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Süda on sümboolse 
tähendusega organ, sest tema 
olemasolu on nii selgesti ja 
emotsioonidega seonduvalt 

inimrinnus tunda. Teiselt poolt on ta 
elamiseks vältimatu: kui ta enam ei 
löö, siis meid ei ole. 

Meie juunikuu klubiraamat on 
suurepärane sümbioos arstiteadusest 
ning humoorikast ja inimkeelsest 
teadustõdede lahtiseletamisest. Selle 
teeb võimalikuks kahe erineva autori 
edukas koostöö. Lugeja saab olulised 
põhitõed teada kergesti loetavas ja 
veenvas vormis. See pole kindlasti 
ainult haigetele mõeldud raamat, kuna 
ennetus on siin võtmesõnaks. Kohati on 
seda raamatut lugeda lausa lõbus, aga 
oma tõsisemad järeldused peab igaüks 
ise tegema. 

Valikraamat „Vana aja lood” kutsub 
meid vastupandamatult nostalgia
radadele ja seda on kindlasti tore koos 
lastega lugeda. Arvata võib, et need 
lood ja pildid päästavad ka 
vanavanemate keelepaelad valla ja 
lapsed kuulevad rohkemgi kui 
raamatus kirjas. 

On ilmunud Edward Rutherfurdi 
kauaoodatud suurteos „Hiina”. Valdur 
Mikita ja Fred Jüssi mõtted ning 
looduse ja aiaraamatud viivad meid 
suvesse. Tähelepanu väärib kindlasti 
eesti autorite väga heade reisiraamatute 
sooduspakkumine. Ühesõnaga – 
lugemist jätkub.

Üle hulga aja kutsume teid ka 
Raamatuklubi suvistele reisidele.

Kohtumisteni!

MALL PAAS

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  
kuue järjestikuse kuu vältel. Täpsed reeglid kodulehel 
https://varrak.ee/category/raamatuklubiuudised/

Kõik klubiliikmed, kes tellivad või 
ostavad juuni klubiraamatu „Terve 
südame raamat” enne 22. juunit, saavad 
kingituseks kaasa EESTI LOODUSE 
juuninumbri!
EESTI LOODUS on ajakiri süvenevale ja loodustundlikule inimesele. 
Sellest leiad asjatundlikud kirjutised kodumaa loodusest, uurimisest 
ja kaitsest, loodusretkedest ja huviväärsetest paikadest nii Eestis kui 
ka mujal maailmas. Ajakiri ilmus esmakordselt aastal 1933.

Eesti Loodusel on  
Suure Eesti Raamatuklubi 
liikmetele suurepärane 
pakkumine:
Sisestades Express Posti 
tellimiskeskkonnas  
tellimine.ee/loodusajakirjad 
ostukorvis sooduskoodi SERK35, 
saate 35% soodustust Eesti Looduse, 
Horisondi ja nende kahe ajakirja 
paketi paberväljaannete täishinnaga 
aastatellimustest. Pakkumine kehtib 
juuli lõpuni.
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 2228-3692 (võrguväljaanne)
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Linnuloendust tehakse nüüdsel ajal jahipüssitaLinnuloendust tehakse nüüdsel ajal jahipüssita
Kuidas loendatakse pabulaid?Kuidas loendatakse pabulaid?

Kosmosepsühholoogia aitab mõista rühmaelu eraldatusesKosmosepsühholoogia aitab mõista rühmaelu eraldatuses
Mis on tume elurikkus?Mis on tume elurikkus?

Loodusteadlased ja -huvilisedLoodusteadlased ja -huvilised

välitöödelvälitöödel

Po
p

u
la

ar
te

ad
u

sl
ik

 a
ja

ki
ri

. I
lm

u
n

u
d

 1
93

3.
 a

as
ta

st
.  

5,
90

 €
   

JU
U

N
I 6

/2
0

2
2

E
E

S
T

I L
O

O
D

U
S

  J
U

U
N

I 6
/2

0
2

2

Raamatuklubi aprilli ristsõna õige lahendus oli „abiturient“. Aprilli 
ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel kingiraamatu 
valida Gerly Timusk  Jõgevamaalt. Õnnitleme!
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Kirjastus Varrak
112 lk, kõva köide 
136 × 206 mm
KOOD 54803

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

TERVE SÜDAME RAAMAT
Dr Margus Viigimaa
Toivo Tänavsuu

„Terve südame raamat” annab asjatundliku ja laiapindse 
ülevaate inimese ühe tähtsaima organi, südame ehitusest, 
toimimisest, mõjuritest, riskidest ja haigustest. Keerulised 
anatoomilised ja füsioloogilised iseärasused on lihtsal viisil 
lahti seletatud. 

Raamat on mõeldud nii noortele kui ka eakamatele, nii meestele kui 
naistele, kõikidele, kes tunnevad huvi südame ja südametervise vastu ning 
kes sooviksid elada vähemalt 100aastaseks. Leiate teadmisi ning inspirat
siooni südame tervise hoidmiseks. Saate rohkem teada selle kohta, kuidas 
see pump ikkagi töötab ja miks ta nii paljudel rikki läheb. Kas teadsite, et 
Eestis manustab iga päev üle 300 000 inimese vererõhutablette? Mida 
saame teha selleks, et hoida oma südame ja sellega terve organismi head 
tervist ja elujõudu?

DR MARGUS VIIGIMAA on Eesti tuntumaid ja tunnustatumaid südame
arste, kelle üks lemmikteemasid on südamehaiguste ennetus. Kardioloo
gina tegeleb dr Viigimaa kõikide südamehaigustega, sügavamalt aga 
kõrgvererõhutõve ja hüperkolesteroleemiaga.
 Ta on PõhjaEesti Regionaalhaigla kardioloogia teadus ja arendusjuht 
ning ülemarst ja Tallinna Tehnikaülikooli kardiovaskulaarmeditsiini 
professor.

TOIVO TÄNAVSUU on Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja Eesti 
Ekspressi staažikas ajakirjanik. 2019. aastal astus Tänavsuu Tartu 
Ülikooli, et õppida arstiks, täpsemalt onkoloogiks, mille raames on ta 
õppinud ka südame ja vereringe elundkonna tervist.

Aju ja südame koostöö  
Rütm kõigub üles-alla 
Normaalne ja haiguslik vererõhk 
Öösel veresooned puhkavad 
Rõhk kerkib vanusega 
Inimene istub rahulikult, pulss üleval
Elustiiliga saab palju muuta
Loomne rasv on südamele halvim 
Süda hormoonide meelevallas
Eestlastel on süda stressis
Istuv töö ei too head 
Kuumast saunast jääauku 
Kas süda võib olla „täis”? 
Murtud südamest
Kuri, suur ja hea süda 
Südamevalu on reaalne
Pistmine südames ja maksas 
Süda annab märku probleemist 
Kõik märguanded ei tulene 

südamest
Arterid lupjuvad, veenid laienevad
Südametoonid ja südamekahinad
Südamepõletik hävitab klappe 
Esmaabi südame seiskumise korral
Kiire tark tegutsemine võib  

päästa aju 
Hobikardioloogid 

Südamehaigusi saab ennetada
Arütmiad 
Klapihaigused 
Südamepuudulikkus 
Laialt levinud ateroskleroos
Laastav ajuinsult 
EKG ja südameäpid 
Koormustest
Treenitud ja treenimata inimene 

koormuse all 
Diagnostika on hea ja paraneb veelgi 
Ka vereanalüüs peegeldab südame 

jõudlust 
Südamega opilaual
Kunstlik süda 
Millised südamehaiguste ravimid  

on olemas?  
Lähedaste roll kodus
Muude haiguste ravi mõju südamele 
Sage kaaslane diabeet 
Vaktsiinid ja süda
Millal perearst, millal kiirabi? 
Ähvardav infarkt annab vihje 
Imelised tervenemised 
Geenid annavad aimu riskidest

14

VERERINGE SKEEM

Aort

Hapnikurikas veri
Hapnikuvaene veri

SÜDA

Alakeha 
veresooned

Neeru veresooned

Südame vasak pool
pumpab hapnikurikka
vere kehasse

Vasaku kopsu
veresooned

Pea ja ülakeha
veresooned

Seedetrakti 
veresooned

Maksa
veresooned

Südame parem pool
võtab hapnikuvaese

vere vastu ja pumpab 
selle kopsudesse

Parema kopsu
veresooned

RAAMATUS KÄSITLETAVAID TEEMASID:

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

Raamatu esitlus ja kohtumine 
autoritega toimub 9. juunil kl 16.30 
Viru Keskuse Rahva Raamatus.
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. juuni

MARGUS VIIGIMAA sõnastab 
südame hoidmise rusika
reeglid: regulaarne kehaline 
koormus, tervislik toit, 
kosutav uni ja mittesuitse
tamine.

Kelleks tahtsite saada lapsena? 
Lapsena tahtsin saada lenduriks ja 
trollijuhiks nagu paljud poisid. Põhikooli 
lõpus mõtlesin jätkata matemaatika ja 
füüsika eriklassis. Läksin siiski bioloogia 
eriklassi ja mind paelus väga geneetika 
kiire areng. Ülikoolis otsustasin arstiks 
õppida, kuna selles ametis saab kasutada 
inimese tervise huvides nii geneetikat 
kui ka füüsikat. 

Kas õppimise kõrvalt jäi aega ka 
vallatusteks? 
Ülikooli ajal õppisin palju, arstiõpingud 
on väga pingelised. Minu kutsumus on 

laulmine ja Tartu Akadeemilise Mees
koori lauljana tegin kaasa kõik esinemi
sed, kontsertreisid teistesse riikidesse ja 
rahvusvahelised laulukonkursid. 

Kus oli esimene töökoht?  
Esimene töökoht oli Tartu ülikooli 
südamekeskuses ja Maarjamõisa haiglas. 
Töötasin infarktihaigetega nii teadlase 
kui ka praktilise arstina. Mäletan hästi 
mitmeid keerulisi patsiente. Eriti on 
meelde jäänud öövalvetes ravitud 
haiged, kui pidin noore arstina lange
tama kiireid ja täpseid otsuseid. See 
andis suure kogemuse südamearstiks 
kujunemisel. 40 aastaga on kardio
loogias muutunud peaaegu kõik. 
Diag nostika seadmed, ravimid, ravi
seadmed jne erinevad nagu muruniiduk 
tänapäeva autost, kui kujundlikult 
väljendada.

Kas teil on eeskujusid? 
Professor Toomas Sulling, professor 
Rein Teesalu ja doktor Maido Uusküla 
on minu tegemisi kõige rohkem suuna
nud.

Kirjeldage oma tavalist tööpäeva 
Põhja-Eesti regionaalhaiglas.
Tööpäevad on pingelised ja minutilise 
täpsusega planeeritud. Tegelen südame 
ennetuskeskuses haigete diagnostika ja 
raviga. Lisaks kulub palju energiat  
kardioloogiakeskuse teadus ja arendus
töö juhtimisele ja paljudes projektides 
kaasalöömisele. Palju on rahvusvahelisi 
ühisprojekte. 

Mitu patsienti teil on olnud?  
Kas mõni on eriti meele jäänud? 
Patsiente, keda olen konsulteerinud (kas 
või suure visiidi käigus) on kindlasti juba 
kümneid tuhandeid. Põhjalikumalt olen 
ravinud osa neist haigetest. 
 Kõige eredamatest juhtudest on 
meeles mõni esimeste arstiaastate 
patsient Maarjamõisa haiglas. Üks mees, 
kes oli ametilt sepp, saabus minu valve 
ajal väga raske südamepuudulikkusega. 
Tema kõhuõõnest eemaldasin suure 
süstlanõelaga üle kümne liitri vedelikku. 
Kord kutsuti mind öösel kiiresti 

vastuvõtu osakonda, kus oli 50aastane 
naine ägeda südamelihase infarktiga. 
Oluline oli kiiresti alustada trombolüüsi. 
Jooksin raamil haigega lifti juurde, et 
sõita neljandale korrusele infarktiravi 
osakonda. Patsiendil oli ülitugev valu ja 
osakonda jõudes tekkis ka veel südame
seiskus. Suutsime tema elu päästa. 
Sellised juhud annavad hea tunde 
südamesse ja kindlust edasises  
tegevuses.

Kas vastuvõtule jõuab rohkem mehi 
või naisi? 
Mehi ja naisi on enamvähem sama palju. 
Meeshaiged on aga viis–kümme aastat 
nooremad. Naiste terviseteadlikkus on 
parem ja sageli toovad just nemad mehed 
arsti juurde. Naiste kaebused on mõnede 
südamehaiguste (eriti südameinfarkti) 
korral ebatüüpilisemad. 

Te manitsete inimesi elama 
tervislikult. Kui tervislik olete te ise? 
Olen veendunud, et tervislik eluviis on 
tervise alus. Ebaeetiline oleks anda 
soovitusi neid ise mitte uskudes või 
järgides. Minu toitumine on peaasjali
kult Vahemere maade laadne. Ma teen 
päevas vähemalt 10 000 sammu, tööle 
lähen enamasti jala. Mängin kakskolm 
korda nädalas tennist ja osalen harrasta
jate turniiridel. Mitu korda olen läbinud 
Tartu maratoni, aga ka Finlandiahiihto, 
Vasaloppeti, Engadin Ski jt maratone. 
 Kardan, et ei pruugi väga vanaks 
elada, kuna olen terve elu töötanud 
väga suure vaimse pingega. Kahjuks 
töötan ka puhkepäeviti, aga pingutan 
selle nimel, et sellest halvast harjumu
sest vabaneda.

Kes peaks seda raamatut lugema ja 
miks? 
Kõik, kes tunnevad huvi südame ja 
südametervise vastu. Nii noored kui ka 
vanemad inimesed. Nii terved kui ka 
mingit südamehaigust põdevad inime
sed. Loodan, et raamat on kergesti loetav 
ja igaüks leiab sealt enda jaoks vajalikke 
teadmisi ning inspiratsiooni südame
tervise hoidmisel.  

Tervislik eluviis 
on tervise alus

Margus Viigimaa. Foto: Annika Metsla
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KLUBIRAAMAT

Nelja lapse isa, vähiravi
fondi Kingitud Elu asutaja, 
ajakirjanik TOIVO TÄNAVSUU 
kinnitab, et arstiõpingud on 
parim profülaktika Alzhei
meri tõve vastu. 

Kuidas nägi välja koostöö dr 
Viigimaaga? 
Minul oli pigem intervjueerija roll. 
Samas pidin ka keerulisemad meditsiini
lised asjad inimkeelde panema. Kohtu
sime mitu korda, panin jutu kirja, 
toimetasin ja silusin ning nii see lõpuks 
kaante vahele sai. Protsess kestis 
rohkem kui aasta. Oleksime ehk varem 
valmis saanud, kui meil mõlemal poleks 
nii tihedat kalendrit. 

Kuidas edenevad teie enda 
arstiõpingud? 
Õpingud edenevad kenasti, oleme 
sisenemas taas eksamite ja arvestuste 
perioodi ning umbes jaanipäevaks saab 
kolmas kursus läbi. Kahetsemiseks ei ole 
olnud vähimatki põhjust, sest aasta 
aastalt on läinud õpingud järjest 
praktilisemaks ja seega ka huvitava
maks. Kui varem tegelesime peamiselt 
tuupimisega, siis nüüd kohtume juba ka 
patsientidega. 

Kuidas te kõike jõuate? Lisaks 
õpingutele pereelu, vähiravifond, 
ajakirjanikutöö? 
Olen õnnelik, sest mind ümbritsevad 
igal rindel erilised, tublid ja inspireeri
vad inimesed (kodus, fondis, koolis) 
ning saan tegeleda asjadega, mis on 
südamelähedased. Ma jaksan taevaisa 
armust. 
 Paljude asjade üle on põhjust olla 
tänulik: pere ja tublid lapsed – neid on 
neli, vanuses 2, 8, 12 ja 19 aastat; suure 
ühiskondliku mõjuga vähiravifond – või
maldame juba kaheksandat aastat Eesti 
inimestele elupäästvat ravi, kuid 
„ravime” teatud mõttes ka terveid 
inimesi ehk tervet ühiskonda; inspiree
riv teekond ülikooli koos noorte ande
kate kolleegidega, kellest enamik minust 

kaks korda nooremad jne. Olen siiani 
Eesti Ekspressi toimetuse koosseisus, 
kuigi rohkem õnnestub kirjutada vaid 
koolivaheaegadel. Mõtlen ajakirjaniku
tööst kui hobist: meil kõigil on oma 
hobid: kes koob sokke, kes vallutab 
mäetippe, kes kasvatab tomateid. Mina 
kirjutan uurivaid lugusid. Eriti meeldi
vad konfliktsed lood, mille märksõnaks 
suur raha, suur jama ja suured isiksused.  

Kas tulevikuplaanid on juba paigas? 
Huvitun kõige rohkem onkoloogiast ja 
see on ka arstiõpingute siht – kujuneda 
onkoloogiks. Õppimise kõrvalt kesken
dun vaikselt, aga kindlalt järjest rohkem 
praktilisele tööle: olen olnud hooldaja 
Tabasalu Pihlakodus ning praegu 
praktiseerin abiõena LääneTallinna 
keskhaigla nakkuskliinikus COVIDi 
osakonnas. 

Mida selle raamatu kirjutamine 
õpetas? 
Raamatu kirjutamine kinnitas tõsiasja, 
et võimekate ja tublide inimestega koos 
jõuab kaugele isegi siis, kui tuul on 
vastu. Kui on õige hetk, õiged kaaslased 
ja õige tunne, siis võib kindlasti tulevi
kuski raamatuid kirjutada. Tervisest 
võib lõputult kirjutada, alati on liiga 
vähe. 

Kui tervislikku elu te ise elate? 
Püüan jälgida kõiki tervise hoidmise 
põhilisi soovitusi: süüa mõistlikult ja 
mitmekesiselt, teha regulaarselt trenni, 
öösiti töötamise asemel magada. Just 
selle viimase osas on võlg ehk suurim: 
töö käib, et suurendada keskmist 
uneaega. Magamatus ongi vist mu 
põhiline pahe. 

Milline on meie inimese kõige 
suurem tervisemure?
Statistika järgi on haige süda probleem 
nr 1. Miks see nii on, sellest annab 
ülevaate meie raamat. Aga väga suureks 
probleemiks pean ka kroonilist raske
kujulist laiskust ehk Segnitiese sünd
roomi (selle nime mõtlesin ma siin 
praegu ise välja). See on laialt levinud 
haigus, kus inimene ei viitsi armastada, 

hoolida, tegutseda, areneda, kuigi ta 
oleks selleks kõigeks rohkem kui 
võimeline. Avaldumine on indivi
duaalne: mõnel lööb välja juba noores 
eas, teisel alles keskeas. Kaldub aja 
jooksul süvenema. Ravi puudub, ka 
profülaktiline ravi. 

Kes peaks seda raamatut lugema ja 
miks?
Raamat on kõikidele inimestele, kelle 
põues põksub süda ja kes tahaksid elada 
vähemalt 100aastaseks. Saate rohkem 
teada selle kohta, kuidas see pump 
töötab ja miks ta paljudel rikki läheb. 
Aga tegelikult sobib raamat ka suure
päraselt „südametutele” ja neile, keda 
tervise hoidmine absoluutselt ei huvita, 
sest – nagu juristid ütlevad – mittetead
mine ei vabasta vastutusest. 

Statistika järgi on haige 
süda probleem nr 1

Pikemaid intervjuusid:
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

Toivo Tänavsuu. Foto: Annika Metsla
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VALIKRAAMAT Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi korral tellida.
Iga valikraamat annab ühe boonuspunkti.

VANA AJA LOOD
Tiia Toomet
Illustreerinud Mare Hunt

Ajaga on asi niimoodi, et alguses on aeg alati uus. Aga veel uuemat aega 
tuleb kogu aeg juurde. Mõne aja pärast, kui uut uut aega on juba paras 
jagu juurde tulnud, saab vanast uuest ajast vana aeg. Kui mina veel laps 
olin, oli minu aeg igatahes täiesti uus. Kui aga nüüd mu lapselapsed 
nuruvad, et jutusta, kuidas vanal ajal söödi, joodi, mängiti, tülitseti, siis 
mõtlevad nad, kuidas mina lapsena sõin, jõin, mängisin, tülitsesin. Uus 
aeg on nüüd nende päralt ja mul ei jää üle muud kui seda tunnistada. Ja 
jutustada. – Autor

Kirjastus Varrak 
88 lk, kõva köide 
160 × 240 mm
KOOD 54711 KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 

18.90

Vanavanaemast polnud juba vanal ajal rohkem järel kui üks 
kollaseks tõmbunud pilt albumi vahel. Vanavanaema istus 
seal raagus põõsa ääres, selja taga paistis paekivist maja nurk 
ja vitstest punutud aed. Vanavanaema oli selle pildi peal juba 
väga vana. Seljas oli tal must maani kleit. Kleit oli rinna eest ja 
õlgadelt krousitud. Vanavanaema nägu oli tuttav, olgugi et sa 
teda kunagi polnud näinud. Vanavanaemal oli natuke vana-
ema nägu, aga natuke ei olnud ka. Vanavanaema käed lebasid 
süles. Käed olid kortsulised. Vanavanaema istus väga rahuli-
kult ja vaatas pildist välja. Vaatas otse sulle silma sisse.
 „Kas sa vaatad mind, kas sa näed mind, ütle, vanavanaema?”
 „Näen sind, tütretütretütreke.”
 „Oled sa siis päriselt seal pildi peal?”
 „Päriselt olen ma ammu surnud ja maha maetud. Aed ja 
majagi on lagunenud. Pildi peal on ainult mälestus meist.”
 „Siis sind ju polegi enam, vanavanaema?”
 „Natuke ikka olen.”
 „Kus sa oled, vanavanaema?”
 „Ma olen natuke sinu vanaemas ja natuke sinu emas ja 
natuke sinus eneses ka.”
 „Kuidas sa minus oled?”
 „Sina mind ei märka, aga mina käin sinuga igal pool kaasas, 
lippan tänaval ja mängin õues.”

Vanal ajal vanavanaemaga
Katkend raamatust

 „Kas sa keksu ka mängid, vanavanaema? Kas pikk kleit sind 
ei sega?”
 „Ei ta sega midagi. Kui ma keksu mängin, tõmban kleidi 
üles.”
 „Aga hüppenööriga, vanavanaema? Hüppenööriga ei saa sa 
küll kuidagi hüpata?”
 „Saan ikka! Ma seon kleidisaba eest sõlme. Ega sest midagi. 
Keegi ju mind ei näe. Ma võin hüpata nii palju, kui süda lustib, 
aga kõik vaatavad ikka: näe, mis tore patsidega tüdrukutirts 
seal ringi keksib.”
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VALIKRAAMAT

palvet õpetas ka. Väiksena kartis Tiia, et 
vanaema võib ära surra. Ükskord, kui 
vanaema kauemaks poodi jäi, jooksis 
tüdruk nuttes tänavale teda otsima.
Autorile endale meeldib raamatust 
kõige rohkem lugu pildivanavanaemast, 
kes mängib koos tütretütretütrega 
keksu ja seob oma pika kleidi saba 
sõlme, et saaks hüppenööriga hüpata. 
Nii ju ongi: meis kõigis elab natuke 
edasi ka meie ema, vanaema ja vana
vanaema.
 Kui Tiia Toomet need lood 1980. 
aastate alguses kirja pani ja oma 
lapsepõlveaja „vanaks ajaks” tituleeris, 
siis oli see natuke nagu sõnamäng. No 
mis vana aeg see tegelikult ikka oli, 
samasugune nõukaaeg, ainult mõni 
aastakümme varasem.
 Praeguseks on aga tema lapsepõlve
ajast 1950. aastatel saanud tõeline vana 
aeg! Ja mitte ainult sellepärast, et Eesti 
on nüüd jälle iseseisev riik, vaid kõigi 
nende tohutute muutuste pärast, mida 
digitaliseerumine ja globaliseerumine 
on igaühele meist, lastelastest kuni 
vanaemadeni kaasa toonud. Kui autor 
väike oli, polnud veel televiisoritki 
olemas, mis siis imestada, et lapsed 
põgenesid esimesel võimalusel toast 
õue teiste lastega mängima. Praegusele 
nutipõlvkonnale tähendab mängimine 
pigem üksinda arvutiekraani taga 

istumist ja kõikvõimalikes fantaasia
maailmades seiklemist. Omavahel 
suheldakse ilmselt rohkemgi kui 
varasematel aegadel, kuigi põhiliselt 
telefonis. Liigutakse omal moel samuti, 
paljud lapsed käivad trennis, sõidavad 
jalgrattaga või tõuksiga ning suvel 
joostakse suvekodus ka priipärast 
kaaslastega ringi.
 Vana aja asju ja kombeid on hea 
teada, aga nende tagasi igatsemisest 
pole kasu, me kõik oleme paratamatult 
oma aja lapsed ja laste enda kohta on 
see ütlemine topelt õige.
 Lapsepõlves juhtub kõik esimest 
korda, seepärast on muljed väga eredad 
ja jäävad mällu kuni elu lõpuni. 
Tagasivaates paistavad värvid sageli 
erksamad ja päike säravam, hallidel 
aegadel on hea neile mälestustele 
toetuda.
 Selle raamatu peaks kindlasti kätte 
võtma need vana aja lapsed, kes 
tahavad meelde tuletada, kuidas nägi 
välja gaseeritud vee automaat, gastro
noomi vorstiosakond, trammikonduk
tor või Oravakese kommi paber.   
Raamat pakub avastamist neile uue aja 
lastele, kes tahavad teada, kuidas vanal 
ajal valetati, mismoodi ukse peale 
diafilme näidati, mispärast abstrükid 
tihti katki läksid või miks keldrivana
mees vanal ajal kuri oli. 

Tiia Toomet on viimasel ajal 
vähe kirjutanud, kuid plaa
nis on see küll. Mis sellest 
välja tuleb, saab aru siis, kui 
raamat ükskord valmis.
Lugejat aga rõõmustab ligi 40 aastat 
tagasi ilmunud raamatu „Vana aja lood” 
uus trükk, kus on uued värvikirevad 
illustratsioonid ja ka mõned uued lood: 
omaaegsetest lasteraamatutest, 
mänguasjadest, diafilmide vaatamisest, 
sünnipäevade pidamisest.
 See raamat räägib autori enda 
lapsepõlveajast Tallinnas Kalamajas 
1950. aastate esimesel poolel ja 
keskpaigas. Sealsetes hoovides ja 
tänaval oli tema koolieelse aja mängu
maa. 
 Varases lapsepõlves oli kirjaniku 
kõige tähtsam inimene vanaema, 
kellega veedeti pikad päevad kahekesi 
kodus, emaisa olid tööl ja vend koolis. 
Vanaema tegi hommikul patsid, andis 
süüa, lubas õue. Vahel jutustas ta 
omaenda lapsepõlvest Juuru kandis 
maal, kuidas ta talvel püksata läbi 
lumehangede kooli läks, sest tüdrukud 
sel ajal veel pükse ei kandnud. Õhtu

TIIA TOOMET 
Sündinud 9. veebruaril 1947 Tallinnas. 
Haridus: Tallinna 7. keskkool, TRÜ 
ajalooteaduskond, ERKI kunstilise tekstiili eriala. 
Töö: Tartu ülikooli kunstikabinet ja 
kodunduskabinet. 1994–2007 Tartu 
mänguasjamuuseumi direktor. Kirjanike Liidu liige 
aastast 1985. Kirjutanud luulet ja proosat 
täiskasvanutele, hulgaliselt lasteraamatuid. 
Pere: oli 52 aastat abielus Jaan Kaplinskiga. Neli 
last, kaksteist lapselast ja kolm lapselapselast.
Tunnustus: Valgetähe neljanda klassi teenetemärk, 
Tartu aukodanik.

Lapsepõlves  
juhtub kõik esimest korda  

Loe intervjuud Tiia Toometiga  
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/
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ILUKIRJANDUS

KEEMIATUNNID
Bonnie Garmus
Keemik Elizabeth Zott pole „kesk
mine naine”. Tegelikult on ta 
esimene kinnitama, et „keskmist 
naist” pole olemas. Kuid möö
dunud sajandi kuuekümnendate 
aastate alguses vaatab Hastingsi 
uurimisinstituudi meeskollektiiv 
sugude võrdsusest ebateadus
likult mööda, erandiks üksainus 
mees – Nobeli preemia kandi
daadist eraklik ja pika vihaga gee
nius Calvin Evans, keda köidab 
Elizabethi mõistus. Tekib tõeline 
keemia.
 Kuid elu on sama ettearva
matu kui teadus. Paar aastat 
hiljem on Elizabeth Zott mitte 
ainult üksikema, vaid temast on 
vastu enese tahtmist saanud ka 
Ameerika armastatuima kokan
dussaate „Õhtusöök kell kuus” 
staar. Elizabethi ebatavaline  
kokkamisstiil („sega üks tee
lusikatäis äädikhapet näputäie 
naatriumkloriidiga”) tekitab 
revolutsiooni. Kuid mitte kõik ei 
rõõmusta tema järgijate hulga 
kasvu üle. Sest Elizabeth Zott ei 
õpeta naistele vaid toiduvalmis
tamist. Ta õhutab neid oma elu 
muutma.

NEEDLESS STREETI 
VIIMANE MAJA 
Catriona Ward

Teismeline tüdruk, kes ei tohi 
majast väljuda.
 Mees, kes joob üksinda teleka 
ees ja püüab oma mäluaukudest 
mitte välja teha.
 Ning kass, kes armastab 
tukastada ja piiblit lugeda. 
 Kõik see vastab tõele. Ent 
midagi on erakordselt viltu. Neid 
kolme seob mingi saladus. Kui 
kõrvalmajja kolib uus naaber, 
ähvardab tõde nad kõik huku
tada. Sulle tundub, et sa tead, 
mis toimub Needless Streeti vii
mases majas. Sulle tundub, et sa 
oled seda lugu varem lugenud. 
Aga siin sa eksid. Sest pimedasse 
metsa valgete kasepuude alla on 
midagi maetud. Ja see pole see, 
mida sa arvad …
 Catriona Ward on sündinud 
Washingtonis ja üles kasvanud 
Ameerika Ühendriikides, Kee
nias, Madagaskaril, Jeemenis ja 
Marokos. Kütkestav ja mitmeki
hiline psühholoogiline põnevik 
„Needless Streeti viimane maja” 
on tema kolmas romaan.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kristina Uluots 
408 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 54582

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Reti Maria Vahtrik 
296 lk, kõva köide  
145 × 203 mm

KOOD 54674

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

HIINA
Edward Rutherfurd
Hiina keisririik oli 19. sajandi alguses veel muule maailmale suletud. 
Välismaalastele oli avatud ainult Kanton (Guangzhou), kus tegutsesid 
peamiselt Euroopa riikide faktooriad. Kõige rohkem huvitas välismaalasi 
Hiina tee, selle eest tuli aga maksta hõbedaga, mida oli raske hankida. 
Väljapääs leiti: Hiinasse hakkas üha rohkem voolama Indias kasvatatud 
oopiumi, mille eest hiinlased maksid hõbedaga. Nüüd oli välismaa 
kaupmeestel võimalik selle eest hiinlastelt teed osta. Loomulikult ei 
soovinud Hiina niisuguse olukorraga leppida ja peagi saabus Kantonisse 
keisri emissar eesmärgiga oopiumiärile lõpp teha. Nii algaski üle poole 
sajandi kestnud Hiina ja lääneriikide konflikt, mille tagajärg oli mitu 
oopiumisõda, taipingide ja bokserite ülestõusud, lääneriigid vallutasid 
Pekingi ja keisri asemel tõusis Hiinat valitsema draakonkeisrinna Cixi.
 Nende sündmuste taustal kohtume paljude värvikate tegelastega 
kõikidest ühiskonnakihtidest, teiste seas lihtne talunaine, keisri 
konkubiin, keisrikoja eunuhh, keisrivõimu esindajad, salakaubavedajast 
piraat, aga ka algaja Briti kaupmees, kes loodab oopiumiäriga palju raha 
teenida, hiinlastele ristiusku tutvustama tulnud misjonär, ameeriklasest 
seikleja ja teised. Ühiskonnas toimuvate vapustuste taustal saame osa 
paljude tegelaste elust ja olust, mis paratamatult põimub ümberringi 
arenevate dramaatiliste sündmustega.
 Inglismaal Salisburys 1948. aastal sündinud ning Cambridge’is 
Inglismaal ja Stanfordis USA-s hariduse saanud Edward Rutherfurdi suure 
rahvusvahelise menuga teostest on eesti keeles varem ilmunud „London” 
ja „New York”.

Põhjalikul uurimistööl põhinev romaan annab 
laiahaardelise ja suurejoonelise pildi ühest 
Hiina ajaloo sündmusterohkemast ajajärgust.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
808 lk, kõva köide 
145 × 215 mm
KOOD 54575

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
33.90
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Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja  
kodulehelt www.serk.ee. Need ei ole saadaval klubi teeninduspunktides.

ARMASTUSE VALGUS 
Koostanud Peep Ilmet 
Kaunis luulekogu sisaldab 
läbilõiget eesti armastusluulest 
läbi aegade. Esindatud on Lydia 
Koidula, Marie Underi, Henrik 
Visnapuu, Artur Alliksaare, Heiti 
Talviku, Doris Kareva, Indrek 
Hirve, Elo Vee, Merca, Kaur 
Riismaa, Eda Ahi ja paljude teiste 
armastusluule.

Kirjastus Varrak 
472 lk, kõva köide, kordustrükk 
145 × 203 mm

KOOD 38964

DÜÜN. KAPIITLISAAL
Düüni kroonikad 6
Frank Herbert
Kõrbeplaneet Arrakis on täielikult 
hävinud võimuvõitluses kunagise 
kosmilise impeeriumi asukate ja 
nende vahel, kes hajumiseks nime
tatud protsessis kadusid kaugete 
tähtede vahele, ent aastasadu 
hiljem oma juurte juurde naasid. 
Frank Herberti viimane roman 
lõpetab Düüni legendide särava 
sarja, mis jääb igaveseks püsima 
ulmekirjanduse paremikku.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht 
472 lk, kõva köide, uue kujundusega 
kordustrükk 
143 × 200 mm

KOOD 54704

VESTLUSED SÕPRADEGA 
Sally Rooney
Frances on 21 aastat vana, tüüne ja 
tähelepaneliku loomuga. Üliõpilase 
ja algaja kirjanikuna pühendub 
ta intellektuaalsetele otsingu
tele ning oma ilusale ja lõputult 
enesekesksele sõbrannale Bobbile. 
Nad tutvuvad Melissanimelise 
ajakirjaniku ja tema kena näitlejast 
abikaasa Nickiga. Francese ja Nicki 
vahel areneb kummaline lähedus.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Tael 
280 lk, pehme köide 
uue kujundusega kordustrükk 
130 × 200 mm

KOOD 54551

KIIKUJAD 
VÄRAVAKAAREL*
Aino Pervik
Eduka südamearsti Jaagup 
Kunningu elu on suurepärases 
korras, kuni ühel õhtul variseb 
see traagilise lõpuga vembu 
tagajärjel kokku. Surma piirilt 
tagasi tulnuna ei suuda ta enam 
endist viisi edasi elada ja asub 
otsima seda, mis tõeliselt tähtis … 
Romaan on korraga terav sisse
vaade 1980. aastate Eesti ellu ja 
mõtisklus ajatute, üld inimlike 
küsimuste üle.

Kirjastus Salv 
192 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 734191

PõhjaRootsis leitakse ühe järve äärest tühjast majast surnuks 
nälginud mees. Vasaku käe kaks sõrme on maha raiutud. 
Seitsesada kilomeetrit põhja pool kaevanduslinnas on üks teine 
mees keldrisse kinni pandud ja surema jäetud.
 Kramforsi politseikonstaabel Eira Sjödin kaasatakse 
uurimisse, samal ajal kui ta ema peab kolima hooldekodusse. 
Eira vend istub vangis kuriteo eest, mille ta on küll üles 
tunnistanud, aga mida ta pole toime pannud. Kui kaob veel üks 
mees, siis puudutab see Eirat isiklikult. Selle mehe leidmiseks 
on ta valmis kõik mängu panema.
 „Neeluauk” on eraldiseisev järg menukale romaanile 
„Tormiheide” ning ühtlasi Tove Alsterdali Ådalenisarja teine 
osa. „Tormiheide” valiti 2020. aasta Rootsi parimaks kriminulliks 
ja sellele anti ka parima Põhjamaade krimiromaani auhind.

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

Kindlustusmatemaatik Henri Koskinen on just oma elu ja seiklus
pargi õigesse rööpasse saanud, kui mees minevikust kaardipaki 
segi lööb. Probleeme tekitavad ka seikluspargitehnikat tarniva 
firma uued omanikud: miks ei taha Suomen Leikki OY mingil juhul 
müüa uut Põdrahüppenimelist atraktsiooni, mida park tõmbe
numbriks hädasti vajab? Ning samal ajal läheb kuidagi sõlme 
Henri suhe kunstnik Laura Helantoga. Sellest kõigest eluga välja
tulemiseks peab Koskinen kalkuleerima täpsemini kui iial varem, 
kasutades võimalikult täpseid valemeid.
ANTTI TUOMAINEN (snd 1971) on ere näide soome krimi kirjanduse 
väga heast seisust. Tema raamatutes on nii süsimusta huumo
rit, romantikat kui ka kurjategijaid ja kuritegusid. Ta loob täiesti 
unikaalse õhkkonna ja on võitnud tunnustust terves maailmas. 
„Põdravalem” on tema menuka krimitriloogia teine osa. Esimene 
raamat „Jänesefaktor” ilmus eesti keeles 2021. aastal.

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
16.90

PÕDRAVALEM
Antti Tuomainen 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Mihkel Mõisnik 
256 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 54636

NEELUAUK
Tove Alsterdal 
 

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

KOOD 54643

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90
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LASTELE JA NOORTELE

ALFI JALAD
Shirley Hughes

Plirts, plarts, plärts! Alfil on uued kollased kummikud, millega on suurepärane veelompides 
pladistada ja poris ringi trampida. Ometi on midagi kummikutega valesti – Alfi varbad 
vaataksid justkui väljapoole … Loe, kuidas Alfi taipab, mis tema kummikutel viga on.
 Maailma lastekirjanduse klassikasse kuuluvatest Alfi-lugudest on varsti ilmumas ka  
„Alfi tuleb appi”.

SHIRLEY HUGHES (1927–2022) on üks hinnatumaid lastekirjanikke ja illustraatoreid 
Ühendkuningriigis. Ta on võitnud mitmeid tähtsaid kirjandusauhindu.
 Hughesi teosed on kaasahaaravad ja südamlikud ning tema sulest on saanud alguse 
paljud armastatud tegelased, teiste hulgas Alfi ja tema väike õde Anni Roos.

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

10.90

MINU SUUREJOONELINE 
SURM
Jenny Jägerfeld
Sigge on tagasi! (Ja ei sure ära, 
isegi haigeks ei jää!) Pärast Stock
holmist ärakolimist on Sigge elu 
palju paremaks läinud!
 Vanaema hotell tundub nagu 
päris kodu ja koolis ei ole keegi 
tema vastu nõme. Veel pare
maks läheb asi siis, kui lahedad 
kaksikud Sixten ja KarlJohan 
kutsuvad ta oma hiphopbändi 
nimega 6 10 Mushroom, mis peab 
esinema kooli jõulukontserdil. 
Aga mida lähemale kontsert 
jõuab, seda rohkem Sigge närvi 
läheb – kaksikud ei paista nimelt 
lugude harjutamise ega isegi 
nende kirjutamise vastu kuigi
võrd huvi tundvat.
 Miks on nii raske leida uusi 
sõpru, ilma et samal ajal ei veaks 
alt oma parimat sõpra? Kas 
populaarseks saamise hind on 
saamine kellekski, kes sa tegeli
kult pole?

ÜMIKARUDE KÜLA 
Katherine Applegate 
Me ei tea, kus kasvavad sinipajud, 
elavad kisakõrid ja talvituvad 
ümikarud. Autor ei ütle seda, sest 
aeg ja koht pole tähtis. Tähtis on 
teada, kuidas väliselt nii erinevad 
liigid on omavahel seotud. Loo
duse tasakaalu muutmine ähvar
dab vaesusesse viia terve küla ja 
ainult tulekahjus pere kaotanud 
üheteistkümneaastane tüdruk 
Willodeen oskab leida vastuse, 
kuidas hävitatu taastada.
 Katherine Applegate on USA 
autor, kelle sihtgrupiks on lap
sed ja noored. Ta on kirjutanud 
fantaasiaraamatuid, suhte
raamatuid ja mõned tõsielulood. 
Eesti keelde on tema loomingust 
tõlgitud „Üks ja ainus Ivan”,  
„Soovipuu” ja „Poiss kahe peale”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
376 lk, kõva köide 
145 × 200 mm

KOOD 350393

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kristina Uluots 
272 lk, kõva köide
KOOD 54728

KLUBIHIND

15.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Laidoner 
32 lk, pehme köide  
250 × 250 mm
KOOD 54971

Maailm on vana, aga meie  
ei ole – ja see on kõik, mis meil 
tuleb meeles hoida.
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Kirjastus Hea Lugu 
208 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 646984

MITMESUGUST

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

MÕTTERÄNDUR*
Valdur Mikita
See on tiivustav ja lootusrikas 
mõtterännak elu suurte küsi
muste juurde. Mis on kodu? See 
on paik, kust algavad ja lõpevad 
kõik ajalood. Väike majake metsa 
ääres, mis mahutab endasse 
terve maailma. Vastused suur
tele küsimustele, mida inimene 
küsib endalt sauna taga tiigi 
ääres, võivad olla peidus New 
Yorgis, Tiibetis või kauges galak
tikas, ent kui sinna jõuda, siis 
seal tundub, et need varjavad 
end ikkagi sauna taga tiigis.

Kirjastus Välgi metsad 
208 lk, pehme köide 
125 × 190 mm
KOOD 977804

ELU ILMAVEEREL* 
Lenna Kuurmaa 
Lenna Kuurmaa pakkis esimesel 
koroonakevadel Tallinnas kokku 
oma kohvrid ja oma pere – 
abikaasa Lauri, tütred Ami ja 
Matilda ning otsustas pandeemia 
eest kolida päevapealt kõige 
kaugemasse Eestimaa nurka. 
Selle pere loos, kuhu sündis veel 
ka perepoeg Kusti, on asjaosalisi 
teisigi: kohalik kogukond, 
rebane, kanad ja kuked, kitsed, 
siilipoisid, Selles raamatus 
jutustab armastatud lauljatar oma 
Setomaa külge kasvamise loo.

Kirjastus Jes 
224 lk, kõva köide, 150 × 215 mm
KOOD 962091

OLEMISE MÕNU*
Fred Jüssi, Jaan Tootsen
Need väärtused, mida Fred Jüssi 
endas kannab, on aja jooksul 
muutunud aina olulisemateks. Või 
on ta oma tundlike antennidega 
muust maailmast alati sammuke 
ees olnud? Paljud tema varem 
välja öeldud mõtted on tõeli
selt tähendusrikkaks küpsenud 
just meie ajas. Raamat sisaldab 
Fred Jüssi Ööülikooli loenguid ja 
spetsiaalselt selle raamatu jaoks 
tehtud vestlust autori  kujunemis
loost ja mõttemaastikest.

Kirjastus Aadam ja pojad 
208 lk, pehme köide 
127 × 190 mm 
Sari „Ööülikooli raamatukogu”
KOOD 978108

NOTAR PRIIDU PÄRNA 
ANNAB NÕU*
Priidu Pärna
Raamatus kirjeldatavad olukor
rad tulevad ette kõigi inimeste 
elus. Kõik seadused on küll inter
netis kättesaadavad, aga neid 
pole kerge lugeda ja mõista. Väga 
paljud hilisemad arusaamatused 
ning mured jäävad ära, kui inime
sed seadustega paremini kursis 
on. Käesolev raamat aitab selles 
valdkonnas targemaks saada 
lihtsa vaevaga. Neil teemadel on 
Priidu Pärna aastaid rääkinud ka 
Ülle Karu juhitavas Vikerraadio 
saates „Päevatee”.KLUBIHIND
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KUIDAS RÄÄKIDA MEESTEGA
Nicole Stange

„Mu mees lihtsalt ei mõista mind!” 
„Miks ta ei tee, mida ma temalt palun!”
„Me räägime pidevalt teineteisest mööda!”
 Kas tuleb tuttav ette? Ja kas ka sul on sellest lõplikult villand? Siis on see siin sinu 
jaoks just õige raamat.
 Suhtlemistreener ja coach Nicole Stange on rohkem kui 15 aastat tegelenud naiste ja 
meeste vahelise suhtlemise uurimisega. Üks on kindel: selleks, et sõnum selgelt kohale 
jõuaks, tuleb sul oma soove keerutamata ja otsekoheselt sõnastada, ning teha seda 
armastuse ja lugupidamisega.
 See, kuidas nii kaugele jõuda, tuleb sulle ehk üllatusena. Nicole Stange'il on varuks 
terve hulk põnevaid ideid ja soovitusi, küsimusi ja vastuseid, mis kutsuvad sind üles 
peegeldama, ümber mõtestama ja uutmoodi tegutsema. Õpi, kuidas meestega rääkida. 
See teeb õnnelikuks nii sinu enda kui ka su kõrval oleva mehe.

NICOLE STANGE on coach ja treener. Ta on diplomeeritud pedagoog ja süsteemne 
paari-, individuaal- ja pereterapeut, kes on töötanud alates aastast 2003 rohkem kui 
tuhande naisega oma kommunikatsioonitreeningus „Kuidas rääkida meestega”. Tema 
juhtmõtteks on: From good to great.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Katri Soe-Surén 
208 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 54780

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
22.90



MITMESUGUST         SOODUSPAKKUMINE

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

ÜKSKORD 
HOLLYWOODIS*
Quentin Tarantino
Eesti lugejani jõuab meie aja ühe 
hinnatuima filmilavastaja Quen
tin Tarantino debüütromaan. 
See Kuldgloobusega auhinnatud 
stsenaariumil põhinev raamat 
sisaldab väga palju uut mater
jali, mis filmi ei jõudnud, avades 
tegelaste eluloolist tausta ja 
selgitades nendevahelisi suhteid 
palju põhjalikumalt, kui Taranti
nol selleks kinolinal mahti oli. 

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Lauri Liiders 
352 lk, kõva köide, 143 × 215 mm

KOOD 172025

MINU SUPILINN*
Tõelise elu mekk
Mika Keränen
Supilinn sümboliseerib aega ja 
elustiili, mis on enamikus Euroo
pas läinud kaduviku teed. See 
raamat on eestistunud soom
lase ja lastekrimkade autori Mika 
ülevaade Tartu Supilinnast ja 
sealt leitud sõpradest ja Tartu 
vaimust. Veel on see raamat 
ühe poisi meheks kasvamisest 
ja poisitempudest, mis sellele 
teele jäid. 

Kirjastus Petrone Print 
196 + 16 lk , pehme köide 
130 × 190 mm

KOOD 479832

MINU KALAMAJA*
Hispteriks saamatu
Piret Tali 
Kui ma eelmisel sajandil Kala
majja korteri ostsin, oli see karune 
kant. Olen 22 aastat jälginud uue 
Kalamaja sünnivaevu, renessanssi 
ja keskklassistumist. Laste sünd 
ja Kalamaja taassünd on astunud 
minu jaoks ühte jalga. Jah, ka mina 
sõidan aastaringselt retrorattaga 
ja sain äsja kutsika. Aga ei taipa ikka 
veel, olin ma millalgi ka hipster. 

Kirjastus Petrone Print 
288 + 16 lk, pehme köide 
130 × 190 mm

KOOD 678190

KITSAS TEE SISEMAALE
Richard Flanagan
2014. aastal Man Bookeri 
auhinna võitnud romaan räägib 
sõja julmusest, elu haprusest ja 
armastuse võimatusest. Lugu 
Austraalia kirurgist Dorrigost, 
keda painab armulugu oma onu 
naisega, viib meid 20. sajandi 
alguse Tasmaaniast lagune
vasse sõjaeelsesse rannahotelli, 
Tai džunglivanglast Jaapani 
lumefestivalile ja mujalegi. 

Kirjastus Varrak 
376 lk, kõva köide 
143 × 200 mm

KOOD 38148

VAIMUDE LABÜRINT
Esimene raamat
Carlos Ruiz Zafón
Salapolitseis töötatud kaks
kümmend aastat on jätnud Alicia 
hinge armid ning ta palub luba 
erru minna. Enne aga tuleb tal 
lahendada viimane juhtum ja 
leida üles saladuslikul moel kadu
nud Hispaania kultuuri minister 
Mauricio Valls. Too oli Teise 
maailma sõja ajal vanglaülem 
Montjuïci kindluses, kus kandsid 
karistust paljud kirjanikud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Eva Kolli 
400 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 44965

VAIMUDE LABÜRINT
Teine raamat
Carlos Ruiz Zafón
1950. aastate lõpus ei ole Daniel 
Sempere enam see väike poiss, 
kes avastas kord Unustatud 
Raamatute Surnuaia labürindis 
uidates raamatu, mis muutis ta 
elu. Just siis, kui Danielile näib, et 
ta on oma ema Isabella surma 
saladust lahendamas, avaneb 
tema ees Franco režiimi võrgus
tik oma täies ulatuses – veelgi 
võikam ja süngem. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Eva Kolli 
440 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 51802

VABADUSEKUNSTNIK
Ben Okri
Maailmas, mis on hirmutavalt meie 
omaga sarnane, arreteeritakse noor 
naine Amalantis, kuna ta julges 
küsida: kes on see vang? Amalantist 
asub otsima tema armsam, algul 
meeleheitlikult, hiljem kasvava 
enesekindlusega. Romaan on kirglik 
üleskutse õiglusele ja teravapilgu
line uurimus sellest, mis ohustab 
vabadust tõejärgses ühiskonnas.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Tael 
312 lk, kõva köide, 143 × 200 mm

KOOD 48185
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PIMEDUSE 
KUNINGANNAD*
Shelley Puhak
Varakeskaegsed monarhid, Frangi 
riik, taplused ja maadejagamised. 
Ehk on üllatav teada, et päris 
mitu aastakümmet valitsesid 
Euroopa südames naised: kaks 
kuningannat Brunhild ja Frede
gund, kelle elusaatuse mõju on 
Euroopa kultuuris näha täna
päevani. Lugu põhineb teadus
uurimustel ja ajalooannaalidel.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
320 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 694183
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OOTAMATU TÕDE LOOMADEST
Lucy Cooke

Ajalugu on täis kummalisi loomalugusid, mida on välja mõtelnud kõige säravamad 
ja mõjukamad mõtlejad ja meelelahutajad Aristotelesest Disneyni. Kunagi arvati, et 
angerjad tekivad ise mudast ja karud sünnitavad vormituid mügarikke, millest nad 
siis keelega lakkudes karupojad voolivad. Me usume ikka veel, et pingviinid on kenad 
olevused, laisikud on laisad ja raisakotkad on räpased tegelased. Tõde on hoopis 
teistsugune.
 Zooloog Lucy Cooke viib meid ülemaailmsele seiklusreisile, kus avastame, kui palju 
on tõde pentsikutes lugudes ennast kohitsevatest kobrastest ja uudislugudes purjus 
põtradest. Lucy uurimus toob esile põnevaid ja täiesti ootamatuid loomafakte kõrvuti 
erakordsete lugudega möödunud aegade teadusest ja teadlastest – sõnatuks võtvatest 
katsetest ja teooriatest, mis sageli räägivad meile hoopis rohkem meist endast ja meie 
suhtes loodusega kui uuritud loomadest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aldo Randmaa 
376 lk, kõva köide, 150 × 230 mm
KOOD 48390

LOODUS

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

APTEEK AIAS*
50 taime koduaiast
Aili Paju
Arstiteadlase, Tartu Ülikooli 
professori Aili Paju raamatus on 
kirjeldatud 50 meie koduaias 
kasvava taime raviomadusi. 
Need puuviljad, marjad, köögi
viljad, maitse ja ilutaimed on 
toidulaual au sees, kuid vähem 
teatakse nende raviomadustest. 
Siin antaksegi nõu, kuidas neid 
tarvitada nii tervislikuks toiduks 
kui haiguste ennetamiseks ja 
raviks.

Kirjastus Tulip 
128 lk, pehme köide 
148 × 210 mm
KOOD 695029

EESTIMAA 50 PARIMAT 
MATKARADA 2*
Maakondade pärlid
Ülar Allas
See raamat on „Eestimaa 50 
parima matkaraja“ järg. Siia on 
koondatud järgmised 50 matka
rada, mis pole ehk nii hästi tuntud 
kui eelmises kogumikus kirjelda
tud ega pruugi matkahuvilisele 
esimeste hulgas pähe tulla. Aga 
samas pakuvad need palju avas
tamisrõõmu ja kirkaid loodusela
musi, kui kõige menukamad rajad 
on juba läbitud ning hing ihkab 
uusi kogemusi. 

Kirjastus Pegasus 
224 lk, pehme köide 
168 × 220 mm
KOOD 161777

EESTI KAUNIMAD AIAD 
2*
Kaja Kurg
Siit leiad sissevaated kümnesse 
2020. aastal konkursi „Kodu kau
niks” finaali jõudnud aeda ehk 
siis kaunimatest kaunimatesse 
aedadesse. See oli aasta, mil ini
mesed „tänu” pandeemiale eriti 
palju kodus olid ning aedadele 
harilikust veelgi enam pühen
dusid. Need kümme imelist 
aeda asuvad Eestimaa eri paigus 
ning erinevad nii suuruse kui ka 
maastiku reljeefi poolest.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
176 lk, kõva köide 
240 × 240 mm
KOOD 143007

90 SIRELIT*
Urmas Roht 
Raamatust saad lugeda eesti ja 
maailma sireliaretajatest ja saad 
teada, et peale hariliku sireli 
on väga hinnatud hüatsint ja 
Prestoni sireli sordid. Kui aga 
istutad oma aeda amuuri sireli, 
puhkeb see õitsema peaaegu kuu 
aega hiljem kui harilik sirel. Kui 
oled koduaeda istutanud mõned 
kaunid sirelid, on su kevad hoopis 
helgem ja kaunim.

Kirjastus Hea Lugu 
192 lk, pehme köide 
108 × 210 mm
KOOD 702000KLUBIHIND
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„Sageli silmi punni ajav, vahel ihukarvu püsti tõstev, ent lõpuks 
lõbus meeldetuletus sellest, kui veider on meie maailm.” 
       – Daily Mail
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Tule Suure Eesti Raamatuklubiga 
muinasjutulisele reisile Rootsi kindlus- 
lossidesse ja südasuvisele Ölandi saarele.
Reis toimub 24.–28. juulil 2022.

Meie giidiks on RITA AHONEN – eesti filoloog, kes on 34 aastat 
Rootsis elanud ja sellest 20 aastat Stockholmi giidina töötanud. 
Rita on kirjutanud raamatu „Minu Stockholm”.

Pühapäev, 24.07. Õhtupoolikul läheme Tallinnas Stockholmi 
laevale.

Esmaspäev, 25.07. Hommikul jõuame Stockholmi, kus kohtume 
oma giidiga.

Sõidame elegantsesse Gripsholmi lossi Mariefredis, Mälareni 
järve ääres, kus saame osa põnevast ekskursioonist ja näeme 
Rootsi riigi portreedekogu.

Lõunat sööme restoranis Slottspaviljongen. Jätkame reisi 
Vadstena suunas. 

Külastame Vadstena lossi Kesk-Rootsis samanimelises linnas 
Vetteri järve kaldal. Hertsog Magnuse lossis toimub ekskursioon, 
kus saame teada mõndagi Vasa-aegsete naiste elust.

Väljastpoolt vaatame Vadstena kloostrit, mis oli ühtlasi meie 
Pirita kloostri emaklooster.

Majutus ja õhtusöök Vadstena Klosterhotel & SPAs.

Teisipäev, 26.07. Pärast hommikusööki alustame sõitu Kalmarisse, 
kus iidses Kalmari lossis toimub ekskursioon ja sööme lõunat.

Edasi sõidame liivarandade, tuulikute, aga ka suursuguste losside, 
viikingite laevkalmete ja ruunikividega Ölandi saarele. Teeme 
saarel ringsõidu ja jääme õhtusöögile ning ööbima hotelli Strand 
Borgholm.

Kolmapäev, 27.07. Tagasiteel Stockholmi sööme lõunat 
looduskaunis kohas Tindered Lantkökis ja külastame armsat 
Västerviki linna. Õhtupoolikul läheme laevale.

Neljapäev, 28.07. Jõuame hommikul Tallinna.

HIND inimese kohta:

Kaheses hotellitoas  ja laevas neljases naiste B-kajutis 756 eurot, 
kaheses hotellitoas  ja kaheses B-kajutis 822 eurot.

Kaheses hotellitoas ja neljases naiste A-kajutis 780 eurot,  
kaheses hotellitoas  ja kaheses A-kajutis 870 eurot.

LISATASU EEST soovi korral: 

* Ühene majutus hotellis ja laevas * Toidud laevas * Reisikindlustus

HINNAS SISALDUB:

* Laevapiletid Tallinn-Stockholm-Tallinn * Hotellid: 1 öö Vadstena 
kloostrihotellis, 1 öö Strand Borgholm hotellis * 2 hommikusööki,  
3 lõunasööki, 2 õhtusööki * Sissepääsud: Gripsholmi loss, 
Vadstena loss, Kalmari loss, Eketorpi kindlus, Borgholmi loss  
* Giidi ja reisisaatja teenus * Mugav bussisõit.

BRONEERIMINE:
Registreerumine ja info GoTraveli e-poes (gotravel.ee/serk) või 
meili teel serk@gotravel.ee või telefonil 6310 124 kuni 28. juunini 
või kuni kohti jätkub.
Vaata kindlasti detailset infot https://varrak.ee/category/
raamatuklubi-uritused/

Meie giidiks on ajakirjanik, tõlkija, luuletaja ja humanist  
JUKU-KALLE RAID, keda kannustab sotsiaalselt tundlik närv. 

Reede, 2.09 

Kell 14 väljasõit Tallinnast Shnelli hotelli eest.

Narva jõudes seame end sisse hotelli Inger. 

Kell 19 algab Kreenholmi Manufaktuuri ooperitelgis balletiõhtu 
kestusega 2 tundi 40 minutit. 

•  Maailmaesietendus Jevgeni Gribi ja Jack Trayleni ballet „Flesh”. 
•  Rahvusooper Estonia ballett „Tango”, lavastaja Jevgeni Grib ja 

omaproduktsioon.

Laupäev, 3.09

Jalutuskäigul Narvas näeme peamisi vaatamisväärsusi ja 
kaunimaid vaateid. Seejärel vaatame kõike uue nurga alt - läheme 
jõelaevaga Narva jõele sõitma.

Lõunat sööme Vaba Lava Narva teatrikeskuse kohvikus.

Tagasiteel peatume veidi salapärases linnas Sillamäel ning 
jalutame mereäärsel trepistikul ja Mere puiesteel, mille pikendus 
valmis 2020.

Kella 19 paiku jõuame tagasi Tallinna.

HIND:

180 €, ööbimisega kahekohalises toas
198 €, ööbimisega ühekohalises toas
Kuna etendusel on pensionäridele soodustus 20 eurot, on 
reisipakett pensionäridele 20 eurot soodsam. Pensionitunnistus 
peab reisil kaasas olema.

HINNAS SISALDUB:
* Balletiõhtu pilet * Majutus hotellis Inger koos hommikusöögiga  
* Umbes tunnine jõelaevasõit Narva jõel * Lõunasöök 3. septembril  
* Giiditeenused * Mugav bussisõit 

BRONEERIMINE:
Registreerumine ja info GoTraveli e-poes (gotravel.ee/serk) või meili 
teel serk@gotravel.ee või telefonil 6310 126 kuni 27. juunini või kuni 
kohti jätkub.
Vaata kindlasti detailset infot https://varrak.ee/category/
raamatuklubi-uritused/

Tule Raamatuklubiga Narva, Sillamäele ja 
VI Narva Ooperipäevade balletiõhtule.
Kahepäevane väljasõit toimub 2.–3. septembril 2022.

Reisid korraldab
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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. juuni

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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SEAL, KUS 
TALVITUVAD 
SUITSUPÄÄSUKESED
Reisijutte Mustalt Mandrilt
Rein Kuresoo
Rein Kuresoo on loodusgiid 
ja kirjamees, keda juba palju 
aastaid tõmbab Aafrika. Nende 
kaante vahele on kogutud 
tema reisijutud Botswanast, 
Sambiast ja Ugandast. Autor 
kirjutab Musta Mandri loodusest 
bioloogi täpsuse, laiemat 
ökoloogilist pilti haarava 
selguse ning hõrgu aistilise 
tundlikkusega. Raamatus on 
rohkesti fotosid.

Kirjastus Varrak 
288 lk, kõva köide 
170 × 240 mm
KOOD 47270

REISIRAAMATUTE  
ERIPAKKUMINE

KUSAGIL MAAILMA LÕPUS
Silvia Pärmann

Rohkete fotodega illustreeri-
tud reisiraamat viib ööd veetma 
ühe mungaga kloostri torkivale 
diivanile Põhja-Makedoonia 
mägedes; papaiamoosiga pann-
kooke sööma Myanmari; tiirule 
ümber kõrvakujulise järve Hiinas, 
matusepeole Sulawesi saarel; 
maailma peaaegu kõige põhja-
poolsema Lenini kuju juurde 
Teravmägedel, vahepeal GULAGi 
laagrina tegutsenud kloostrisse 
keset Valget merd ja veel hulka 
paikadesse, mille kaardilt leid-
mine on paras väljakutse. Kohta-
desse, kus vanad traditsioonid 
on veel elus juba kohale jõudnud 
moodsa maailma kõrval – küla-
desse, kus isa on veel kalur, poeg 
aga juba lohesurfitreener.
 Nendes lugudes on kuhjaga 
huumorit, veel rohkem aga kirjel-
damatut vabaduse tunnet.
 
SILVIA PÄRMANN on fotograaf ja 
reisiajakirjanik, nii et raamatus 
on võrdselt toredad nii tekst kui 
fotod.

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
23.90

ELU ALUSPÜKSATA
Ühe räppari rännud  
KaguAasias
Pok
Pok on räppar ja kirglik 
seljakotirändur. Ta leiab, et 
rändamisest teevad väärt 
elamuse eeskätt inimesed ja 
nende lood. Viiel talvel Aasias 
seigelnud Pok keskendub 
oma raamatus peamiselt oma 
reisielamustele aastaist 2016−2017, 
kuid teeb põikeid ka varasemasse 
aega. Eelkõige tuleb raamatus 
juttu Taist, Myanmarist, Laosest, 
Indoneesiast, Malaisiast ja 
Kambodžast.

Kirjastus Varrak 
200 lk, pehme köide 
130 × 180 mm
KOOD 43197

KLUBIHIND

4.00

TAVAHIND 
19.30

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!   

Kirjastus Varrak 
175 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 51109

KLUBIHIND

8.00

TAVAHIND 
24.90


