavas osas lähtus ta raamatu kirjutamisel isiklikest kogemustest. Tema enda majas 
elasid just samamoodi noored nagu raamatu peategelase Francese majas ning tal oli 
võimalik jälgida nende hilisemat elukäiku.
 Perekonnaloo tegevus hõlmab suurema osa kahekümnendast sajandist, keskendudes 
eelkõige kuuekümnendatele aastatele. Julia ja Frances, vanaema ja ema, aitavad mitte üks-
nes oma lapsi ja lapselapsi, vaid ka nende sõpru, kes samahästi kui elavad suures külalis-
lahkes majas. Teemad ja ideoloogiad, mida seal kuuekümnendatel arutatakse, viivad need 
noored hiljem võimukoridoridesse, ajakirjandusse, aga ka Kolmandasse Maailma.
 Lessing tajus väga tundlikult kõike, mis toimus ühiskonnas. Lõuna-Rodeesias kasvamine 
ja hilisem elu Inglismaal andsid talle teistsuguse vaatenurga ja arusaamise  
kui nii mõnelegi teisele vaid ühes keskkonnas elanud inimesele.  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer 
496 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53554

TUULE VARI
Carlos Ruiz Zafón
Romaan, mille sündmused langevad ajavahemikku 1945–1966, jutustab loo Daniel 
Semperest, kes on kaotanud ema. Et poega lohutada, viib vanaraamatukaupmehest isa 
ta Unustatud Raamatute Surnuaeda – salapärasesse raamatukogusse, mida hoiavad 
elus Barcelona haruldaste raamatute kaupmehed ning kuhu on varjule toodud 
raamatud, mille maailm on unustanud.
 On tavaks, et kui keegi tuleb siia esimest korda, saab ta valida endale ühe teose, 
mille võtab oma kaitse alla, lubades kanda hoolt, et see mitte iialgi ei kaoks. Raamat, 
mille Daniel välja valib – või mis valib välja Danieli –, on kellegi Julián Caraxi romaan 
„Tuule vari”. Püüdes salapärase autori kohta rohkem teada saada, paotab Daniel 
ukse ühte Barcelona süngesse saladusse ning märkamatult on nii tema kui ka tema 
lähedased saanud osaks sellest loost. Peategelase täiskasvanuks saamise ja armastuse 
lugu kulgeb kõrvuti minevikust kooruva nukra looga hukule määratud armastusest, 
vihkamisest ja kättemaksust, seda kõike gootiliku põnevusromaani võtmes.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kai Aareleid 
544 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53578

ELEVANT HAIHTUB
Haruki Murakami

„Elevant haihtub” koondab novelle aastatest 1983–
1990. Nagu Murakamile iseloomulik, on ka seekordsete 
novellide tegevuspaik tänapäevane suurlinn, kus 
tegelastel  – kontoritöötajatel, klienditeenindajatel, 
koduperenaistel – tuleb seista silmitsi üksinduse, 
sassis inimsuhete, pettekujutelmade ja sooviga hallist 
argipäevast välja rabeleda.
 Igaüks neist otsib väljapääsu omal ettearvamatul 
ja kohati absurdsel moel. Need aga, kes on lahenduse 
otsimisega liialt kaua viivitanud, satuvad ühel hetkel olu-
korda, kus unenägudest saab reaalsus: neil tuleb taluda 
unepuudust, mis kestab nädalaid, kohtuda TV-inimes-
tega või olla tunnistajaks sündmusele, kus linna ainuke 
elevant ühel heal päeval lihtsalt õhku haihtub.
 Haruki Murakami on jaapani kirjanik, keda on Jaa-
panis süüdistatud ka liigses läänelikkuses. Igatahes on 
tema paeluvad ja kummalised, fantaasiamaailma ja 
reaalsust ootamatul kombel siduvad raamatud laialt 
loetud nii tema kodumaal kui ka Läänes. 

MERI, MERI
Iris Murdoch

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

HOMMIKU POOL 
EEDENIT
John Steinbeck

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

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Margis Talijärv 
320 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53561

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90
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NOORTELE

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

KUI AINULT
Kaia Raudsepp
Kaheksateistkümneaastane 
Helena satub ränka autoõnne-
tusse. Ta ise pääseb küll kergete 
vigastustega, kuid õnnetuses 
hukkub tema parim sõbranna 
Marian. Raamat räägib sellest, 
millisesse masendusse võib 
vajuda noor inimene, kes esi-
mest korda elus puutub kokku 
surmaga. Helena püüab oma 
meeleheidet leevendada roh-
kete pidude ja alkoholiga, kuid 
paraku pole neist kasu. Mõnin-
gat kergendust toob talle armu-
mine ootamatusse inimesse. 

Kirjastus Varrak 
232 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 53509

NULLPUNKT*
Margus Karu
Aus ja ilustamata romaan  
21.  sajandi algusaastate Eesti 
koolinoorte elust. Peategelasel, 
probleemsest kodust ja halvast 
koolist pärit Johannesel õnnes-
tub end ühte Tallinna eliitkooli 
sisse rääkida, kuid peagi avastab 
eluterve ja hea huumorimee-
lega poiss eneselegi üllatuseks, 
et erinevate kokkusattumuste 
tõttu on ta klassikaaslaste 
poolt jõuliselt heidikustaatusse 
tagandatud ning tema ees 
seisab vankumatu sotsiaalne 
blokaad …

Kirjastus Pegasus 
368 lk, pehme köide 
145 × 210 mm 
kordustrükk
KOOD 453696

HARRY POTTER JA 
TULEPEEKER
J.K. Rowling
Harry neljas õppeaasta ei kujune 
sugugi vähem seiklusrikkaks kui 
eelmised. Mustad jõud tõstavad 
uuesti pead ning esmakordselt 
ilmneb see lendluudpalli maa-
ilma karikavõistluste ajal. Harryl 
pole aga palju aega selle peale 
mõelda, sest Sigatüüka koolis 
hakkavad toimuma põnevad 
sündmused. Kaanekujundus: 
Harry Potteri raamatusarja 
kaane kujunduse konkursi 
võidutöö, mille eesmärgiks oli 
luua sarjale uued kodumaised 
kujundused, pärineb Hanna 
Särekannolt.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer, Krista Kaer 
592 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 54377

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

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

Lõpetame Varraku  
30.   juubeliaasta pidulikult 
VARRAKU KULDSARJAGA
Selleks oleme hoolega välja valinud viis võimsat raama-
tut 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. 
Raamatud on imeilusad ning sobivad seega hästi nii kinki-
miseks kui ka aukohale kodusesse raamaturiiulisse. Tege-
mist on raamatutega, mida igaüks võiks nende väärika ja 
sügava sisu tõttu vähemalt korra elus lugeda.

KOGU SARI
KOOD 334553   

KOGU SARI 
KINKEKARBIS

KOOD 54834 

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

TUULE VARI
Carlos Ruiz Zafón

544 lk, kõva köide

ELEVANT HAIHTUB
Haruki Murakami

320 lk, kõva köide

KLUBIHIND

99.90

TAVAHIND 
142.50

Klubiliikmetele eriti 
hea komplektihind!

KLUBIHIND

109.90

TAVAHIND 
152.50

Kui oled raamatud juba 
tellinud, aga soovid ka 
kinkekarpi, saad selle 
eraldi tellida

KOOD 334454  
Hind 10 eurot 

HIND

10.00
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ILUKIRJANDUS

SAJA-AASTANE, KES HÜPPAS 
AKNAST VÄLJA JA KADUS
Jonas Jonasson
Romaan jutustab Allani kuu aega kest-
nud tagaajamisest läbi Rootsi. Kuid see 
on ka reis läbi 20. sajandi ajaloo ja piiri-
tult muretu Allani eluloo. Kuidas sattus 
Allan tulevase presidendi Trumaniga 
õhtust sööma? Ja sõitis Churchilliga len-
nukis ning esimees Mao noore naisega 
jõelaeval? Ehkki Allanil puudub iga-
sugune huvi poliitika ja religiooni vastu, 
kujunevad asjaolud siiski sellisteks, et ta 
mõjutab ainuüksi oma olemasoluga ena-
mikku 20. sajandi olulisemaid sündmusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
312 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
kordustrükk
KOOD 25131

JA EI JÄÄNUD TEDA KA
Agatha Christie
Salapärane U. N. Owen meelitab kümme 
inimest, keda pealtnäha miski oma vahel 
ei seo, Devoni rannajoone lähedale 
Sõdurisaarele. Õhtusöögi ajal hakkab 
mängima salvestis, milles nähtamatu 
majaperemehe hääl süüdistab külalisi 
ränkades kuritegudes. Samal õhtul 
leitakse üks külalistest, hooletu autojuht 
Tony Marston surnult. Pinge kasvab 
sedamööda, kuidas külalised mõistavad, 
et mõrvar viibib nende seas ning kavat-
seb tappa üha uuesti ja uuesti.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Mart Aru 
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm 
kordustrükk
KOOD 53936

MEIE TEIE VASTU
Fredrik Backman
Karulinna ja naaberlinna Härjala vägi-
kaikavedu paisub raevukaks võitluseks 
raha, võimu ja ellujäämise nimel, mis 
jõuab Karulinna ja Härjala hokimees-
kondade mängu ajaks haripunkti. Samal 
ajal tuleb avalikuks ühe noore hoki-
mängija saladus ja kogukond peab taas 
valima, kelle ja mille eest seista. Hiljem 
öeldakse, et sel suvel tuli Karulinna 
vägivald, aga see on vale. Vägivald oli siis 
juba kohal. Romaan kirjeldab haaravalt 
väikelinna keerulisi inim suhteid, usta-
vust, sõprust ja kõike trotsivat armas-
tust.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
392 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53769

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

POEG
Jo Nesbø
Sonny Lofthus, kunagine klassi priimus 
ja helge tulevikuga maadleja, on vang-
las veetnud kõik oma täiskasvanuelu 
kaksteist aastat, kandes karistust teiste 
kurjategijate pattude eest. „Poega“ on 
nimetatud Skandinaavia „The Wire’iks“, 
kus Oslo muutub nauditavalt paheliseks 
Sin City laadseks noir-muinasjutumaaks. 
„Poeg“ on Nesbø šedööver, millega 
autor avardab, nagu tal ikka kombeks, 
kriminaalromaani piire.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Annika Kupits 
424 lk, pehme köide 
130 × 200 mm 
kordustrükk
KOOD 53127

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KAUGED KALDAD
Deverillide kroonika
Santa Montefiore

Margot Hart sõidab Iirimaale, et kirjutada 
kuulsa Deverilli perekonna ajalugu. Ta 
peatub Deverilli lossis, millest on saanud 
uhke hotell, kus mõned külastajad olevat 
küll kummitusi näinud. Kui Margot tahab 
paljastada Deverillide minevikusaladu-
sed, peab ta rääkima ka praeguse lord 
Deverilli Jack Patricku ehk JP-ga. Viima-
sel ajal hoiab JP omaette ega suhtle eriti 
kellegagi. Aga kui Margot on juba kord 
midagi pähe võtnud, teeb ta selle teoks. 
Ta võidab JP usalduse, ootamatult ka 
sõpruse … ja satub otse pere lahkhelide 
keskele.
 JP tunneb ennast lossi müümise 
pärast süüdi, muresid viskisse uputades 
ei saa ta arugi, et tal on tekkinud alkoho-
liprobleem. Tema abielu purunes, pool-
õde ja kasuema Kitty on perekonna val-
dustest loobumise pärast JP peale veel 
teises ilmaski vihane. 
 Ootamatult võidab Margot enda 
poole ka JP poja Colmi ja toob muutusi 
mitme inimese ellu. Kas tal õnnestub 
lõhenenud perekond jälle kokku tuua? 
Millise ränga hinnaga mõistab ta, mis on 
elus tõeliselt tähtis?

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Viil 
352 lk, kõva köide  
145 × 203 mm  
Sari „Varraku ajaviiteromaan“
KOOD 53721

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90
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ILUKIRJANDUS    

KRAHV MONTE-CRISTO I
Alexandre Dumas

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tatjana Hallap 
608 lk, kõva köide, 150 × 230 mm 
kordustrükk
KOOD 53783

DÜÜNI JUMAL JA KEISER
Düüni kroonikad 4
Frank Herbert
Kunagine kõrbeplaneet Arrakis on pea-
aegu üleni haljas, jäänud on vaid üks 
kõrbelaik. Kõrbetes elanud hiiglaslikud 
liivaussid on kadunud ning nii ei teki 
enam juurde inimeste eluiga pikenda-
vat ja kosmoselendudeks hädavajalikku 
vürtsi. Aastaid on kogu teadaolevat uni-
versumi valitsenud Leto Atreides, kelle 
keha areneb vähehaaval ikka rohkem 
liivaussi sarnaseks. Poisikesena nägi 
Leto ette Kuldset rada, mis hoiaks ära 
inimkonna hukkumise. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
434 lk, kõva köide, 143 × 200 mm 
kordustrükk
KOOD 53868

KRAHV MONTE-CRISTO II
Alexandre Dumas

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tatjana Hallap 
580 lk, kõva köide, 150 × 203 mm 
kordustrükk
KOOD 53790

KOMPLEKT   
KRAHV MONTE CRISTO  
I JA II OSA

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

ISIKLIK
Jack Reacheri põnevik
Lee Child
Keegi on teinud Pariisis täpse lasu Prant-
susmaa presidendi suunas. Tulistatud 
on erakordselt kaugelt ja Ameerikas 
valmistatud kuuliga. Selliseks lasuks 
võimelisi täpsuslaskureid on maailmas 
väga vähe ja üks nendest on mees, kelle 
Reacher kunagi kinni võttis ja kes see-
järel viisteist aastat vangis istus. Tekivad 
kartused, et tegelikult kavatseb ülikaval 
ja piiramatute võimalustega palga-
mõrtsukas rünnata hoopiski G7, G20 või 
EL riigipeade kohtumist.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
376 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 54384 

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

NORMAALSED 
INIMESED
Sally Rooney

Marianne on noor, jõukas ja intelligentne 
autsaider. Connell on poiss, kes vaata-
mata oma pere vaesusele ja halvale mai-
nele kõigile meeldib. Kooliõest ja -ven-
nast saavad ootamatult sõbrad, hiljem 
armastajad, ent kui väikelinnaelu asen-
dub Dublini tudengimeluga, paistab 
minevik seljataha jäävat. Mis juhtub, kui 
pöörasest kiindumusest kujuneb võimu, 
ühiskondliku klassi ja enese pettuse 
lahingutander?
 „Normaalsed inimesed” on romaa-
niga „Vestlused sõpradega” (e.k 2019) 
maailmaareenile tõusnud iiri kirjaniku 
Sally Rooney (snd 1991) teine teos. Pealt-
näha lihtsakoeline lugu kahe esmapilgul 
vastandliku noore keerulistest suhetest 
ja eneseleidmisest kätkeb endas midagi 
universaalset: uurimust, kuidas üks 
inimene võib teist igavesti vormima ja 
mõjutama jääda. 

Nüüdisaja üheks tundlikumaks ja tera-
semaks vaatlejaks nimetatud Rooney 
„Normaalsete inimeste” põhjal on val-
minud menukas BBC seriaal.

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Reti Maria Vahtrik 
232 lk, pehme köide 
143 × 200 mm 
kordustrükk
KOOD 54391

KLUBIHIND

41.90

TAVAHIND 
52.90

Suurejooneline seiklusromaan armastusest ja kättemaksust, alatusest ja üllusest.
 Noor meremees Edmond Dantes satub end tema sõpradeks nimetanud meeste 
alatute sepitsuste tõttu Iffi kindluse vangitorni. Seal tutvub ta kaasvangi abee Fariaga, 
kes avaldab talle rikkaliku aarde saladuse. Tal õnnestub põgeneda, aare leida ning 
temast saab krahv Monte-Cristo, mees, kelle ainsaks sihiks on kättemaks. Paraku võib 
viimane olla aga kahe teraga mõõk ja haavata ka kättemaksjat ennast.

KOOD 334557 
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MITMESUGUST
 

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
28.90

NAISED, KES 
JOOKSEVAD 
HUNTIDEGA
Müüte ja pajatusi ürgnaise 
arhetüübist
Clarissa Pinkola Estes
Eluterve naisterahvas on paljuski 
hunditaoline: ta on võimas, 
vaistlik, elujõudu pilgeni täis, 
kartmatu, leidlik ja ustav. Ta on 
võimeline kõrgele kargama, saaki 
küttima, elu andma ja elu eest 
seisma. Eemaldumine ürgloo-
dusest on põhjustanud nihke 
tänapäeva naise isiksuses.
Autor ütleb, et teos sai alguse 
tema uurimustest metsloo-
made, iseäranis huntide kohta. 
Elutervetel huntidel ja eluter-
vetel naisterahvastel langevad 
teatavad hingejõujooned kokku.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Andres Ehin, Ly Seppel 
637 lk, kõva köide, 155 × 210 mm 
kordustrükk
KOOD 21515

IDIOODID MINU ÜMBER
Kuidas mõista ennast ja teisi
Thomas Erikson
Sellest humoorikalt kirja pandud 
rahvusvahelisest menuraama-
tust leiad vastused paljudele 
käitumismustrite ja isiksustüü-
pidega seotud küsimustele ning 
hakkad mõistma ka seda, miks 
ühe kolleegi töölaud on alati segi 
või kuidas suhelda ülemusega, 
kes ei paista kunagi ühtegi sinu 
mõtet kuulavat. Üks on kindel, 
pärast seda raamatut hakkad 
aru saama, mida sind ümbritse-
vad inimesed tegelikult tahavad 
sulle öelda, ja märkad rõõmuga, 
et idioote sinu ümber jääb üha 
vähemaks.

NAISED, KES 
ARMASTAVAD LIIGA 
PALJU
Robin Norwood
See New York Timesi ajatu best-
seller on aidanud miljoneid 
maailma naisi, kes on kimpus 
liigse klammerdumisega oma 
partnerisse. Autor uurib, miks 
on nii paljud naised armunud 
valedesse meestesse; mees-
tesse, kes on emotsionaalselt 
kättesaamatud, hõivatud töö, 
alkoholi või teiste naistega; 
meestesse, kes ei vasta neile 
armastusega? Autor aitab 
niisugustel naistel end ära 
tunda ning muuta oma senist 
destruktiivset armastuse  
käitumismustrit. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Age Kristel Kartau 
272 lk, pehme köide 
145 × 203 mm 
kordustrükk
KOOD 44958

TAIMNE TOIDULAUD
Ideid hommikusöögist 
magustoitudeni
Stina Zolotar
Raamatus on üle 100 taimetoidu-
retsepti, mis pakuvad ideid ja 
retsepte nii kergemate kui toe-
kamate roogade valmistamiseks 
pannil, potis ja ahjus. Ei puudu 
ka magustoidud ja maiused. 
Raamatu alguses on lühikokku-
võte soovitustest, millele peaks 
taimetoitlane tähelepanu 
pöörama, Autor on ametilt arst 
ning läbinud toitumisnõustaja 
koolituse. See raamat sobib ka 
neile, kes soovivad toituda  
gluteenivabalt.

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

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

 Kreeka müüdid on kaunid, verised, 
romantilised, siivutud ja lõputult traagi-
lised. Tuntud koomiku Stephen Fry jutus-
tatuna saavad need veelgi enam värve ja 
muutuvad veelgi haaravamaks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
360 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53776

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

Stephen Fry Kreeka müütide sarja kolmas 
raamat.
 Jumalad on sündinud ja võimsaks 
saanud, maailma on ilmunud ka surelikud 
kangelased, kelle vägiteod ei jää juma-
late omadele palju alla. Kuid tulevikus 
terendab midagi sünget: ahnus, armastus 
ja verejanu tõukavad maailma selle seni 
kõige suurema konflikti poole. Juba on 
sündinud naine, kelle pale saadab Trooja 
poole teele tuhat laeva, ja juba ootab 
kusagil üks üsna süütu väljanägemisega 
õun …

TROOJA
Stephen Fry

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaja Riikoja 
288 lk, pehme köide, 145 × 205 mm 
kordustrükk
KOOD 44330
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MITMESUGUST

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

MIKS ME (LIIGA PALJU) 
SÖÖME
Andrew Jenkinson 
Toitumise kõiki aspekte silmas 
pidades lükkab dr Jenkinson 
ümber nii mõnegi seni vankuma-
tult püsinud müüdi keha toimimi-
sest ja selgitab, miks on dieedipi-
damine mõttetu ja lausa kahjulik. 
Ta on oma teoses kombi neerinud 
viimase aja uuringud põllumajan-
duse, farmaatsia, antropoloogia ja 
meditsiini vallas, et leida maailma 
tabanud rasvumis epideemia tege-
likud põhjused.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Helena Niidla  
412 lk, pehme köide, 143 × 215 mm

KOOD 171851

ÕPETAJA  
Otse ja ausalt
Gedi Põder
Mis juhtub siis, kui üks õpetaja 
oma hinge avab? Me ei saa 
õpetajate suid kinni teipida ja 
öelda, et üks õige pedagoog 
sedasi ei tee. Me peame selle 
valu, viha ja pettumuse, mis on 
meie sees, vabaks andma. Vaid 
nii on võimalik, et õpetaja on 
usaldaval, austaval, soojal suht-
lemisel ja armastusel põhinev 
amet.

Jes Kirjastus 
208 lk, pehme köide 
135 × 200 mm

KOOD 962077

SÕLTUVUSTEST 
VABANEMINE
Chris ja Pax Prentiss
Alkohol, uimastid, retseptiravimid,
toidu õgimine, hasartmängud
jms on pelgalt abivahendid, mida
kasutatakse selleks, et toime tulla
oma tegelike probleemidega
alates sügavast emotsionaalsest
valust, kehvast tervisest või
depressioonist kuni kõrge vere-
suhkru või kilpnäärme alatalitlu-
seni. Raamatust leiad eduka Pas-
sage kliiniku taastumisprogrammi.

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Lenna Lumi 
384 lk, pehme köide, 140 × 210 mm

KOOD 680018

40 TERVISEPÄEVA
Triin Mägi
Raamatust leiad 120 tervislikku 
taimset, gluteeni- ja suhkru-
vaba toitu, mida saad kiiresti 
ja kergelt koduköögis valmis-
tada. Retseptides on kasutatud 
lihtsaid toiduaineid, mille leiad 
peaaegu igast poest ja mida 
oleme eestlaste toidulaual 
nägema harjunud. Tervislik toit 
ei pea sugugi olema igav, mait-
setu, kallis või keeruline, vaid on 
lihtsasti kättesaadav igaühele.

Kirjastus Pegasus 
176 lk, pehme köide 
165 × 240 mm

KOOD 161500

ÕMBLEMISE PIIBEL
Lorna Knigh
Raamat sobib nii algajale kui 
ka juba kogenud õmblejale ja 
rõivaste kujundajale. Esimene 
peatükk pakub infot, kuidas 
valida õigeid töövahendeid, 
lõikeid ja sobivat tegumoodi. 
Edasi antakse põhjalik ülevaade 
rõivaste valmistamisel kasuta-
tavatest käsi- ja masinpistetest 
ja õpetatakse õiget kangast 
valima. Ei puudu ka joonistega 
varustatud nõuanded detailide 
ja kaunistuste tegemiseks.

Kirjastus Sinisukk 
Tõlkinud Evelin Arak, Liia Tammes 
272 lk, kõva köide, 170 × 205 mm

KOOD 081950

MIKS MEIL PAARISUHET 
IKKA NII VÄGA VAJA ON?
Katrin Saali Saul
Mõistlik oleks enne suhte loo-
mist tunda oma vajadusi ning 
leida partner, kes sobib neid 
rahuldama. Tark oleks õppida 
tundma ka partnerit. Tegelikult 
on muidugi hea küsimus, kas me 
iseennastki tunneme ja kui palju 
on üldse võimalik oma partnerit 
tundma õppida. Heas suhtes 
on mõlema partneri vajadused 
rahuldatud. Aga, kuidas seda 
saavutada?

Kirjastus Rahva Raamat 
256 lk, kõva köide, 130 × 190 mm

KOOD 140611

ARGIPÄEVA KANGELASE 
KÄSIRAAMAT
Robin Sharma
Juhtimise ja eliittasemel soorituste 
legendaarne geenius on puhasta-
nud oma meetoditest välja parimad 
põhimõtted, eeskirjad ja taktikad 
ning pannud need kokku väärtusli-
kuks teoseks. See on osalt plah-
vatusliku tööviljakuse käsi raamat, 
osalt maailmaklassi elu juhend.

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Kert Urmas Raudvere 
416 lk, pehme köide, 148 × 230 mm

KOOD 680056

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
24.90

TAHAKS VEEL MIDAGI 
ÖELDA ... LEA DALI LION
Inge Pitsner, Marek Sadam
Lea Dali Lion, kes meie hulgast 
lahkus igavikku kõigest 47aas-
tasena, oli lauljatar ja laulu-
looja, kelle looming puudutas 
paljusid. Sellesse raamatusse 
on kokku kogutud mälestused, 
pildid ja värvid, mis heidavad 
valgust erakordselt huvitava 
inimese eluteele.  

Kirjastus Pilgrim 
240 lk, kõva köide, 160 × 220 mm

KOOD 680049

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

30.90

TAVAHIND 
37.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
16.90
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Reet Hiiemäe on eesti ...
2. Raamat Varraku kuldsarjast. 

3. Populaarne raamat, millest 
on ilmunud kordustrükk: 
„Naised, kes ... liiga palju”.

4. Vahva tegelane, kes seikleb 
Aliis Jõe uues romaanis.

5. „Krahv Monte-Cristo“ autor.

6. Kreeka müütide sarja 
kolmas raamat.

7. Aprill ehk ... 

8. Järjekordne Jack Reacheri 
põnevik.

9. Fredrik Backmani uus 
romaan.

10. Eripakkumises oleva 
kultusteose autor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. aprilliks 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 märtsi ristsõna õige lahendus oli „lugeja palk“. Märtsi ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Maie Nogelainen Tallinnast. Õnnitleme!

SOODUSPAKKUMINE

KUMMALISED 
SÕNUMID
C.K. McDonnell

376 lk, kõva köide

KOOD 53059

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.90

PUNANE NÄLJAHÄDA
Stalini sõda Ukrainas
Anne Applebaum
Stalini kolhooside rajamise 
kava tõi kaasa katastroofi-
lise, Euroopa ajaloo rängima 
näljahäda. Applebaum tõestab 
arhiivi dokumentide ja mäles-
tuste abil, et need üle kolme 
miljoni ukrainlase, kes nälja 
tõttu hukkusid, ei olnud juhusli-
kud äpardunud poliitika ohvrid, 
vaid vastuseks Ukrainas hulgali-
selt toimunud rahutustele jättis 
Stalin nad kavakindlalt surema. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kalev Lattik 
448 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 44668

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
25.10 1000 KAUNIST PAIKA, 

KUST LEIDA VAIKUST 
JA RAHU
Victoria Ward

418 lk, kõva köide 

KOOD 49083

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
29.75

VÄIKE HEADE 
MÕTETE RAAMAT
Koostanud Heiki Raudla

432 lk, kõva köide

KOOD 50201

EESTI TORNAADOD
Ain Kallis, Andres Tarand

280 lk, poolpehme köide

KOOD 40073

EESTI JÄRVED
Autorite kollektiiv

256 lk, poolpehme köide

KOOD 47256

EESTI LINDUDE 
RÄNNE
Tarvo Valker

216 lk, poolpehme köide

KOOD 37202

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
23.20

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!
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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

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

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. aprill

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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EESTI MÄNG. UKRAINA
Tarmo Tuule

„Eesti mäng. Ukraina" on mälu-
mängul põhinev kaardimäng. 
Pange oma teadmised proovile, 
koguge punkte ja uusi tarkusi. 
Pakis on 55 kaarti, millel 108  
Ukraina-teemalist küsimust ja 
mängu õpetus. Kasutatav ka koos 
lauamänguga „Eesti mäng“! 

Kirjastus Nuti Grupp 
60 × 90 mm 
EAN 4742022789834  
KOOD 783337

HIND

3.00

UKRAINA RISTSÕNAD
Nuti Grupi 
ristsõnakoostajad

„Ukraina Ristsõnad” on ühe-
kordne heategevuslik välja-
anne, milles leidub ristsõnu 
Ukraina rahva, persoonide, 
muusika, spordi, ajaloo ja geo-
graafia kohta. 

Kirjastus Nuti Grupp 
16 lk, pehme köide 
210 × 297 mm 
EAN 4742022789834
KOOD 780099

HIND

9.90

APRILLI  
ERIPAKKUMINE

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jüri Ojamaa,  
Maiga Varik 
468 lk, kõva köide 
150 × 205 mm
KOOD 20297

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
19.90

MEISTER JA MARGARITA
Mihhail Bulgakov

Mihhail Bulgakovi filosoo-
filine, poeetiline, satiiriline 
ja kaunis romaan kuulub 
kindlasti 20. sajandi suur-
teoste hulka. Kirjanik alustas 
romaani kallal tööd 1928. aas-
tal, püüdes ühendada satii-
rilise groteski ja fantasma-
gooria käsitlusega Jumalast 
ja Saatanast. Algselt polnud 
romaanis ei Meistrit ega Mar-
garitat, kuid jätkates 1931. aas-
tal vahepeal katkenud tööd, 
lisandus sinna autobiograa-
filine Poeet, hiljem Meister. 
Praegu tähistab „Meister ja 
Margarita” vene kultuuri-
teadvuses pea sedasama mis 
„Tristan ja Isolde” või „Romeo 
ja Julia”. Lugejateni jõudis see 
esmakordselt 1967. aastal,  
27   aastat pärast kirjaniku 
surma.

UKRAINA HEAKS! 
Heategevuslik väljaanne ja mäng on valminud 
tegijate, tootjate ja levitajate poolt tasuta.  
Kogu saadav tulu läheb Ukraina toetuseks!


