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Kevades on ikka helgust, ka 
keerulistel aegadel. Kevades 
on ka armastust. Ja kui 
hetkel ei peakski olema, siis 

olgu vähemasti armastusromaane! 
Mai klubiraamat, eluloofaktidel 
põhinev romaan põneva, oma ajast ees 
naiskunstniku Dora Maari ja 
geeniuseks peetava Pablo Picasso elust 
ja armastusest ei ole küll vaid lilleline. 
Raamatu teevad põnevaks just 
sissevaated inimhinge tumedamatesse 
soppidesse, küsimused sellest, mil 
määral tohib iseenesest ja oma 
kunstist armastuse nimel loobuda ja 
mida see kaasa toob. Köitvad on 
kirjeldused pulbitsevast elust Pariisis 
sel ilusal suvel, mil linn oli Teise 
maailmasõja aegse Saksa okupatsiooni 
ootel. Ei suudetud uskuda, et see 
tõepoolest juhtub. Aga juhtus ja 
muutis elusid. Kahjuks kõlab see kõik 
liigagi tänapäevaselt. Igal juhul toob 
romaan varjust välja ühe iseseisva 
naiskunstniku, kelle tundmine ainult 
Pablo Picasso muusana on ebaõiglaselt 
levinud. Ja kindlasti on seejuures 
tegemist ka piisavalt mõnusa ja 
kergesti loetava, igati kevadesse sobiva 
armastusromaaniga.
 Noorte fantaasiasõprade 
tähelepanu tulipunkti peaks nüüd 
kindlasti sattuma „Skandar ja 
ükssarvikuvaras”. Tegemist on noore 
briti autori esimese romaaniga, mida 
on juba kõrvutatud Harry Potteri 
lugudega. Saame näha, kuidas raamat 
lendu läheb, kui ta kõikjal üle maailma 
samal ajal ilmub, ja mis selle autori 
sulest edaspidi veel sündimas on!

Ilusat kevadet, armastust ja 
raamatuid!

MALL PAAS

Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad 
maikuu klubiraamatu „Dora Maar ja 
armastuse kaks nägu”,  
LOOSIME VÄLJA  
3 Varraku Kuldsarja  
komplekti 
kinkekarbis!
Raamatusari koosneb viiest võimsast 
raamatust, mille kordustrükke on 
lugejad pikisilmi oodanud. Raamatud 
on välja antud kaunis must-kuldses 
kujunduses ja sobivad aukohale iga 
kodu raamaturiiulis. Raamatuteks on 
Iris Murdochi „Meri, meri”, John 
Steinbecki „Hommiku pool Eedenit”, 
Doris Lessingi „Kõige ilusam unelm”, 
Carlos Ruiz Zafoni „Tuule vari” ja Haruki 
Murakami „Elevant haihtub”.

Loosimine toimub 20. juunil.

Kui sa loosiõnnele lootma jääda 
ei taha, saad raamatusarja 
muidugi tellida
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KOOD 334553 
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Tallinna kirjandus festival  
HEADREAD tuleb taas ja 
toimub üle mitme aasta 
jälle täismahus!
25.–29. maini ootavad kirjandussõpru 
huvitavad vestlused nii välis- kui ka 
kodumaiste kirjanikega, õhtused 
kontserdid, luulelugemised, filmid ja 
põnevad vestlusringid.  Lastele on 
programm Lastekirjanduse Keskuses. 
Festivalil esinevad teiste hulgas Antti 
Tuomainen, Hervé Le Tellier, Nina Wähä, 
Mia Kankimäki, Juta Kivimäe, Tauno 
Vahter, David Vseviov. Festivali üritused 
on publikule tasuta.

Kava on peagi nähtav festivali 
kodulehel. htttp://headread.ee
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Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
376 lk, kõva köide 
143 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 54254

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

DORA MAAR  
JA ARMASTUSE  
KAKS NÄGU
Picasso on tema elu, kunst tema kirg
Bettina Storks

Pariis, 1936. Edukas fotograaf Dora on leidnud koha André 
Bretoni ja Man Ray ümber koondunud sürrealistide 
rühmituse keskmes. Kui ekstsentriline noor daam kohtub 
Pablo Picassoga, lööb nende vahel lõkkele kirglik, kuid 

põhjatuid sügavikke peitev armastus. Dora süngevõitu sensuaalsus 
ilmestab nüüdsest Picasso maale, temalt saab Picasso inspiratsiooni ja 
innustust ka oma esimeste poliitilise sisuga teoste, eelkõige „Guernica” 
loomisel. Kuid paraku ei talu Picasso enda kõrval teist suurt isiksust 
ning Dora areng kunstnikuna peatub. Loominguline rahulolematus 
muudab hapraks ka omavahelised suhted, kuni Picasso teele astub 
noorem muusa – Françoise Gilot – ning Dora asub otsima tagasiteed 
oma kunsti juurde, et armastus unustada.
 Kahe kunstniku dramaatilise armastusloo on liigutavalt kirja 
pannud Bettina Storks.
 Bettina Storks on sündinud 1960. aastal Waiblingenis. Ta õppis 
Freiburgis ja Tübingenis, kaitses doktoritööd Ingeborg Bachmanni 
proosast ning elab Bodensee ääres. Tema sulest on ilmunud mitu 
romaani, mis puudutavad mõnd hella kohta põnevates perekonnalu-
gudes ja mida iseloomustab üksiti põhjalik süvenemine nende 
ajaloolisse tausta. Sõnastamaks oma loomingulist kreedot, on Bettina 
Storks ühes intervjuus öelnud: „Head raamatud lähevad otse süda-
messe.”

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

Ta võttis kaasatoodud piknikukorvist veinipudeli ja 
kallas kaks klaasi täis. Sõnatult jõi Picasso oma klaasi 
ühe sõõmuga tühjaks. Siis võttis ta joonistusploki ja 
pliiatsi ning istus rätsepaistes Dora ette. Vaikides asus 
ta jooni ja kaari sirgeldama. Ikka ja jälle tõstis ta pilgu, 
vaatas Dorale näkku ja pühendus siis uuesti oma 
joonistusele. Dora jäi liikumatult istuma. „Mis sellest 
tuleb?” küsis ta mõne aja pärast.
 „Ma loon sind,” kostis mees vastuseks, asetas pliiatsi 
küljeli paberile ja varjutas mõningaid kohti.
 „Sa ei pea mind looma,” ütles Dora, püüdes kuidagi 
joonistusele pilku heita. Picasso hoidis aga plokki nii, et 
ta sai näha ainult tagumist poolt. „Ma olen siin. Ma 
olen olemas, Picasso. Dora – naine, keda sa armastad.”
Mõne aja pärast lõpetas mees joonistamise, pistis 
pliiatsi korvi ja ulatas Dorale valmis visandi.
 „See on imeilus,” lausus Dora ja silmitses hoolikalt 
joonistust. Picasso oli joonistanud ta nägu otsevaates. 
Rindade kõrgusel oli tal õlast välja kasvanud tiib 
kaunilt rippu. Ta lühikeste juuste üksikud salgud, mida 
tuul kõvasti oli sasinud, seisid igasse kaarde laiali. 
Olendi küüniseid võis näha omamoodi pjedestaalil. 
 „Ma tunnen selgesti oma näo ära,” ütles Dora. 
„Ometi on see mulle võõras. Miks just lind?”
 „Ma maalin nii, nagu ma sinust mõtlen, mitte, nagu 

ma sind näen.” „Sa mõtled siis, et ma olen lind?” küsis 
Dora naeratades. „Lind, kes mulle, muide, väga 
meeldib. Ta viib mu mõtted vabadusele.” Dora libistas 
sõrmeotstega üle tumedatesse kohtadesse koondunud 
joonte, kust algasid tiivad. Tema pea ümber oli Picasso 
samuti vihjamisi tiivad joonistanud, mis paistsid nagu 
ingli omad. Need võisid olla ka pilved – kes võis seda 
täpselt öelda? „Sa oled lindnaine, mu kaunitar. Sa oled 
kõik, mida ma tahan, armas Dora. Lind, mõte, äike.”
 Dora pani joonistuse kõrvale ja heitis pikali. Ta 
sulges silmad. Päike põletas nahka. Lõunamaa õnn, 
Picasso ja lindnaine sulasid kokku lahutamatuks 
tervikuks.
 Jah, tema tõrksatena maalitud juuksed meenutasid 
tõepoolest äikest. Kas Picasso oli nende kohtumist ühel 
kuumal suvepäeval just nii kogenud? Sellest polnudki 
nii palju aega möödas. Paar nädalat, päevi, öid, üks 
ripsmelöök. Dora püüdis meenutada, kuidas ta oli
mehele pimesi järgnenud, ja ta mõistis, et pidi olema 
mõtlemise välja lülitanud, sest talle oli jäänud vaid 
tema enda eelaimus millestki vältimatust ning õnne-
tunne, mis purustas kõik, mida ta siiani oli tundnud.
 „Kas sa oled otsija?” küsis ta, kui nad Vaste-Hori-
zoni jõudsid.
 „Ma ei otsi. Ma leian.”

Katkend raamatust
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. mai

Küsimustele vastab Varraku 
peatoimetaja KRISTA KAER.

Kuidas teist sai tõlkija? 
Hakkasin vähehaaval proovima juba 
ülikooli ajal, võtsin osa tõlkevõistlusest. 
Mingil ajal tekkis aga mõte pakkuda 
ennast tõlkima Loomingu Raamatu-
kogule.  

Kas mäletate esimest raamatut, mille 
tõlkisite?
Esimene raamat, mille tõlkisin, oligi 
Loomingu Raamatukogule 1977. aastal. 
Tõlkisime Joyce Carol Oatesi lühijutud 
koos Kersti Undiga. Meelde on jäänud 
see, et mul ei olnud tegelikult aimugi, 
kuidas tõlkida, tahtmine oli küll, aga 
oskusi üsna napilt. Nii et eks see võttis 
aega ja õppimist ja ümbertegemist.

Kui võrrelda praegusi tõlketöid 
esimestega, siis mis on erinev? 
Tõlkimise eripära on muidugi see, et iga 
tõlge on eelmisega võrreldes erinev, sest 
raamatud on erinevad. Iga raamatu puhul 
alustad omamoodi otsast peale ja pead 
kohanema uue stiiliga, uue maailmaga. 
Käsitööoskust on  juurde tulnud, aga 
ainult sellest muidugi ei piisa. 
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Iga loetud ja meeldinud 
raamat mõjutab

Millest lähtute tõlketeose valikul? 
Kas mõtlete ka sellele, et valik 
kujundab Eesti lugeja silmaringi?
Jah, mõtlen muidugi. Parimal juhul 
peaks valima sellised raamatud, mis on 
olulised oma ilmumiskohal, aga millel 
oleks midagi öelda ka Eesti lugejale. 
Tõlkijana valin endale muidugi raama-
tud, mis mulle meeldivad ja mida oleks 
huvitav tõlkida. 
 
Tõlgitud teoste põhjal tundub, et 
isiklik lemmik on ikkagi Briti 
kirjandus? 
Võiks vist öelda, et Briti ja Iiri, rõhuga 
Iiri kirjandusel. Olen tõlkinud nii Iiri 
romaane kui ka näidendeid, praegugi 
ootavad mõned oma järge. Võiks arvata, 
et Iiri ja Briti kirjandus on vastandlikud, 
aga see vastandlikkus ja erinevus ongi 
huvitavad. Tõlgin muidugi ingliskeelset 
Iiri kirjandust, aga nagu öeldakse, 
teevad iiri kirjanikud inglise keelega 
seda, mida inglise kirjanikud kunagi ei 
oskaks teha. Inglise kirjanikke aga tõlgin 
samuti, mingi ühise nimetaja alla on 
neid raske viia. 

Kui kaua ühe raamatu tõlkimine 
aega võtab? 

Sellele küsimusele on väga raske vastata. 
Raamatud on väga erinevad, ühte tõlgid 
kolm kuud, teist kaks aastat. See sõltub 
originaali keerukusest ja mahust ka 
muidugi. Ma ei tee endale selles mõttes 
kindlasti plaane, et ma peaksin aastas 
näiteks teatud hulga raamatuid tõlkima. 

Kui palju Eesti tõlkijad omavahel 
suhtlevad? Kas teil on eeskujusid?
Eesti tõlkijad suhtlevad üsna tihedalt. 
Kirjanike Liidu juures on tõlkijate 
sektsioon, korraldatakse koosolekuid ja 
seminare ning lõpuks on suur osa mu 
sõpru ja tuttavaid samuti tõlkijad. Eks 
saab räägitud ka tõlkimisest, raamatu-
test aga päris kindlasti. Kui mul on 
tõlkijatest üldse eeskujusid, siis Henno 
Rajandi. 

Raamat, mis on teid kõige enam 
mõjutanud? 
Ma kujutan ette, et kõik loetud ja 
meeldinud raamatud on mingil määral 
mõjutanud. Eks need muljed on 
nooremas eas tugevamad ja kindlasti 
jättis näiteks „Kolm musketäri” mulle 
sügava mulje, kui ma seda 4. klassis 
mitu kuud lugesin. 

Kas lapsepõlvekodus oli palju 
raamatuid? Milline neist on meelde 
jäänud? 
Raamatuid oli, lugesid isa, ema ja 
vanaema ja koju olid tellitud tol ajal 
ilmuvad sarjad „Maailm ja mõnda”, 
„Seiklusjutte maalt ja merelt”, „Suured 
sõnameistrid”, Loomingu Raamatu-
kogu – neid ma usinalt lugesingi. Lisaks 
kõike muud, mis ilmus ja mida raamatu-
kogust oli võimalik laenutada. 

LÜHIKE CV
Haridus: Põima algkool,  
Tapa 1. keskkool, Tartu ülikool.
Töökohad: Tartu ülikool, Matsalu 
märgala, vabakutseline tõlkija, 
Eesti Instituut, kirjastus Varrak. 
Tunnustus: Valgetähe V klassi 
teenetemärk. 
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KLUBIRAAMAT

Millega tegelesid vanemad? Kas 
nemad suunasid kuidagi raamatute 
juurde?
Ema oli õpetaja, isa elektrik, aga meie 
peres loeti küll. Otse mind keegi ei 
suunanud, aga raamatud olid olemas.

Kui palju raamatuid on teie kodus? 
Ma ei tea, kui palju mul on raamatuid. 
Erilist süsteemi ei ole peale selle, et 
eestikeelsed ja ingliskeelsed on eraldi. 
Haruldusi ei ole. Kirjanike autogrammi-
dega raamatuid on üsna palju. 

Kui palju olete mõjutanud oma lapsi 
ja suunanud raamatute juurde?
Lastele sai raamatuid ette loetud juba 
siis, kui nad olid päris väikesed ja sealt 
edasi läks asi juba loomulikku rada. 

Mis töö praegu käsil on?
Praegu tõlgin Benjamin Blacki raamatut 
„Isegi surnud”, mis tõmbab kenasti 
kokku kõik „Christine Fallsis” jäänud 
lahtised otsad.

Raamat, mis on siiani tõlkimata, aga 
tuleks kindlasti eesti keeles ilmu
tada?
Neid on üsna palju ja tuleb iga aastaga 
juurde.

Milles seisneb Varraku peatoimetaja 
töö? Kas jõuate kogu Varrakus 
ilmuval ilukirjandusel silma peal 
hoida? 
Eks see paljuski valikutes seisneb, 

samuti autorite ja tõlkijatega suhtlemi-
ses. Ma ei tea, kas ma jõuan kõigel 
silma peal hoida, aga vähemalt üritan. 
Vähemalt ilukirjanduse puhul. 

Kas jõuate ka teiste kirjastuste 
raamatutega kursis olla? 
Jah, katsun ikka vaadata, mis teistel 
ilmub. Ja juhtub ikka, et mõne väga hea 
raamatu jõuab välja anda keegi teine. 
Mõni teeb kadedaks, aga mõne puhul 
rõõmustan, et see on eesti keeles 
olemas ja kättesaadav. 

Kuidas hoiate end kursis muu 
maailma kirjanduseluga? 
Kõigile kirjastajatele saadetakse pidevalt 
informatsiooni mujal ilmuvate raama-
tute kohta, lisaks on sellised ajakirjad 
nagu Bookseller ja Publishers Weekly, 
samuti suuremate ajalehtede kultuuri-
lisad ja netiväljaanded. Materjali on 
rohkem, kui jõuab läbi sõeluda.  

Te olete ka HeadRead kirjan
dusfestivali toimkonna liige. Mis 
paelub teid kirjandusfestivalides 
ja miks peaksid inimesed sinna 
tulema?
Jah, võiks öelda, et lausa asutajaliige. 
Kirjandusfestivalidel on oma imeline 
õhkkond. Meie festival on kõigile 
tasuta, aga mujal maailmas ollakse 
valmis välja käima korralikke summa-
sid, et saada võimalus kirjanikke 
kuulata. Ilmselt on see elava sõna võlu, 
mis inimesed kokku toob. Iga selline 

vestlus on ju kordumatu, kirjanikud 
enamasti ei käi ega korda oma juttu, 
vestluse käigus võivad tekkida uued 
mõtted ja teemaarendused. Tänapäe-
vane luule pole samuti ainult see, mis 
on kirja pandud, vaid see võib sündida 
ka laval, igal esinemisel isemoodi. 
Festivalile võib minna kuulama 
kirjanikku, kelle raamatuid ollakse 
lugenud, aga sinna võib ka minna uusi 
kirjanikke avastama. Olen ise sattunud 
vaimustusse mõnest kirjanikust, kellest 
ma varem pole teadnud midagi peale 
nime. Ja tõlkijatele on muidugi alati 
suur rõõm kohtuda autoriga, kelle 
raamatuid oled tõlkinud. 

Millised on lemmikkohad ja mars
ruudid, kuhu olete aastate jooksul 
Raamatuklubi liikmeid kirjandus
reisidele viinud?
Raamatuklubi reise alustasin Briti saarte 
keltidele kuulunud ja kuuluvatest 
aladest. Esimene reis toimus Cornwalli, 
edasi tuli mitu reisi Iirimaale ja Šoti-
maale. Toimunud on ka kaks reisi 
Põhja-Inglismaale, mis osutusid 
oodatust isegi põnevamaks. Loodan, et 
saab teoks ka reis läbi Kesk-Inglismaa 
Walesi. Kirjanikud on Briti saari aegade 
jooksul tihedalt asustanud, neid on seal 
ohtralt praegugi ja paljud on tõlgitud ka 
eesti keelde, seega on kirjandusreisideks 
põhjust küll. Aga ma olen ikka püüdnud 
anda ka ülevaate ajaloost ja kultuuri 
teistest ilmingutest, et kujunev pilt oleks 
võimalikult mitmekülgne.  

„Dora Maar ja armastuse kaks nägu” 
räägib ühest üpriski erakordsest naisest, 
maalikunstnikust ja fotograafist, kelle 
elu viis kokku Pablo Picassoga. Picasso 
jäädvustas teda oma maalidel, Dora 
Maar oli aga juba enne seda jäädvusta-
nud ennast kunstiajalukku ja mõjutas 
omakorda Picasso stiili ja maailmanäge-
mist. Ta oli nii oma maalide kui ka 
fotodega eksperimenteerija ja teerajaja, 
kes tundis ka suurt huvi tema ümber 
toimuva vastu. Fotograafina jäädvustas 
ta pärast suurt 1930. aastate majandus-
langust järsult vaesunud inimeste elu, 
pildistades kodutuid, ühiskonnas 
kõrvale jäetud inimesi, tehes nähtavaks 
need, keda näha ei tahetud. 1933. aastal 
algas tema seos sürrealistliku liikumi-
sega ning ta oli väheseid rühmaväliseid 
kunstnikke, kelle tööd sürrealistide 
näitustele võeti. 

Dora Maar tutvus Picassoga 1935. aasta 
lõpus või 1936. aasta alguses ning nende 

armastuslugu mõjutas nende mõlema 
edasist karjääri. Picasso maalis Dorat, aga 
julgustas teda ka pöörduma tagasi 
maalimise juurde. Maari tolleaegsetes 
maalides on aimata ka Picasso mõju. 
Maar omakorda jagas oma fotograafia-
alaseid kogemusi Picassoga ja dokumen-
teeris tema „Guernica” sündi. 

Dora Maari elu hõlmab peaaegu tervet 
20. sajandit, ta suri 1997. aastal 89-aasta-
sena. Elu lõpupoole pöördus ta tagasi 
fotograafia poole ja eksperimenteeris 
selle kunsti eri võimalustega.

„Dora Maar ja armastuse kaks nägu” on 
romaan, mis loob värvika pildi kahest 
andekast inimesest, nende armastusest 
ja ajastust, mil nad elasid. Raamatu 
peategelane on aga selgelt Dora Maar, 
keda liigagi sageli teatakse vaid Picasso 
muusa ja kaaslasena ja liiga vähe 
iseseisva kunstnikuna. Selle vea eluloolis-
tele faktidele tuginev romaan kindlasti 
parandab. 

Krista Kaer soovitab

Dora Maar Alice B. Toklase portreega. 
Pariis, 1947. Foto: DPA/Vida Press
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SKANDAR JA ÜKSSARVIKUVARAS
A.F. Steadman

A.F. Steadmani juba enne ilmumist sensatsioone tekitanud uue fantaa-
siasarja esimene raamat. Kõigile, kellele meeldib Harry Potter, Percy 
Jackson, Eragon või „Tema tumedad ained”. Sukeldu kangelaste ja 
ükssarvikute maailma, millesarnast sa pole veel enne kohanud!
Vanusele 9+

Üle kõige on Skandar Smith tahtnud saada ükssarvikuratsuriks. Olla üks 
õnnelikest väljavalitutest, kes aitavad ükssarvikul kooruda. Kes loovad 
eluaegse sideme, treenivad koos ning võistlevad kuulsuse nimel. Olla 
kangelane. Kuid just siis, kui Skandari unistus näib täituvat, muutub elu 
ohtlikumaks, kui ta iial oodata oleks osanud. Sünge ja õel vaenlane on 
varastanud Saare kõige võimsama ükssarviku – ja kui oht päris lähedale 
jõuab, saab Skandar teada saladuse, mis võib ta maailma pea peale 
pöörata.
 Valmistu kohtuma uskumatute kangelaste, elemendimaagia, õhu-
lahingute, iidsete saladuste, ülipõnevate võidukihutamiste ja verejanuliste 
ükssarvikutega, kes viivad sinu südame lendu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kristina Uluots 
392 lk, kõva köide 
153 × 234 mm
KOOD 53448

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

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

25.90

„Parim raamat, mis ma lugenud olen.” 
10-aastane Patrick

„Tempokas, kaasahaarav ja võimas.” 
Louie Stowell, inglise lastekirjanik ja kirjastaja

A.F. STEADMAN kasvas üles Kenti maapiir-
konnas Inglismaal, uitas fantaasiamaailmades 
ja kirjutas kaustikutesse lugusid. Enne kirjaniku-
tööle keskendumist teenis ta leiba juristina, 
kuni taipas, et selles töös pole piisavalt 
maagiat. „Skandar ja ükssarvikuvaras” on tema 
esimene raamat.

Skandar Smith vahtis ükssarvikupostrit oma voodi vastasseinal.
Väljas oli juba piisavalt valge, et näha, kuidas ükssarviku tiivad olid 
lennul laiali sirutatud; suuremat osa tema kehast kattis läikiv 
hõbeturvis, jättes nähtavale vaid metsikud punased silmad, tohutu 
lõualuu ja terava halli sarve. Uusaja Härmatis oli olnud Skandari 
lemmikükssarvik sestpeale, kui tolle ratsur Aspen McGrath kolm 
aastat tagasi Kaose Karikale võistlema pääses. Ja Skandari meelest 
võis täna, selleaastasel võidusõidul, just nendel olla võimalus võita.

„Selle aasta lugemiselamus. Ma pole 
Harry Potterist saadik olnud ühestki 
raamatusarjast nii vaimustuses. 
Lugejad hakkavad kindlasti häälekalt 
järgmist osa nõudma. Sa ei vaata 
ükssarvikuid enam kunagi sama 
pilguga kui varem!” 
Dominique Valente, inglise lastekirjanik
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KLUBI SOOVITAB

ALLIKAS
Avage oma meel, muutke oma elu
Tara Swart

Paljud eneseabiraamatud kinnitavad, et oma saatust 
saab ohjata lihtsalt oma mõtteviisi muutes. Kui jätta 
kõrvale müstika, siis on selle idee keskmes olemuslik 
tõde, mida toetavad ka värskeimad neuroteaduslikud 
arusaamad: enamik asju, mida me elult soovime – tervis, 
õnn, rikkus ja armastus –, on seotud meie võimega 
mõelda, tunda ja tegutseda; teisisõnu, meie püüdlusi 
juhib aju.
 Doktor Tara Swart, neuroteadlane ja psühhiaatri 
taustaga juhtimistreener, on veendunud, et me 
suudame muuta oma aju tööd ja seeläbi ka oma elu. 
Raamatus „Allikas” on võtnud ta paljastada mõtete 
juhtimise saladusi.
 Avastage, kuidas vabaneda autopiloodil mõtlemise 
harjumusest ja taaskäivitada oma aju nii, et saaksite 
rakendada oma tegelikku potentsiaali; kuidas kasutada 
visualiseerimise jõudu, et juhtida aju võimalustest 
haarama ja oma tuleviku üle kontrolli võtma; kuidas olla 
enesekindel, hajutada hirmu ja vältida negatiivset 
mõtlemist.

TARA SWART  on omanda-
nud biomeditsiini 
bakalaureusekraadi ja 
neurofarmakoloogia 
doktorikraadi Londoni 
King’s College’is ning 
meditsiiniteaduste 
bakalaureusekraadi 
Oxfordi ülikoolis. Ta on 
King’s College’i õppejõud 
ning peab loenguid ka 
Oxfordi Saïdi ärikoolis.

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
19.90

APTEEKER MELCHIOR JA 
OLEVISTE MÕISTATUS
Indrek Hargla
Romaani tegevus toimub Tal
linnas anno Domini 1409. Selle 
sündmustik on ajendatud vana
dest Läänemere legendidest ja 
Tallinna ajaloost ning tegelaste 
hulgas on karmid ordumehed 
ja vagad dominiiklased, tõsised 
raehärrad ja vooruslikud linna
daamid. Peategelane on taibu
kas apteeker Melchior Wakens
tede, kes peab oma kohuseks 
lisaks linnarahvale arstimite 
müümise kõrval ka mõrtsukate 
otsimist. Nii nagu kõigil teistelgi 
tegelastel on ka Melchioril oma 
saladus.

APTEEKER MELCHIOR JA 
RATASKAEVU VIIRASTUS
Indrek Hargla
Tallinn anno Domini 1419. Kolm 
inimest – tornipealik, prostituut ja 
flaami maalikunstnik – on näinud 
Rataskaevu tänavas viirastust ja 
pärast on nad leitud surnuna. 
Mis ühendab neid kummitava 
majaga Rataskaevu tänavas, 
kus aastakümneid tagasi olla 
toimunud hirmsad mõrvad? Kui 
apteeker Melchior leiab maja eest 
tundmatu kastreeritud laiba, 
asub ta uurima, mis selles majas 
kunagi sündis ja kas tõesti võivad 
mineviku viirastused kätte maksta 
elavatele. 

Kirjastus Varrak 
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 21317

APTEEKER MELCHIOR JA 
TIMUKA TÜTAR
Indrek Hargla
Tallinn anno Domini 1422. Kaks 
keskaegset tallinlannat – timuka 
tütar Wibeke Bose ja kaup
meheproua Else Werdynchusen   –  
on mõlemad linnarahva seas 
pisut tõrjutud. Üks, kuna tema 
isa on timukas, teine, kuna on 
võõramaalane. Neid seob aga 
mõistatuslik noormees Steffen, 
keda Wibeke põetab ja kes hiljem 
satub elama emand Else majja. 
Steffenit on tahetud tappa ja ta 
on kaotanud oma  mälu. Apteeker 
Melchior käib visalt nähtamatu 
mõrtsuka jälgedel …

Kirjastus Varrak 
312 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 20532

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
21.90

Kirjastus Varrak 
432 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 22086

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Helje Heinoja 
312 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 48413

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

24.90
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KAMMERNEITSI
Sara Medberg
Lummav romaan viib lugejad 
Turu lähistele Tähekaare mõisa 
aastal 1816. Mõisaomanik parun 
Ridderlöw palkab oma õe kam
merneitsiks pankroti äärele jõud
nud õmblejamamsli Charlotta 
Silke. Parun näib olevat hooli
matu mees, kuid miski temas 
köidab Charlottat.
 Mõisa raamatukogust leiab 
Charlotta Jane Austeni äsja 
ilmunud raamatu „Uhkus ja 
eelarvamus”, milles kujutatakse 
modernse armastusabielu ja 
feminismi aateid ning need eru
tavad Charlotta meeli.
 Samal ajal satub pitsi
tegija Emmy Crepe Stockholmi 
kuningalossis olukorda, mil
lest näib pääsu pakkuvat vaid 
peale sunnitud abielu kapten 
Nordfeltiga, kuid neiu ei kavatse 
saatusele alistuda.

KUI KUNINGAS SUREB
Elina Backman
KeskSoome jõest leitakse 
teismelise tüdruku surnukeha. 
Surma põhjust ei õnnestugi välja 
selgitada. Kolmkümmend aastat 
hiljem huvitub loost äsja töö 
kaotanud netiajakirjanik Saana ja 
väikelinna rahu on rikutud. Saana 
tunneb, et linna vaikse pealis
pinna all luurab midagi tumedat. 
Samal ajal leitakse Helsingist 
kroonikujulise põletusmärgiga 
surnukeha ja juhtumi uurimine 
tehakse ülesandeks kriminaal
komissar Jan Leino töörühmale. 
Jan pelgab, et krooniga laipu 
tuleb juurde.
 Kuidas on omavahel seotud 
too ammune surmajuhtum ja 
värske mõrv? Pinev teekond 
vastuseni on romaani selgrooks, 
taustameeleolu loovad suvise 
Soome maastikud ja paljuluba
vad inimsuhted.

ÕHTU SAABUMINE 
TEISTESSE TUBADESSE
Ervin Õunapuu

Raamatus toimetavad Eesti Luterliku Akadeemia ainuoma
nik ja rektor Halltigu ning kõikjal tema kannul kõndiv töövari, 
autori alter ego. Lisaks hulk tähtsaid ja vähem tähtsaid 
statiste.
 Raamatu koestik on vägagi meeleline, kuna nauding 
heast toidust, mõnusast joogist ja kaunist ümbrusest on üks 
rektor Halltigu elu alustalasid ning leiab raamatus rikka
likku kirjeldamist. Ja siin on veel ka Martin Lutheri õpetus, 
täpsemini tema „Lauakõned”, mida raamatus tsiteeritakse 
ikka ja jälle. Seega kaks väga kindlat nurgakivi, millele rektor 
Halltigu toetub. 
 Ent kes on Halltigu? Talle võib anda mitu nime. Väike 
valik: plastiline õõnesfiguur, välispidiselt ehitud kõigega, 
mis ta enda meelest talle mõju ja väärikust lisab; seest tühi, 
mistõttu võib end iga hetk täita sobiva sisuga: tal pole prob
leemi öelda ühel hetkel üht, järgmisel teist, ja kõik teenib 
„ausa doktor Lutheri” õpetust; stiilipuhas nartsissist; kurjast 
vaimust vaevatud jutlustaja.
 Kuhu võib viia sellise figuuri tegutsemine, kui tal on piisa
valt mõjujõudu, seda me näeme siin ja praegu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Piret Pääsuke 
352 lk, kõva köide 
145 × 203 mm 
Sari „Varraku ajaviite-
romaan”

KOOD 54520

Kirjastus Varrak 
456 lk, kõva köide 
145 × 215 mm
KOOD 52984

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

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

KOOD 54612

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

AOVALGED AKNAD
Karl August Hindrey, Mart Laar

„Aovalged aknad” on keskse kangelaseta, esil on kogu 
tollane muutuv Eesti ühiskond saksa parunitest kuni eest
lastest linna antvärkideni. See on lugu sotsiaalselt homo
geense maarahva mitmekesistumisest ja isiksustumisest 
ajastu pöördtuulte käes, olgu neiks usuvahetus ja venes
tuse tugevnemine või SaksaVene poleemika Läänemere 
kubermangude tuleviku üle. Mõisate maailm on mine
mas, talude oma tulemas. Talude päriseksostmise kaudu 
oluliselt iseteadvust omandanud maarahvas hakkas üha 
rohkem oma jõudu tunnetama ja ennast teostama.
 Kuigi romaan kirjeldab peamiselt tegelaste argipäeva 
ja selle muresid ning vähem rahvuslikke ettevõtmisi, 
annab see hästi edasi seni vagurat maarahvast esimese 
üldlaulupeo eel haaranud pinevust ja ootust millegi suure 
järele, millele isegi veel nime ei osatud anda, mis neid aga 
pöördumatult muutis. Sedavõrd laiahaardelist pilti rah
vuslikust ärkamisajast pole eesti kirjanduses varem antud.
 „Aovalged aknad” on romaan, mille kirjutamist alustas 
eelmisel sajandil Karl August Hindrey, täiendas ja viimist
les Mart Laar.

Kirjastus Varrak 
304 lk, kõva köide 
143 × 203 mm
KOOD 54513

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90
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ASJAD, MIS PANEVAD 
SÜDAME KIIREMINI 
PÕKSUMA
Mia Kankimäki
Mia Kankimäki jätab 38aastaselt 
töö Helsingi kirjastuses, sest 
tal on sellest ja kogu oma elust 
mõõt täis. Soomlanna sõidab 
Kyōtosse tuhat aastat tagasi 
elanud õuedaami Sei Shōnagoni 
jälgi ajama. Mia ei tunne Kyōtos 
kedagi ega oska jaapani keelt, 
kuid ta on lugenud inglise keeles 
Sei „Padjaraamatut” ja tunneb 
selle autoriga sügavat hinge
sugulust – Sei tundub imetlus
väärselt kaasaegne. Jaapani 
eluga harjumine võtab aega, ent 
soomlanna vaimustub templi
test, kirsiõitest, kabukiteatrist, 
teemajadest. Kirjutava reisija 
elamustest sünnib tõsielu
lugu, mida saab lugeda otsekui 
romaani. Mia taipab oma imetle
tud õuedaami jälgi ajades sedagi, 
mida ta ise elult tahab.

PADJAMÄRKMED*
Sei Shōnagon
Sei Shōnagoni (u 966–1025) 
„Padjamärkmed” („Makura no 
sōshi”) on Jaapani õukonna kõrg
kultuuri kuuluv proosateos, mis 
oma tundlike ja täpsete tähele
panekutega on juba sajandeid 
lugejaid võlunud. Heiani ajastust 
(794–1192) pärit teos on kirjuta
tud zuihitsu („pintslile järgne
des”) stiilis ja kujutab endast 
kirjut kollaaži jõudehetkedel kirja 
pandud tekstidest (nimistud, 
mõtisklused, päevikukatkendid). 
Pole teada, kas „Padjamärkmed” 
pidi autori nägemuses saama ka 
mingi lõpliku kuju või olidki need 
juhumärkmed, mida ta oma pui
dust peatoe laekas hoidis. Teose 
üllatava värskuse ja seosed täna
päevaga tundis ära ka režissöör 
Peter Greenaway, kes 1996. aastal 
tegi teose põhjal filmi „Padja
raamat” („The Pillow Book”).

VENEETSIA MÄNG
Philip Gwynne Jones  

Saladuslik pettusmäng Veneetsias, maailma kõige veetleva
mas linnas. Nathan Sutherland naudib turvalist, ent sündmus
tevaest elu, pidades Veneetsia aukonsuli ametit ja tõlkides 
tarbetekste. Tema elu teeb aga ootamatu pöörde, kui talle 
pakutakse tema ametikontoris väikese pakikese paaripäevase 
hoidmise eest suurt rahasummat. Ilmneb, et pakis peitub 
kuulsa Veneetsia kunstniku Bellini illustreeritud palveraa
mat, mis on erakordselt hinnaline. Nathan murrab pead, kas 
tegemist on ehtsa meistriteose või ideaalse võltsinguga. Paha
aimamatult ongi ta juba kistud varakate kaksikvendade Dome
nico ja Arcangelo Moro sepitsetud kunstivargusmängu, millest 
vennaviha on juba kakskümmend aastat toitunud. Tahtmatult 
mängu etturiks saanud Nathan peab kiiresti tegema nutikaid 
otsuseid, et oma sõprade ja enda elu ohtu seadmata mängu
rid üle kavaldada. 

„„Veneetsia mäng” on sama paeluv ja 
mõistatuslikult elegantne kui Veneetsia ise.” 
L. S. Hilton, inglise menukirjanik 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Tael 
Kordustrükk 
328 lk, pehme köide 
143 × 200 mm

KOOD 42978

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiia Krass 
272 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 54629

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

Kirjastus Tallinna Ülikool 
Tõlkinud Alari Allik 
411 lk, kõva köide 
150 × 216 mm

KOOD 589175
KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

LÕPETAMATA PORTREE
Agatha Christie alias Mary Westmacott

Agatha Christie on tuntud eelkõige oma geniaalsete krimi
romaanide ja näidenditega. Vähem teatakse, et Mary West
macotti varjunime all kirjutas ta ka kuus väga isiklikku ja pae
luvat armastusromaani. Ilmajäämine kolmest kõige kallimast 
inimesest – emast, kes suri, abikaasast, kes nõudis lahutust, 
ja tütrest, kellega ta ei leidnud ühist keelt – viib Celia enese
tapu äärele. Ta sõidab eksootilisele saarele, kus plaanib 
endalt elu võtta. Seal satub ta juhuslikult kokku tunnusta
tud portreemaalija Larrabyga. Terve öö väldanud vestluses 
koorub välja, mis Celiat elu juures enim hirmutab – ta ei julge 
end kellegagi uuesti siduda, sest kardab nii kohutavalt jälle 
kõigest ilma jääda. Ja samas ei leia ta endas jõudu sellekski, 
et elule üksinda vastu astuda. Kas Larraby suudab keelitada 
Celiat oma minevikuga leppima või on naise saatus mehest 
lahkudes endiselt ebakindel? 

„Celias aimub enam kui kusagil mujal 
portree Agathast endast.” 
Max Mallowan, Agatha Christie teine abikaasa

Kirjastus Varrak 
320 lk, pehme köide 
Tõlkinud Helen 
RohtmetsAasa 
130 × 210 mm
KOOD 54568

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

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

KAUNIS MAAILM,  
KUS SA OLED
Sally Rooney

Kirjanik Alice tutvub Tinderis 
laotöölise Felixiga ning kutsub 
ta endaga Rooma. Samal ajal 
tohterdab Alice’i parim sõbranna 
Eileen Dublinis oma murtud 
südant ja leiab end taas flirtimas 
lapsepõlve kaaslase Simoniga.
 Alice, Felix, Eileen ja Simon 
ihaldavad üksteist, kuid saadavad 
vastakaid signaale, tõmbuvad ja 
kaugenevad, saavad haiget. Nad 
seksivad, muretsevad seksi pärast, 
kuid ka oma sõpruse ja kogu maa-
ilma pärast. Seisavad nad viimases 
valgustatud toas, millest edasi 
laiub sünge pimedus? On nad tun-
nistajaks normaalse elu hukule? 
Leiavad nad mooduse uskuda, et 
maailm on kaunis?

MIDA SIIT NÄHA VÕIB 
Mariana Leky

Väikeses külas keset metsi ela-
takse toimekat elu. Külaelanikud 
on omavahel tihedalt seotud, 
teavad ja tunnevad üksteise veid-
rusi ja voorusi ja on nendega aja 
jooksul leppinud. Elu keset loo-
duse ettearvamatust on inimestes 
alal hoidnud nii ebausku kui ka 
usku muinas juttudest tuttavasse 
imepärasesse pääsemisse. Luise, 
kes raamatu algul on 10-aastane 
tüdruk ja lõpus 35-aastane naine, 
jutustab tagasivaates oma kasva-
mise loo väikeses külas vanaema 
Selma ja tema truu sõbra hoole 
all, sooja südamega inimeste 
keskel.

KUUKS JA 
KULLERKUPP*
Leenu ja Liisu lood
Kolmas raamat

Heli Reichardt

Pisipõnn Kuuks pääseb üksinda 
koduümbrusse uitama ja 
tutvub omapead kõigega, mis 
meie ümber kasvab, õitseb ja 
hingab. Raamat on trükitähte-
dega ja Annely Lemberi imeliste 
värviliste piltidega.

DÜÜNI KETSERID
Düüni kroonikad 5

Frank Herbert

Klassikalise fantaasiasarja 
viies osa nüüd samuti uue 
kujundusega.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
488 lk, kõva köide 
143 × 200 mm
KOOD 54698

Kirjastus Varrak 
Sari „Moodne aeg” 
Tõlkinud Katrin Kaugver 
264 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 54247

Kirjastus Ridalane 
24 lk, kõva köide, 210 × 245 mm
KOOD 6410363

IMELISED 
SEEMNEKESED*
Ewa Podleś 

Kas oled kunagi mõelnud, kui 
imelised on tegelikult seemned? 
Nad võivad olla pisikesed nagu 
õietolm või suured nagu korvpall. 
Ja millised loomingulised vormid! 
Sellest raamatust saad näiteks 
teada, milliseid imelisi maiustusi 
saab pähklitest ja seemnetest 
ning kuidas näevad välja lille-
seemned. Raamat on täis kauneid 
illustratsioone ning üllatavaid ja 
huvitavaid fakte maailmas  
leiduvatest seemnetest.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Marta Perlikiewicz 
36 lk, pehme köide, 208 × 288 mm
KOOD 694114

KAPTEN ALUSPÜKS 
ja põrutavalt paheliste söökla-
tädide sissetung süvakosmosest
(ja sellele järgnenud täpselt sama tigedate 

söökla zombinohkarite rünnak)

Dav Pilkey

George ja Harold on visanud vembu 
või paar peaaegu kõigile Horwitzi 
algkoolis. Kui kooli sünged söökla-
tädid nende viimase vembu tõttu 
ameti maha panevad, palkab härra 
Krupp kolm ebatavalist asenda-
jat – juhtumisi meenutavad nad 
väliselt kangesti tulnukaid! Kas meie 
kardinakeepi kandev kangelane 
Kapten Aluspüks suudab olukorra 
taas lahendada? Või pistavad süva-
kosmose sööklatädid ta lõunaks 
pintslisse?

„Lõbus raamat, täis sõnamänge, sõprust 
ja sõgedust … nii kaasahaarav, et noored 
ei märkagi, kuidas nende sõnavara 
kasvab. Hurraa Kapten Aluspüksile!” – 
School Libary Journal

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Tael 
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 54544

Sally Rooney (snd 1991) on tõelise tähelennu teinud iiri 
kirjanik, romaanide „Vestlused sõpradega” ja „Normaalsed 
inimesed” autor.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jüri Kolk 
160 lk, kõva köide 
140 × 210 mm
KOOD 53882

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
12.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90
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ROOSID
Nõuandeid ja soovitusi aednikule
Else Liventaal
Käesolevas väljaandes on täiendatud taimekaitse ning ka 
väetamisega seotud teemasid. Raamatu autor, kes töötas ligi 
veerandsada aastat Tallinna Botaanikaaias, on jälginud seal sadu roose 
ja teinud märkmeid taimede kasvu, arengu ning neid kimbutavate haiguste 
kohta. Samuti on ta uurinud seoseid meie ilmaolude ja rooside talvitumise 
vahel. Kogu selle töö tulemuseks on põhjalik ülevaade Eesti tingimustes 
kõige paremini vastu pidavatest roosisortidest. Lisaks isikupärastele 
sordikirjeldustele on raamatus käsitletud roosiaia kavandamist, rooside 
istutamist, väetamist, kastmist, lõikamist, paljundamist ning haiguste ja 
kahjurite tõrjet. Algaja aednik leiab kindlasti väärt nõu peatükist, milles 
vaadeldakse roosikasvataja aastaringi kuude kaupa.

Kirjastus Varrak 
336 lk, kõva köide, 168 × 215 mm
KOOD 54827

TÄIELIK TERVENEMINE
Vähi seljatamine kõige kiuste
Kelly A. Turner
Raamatu autori, psühhoterapeudi ja vähiuurija filosoofiadoktor Kelly Turneri huvist 
täiendmeditsiini vastu kujunes tema doktoritöö teema California ülikoolis. Tema 
uurimistöö hõlmas muu hulgas reisi kümnesse riiki, et küsitleda alternatiivtervendajaid 
Hiinast Brasiiliani ja kahtekümmet haigusest täielikult tervenenut.
 Raamatus on põhjalikult kirjeldatud iseenesliku tervenemise üheksat võtmetegurit. 
Peatükiti on iga teguri kohta välja toodud värskeimad teaduslikud seisukohad, kirjeldatud 
konkreetseid tervenemislugusid ja lõpuks jagatud praktilisi tegevusjuhiseid. Analüüsitavad 
võtmetegurid on toitumise muutmine, oma tervise üle kontrolli saavutamine, intuitsiooni 
järgimine, taimravi ja toidulisandite kasutamine, allasurutud tunnete vabastamine, 
positiivsete tunnete esiletoomine, sotsiaalse toetuse vastuvõtmine, oma  
vaimse seotuse süvendamine ja elusolemiseks olulise põhjuse leidmine.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Mikk Sarv 
312 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 34126

EESTI LOODUSLIKUD 
TOIDUTAIMED
Raivo Kalle, Renata Sõukand
Läbi aegade on inimene saanud oma toidu teda ümbritsevast loodusest. 
Ka meie esivanemad on siin maal elades saanud kõigepealt põhitoidu ja 
hiljem leivakõrvase just loodusest. Kuigi potentsiaalselt söödavate taimede 
hulk on Eestis oluliselt suurem, on suuremal või vähemal määral toiduks 
kasutatud ligi 200 siinses looduses leiduvat taimeliiki. Raamatu eesmärk 
on tuua lugejani praeguse Eesti territooriumil elanud ja elavate inimeste 
looduslike taimede toiduks kasutamise kultuurilugu vastates küsimustele: 
mida Eestimaal elanud inimesed on loodusest korjanud toiduks, milleks 
ja kuidas neid taimi kasutanud, kuidas on taimekasutus aja jooksul 
muutunud, millised taimed on tänaseks kasutusest kõrvale heidetud ja 
millised uued taimed asemele tulnud?

Kirjastus Varrak 
320 lk, poolpehme köide, 168 × 240 mm 
Sari „Roheline Eesti”
KOOD 54957

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

Oodatud 
kordustrükid 

nüüd taas 
saadaval.
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KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

EESTI LINNUVAATLEJA 
TEEJUHT
Margus Ots, Uku Paal  
Raamatust leiate asjatundlikud 
kirjeldused, tähelepanekud, 
soovitused ning läbimõeldult 
koostatud juhendid Eesti loo
duse ja linnurikkusega tutvumi
seks; soovitusi lindude vaatle
miseks, pildistamiseks ja häälte 
salvestamiseks; põhjaliku teabe 
Eesti 107 parima linnuvaatlus
koha, seal vaadeldavate liikide 
ja parimate külastus aegade 
kohta; 80 koordinaatidega 
varustatud illustratiivset kaarti, 
mis hõlbustavad linnuvaatlus 
ja loodusretke kavandamist; 
Eesti linnuliikide täieliku nimes
tiku 2022. aasta alguse seisuga 
koos täpsustustega liikide levi
kust, arvukusest ja fenoloogiast.

Kirjastus Kiur ja Kaur 
240 lk, pehme köide 
148 × 204 mm

KOOD 411070

METSAKÖÖK
Hele-Mai Alamaa, Merle 
Liivak
„HeleMai Alamaa ning Merle 
Liivaku imekaunis ja erakord
selt mahukas kokaraamat 
„Metsaköök” jagab võrratuid 
retsepte ja annab praktilist 
nõu, inspireerides ühendama 
looduses olemise ilu ja eheda 
toidu.
 Söö metsas, puu otsas, 
rabarajal ja kanuus!

Kirjastus Pilgrim 
272 lk, kõva köide 
170 × 240 mm

KOOD 621194

EESTI RAHVA 
ENNEMUISTSED JUTUD
Friedrich Reinhold Kreutzwald
„Kullaketrajad”, „Vaeselapse 
käsikivi”, „Tark mees taskus”, 
„Põhja konn” – need ja pal
jud teised Kreutzwaldi kirja 
pandud rahvajutud kuuluvad 
vaieldamatult eesti kultuuri 
raudvarasse. Need muinaslood 
on üle 150 aasta paelunud igas 
vanuses lugejaid. Samuti on 
need andnud inspiratsiooni 
arvukatele teistele loojatele 
kirjanikest ja muusikutest 
teatri ja filmitegijateni. Sama 
märgilise tähendusega on 
kunstnik Günther Reindorffi 
kaunid ja ajatud illustratsioo
nid, mis ilmusid esimest korda 
1951. aastal ja kuuluvad eesti 
kunsti kullavaramusse.

Kirjastus Rahva Raamat 
448 lk, kõva köide 
150 × 210 mm

KOOD 140345

MAGUS AASTARING
Koogid, lilled ja 
toidustilistika
Merilin Siimpoeg
Raamatust leiad 25 lihtsat magu
sat hõrgutist, mis on peamiselt 
inspireeritud erinevatest aiast 
korjatud söödavatest lilledest, 
näiteks lavendli, sireli, saia
lille või kibuvitsaõitest. Lisaks 
tutvustab autor, mida veel saab 
söödavatest lilledest valmistada 
ja kuidas sünnib üks isuäratav 
toidufoto. Siin on koogid, mida 
vaadata, nuusutada ja maitsta – 
kogeda kõikide meeltega! Autori 
tegemistest veel www.koogikon
tor.ee või Koogikontori sotsiaal
meediakanalites 

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

Linnud häälitsevad! Mõni neist laulab ilusat keerulise meloodiaga laulu. Mõni 
hüüab peibutavalt ja mõni hoiatab kraaksudes või muude lärmakate heli-
dega. Kõigile on ühine see, et nad väljendavad ennast helide abil. Selles ainu-
laadses laulvas linnuraamatus iseloomustatakse meie kõige levinumaid linde 
täiesti uuel viisil – nii pildi, teksti kui ka helidega. See raamat õpetab linde 
mõistma ja aitab neid ühtlasi häälitsuste järgi ära tunda. Jan Pedersen (tekst) 
ja Lars Svensson (heli) kirjeldavad siin 150 meie kõige iseloomulikumat lindu. 
Koos Jari Peltomäe ja Markus Varesvuo fotode ning Jony Erikssoni joonistus-
tega on see ehk üks mitmekülgsemaid linnuraamatuid, mis kunagi koostatud. 
Niisiis kuula raamatut ja avasta täiesti uus maailm!
 Raamatu küljes on mälukiip ja kõlar, millega saad kuulata kõikide raama-
tus olevate lindude häälitsusi. Vali vaid linnu tutvustuse juures olev number 
kõlaripaneelil ja kuula tema laulu! Töötab 3 AAA-patareiga.

LINNULAUL
Meie 150 linnuliiki ja nende häälitsused
Jan Pedersen, Lars Svensson

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Allar Sooneste 
256 lk, kõva köide, 280 × 280 mm

KOOD 271689

Kirjastus Koogikontor 
96 lk, kõva köide 
200 × 220 mm

KOOD 411513

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
38.90

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

ARMASTAN SINUS 
INIMEST
Aino ja Alvar Aalto lugu
Heikki Aalto-Alanen  
Maailmakuulsad arhitektid ja 
disainerid Aino MarsioAalto 
(1894–1949) ja Alvar Aalto 
(1898–1976) olid abikaasad ja töö
kaaslased üle 20 aasta. Nende 
saavutusi teatakse tänaseni 
kõikjal, nende loodud esemed ja 
hooned on aja jooksul omanda
nud kultusliku oreooli. Selles raa
matus räägib Heikki AaltoAlanen 
perearhiivist pärit materjalide 
põhjal oma vanavanemate loo, 
milles on põimunud kirg,  
loovus ja töö. 

Kirjastus Postimees 
Tõlkinud Tiina Maripuu 
464 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 667927

LOOVUSEST JA 
LOGELEMISEST
Jaan Aru 
Mis on loovus? Kuidas tulevad 
uued ideed ja kuidas nende 
saabumist soodustada? 
Kuidas jagu saada mõtte
kastidest, mis meid piiravad? 
Raamat jagab praktilisi nippe 
loovama elu jaoks.
 Mida teevad loovusega 
nutiseadmed? Me ei pea 
võitlema nutiseadmete 
vastu, küll aga võiks võidelda 
enda ja laste ajude eest. Jaan 
Aru uurib aju, inimmõistust 
ja tehisintellekti ning on 
avaldanud üle kolmekümne 
teadustöö rahvusvahelises 
teaduskirjanduses.

VÄIKE FILOSOOFIA 
AJALUGU
Nigel Warburton
Kaasahaarav raamat tutvustab 
Lääne filosoofia suuri mõtle
jaid ja nende peamisi ideid 
ning selgitab, miks just need 
filosoofid omas ajas niivõrd 
kandvat rolli mängisid. Nelja
kümnes peatükis joonistab 
autor välja mõtteloo arengu 
antiigist tänapäevani, tutvus
tades nii klassikalisi filosoofe 
kui ka 20. sajandi mõjukaid 
mõtlejaid. Mängleva kergusega 
ärgitab Warburton lugejaid 
teedrajavate filosoofidega 
kaasa mõtlema ning maailma.

PUTINI INIMESED
Kuidas KGB võttis tagasi Venemaa ja tungis siis edasi Läände
Catherine Belton
Selle raamatu ilmumine sattus täiesti juhuslikult ajale, kui Putini Venemaa alustas 
sõda Ukraina vastu. Samas tekib seda raamatut lugedes paratamatult veendumus, 
et selles sõjas pole midagi juhuslikku. Sõda Läänega on Putin koos oma vanade KGB 
kamraadidega ette valmistanud juba aastaid. Selle tarbeks on Putin ja tema lähi
kondsed ehk siloviki järjekindlalt kogu Venemaa majanduse rakendanud mustade 
kassade ja rahapesu skeemidesse. Tulemuseks on tohutud ressursid, mille kasutamise 
peamine eesmärk on lisaks isiklikule heaolule Venemaa sõjaliste ja mõjutusoperat
sioonide rahastamine. KGBlased Venemaa eesotsas arvestavad sellega, et Lääs ei 
julge nagunii midagi otsustavat nende vastu ette võtta. Samas annab ka selle raamatu 
läbilugemine päris palju ideid, millised sanktsioonid võiksid Putinit päriselt mõjutada. 
Ainuüksi raamatu lõpus olev nimede register võiks olla väga heaks aluseks nende 
inimeste tuvastamiseks, keda võiks ja tuleks sanktsioneerida. 

Kirjastus Kava 
Tõlkinud Jana Linnart 
536 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 730490

Kirjastus Argo 
288 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 410578

Kirjastus Postimees 
248 lk, pehme köide, 138 × 216 mm

KOOD 667989

KUUE RUUDUGA AKEN
Anu Raud 
Kes meist poleks imetlenud 
Anu Raua haruldasi vaipu. Ent 
ta on ka väga hea novellist. 
Ta sõnal on energiat ja väge. 
Raamatus „Kuue ruuduga 
aken”ˮ ilmuvad jutud on kirju
tatud põhiliselt 2021. aastal. 
Lõpuosa värvilehekülgedelt 
leiab lugeja peatüki „Lood vai
padesˮ. Jutud, mida Anu Raua 
raamatust loete, on tõesti 
sündinud, tema enda elust 
pärit. See on südamlik, soe ja 
lootusrikas raamat.

Kirjastus SE&JS 
208 lk, kõva köide 
130 × 185 mm

KOOD 963173
KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
36.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90



14 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1. Poiss, kes seikleb A.F. Steadmani uues, 

juba enne ilmumist sensatsiooni 
tekitanud fantaasiasarjas.

2. Uus põnev soome krimiautor.
3. Raamat, mis kutsub avama oma 

meeli ja muutma elu, aga põhineb 
neuroteaduslikel uuringutel.

4. Ilmus kordustrükk populaarsest 
raamatust „Eesti looduslikud ...”

5. Tegelane uusimas „Moodsa aja” sarja 
raamatus.

6. Vaibakunstnik, kes kirjutas südamliku 
novellikogu.

7. Hetkel filmi ja raamatusõprade hulgas 
kõige populaarsem keskaegne apteeker.

8. Uus raamat „Varraku ajaviiteromaani” 
sarjast.

9. Picasso kuulus sõjavastane 
monumentaalmaal, millel on oluline 
roll ka klubiraamatus „Dora Maar ja 
armastuse kaks nägu”.

10. Agatha Christie varjunimi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. maiks 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 aprilli ristsõna õige lahendus oli „kevad tuleb”. Aprilli ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel 
kingiraamatu valida Mare Treuman Läänemaalt. Õnnitleme!

KOOLILÕPUKINGID HEA HINNAGA 

ÕPILASE LEIUTISTE 
ENTSÜKLOPEEDIA
304 lk, kõva köide

KOOD 46785

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND 
27.00

MAA=ILM
Mikk Sarv
„Maa=Ilm” koondab bioloo
gist helilooja, regilauliku ja 
rahva kultuuri uurija Mikk Sarve 
aastate jooksul välja öeldud ja 
kirja pandud mõtteid maast ja 
ilmast, eesti keelest ja sõnade 
tähendusest. Raamatust leiame 
hulga mõtlema panevaid 
tõeteri meie maarahva pärimus
loost, rahvakalendrist ja usust 
loodusesse. Raamat kannab 
endas eesti keele sõnade 
mängu ja nende kaudu kirjelda
tud maailma loomise lugu. 

304 lk, pehme köide

KOOD 45221

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
20.45 MÜÜDID JA LEGENDID

Õpilase entsüklopeedia
240 lk, kõva köide

KOOD 50515

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND 
27.90

MAAILMA AJALUGU 
Ürgajast infoajastuni
Philip Parker

416 lk, kõva köide

KOOD 49373

1001 IDEED, MIS ON 
MUUTNUD MEIE 
MÕTLEMIST
960 lk, kõva köide

KOOD 31057

MU SÜDA ON 
MINUGA
Šotlaste kuninganna 
Mary Stuarti elu

584 lk, kõva köide

KOOD 45924

SADAMA JA  
SILMAPIIRI VAHEL
Maailma merede ajalugu
Michael North

328 lk, kõva köide

KOOD 43159

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

11.00

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
26.95

KLUBIHIND

6.00

TAVAHIND 
21.25

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

TARTUS:
Raamatukauplus  
Krisostomus  
Raekoja plats 11
ER 10.0018.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. mai

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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Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Randviir 
192 lk, kõva köide 
220 × 295 mm
KOOD 2457
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HOOLIVUSE KEEL
Ühe meditsiiniõe lugu
Christie Watson
Kakskümmend aastat 
haiglaõena töötanud autori 
teos on muljetavaldav 
sissevaade sellesse hoolivusest, 
kaastundest ja headusest 
kantud elukutsesse ning selle 
telgitagustesse.

Kirjastus Varrak 
280 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 46709

MAI  
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
24.90

PINOCCHIO SEIKLUSED
Carlo Collodi, Roberto Innocenti

Pinocchio on kogu maailmas 
tuntud ulakas puunukk, 
kelle haaravatest seiklustest 
on saanud lugeda juba 
mitu põlvkonda lapsi. 
Saatus veeretab tema teele 
kõikvõimalikke katsumusi, 
kuid ta kuulab oma lõbusa 
südame häält ja võidab nii ka 
paljude teiste südamed.
 Selle suure formaadilise 
raamatu imelised pildid 
on joonistanud Roberto 
Innocenti.

KLUBIHIND

5.00

TAVAHIND 
24.90

MAAILMA 
AVASTAMINE
Eda Ahi
See on tundliku keelekasutuse 
ja enamasti rütmilisriimilist 
luulet kirjutava Eda Ahi 
kuues luulekogu, mis püüab 
näidata üht võimalikku 
emadusekogemust. 

Kirjastus Varrak 
64 lk, kõva köide 
125 × 190 mm

KOOD 50829

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.90

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!   


