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Südasuvi on käes,  
lõpuks ometi! 

Nii mõnigi meist on puhkust oodanud 
selle mõttega, et ometi kord oleks aega 
lugeda. Lõõgastav raamat on ühtviisi 
mõnus nii rannatoolis kui vihmasel 
päeval toas. Aga loodame muidugi, et 
Agatha Christie „Südasuvised 
saladused” sattuvad teiega koos ikka 
pigem randa. 
 Kuna heade raamatutega võib 
juhtuda, et nad hirmus ruttu läbi 
saavad, on pakkumisel ka valik nii 
soodsat suvelugemist, et võib puhkuse 
ajaks kohe suurema raamatuvaru 
soetada.
 Juulikuu valikraamat „Seltsidaam” 
tõotab tõeliseks menukiks kujuneda. 
Raamatu autor oli printsess Margareti 
seltsidaam ja tema abil tänapäevase 
Briti kõrgaadli ja kuningapere ellu sisse 
piiluda on lihtsalt vastupandamatult 
huvitav.
 Kriminaalromaane on ilmunud veel, 
samuti uusi toredaid lasteraamatuid. 
Psühholoogiahuvilistele ja kõigile 
emadele peaks huvi pakkuma raamat 
„Olen vihane”. Ajaloohuvilised 
avastavad enda jaoks kindlasti Andres 
Tarandi uue raamatu. Tervelt kolm 
raamatut käsitlevad erinevatel viisidel 
Ukraina teemat. Ja juba on ülihästi 
vastu võetud loodusteadlase Raivo 
Männi „Ürgema needus”. Ühesõnaga – 
põnevat lugemist peaks jätkuma 
igaühele. 

Nautigem suve heade 
raamatute seltsis!

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/raamatuklubi-uudised/

Kõigi vahel, kes tellivad või ostavad  
juuli klubiraamatu Agatha Christie 
„Südasuvised saladused”, loosime välja 

3 × 2 Kellerteatri 
kinkekaarti. 
Ühe kinkekaardi väärtus on 25 eurot. 
Loosimine toimub 19. augustil.

Kellerteater on Eesti 
esimene põnevusteater  – 
põnevikele, 
müsteeriumidele ja 
krimilugudele pühendatud 
professionaalne teater 
Tallinna vanalinna serval. 

kellerteater.ee  
5838 3347  
myyk@kellerteater.ee
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KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. juuli

SÜDASUVISED 
SALADUSED
Agatha Christie

Mida palavamaks läheb suvi, seda aktiivsemaks muutub kurjus. 
Suvepäikese loojangul leiavad aset salapärased kuriteod, mida 
asuvad lahendama Agatha Christie maailmakuulsad detektiivid. 
Ükskõik kas sünged juhtumid toimuvad Cornwallis või hoopis 
kaunis Prantsuse Rivieras, Christie nutikad kurjategijate paljasta-
jad lahendavad ka kõige koletumad mõistatused, et suvetaeva all 
valitseks taas rahu. 
 Käesoleva kogumiku kaksteist lühijuttu pakuvad kuumal 
päeval mõnusat närvikõdi. Oma halle ajurakke ragistavad kõige 
intelligentsemal moel uurijad Hercule Poirot, Miss Marple ning 
Tommy ja Tuppence. 
 Jutukogus on ka üks Agatha Christie esmakordselt  
eesti keeles ilmuv lühijutt. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Juhan Habicht, Karin Kastehein,  
Tiiu Loog, Gea Mägi, Piret Orav, Maia Planhof,  
Karin Suursalu 
216 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 54667

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
25.90

SISUKORD

Vereplekid kõnniteel 

Topeltjälg

Looritatud daam

Arlekiini põiktänav

Itaalia aadlimehe 
saladus

Jane otsib tööd

Davenheimi kadumine

Astarte kultusekoda

Listerdale’i mõistatus

Unenägude maja

Pahatahtliku võõra 
seiklus

Uskumatu vargus

Kauaoodatud puhkus! Ilm võib alt vedada, 
seltskond mitte sobida, puhkuseks valitud 
koht olla pettumus, aga kui kaasas on 
kasvõi üks Agatha Christie raamat, siis on 
tagala kindlustatud. Sel korral soovitan 
pakkida seljakotti või kohvrisse värskelt 
ilmunud lühijuttude kogumiku „Südasuvi-
sed saladused”. 
 Lühijutt on erakordselt nõudlik žanr, 
mida Christie valdab meisterlikult. Tema 
lood ei veni, puänt on igas jutus kindlasti 
olemas, lisaks tegutsevad vanade 
lemmikute Hercule Poirot’ ja miss Marple’i 
kõrval ka mitte nii tuntud tegelased. Autori 
keelekasutus ja oskus sõnadega pilte 
maalida on inspireerinud ka tõlkijaid. No 
kujutage endale ette härrasmeest, kes on 
„delikaatselt ümar”? Kindlasti ei ole 
Agatha Christie „Südasuvised saladused” 

pelk mõrvajuttude kogumik. Selles 
raamatus on stiili, elegantsi, vaimukust. 
Saab nautida Cornwalli imelist, kuigi pisut 
kurjakuulutavat rannajoont või šikki 
Prantsuse kuurorti koos karakterite 
tulevärgiga, kellest Agatha Christiel iial 
puudust ei tule. 
 Loomulikult kõrgub kõige kohal 12 
enam-vähem täiuslikult sooritatud 
kuritegu, mille lahendamisele saab igaüks 
rohkem või vähem edukalt kaasa elada.
 

Margit Kilumets 
soovitab:
Agatha Christie 
„SÜDASUVISED 
SALADUSED”

Fotograaf Ülo Josing/ ERR
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. juuli

„Hea kirjanduse 
nähtamatut mõju on nii palju!”

Kui suur kriminullide sõber te olete? 
Mis on hea kriminulli puhul kõige 
tähtsam? 
Olen suur kriminullide austaja. Kui 
öökapil pole parajasti mõnd värsket 
tõlget, siis täidab selle lünga reede- või 
pühapäevaõhtune krimiseriaal ETV-s. 
See tähendab, et kui väärt krimikirjan-
dus on võtnud filmi kuju, siis pole üldse 

Margit Kilumets:

oluline, kas olen raamatut varem 
lugenud või mitte – žanrid on piisavalt 
erinevad, et mõlemast täit rõõmu 
tunda.
 Heas kriminullis saavad kokku 
ettearvamatu lõpuga lugu, karismaatili-
sed kangelased, huvitav atmosfäär ja ilus 
keel. Ja olgu lugu kui tahes põnev – 
lõppu ei loe ma ilmaski ette ära.

Kes on krimikirjanduse lemmik
autorid ja millised nende raamatud 
on kõige rohkem meeldinud? 
Ma ilmselt ei üllata kedagi, kui tunnis-
tan, et põhjamaised autorid on viimaste 
aastate suurimad lemmikud: norralane 
Jo Nesbø ja rootslane Henning Mankell. 
Šotlane Ian Rankin sobitub ka pilti. Ning 
ühtlasi nende loodud politseiuurijad 

MARGIT 
KILUMETS
Lõpetanud Tartu ülikooli 
ajakirjandusosakonna ja 
töötanud ajakirjanikuna üle 
30 aasta. Pole vahet, kas 
televisioonis, raadios või 
trükimeedias – ikka on tema 
suurimaks kireks inimesed ja 
nende lood. Viimased seitse 
aastat on ta juhtinud ETV 
kultuurisaadet „OP” ja teinud 
pikki portreesaateid armasta-
tud kultuuriinimestest. 
Abikaasa Juhan Kilumets on 
kunstiajaloolane ja restauraa-
tor, poeg Juhan ajakirjanik ja 
tütar Minna antropoloog.

Fotograaf Ülo Josing/ ERR
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KLUBIRAAMAT

tuletas helilooja Tõnu Kõrvits mulle 
meelde, et Haruki Murakami värske 
raamat, mis ootab järge tema öökapil, 
võiks niisama hästi olla minu järgmine 
valik. Vikerraadio laupäevane saade 
„Loetud ja kirjutatud” on ka väga hea 
spikker. Hiljuti tutvustas Igor Kotjuh 
seal köitvalt Ukraina autoreid, kellest 
mõned on praegu rindel, ja mu kindel 
soov on suve jooksul nende loominguga 
tutvuda.

Millised raamatud on teid elus kõige 
rohkem mõjutanud? 
Meeletult keeruline küsimus, sest 
raamatu mõju võib ilmsiks tulla alles 
aastaid hiljem või siis nii, et ei saa sellest 
ise arugi. Ma oskan kirjeldada ainult 
äärmist õnnetunnet, mis tabas mind siis, 
kui keskkooli lõpus väljaväänatud jalaga 
voodis lamasin ja kogu John Galsworthy 
„Forsyte’ide saaga” paari nädalaga 
järjest läbi lugesin. See tõstis mu maast 
lahti! 
 Või kui ühel keerulisel, elutähtsate 
otsuste langetamise ajal sattusin lugema 
Gabriel García Márquezi „Armastust 
koolera ajal”. Ka see raamat andis mulle 
määratult jõudu ning tarkust iseennast 
kõrvalt vaadata, mõjutas isegi mu 
otsuseid. Või kuidas Juhan Viidingu või 
Viivi Luige luuletused mind ravinud 
on … Hea kirjanduse nähtamatut mõju 
on nii palju!

Kas pöörate tähelepanu ka sellele, 
kes on raamatu tõlkija? Kas oskate 
nimetada mõnda tõlkijat, kelle 
tõlkeid olete nautinud?
Muidugi pööran tõlkijale tähelepanu ja 
kehvad tõlked ajavad mind täiesti endast 
välja. Õnneks juhtub neid mu teele harva 
ja tõelised meistrid ei vea kunagi alt. 
Ilona Martsoni hämmastav vene keele ja 
ajaloo tunnetus ning oskus kasvõi 
Ludmila Ulitskaja raamatuid sel kombel 
tõlkida, et ainult löö nurru. Samuti Anu 
Saluäär, tänu kellele olen paljusid 
Ingmar Bergmani ja Bergmaniga seotud 
raamatuid nautinud nagu peenemaid 
vaimugurmeetoite.

Olete ise kirjutanud kolm raamatut: 
Ita Everist, Kersti Kreismannist, 
Jaak Joalast. Kas see paneb teiste 
autorite tekste lugema teise  
pilguga? 
Oi-oi, ikka palju olen heas mõttes 
teistelt šnitti võtnud! Mari Tarandi 
„Ajapildi sees” on nii taktitundeliselt 
kirjutatud raamat oma vennast, 
vanematest, perest, lähedastest … 
Samas pole teos kuiv ega väldi keerulisi 
teemasid. Madis Jürgen – ajakirjanik 
nagu minagi – kirjutab hoogsalt, 

lennukalt, puistab kirjeldusi nagu 
varrukast. Eeskujusid eluloo raamatute 
rindelt ei pea kaugelt otsima.

Kui suur töö on ühe elulooraamatu 
kirjutamine ja kui kaua see aega 
võtab?
Minu kogemus näitab, et elulooraamat 
sünnib nagu laps – mul on kõigi 
raamatutega läinud aega enam-vähem 
üheksa kuud. Idee võib varem valmis 
olla, aga esimesest intervjuust kuni 
send-nupule vajutamiseni, mis käsikirja 
toimetaja poole teele saadab, kulub 
kolmveerand aastat.
 Kuigi tuleb tunnistada, et mu 
raamatud on sündinud täiesti erinevalt. 
Ita Everi raamatu tarbeks rääkisin palju 
tema kaasteelistega ja tegin Ita endaga 
mitmeid pikki intervjuusid, mida ma 
teatud põhjustel ei salvestanud. Seega 
tuli palju meelde jätta ja oma märkmeid 
usaldada. 
 Kersti kirjasuutliku inimesena 
tõestas ennast suurepärase kaasautorina 
ja me kirjutasime raamatu kahasse. 
Protsess oli erakordselt huvitav ja 
õpetlik. Jaak Joala raamatu puhul 
aitasid mind Jaagu vanaema ja ema 
päevikud, sest laulja endaga ju enam 
rääkida ei saanud. Kindlasti on veel 
mõni moodus elulooraamatu koostami-
seks, loodan selle kunagi avastada.

Kas on kavas veel mõni raamat 
kirjutada? Kellest?
Praegu tundub mulle, et turg on 
küllastunud, aga pakkumisi tööle hakata 
tuleb iga natukese aja tagant. Praegu 
pole seda õiget tunnet veel peale tulnud 
nagu Ita, Kersti ja Jaagu puhul oli. 
Mõned raamatud – nagu näiteks Maria 
Klenskaja elulooraamat – sünnivad 
paberi asemel tele-ekraanil. Elu teeb 
oma korrektuuri.

Millised on teie hobid?
Kuna kultuur on mu töö, siis seda ei saa 
hobide alla liigitada. Aga mulle väga-
väga meeldib süstamatkadel käia ja 
looduses kulgeda, lõkke ääres jorutada. 
Eelmisel suvel pakkisime süsta isegi oma 
Ungari vizsla Pipa, kellele hakkas selline 
linnuriigi vaatlemise viis vägagi meel-
dima.

Millised on suveplaanid?
Suvel tahaks lõputult ujuda, isaga 
tennist mängida, viia lapselaps Lennart 
(4) esimest korda lennukiga sõitma. 
Vaadata paari suveetendust, käia 
automatkal Lõuna-Saksamaal ja elada 
Münchenis kaasa Euroopa tippkerge-
jõustikule. Ning võtta igal võimalikul 
juhul kaasa ja kätte raamat. 

Harry Hole, Kurt Wallander ja inspektor 
John Rebus. Kõik eraeluga pahuksis, 
veidi alkoholi ja minevikuga kimpus, aga 
nii vaimukad, teravad ja turvalised. Ka 
lood, mis kusagil alati lõõtsuvate 
kirdetuulte käes lahti hargnevad, on – 
natuke jube mõeldagi! – peaaegu elust 
enesest.
 Aga klassikalised detektiivid nagu 
Rex Stouti loodud Nero Wolfe või Sir 
Arthur Conan Doyle’i geniaalne Sherlock 
Holmes ei kao mu lugemislaualt 
loomulikult kunagi.

Kas mäletate esimest kohtumist 
Agatha Christie loominguga? 
Meenuvad menusarja „Mirabilia” 
kaaned lapsepõlvekodu raamaturiiulis ja 
vist oli see „Kümme väikest neegrit” või 
„Paddington 16.50”, mis Agatha Christie 
loomingust esimesena loetud sai. Ma ei 
oska ühtki tema raamatut teistele 
eelistada, sest nii andekat krimikirja-
nikku vaevalt enam kunagi sünnib. 
Tema detektiividest kuulub mu süda 
ikkagi Hercule Poirot’le. Näitleja David 
Sucheti roll selles pole mitte väike, sest 
kogu maailma jaoks on Hercule ikka ja 
alati Sucheti nägu.

Kui palju te raamatuid loete? 
Viimase aja elamused?
Ma tahaksin palju-palju rohkem jõuda. 
Tööpäevad lihtsalt kaovad käest, aga iga 
reis tähendab mulle boonusena ka 
süllesadanud võimalust raudteejaamas 
või lennukis häirimatult raamatut 
lugeda. Õhtuti voodis või suvel ranna-
liival on kindlasti parimad võimalused, 
aga häirivalt palju jääb lugemata ja see 
võlg iseenda ees aina kasvab.
 Viimase aja elamustest on suurimad 
Maarja Unduski „Heleda mõtte laast”, 
mis on kirjutatud ema Ellen Niidust, aga 
läbi põimitud Eesti kultuuriloo ja Elleni 
luuletustega. „Ööülikooli” sarjast ilmus 
äsja Jaan Tootseni toimetatud „Olemise 
mõnu”, kus Fred Jüssi mõtteid serveeri-
takse omas mahlas ja rohkemgi veel. 
Contra läti keelest tõlgitud Andris 
Akmentiņši „Õpetajad” oli ka elamus, 
kusjuures tuletas valusalt meelde, et 
naabrite kirjandusest võiks hoopis 
rohkem teada.

Kas keegi annab lugemissoovitusi või 
valite raamatu ise? 
Lugemissoovitustega on äärmiselt 
lihtne, sest teen juba mitmendat aastat 
kultuurisaadet „OP” ja mulle 
autoriteetsed ning vaataja poolt 
armastatud kirjanikud ja kriitikud 
käivad iga nädal saates esinemas. Sageli 
küsime lugemissoovitusi ka teiste 
kultuurialade esindajatelt: alles hiljuti 
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Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Randviir 
272 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 54759

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

SELTSIDAAM
Minu erakordne elu trooni varjus 
Anne Glenconner

Neis ühtaegu lõbusates ja traagilistes mälestustes kirjeldab Lady Glenconner 
oma kaasaegse Briti kõrgaadli eluolu. Juba lapsepõlvest saadik seotud 
kuningliku perekonnaga, oli ta hiljem mitukümmend aastat printsess 
Margareti seltsidaam kuni viimase surmani 2002. aastal.
 Ehkki tollase Leicesteri krahvi esimene laps, ei saanud Anne seaduste järgi 
pärida oma isa hiigelvaldusi. Emalt päritud tarmukus ja hea huumorimeel 
aitasid tal elus hakkama saada. Abiellu astus ta ülirikka, kuid vaimselt tasa-
kaalutu Colin Tennanti ehk Lord Glenconneriga, kellega ta sai viis last. Paraku 
surid kaks poega noorelt, üks heroiini pikaajalisest tarvitamisest tingitud 
haigustesse ja teine aidsi. Abielu kestis vahelduva eduga 54 aastat. Tänapäeval 
on Colin Tennanti diagnoosiks pakutud bipolaarset häiret, tollal aga tuli 
pere konnal mehe tuju- ja märatsushood lihtsalt ära kannatada. Viimaseks 
hoobiks oli Tennanti testament, kus ta jättis kogu vara oma kirjaoskamatule 
koduabilisele, kes hoolitses nii lordi kui tema elevandi eest.
 Põnevalt on kirjeldatud Lady Glenconneri maailmareise koos printsess Mar-
garetiga, kes paljudel juhtudel esindas kuningannat. Luksuslikud tingimused ei 
välistanud alati ebameeldivaid ootamatusi, olgu näiteks juhtum, kui printsess 
Margaret pidi ühe riigi kuninga rinda kinnitama medali, kuningas aga ilmus 
välja palja ülakehaga, ainsaks katteks niudevöö. Selliseid lugusid on raamatus 
küllaga, ja kõik elust enesest.

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

25.90

The Timesi  
aasta parim  
mälestusteraamat

„Võtab sõnatuks.” – Sunday Times

„Jahmatama panev.” – India Knight

„Lady Glenconneri elulugu on kombinatsioon 
kuninglikust maagiast, isiklikust tragöödiast ja 
trotslikust ellujäämisvõitlusest. Huumori, julguse ja 
imetlusväärse tasakaalukusega jutustab ta lõpuks ometi 
meile oma ainulaadselt põnevast elust.” – Tina Brown

Uhked hetked, kui me kuninganna kannul protsessioonis läbi Abbey 
liigume. Mina olen paremalt teine.

Printsess Margaret ja Lady Glenconner.
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KLUBI SOOVITAB
ÜRGEMA NEEDUS ja teisi jutte 
loodusest ning inimesest
Raivo Mänd
Ligikaudu miljard aastat tagasi juhtus tollaste algeliste elusolendite maailmas 
midagi, mis andis nende järeltulijatele tohutu eelise, aidates kaasa tänase 
hämmastava elurikkuse kujunemisele. See midagi oli sugulise sigimise tekkimine 
ja sugupoolteks eristumine. Kuid hea asjaga kaasnes ka hind. Seda hinda võib 
võrrelda iidse needusega, mis tollest kaugest ajast peale enamiku liikide, ka 
inimese eri sugupooltel lasub ja mis muudab need oma väljanägemiselt ja 
käitumiselt erinevaiks ning samal ajal üksteisest lahutamatuiks.
 Raamat räägibki suuresti sellest, miks ja kuidas selle needuse pitser täna
päevastegi elusolendite ning sügava alateadvuse kaudu ka meie, inimeste, 
igapäevast käitumist ja otsustusi mõjutab ja konflikte põhjustab. Seda tõsist 
teemat käsitleb autor värvikas, kaasakiskuvas ja kõigile arusaadavas vormis.
Raamatu autor on Tartu ülikooli professor, rahvusvaheliselt tuntud loodus
teadlane, kes kogu elu on uurinud loomariigi sigimiskäitumist ja õpetanud 
üliõpilastele elusolendite, sealhulgas ka inimeste käitumise bioloogilisi aluseid.
Illustreerinud Urmas Nemvalts

Kirjastus Varrak 
224 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 53912

OLEN VIHANE ja mul on selleks õigus
Kuidas saab ema leppida oma tunnetega ja leida neist tuge
Lidia Parhitko
Ema olla pole kerge, sest kõrvuti armastuse ja õrnusega võivad emad kogeda 
väsimust, viha ning ärritust, seejärel aga oma „ebaõigete” sõnade ja emotsioonide 
pärast süütunnet. See raamat juhib teid iseendaga tutvumise ja oma varjatud tunnete 
mõistmise kaudu konkreetsete võtete ja praktikateni, tänu millele tulete toime 
igapäevaste raskustega laste kasvatamisel. Aidake esmalt ennast ja seejärel last!

RAAMATUST SAATE TEADA:
• kuidas õigesti reageerida tugevatele tunnetele,
• kuidas väljendada oma pahameelt ilma negatiivsete tagajärgedeta lapsele,
• millised „tumedad” küljed on igas emas ning kuidas neid enda ja lapse heaks kasutada,
• kuidas õigesti reageerida lapse teravatele tunnetele ja mitte ärrituda,
• kuidas väljuda vihasüütunde keerisest ja õppida endaga leppima.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Viivi Verrev 
272 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 54797

LAHINGUMAASTIK 
Lapsena Teises maailmasõjas
Andres Tarand
Rohkete fotodega „Lahingumaastik” võtab kokku minu esivanemate elu lahingu
paigad alates Paul Johanseni poolt oletatud ristisõja suurlahingust harjulaste
järvalaste ja taani sõdalaste vahel. See toimus samas paigas kus üheksa sajandit 
hiljem Teise maailmasõja käigus PeningiKiviloo lahing (august 1941), milles olen 
ennast ülendanud rindereporteriks, ehk küll reportaaž koosneb vaid seitsmest sõnast. 
Selles lahingus oleks vaenupooltel äärepealt kokku põrganud mu isa ja onu ja hukkus 
mu vanaema kodutalus hävituspataljoni ülem Mihhail Pasternak.
 Muidugi mahub nende kahe ajamärgi vahele terve rida lahinguid, nagu Liivimaa 
sõdade aegne suur vene sõjalaager Jõelähtmes ja Peeter I käsk kindral Šeremetjevile 
„Rüüstata!” või Juuru ja Anija meeste mäss HarjuJaani kihelkonnas Mahtra mõisas. 
Uue aja algust markeerisid 1905. aasta rahutused, millest mu vanaisad ei võtnud osa 
mõisapõletajatena, küll aga streikijatena. Ka Vabadussõda jõudis Kõrvemaa metsadest 
kaunis lähedale nii HarjuJaani kui Juuru kihelkonnale.

Kirjastus Varrak 
208 lk, kõva köide, 160 × 210 mm
KOOD 51079

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90
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Mida võiks 40. eluaastates lastetu naine oma eluga peale 
hakata? Istuda lennukisse ja rännata ajalooliste naiste – 
kartmatute maadeuurijate, andekate kirjanike ja kirglike 
kunstnike radadel.
 Tulusast ametist loobunud ja korteri maha müünud Mia 
sõidab Aafrikasse, et oma silmaga näha, kuidas seal sada 
aastat tagasi elas Taani kirjanik, paruness ja kohvifarmer 
Karen Blixen. Jaapanist otsib Mia abi depressiooni vastu ja 
loodab kohata maailmakuulsat kunstnikku Yayoi Kusamat. 
Firenzes köidavad ta meeli unustuse hõlma vajunud renes-
sansiaegsed naiskunstnikud. „Naised, kellest ma öösiti mõt-
len” on osalt reisikiri ja osalt elulooraamat: Kankimäki klaar 
proosa kirjeldab isepäiseid minevikunaisi, kes pole end lask-
nud heidutada ühiskondlikest reeglitest ja ootusest, ning 
viib lugeja koos nendega ümbermaailmareisile.

Ukrainas Donbassis käib mitmendat aastat sõda, mille mõte 
on peategelasele Sergeitšile uduseks jäänud. Sergeitš ja tema 
lapsepõlvevaenlane Paška, mõlemad rahvuselt venelased, on 
ainsad elanikud külas, kust kõik on põgenenud, hukatud või 
teadmata kadunud. Küla, kus pole elektrit ega poodi, ja kus aeg-
ajalt kõlavad plahvatused, jääb nn halli tsooni. Üldse on värvid 
elust kadunud ning kõik tundub hall. Kui Sergeitš hoiab pigem 
ukrainlaste poole, siis Paška mehkeldab venelastega. Sergeitši 
hoiavad elus tema mesilased, kelle eest ta peab hoolitsema, 
sest nemad ‒ nagu kogu loodus ‒ on targemad kui inimesed. 
Kuid ühel hetkel tunduvad ka mesilased kuidagi teistsugused. 
Mesilaste heaolu nimel sõidab ta oma tarudega suveks Krimmi, 
kus ka tatarlaste elu on kibedaks tehtud. Sergeitši mõtisklused 
ja meenutused aitavad mõista, mis Ukrainas alates 2014. aastast 
toimub.

Kui suure stressiga maadlev Leena tööl ühe tähtsa ettekande 
tuksi keerab ja paariks kuuks palgalisele puhkusele saadetakse, 
põgeneb ta kaugesse külla vanaema Eileeni juurde. Eileen, kes 
saab peagi kaheksakümmend, on hiljuti üksi jäänud. Ta sooviks 
leida uue armastuse, kuid tema kodukandis ei ole selleks sobi-
likke härrasmehi. Kui Leena vanaema murest teada saab, teeb ta 
ettepaneku kaheks kuuks kohad vahetada: Eileen elagu Londo-
nis ja otsigu armastust sealt, kus poissmeeste põuda pole, Leena 
aga võtab enda kanda vanaema kohustused kevadpidustus-
teks valmistuvas Inglise külakeses. Kuid klatšihimulised naabrid 
ja keerukad peresuhted maal ning trendikad Londoni korteri-
kaaslased ja päriselust internetti kolinud tutvumisvõimalused 
suurlinnas teevad teineteise nahka pugemise raskemaks, kui 
kumbki arvata oskas.
 Beth O’Leary teosed on jõudnud The Sunday Timesi 
bestsellerite nimekirja ja neid on tõlgitud rohkem kui 30 keelde. 

VAHETUS
Beth O’Leary

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Evelin Banhard 
352 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 54537 TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

NAISED, 
KELLEST 
MA ÖÖSITI 
MÕTLEN
Mia Kankimäki

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

KOOD 48369

HALLID 
MESILASED*
Andrei Kurkov

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Mait Eelrand 
372 lk, kõva köide 
143 × 215 mm

KOOD 172223
TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

23.90

Elin Cullhedi romaan „Eufooria” on fiktsioon Ameerika 
luuletaja ja kirjaniku Sylvia Plathi elu viimasest aastast. 
Selles on armastust oma laste vastu, igatsust kirjutamise 
järele ja frustratsiooni abikaasa Ted Hughesi suutmatuse 
üle jagada vastutust lapsevanema, abikaasa, loojana. Elin 
Cullhedi Sylvia Plath on õrn ja tundlik, aga ka tujukas ja 
provotseeriv isiksus: depressiivne, ülemeelik, armukade, 
suureline. Autor on tema elu kokku luuletades ühtaegu 
lugupidav ja hoolimatu. Ta leiab keele, milles vahelduvad 
poeesia ja armutu konkreetsus, ta maalib kauneid pilte ja 
virutab need siis põrandale puruks. Elujaatavalt ja samas 
raevukalt kirjeldab ta geniaalse luuletaja siseheitlusi ema- 
ja kirjanikurolli vahel olukorras, kus mees seab omaenda 
kirjanikukarjääri pidevalt naise omast ettepoole. Elin 
Cullhedi meisterliku romaani „Eufooria” kaudu leiab 
kultuskirjanik koha meie ajas.

EUFOORIA
Romaan Sylvia 
Plathist

Elin Cullhed

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maarja Aaloe 
312 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 54599 TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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Eduka Melbourne’i firma töötajad saadetakse matkale 
Giralangi mäestiku metsapadrikusse, Austraalia bushland’i, 
et parandada töösuhteid ja end paremini tundma õppida. 
Matkale läheb eraldi gruppidena viis meest ja viis naist, üks 
naistest jääb aga metsikus ümbruses kaotsi.
 Kadumist asub uurima föderaalpolitseinik Aaron Falk 
koos oma partneri Carmeniga, sest kaotsiläinud naine varus-
tas politseid kompromiteerivate dokumentidega firma tege-
vuse kohta ja need dokumendid on vaja kätte saada. Uurimise 
käigus avanevad põnevas keerukuses matkajate omavaheli-
sed suhted ning Aaron Falki minevikupainajad.

Beth polnud kindel, kas teised seda tundsid, kuid ennist 
oli ta tajunud õhustikus mingeid õhkõrnu muutusi. Midagi 
madalat ja ürgset, peaaegu primitiivset, nii et tükike 
rääsunud juustuvõileiba oli võitlust vääriv võit.

Täielik Sherlock Holmesi lugude kogumik kahes köites.  
Esimene köide sisaldab järgmised lood: Etüüd punases;  
Nelja märk; Sherlock Holmesi seiklused; Sherlock Holmesi 
memuaarid; Baskerville´ide koer.
 Arthur Conan Doyle´i kunagi oma lõbuks ja palgatöö lisaks 
kirjutatud lood on tänapäeval klassikaks saanud ja tõlgitud 
terves maailmas. Tema kangelased Sherlock Holmes ja doktor 
Watson on paljudele lugejatele sedavõrd omaseks saanud, et 
Holmesi nimele tuleb veel praegugi kirju, kus talt palutakse abi 
ühe või teise juhtumi lahendamisel. Nii Ameerika Ühendriikides 
kui ka Suurbritannias tegutsevad Sherlock Holmesi ühingud, 
mille liikmed püüavad oma iidoli riietumisstiili jäljendada 
ja uurivad põhjalikult kõigi kirjeldatud juhtumite tagamaid. 
Käesolevas raamatus püüame anda ühtede kaante vahel poole 
Sherlock Holmesi kuulsatest juhtumitest.

Kõnekäänd ütleb, et veri on paksem kui vesi. Kui juttu on aga 
vanatädi Rosast, jääb eradetektiiv V. I. Warshawski kõhklevale 
seisukohale. Kui vana naine vajab abi, tõttab V. I. talle siiski appi.
Kui Rosa tööandja Püha Alberti klooster otsustab kingitud 
aktsiad hoone renoveerimise rahastamiseks maha müüa, ilmneb, 
et tegemist on võltsitud väärtpaberitega. Kahtluse alla sattunud 
Rosa soovib oma nime puhtaks pesta. Tundub lihtne ülesanne, 
või vähemalt nii V. I. esmalt arvab, kuni kunagine armuke toob 
talle uurimiseks müstilise ja vanatädi Rosa probleemiga põimuva 
juhtumi.
 Sügavale skandaali kaevunud V. I. põrkab aga vastu 
ootamatut takistust. Keegi soovib sundida teda uurimist 
lõpetama, on valmis teda selle nimel ka isiklikult ründama 
ning ei piirdu ainult sellega. Ilmsiks tulnud korruptsiooni jäljed 
viivad tema enda perekonna ja vaikse kloostri juurest Chicago 
kurikuulsa perekonna ja kiriku kõrgete esindajateni.

TAPMIS-
KÄSUD 
V. I. Warshawski uus juhtum
Sara Paretsky

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tarmo Vaarpuu 
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55329
TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

19.90

LOODUSE 
JÕUD
Jane Harper

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kersti Unt 
344 lk, pehme köide 
145 × 200 mm

KOOD 54681

SHERLOCK 
HOLMESI 
LOOD I
Arthur Conan 
Doyle

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Agu Tann, Ester 
Heinaste, Krista Kaer,  
Villem Pedajas 
600 lk, kõva köide 
Kordustrükk 
170 × 240 mm

KOOD 7275

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

22.90

Üksikust telgist Oslo haljasalal leitakse rinnuni maasse 
kaevatud naise laip. Ta on kividega surnuks loobitud, tema 
seljal on piitsaarmid ja tema käsi on maha raiutud.
Ajakirjanik Henning Juul on kaks aastat töölt eemal olnud. 
Vaevalt tööle naasnud, saab ta ülesandeks seda räiget 
lugu kajastada. Õige pea leiab politsei kahtlusaluse, ent 
Juul saab kiiresti aimu, et kogu asi on palju keerulisem. 
Vastuseid jahtides satub ta julmade jõudude tähelepanu 
alla. Kui aset leiab uus mõrv, on Juulile selge, et ta peab 
tõe jälile jõudma enne, kui hävitatakse veel enam elusid. 
Tema enda oma kaasa arvatud.
 Thomas Enger (snd 1973) töötas varem ajakirjanikuna. 
„Varjusurm” on tema debüütromaan, mis ilmus 2010. 
aastal. Eesti keeles on Engerilt varem ilmunud teise kuulsa 
Norra krimikirjaniku Jørn Lier Horstiga kahasse kirjutatud 
„Nullpunkt”, „Suitsukate” ja „Kreenis”. 

VARJU-
SURM
Thomas Enger

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Annika Kupits 
384 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 54650
TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90
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LASTELE 

ALFI TULEB APPI
Shirley Hughes
Alfi on elevil, sest ta on kutsutud 
Bernardi sünnipäevapeole, ent 
ka pisut murelik, et sinna tuleb 
minna emata. Sellest hoolimata 
on Alfil peol nii tore, et tal pole 
isegi oma vana tekijuppi lohu-
tuseks tarvis – ja ta leiab peale-
kauba uue sõbragi! Loe, kuidas 
Alfi oma arglikkusest võitu saab ja 
on peol kõige abivalmim külaline.
 Maailma lastekirjanduse 
klassikasse kuuluvatest Alfi-
lugudest on eesti keeles varem 
ilmunud „Alfi jalad”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Laidoner 
32 lk, pehme köide, 250 × 250 mm
KOOD 55183

KLUBIHIND

10.90

TAVAHIND 
13.90

OPERATSIOON TSIRKUS
Detektiivibüroo nr 2
Hans Jørgen Sandnes,  
Jørn Lier Horst
Elvestadi tuleb Tsirkus Mantovani. 
Publiku kohale meelitamiseks 
korraldab tsirkus läbi linna rong-
käigu, kus marsivad žonglöörid, 
klounid, akrobaadid, ahelapurus-
taja ja maailma tugevaim mees. 
Aga samal ajal, kui rahvas on 
lummatud köietantsija Kartmatu 
Fiona etteastest, murtakse sisse 
vanaisa Franzu majja ja varasta-
takse sealt väärtuslik ese. Tuleb 
välja, et see ei ole esimene kord, 
kus tsirkusega seoses toimub 
kummalisi asju.
 
Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming 
104 lk, kõva köide, 148 × 205 mm
KOOD 54735

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
17.90

    

VANIM TÜTAR JA LOHE
Robyn Laider

Mida sa teeksid, kui lohe sinu perekonna varastaks? Üks väike tüdruk 
peab kiiresti tegutsema, et oma lähedased päästa. Kuidas tüdruk lohe 
üle kavaldab, kes teda aitab ja mida ta sellest kõigest õpib?

ROBYN LAIDER (snd 1985) on Kanada-Eesti päritolu. Tema vanavanemad 
põgenesid II maailmasõja ajal Kanadasse. Ta on alati olnud huvitatud 
eesti keelest ja kultuurist. 2015. aastal kolis Robyn Eestisse ning elas ja 
õppis siin viis aastat. Kuigi Robyn elab praegu Kanadas, ei ole ta maha 
matnud mõtet tagasi tulla.

HÄRRA MARU MUSTIKAPOOD
Piret Jaaks 
Saage tuttavaks, see on väike ja väga eriline poiss nimega Maru. Juba kuue-
aastasena on ta lugenud läbi enamiku raamatuid vanaema raamaturiiulis, 
armastab üle kõige koomikseid joonistada ning on suur Jaapani fänn, sest just 
seal riigis töötab tema isa. Maru loodab väga, et isa võtab ta Jaapanisse kaasa, 
kuid selle asemel saadetakse ta hoopis suure õega lastelaagrisse. Mis edasi 
juhtub ja kuidas Maru oma erilisuse enda tugevuseks pöörab, saab juba lugeda 
raamatust.„Härra Maru mustikapood” on südamlik lasteraamat, mis õpetab oma 
erilisust aktsepteerima ja seda oma 
tugevusena nägema.

PIRET JAAKS on näitekirjanik ja populaar-
sete lasteraamatute „Emme draakon” 
ja „Kadunud soki saladus” autor. Tema 
lastenäidendeid on lavastatud nii Eesti 
Noorsooteatris kui ka Piip ja Tuut teatris.
 JOONAS SILDRE on illustraator, 
graafik ja koomiksikunstnik. Ta on lisaks 
sellele raamatule illustreerinud arvukalt 
teisigi lasteraamatuid ja on graafilise 
romaani Arvo Pärdist „Kahe heli vahel” 
autor. 

Kirjastus Varrak 
56 lk, kõva köide 
210 × 200 mm 
Illustreerinud Joonas Sildre

KOOD 55275

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

13.90
45

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer 
32 lk, kõva köide, 264 × 154 mm 
Illustreerinud Piret Mildeberg

KOOD 54742

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

11.90
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HARRY POTTER

TELLI ETTE JUBA NÜÜD,  
siis saad raamatu kindlasti esimeste seas 
kätte ja pealegi soodsamalt! Ettetellimine 
toimub veebis varrak.ee/raamatuklubi
Raamat ilmub oktoobris!

Kooliaasta jooksul tuleb täita kolm ülesannet ning need panevad 
eestvõitlejad proovile paljudel eri viisidel – nende vilumuse võlu-
kunstis – nende julguse – nende järelduste tegemise oskuse – ja 
muidugi nende võime tulla toime hädaohuga.

Alates hetkest, mil lendluudpalli maailmameistrivõistluste kohal 
taevas hõõgub Must Märk, jälitab oht Harry Potterit. Kui Tulepeeker 
valib ta esindama Sigatüüka kooli legendaarsel Kolmevõluriturniiril, 
pannakse Harry proovile nii võlukunstioskusi kui ka julgust nõudva-
tes katsumustes, mis oleksid rasked isegi kõige erakordsematele 
võluritele – esimene neist seab ta vastamisi raevuka Ungari sarv-
sabaga. Harryle on see võistlus aga palju kurjakuulutavama jõukatsu-
mise sissejuhatus. Little Hangletoni udus, kus asuvad Tom Riddle’i 
esivanemate hauad, on esile kerkimas kõige mustem maagia …
 Unikaalse kunstimaagiaga manab Kate Greenaway medali võitja 
Jim Kay esile vapustavad stseenid ja lemmiktegelased – Hullsilm 
Moody, Viktor Krumi, Rita Skeeteri ja paljud teised – kui Beauxba-
tons, Durmstrang ja Sigatüügas võitlevad Kolmevõluri karika eest 
selles J.K. Rowlingi armastatud raamatu sarja imelises illustreeritud 
väljaandes.

HARRY POTTER  
JA TULEPEEKER
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer ja  
Krista Kaer 
464 lk, kõva köide 
230 × 270 mm

KOOD 54230

ETTE- 
TELLIMISHIND

26.90

TAVAHIND 
34.90

HARRY 
POTTER JA 
TARKADE KIVI
Illustreeritud  
väljaanne
J.K. Rowling

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer 
247 lk, kõva köide 
230 × 270 mm

KOOD 346525

HARRY 
POTTER JA 
SALADUSTE 
KAMBER
Illustreeritud 
väljaanne
J.K. Rowling

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa 
Kaer ja Krista Kaer 
272 lk, kõva köide 
230 × 270 mm

KOOD 48550

HARRY 
POTTER JA 
AZKABANI 
VANG
Illustreeritud  
väljaanne
J.K. Rowling

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kaisa Kaer 
ja Krista Kaer 
328 lk, kõva köide 
230 × 270 mm

KOOD 51666
KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
29.90

„Mulle meeldib Jim Kay tõlgendus 
Harry Potteri maailmast ning see 
on mulle suureks auks ja ma olen 
selle eest tänulik, et ta jätkuvasti 
oma annet sellele pühendab.” 

– J.K. ROWLING
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MITMESUGUST

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

LASTE ASTROLOOGILINE 
ISELOOM*
Vanemate ja laste 
sobivushoroskoop
See raamat vaatleb vanemate ja laste 
vahelisi suhteid astroloogia vaatevinklist 
ning on mõeldud abivahendiks nende-
vahelise silla loomisel. Paljud esimesel 
pilgul keerulistena näivad kasvatus- või 
suhtlusprobleemid võivad muutuda 
tunduvalt lihtsamaks, kui vanemad 
tunnevad ära lapse isikupärase 
astroloogiliselt kujunenud iseloomu, 
seda mõistavad ja, mis kõige tähtsam,  
ka tunnustavad.

Kirjastus Odamees 
144 lk, pehme köide, 140 × 200 mm

KOOD 632475

MEIE IMMUUNSÜSTEEM*
Kuidas see sissetungijatega võitleb 
ja millist tuge meilt vajab
Hendrik Streeck

Dr Streeck selgitab lihtsal, ent 
teaduspõhisel viisil immuunsüsteemi 
olemust. Muu hulgas tuleb juttu 
immuuntolerantsusest, soolestiku 
kapriisidest, süüfilisest ja AIDSist, 
malaariast, jalaseenest, allergiatest, 
autoimmuunhaigustest, kasvajatest, 
antibiootikumidest, vaktsiinidest, aga 
õnneks ka talupoja tarkusest, mis teeb 
meie streikiva immuunsusega teinekord 
suisa imesid.

Kirjastus Äripäev 
Tõlkinud Anu Wintschalek 
208 lk, kõva köide, 148 × 210 mm

KOOD 35728

ZELENSKÕI*
Ootamatu kangelane Ukrainast, 
kes astus Putinile vastu ja ühendas 
maailma
Andrew L. Urban ja Chris McLeod

Kaasahaarav lugu selle huvitava ja 
omapärase riigijuhi elust kirjeldab 
Zelenskõi lapsepõlve, perekondlikku 
tausta ja hämmastavat elukäiku, 
mille kestel telekoomikust sai Ukraina 
esimene juudi soost president. Ta on 
suutnud innustada ja ühte koondada nii 
oma kaasmaalasi kui kogu maailma ning 
vaevalt on keegi sellest üllatunum kui 
just Vladimir Putin.

Kirjastus Paradiis 
Tõlkinud Lauri Liiders 
192 lk, pehme köide, 140 × 205 mm

KOOD 979006

33 KÜSIMUST JA VASTUST 
UKRAINA KOHTA*
Heinike Heinsoo

Ukraina on Eestist vaid päevase 
autosõidu kaugusel ja paljud meist 
on seal käinud. Seetõttu on kerge 
tekkima pettekujutelm, et teame 
sellest riigist palju. Tegemist on aga 
väga suure ja eripalgelise maaga, kus 
elab enam kui 40-miljoniline, pika ning 
värvika aja- ja kultuurilooga rahvas. 
Maa ja rahvas, kes võivad igal sammul 
üllatada millegi uue ja ootamatuga  –  
ja ongi nüüd üllatanud ning 
vaimustanud pea kogu maailma.

Kirjastus Argo 
64 lk, pehme köide 
165 × 240 mm

KOOD 688975

KLUBIHIND

35.90

TAVAHIND 
41.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

10.50

TAVAHIND 
11.90

PARIMAD PÜSILILLED 
EESTIMAA AEDADESSE*
Katrin Uurman

Püsikute välimus – suurus, kasvukuju, 
õite ja lehtede värvus pakub erinevaid 
võimalusi aia rajamisel ja kujundamisel. 
Püsilillede ning nende sortide valik on 
aja jooksul tohutult suurenenud. Igaüks 
leiab endale sobivaid taimi, olenemata 
nende kasvukohast, nii maale kui linna. 
Selles raamatus on palju praktilisi 
tarkusi ja soovitusi püsikute valimiseks 
ja hooldamiseks nii, et need pakuksid su 
aias rõõmu pikki aastaid. 

Kirjastus Pegasus 
192 lk, pehme köide, 168 × 220 mm

KOOD 161883

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

MOODSAD ITOH-POJENGID*
Marika Vartla 

Marika Vartla perel kasvab Mädapea 
mõisa pojengide kollektsioonaias 1800 
erinevat pojengisorti ja looduslikku liiki. 
Neist 80 on Itoh-pojengid. Marika Vartla 
raamat ongi pühendatud noorimale 
pojengirühmale Itoh-pojengidele. Ta 
kirjutab oma kollektsiooni sünnist, 
Itoh-pojengide keerukast aretusloost ja 
õpetab nende eest hoolt kandma. Lisaks 
on raamatus pildi ja kirjeldusega ka 
umbes 200 sordi tutvustus.

Kirjastus Hea Lugu 
240 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 702062

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
27.90



13SUUR EESTI RAAMATUKLUBITärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee.

MITMESUGUST

SIBERISSE, VABATAHTLIKULT*
Peeter Vähi 

Kohtumised šamaanide ja buda-
munkadega, osalemised spirituaalsetes 
riitustes, kulgemine GULAGi surma-
laagrite radadel, vahistamine viisarežiimi 
rikkumise eest, intervjuu Siberi Jeesus 
Kristusega enne tema vangistamist, sat-
tumine üleujutuse meelevalda, suuna-
taju kaotamine taigas – need on vaid 
üksikud seigad, mis hoiavad ülal pinget 
ja põnevust. Olukirjeldustega kaasnevad 
autori kommentaarid ja rikkalik foto-
materjal. 

Kirjastus Pegasus 
208 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 161876

AMMUU*
Heelia Sillamaa

„Ammuu” toob lugejateni ühe 
tõestisündinud armastusloo. Kahest 
võõrast – kangest mulgist ja jäärapäisest 
hiidlasest, kellele andis saatus vaid 
kümme kuud, et luua tiim, kes suudaks 
üksmeelselt hoolitseda uue elu eest. 
See raamat kirjeldab mitmeid kaotusi 
ja hirme. Eelkõige on see aga üks 
südamlik lugu noorest perest, kes 
jõuab hoolimata künklikust rajast oma 
kauaoodatud õnneliku lõpu alguseni.

Kirjastus Ammuu 
170 lk, pehme köide 
147 × 210 mm

KOOD 411322

ÕNNELIKU INIMESE SÄRK
Eesti rahvajutud
Piret Päär

Sellest raamatust leiad kimbukese eesti 
rahvajutte. Mõned neist on kindlasti 
tuttavamad, mõned aga hoopis 
kuulmata-lugemata. See on kogu pere 
raamat, kus on lugusid väikestele 
ja suurtele, emadele ja isadele, 
vanavanematele ja õpetajatele. Või on 
hoopis nii, et igas jutus endas on juba 
midagi lapsele-täiskasvanule, naisele-
mehele, kerjusele-kuningale. Piret Päär 
on vabakutseline jutuvestja. 

Kirjastus Varrak 
196 lk, kõva köide, 145 × 190 mm 
Kordustrükk 
Illustreerinud Katrin Erlich

KOOD 51000

TALLINNA MÕISAD JA 
MÕISAKESED*
Alo Särg 

Mõnda suurt ja kuulsat Tallinna mõisat 
nagu Kadriorg ja Glehni loss teab igaüks, 
aga väiksemaid nende seast ei pruugi 
me praegu enam äragi tunda. Osa 
neist on saanud uue ilme või jäänud 
tänapäevase hoonestuse alla. See 
raamat tutvustab ohtra pildimaterjali 
saatel neid kõiki. Sirvimist ja uurimist 
hõlbustavad raamatusse lisatud täpsed 
asukohad ja üksikasjalikud kaardid, 
samuti mõisamaade omaaegsed 
plaanid.

Kirjastus Argo 
208 lk, kõva köide, 170 × 245 mm

KOOD 704004

EUROOPLASED*
Kolm elu ja kosmopoliitse kultuuri 
sünd
Orlando Figes 

Figes uurib dokumentide, kirjade ja 
arhiivimaterjali põhjal kunsti ja kapitali 
suhteid, mis 19. sajandil kultuuri-
vahetuse võimalikuks tegid. Raamatu 
keskmes on suhtekolmnurk: vene 
kirjanik Ivan Turgenev; hispaania 
primadonna Pauline Viardot ja tema 
abikaasa Louis Viardot, kunstikriitik, 
teatrijuht ja aktiivne vabariiklane. 
Turgenev ja Viardot’d toimisid 
omamoodi Euroopa kultuurivahetuse 
saadikutena.

Kirjastus Postimees 
Tõlkinud Kristiina Raudsepp 
520 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 667941

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

34.90

TAVAHIND 
39.90

REGIO EESTI TEEDEATLAS* 
2022

Atlases on: • u 5000 huviväärsuse 
tutvustust eesti ja inglise keeles. • 1300 
looduslikku vaatamisväärsust, 700 
mõisat, 500 muuseumi, meistrikoda ja 
teemaparki, 500 loodus- ja matkarada, 
400 kirikut ja pühakoda. • Lennujaamade, 
sadamate ja bussijaamade info. • Eesti 
linnade vaheline kilomeetrimaatriks. • 
Eesti ülevaatekaart ja Eesti halduskaart. • 
Nimeloend. • Legend neljas keeles: eesti, 
inglise, vene, soome. Mõõtkava 1 : 100 000

Kirjastus Regio 
Atlas 96 lk, reisijuht 144 lk, pehme köide 
150 × 300 mm, avatult 300 × 300 mm

KOOD 820020

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
28.90
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Rahvusvaheliselt tuntud eesti 
loodusteadlane, kes uurib elusolendite, 
sealhulgas ka inimeste sigimiskäitumist.

2. Sooduspakkumises olev Varraku 
ajaviiteromaan „Sitsiilia ...”.

3. Piret Jaaksi uus vahva lasteraamat 
„Härra Maru ...”.

4. Norra krimikirjaniku Thomas Engeri 
romaan.

5. Põnevikele, müsteeriumidele 
ja krimilugudele pühendunud 
professionaalne teater.

6. Üks Agatha Christie lugudes 
tegutsevatest detektiividest.

7. Eripakkumises olev tegelusraamat.
8. Klubiraamatus leiduv Agatha Christie 

jutt, mis pole varem eesti keeles 
ilmunud.

9. Briti kõrgaadli ja kuningakoja  
elust rääkiv biograafia.

10. Andrei Kurkovi romaan, mis aitab 
mõista, mis Ukrainas alates 2014. aastast 
toimub.

11. Jane Harperi uus põnevusromaan.
.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 22. juuliks 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. 

SOODSAT SUVELUGEMIST

PEAKÜTID
Jo Nesbø 

224 lk, pehme köide

KOOD 48826

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
22.30

TÕELISED MÕRVAD
Aurora Teagardeni  
müsteeriumid 1
Charlaine Harris 
Elu põnevamaks tegemiseks 
on Lawrencetoni väikelinna 
elanikud organiseerinud 
Tõeliste Mõrvade Klubi, mille 
liige on ka raamatukoguhoidja 
Aurora Teagarden. Klubis 
analüüsitakse kunagi tegeli-
kult toimunud mõrvu ja nende 
uurimist. Siis aga tapetakse 
klubi üks liige just samamoodi, 
nagu on sooritatud kuritegu, 
mida nad järgmiseks arutama 
pidid hakkama. 

224 lk, pehme köide

KOOD 52304

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.90 SÜDAMEMURDJA

Geir Tangen

376 lk, pehme köide

KOOD 45542

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
23.20

SITSIILIA LÕVID
Floriote perekonna saaga
Stefania Auci 

432 lk, kõva köide

KOOD 52458

AITÄH, MONSIEUR 
DIOR
Agnès Gabriel

288 lk, kõva köide

KOOD 51727

PELGUPAIK
Sheila O´Flanagan 

288 lk, pehme köide

KOOD 48116

UNISTUSTE 
RAAMATUPOOD
Katarina Bivald 

376 lk, kõva köide

KOOD 49557

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.00

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
26.00

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
E-R 10.00-18.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID
ÄRA  

UNUSTA!
Viimane  

äraütlemise päev on  
22. juuli

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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KALASTAJA ABC
Hanno Kask
Raamatus räägitakse 
populaarsematest püügi-
kaladest, kalastus kohtadest ja 
kalastusviisidest. Siit leiab hulga 
autori tähelepanekuid ja nippe 
konkreetsete kalastusviiside ja 
kalade püügi kohta. Raamat on 
illustreeritud rohkete fotodega.

Kirjastus Varrak 
176 lk, pehme köide 
140 × 210 mm
KOOD 44019

 
ERIPAKKUMINE

LASTE MÄNGUD
Charlotte Morin

Sellest raamatust leiavad noored mänguhuvilised nõuandeid ja 
ideid parimate mängupaikade ja -võimaluste kohta, et mängida kas 
üksi, kahekesi, väikese rühma või suurema seltskonnaga. Autos või 
bussis, metsas, rannas, toas, aias, koolihoovis või sõprade pool …  
Raamatus on üle 90 mängu, muu hulgas:

STRATEEGIAMÄNGUD,
ÄRAARVAMIS-,
TÄHE- JA NUMBRIMÄNGUD,
MUUSIKAMÄNGUD,

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
19.30

KOOS HOBUSEGA
Tuire Kaimio, Minna Tallberg
Seni põhjalikem eestikeelne 
rikkalikult illustreeritud 
teatmeteos hobustest. Vaatluse 
all on hobuste käitumine ja 
aistingud, kuidas hobustega 
ümber käia, kuidas neid õpetada 
jpm. Hobuse koolitamist on 
käsitletud raamatus kergesti 
jälgitavate praktiliste juhiste ja 
näidete abil. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ingrid Randlaht 
640 lk, kõva köide 
168 × 220 mm
KOOD 43005

KLUBIHIND

9.00

TAVAHIND 
32.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sandra 
Heidov 
112 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 48024

KLUBIHIND

7.00

TAVAHIND 
16.70
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LIIKUMIS- JA PALLIMÄNGUD,
TÄRINGU- JA KAARDIMÄNGUD,
LOOVUSMÄNGUD.


