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„Eumeniidid“ kirjanduslikul 
kolmapäeval
Eesti Kirjanike Liidu kirjanduslikul kolmapäeval  
5. oktoobril on lähema vaatluse all Jonathan 
Littelli äsja eestindatud suurromaan 
„Eumeniidid”. Üritus toimub Kirjanike maja  
Musta laega saalis algusega kl 18.00. 

Taaskasutus on teema, mis ikka 
ja jälle üles kerkib. Paljud 
noored on jätkusuutliku ja 
planeeti säästva tarbimise 

südameasjaks võtnud ja peavad seda 
tegelikult enesestmõistetavaks. Lihtsalt 
piinlik oleks hulganisti odavmoodi 
kokku šopata, kui tead, et plastijäägid 
jõuavad varem või hiljem ookeani. Meie 
vanem põlvkond on olnud mingil ajal 
oma elus lihtsalt sunnitud taaskasutu-
seks. Kes sõjajärgsetel rasketel aegadel, 
et üldse oleks midagi selga panna, kes 
nõukaajal, et veidigi ühtlasest hallist 
massist eristuda ja et kodu kuidagigi 
tuhandetest teistest kodudest erineks. 
Võibolla kõige vähem on taaskasutajaid 
keskmise, tööga väga hõivatud põlv-
konna seas. Aga pange tähele – 
oktoobri kuu klubiraamat võib taaskasu-
tuse usku pöörata igaühe. Ja just nimelt 
väärtustava ning loomingulise taaskasu-
tuse. Siire Vanaselja raamat ja ta ise 
lausa pakatavad erilistest ja leidlikest 
ideedest. Ning ta on nõus neid kohati 
päris geniaalseid ideid kõigiga jagama! 
Tundub, et on aeg vana õmblusmasin 
välja otsida. Tegelikult pole sedagi 
tingimata vaja, sest ideid on siin seinast 
seina – vaimustu ja alusta kohe!
 Oktoobri valikraamat on põnev 
kujunemislugu, mis ilmselt eriti meeldib 
spordi fännidele. Hoidistajad ja üldse 
kõik perenaised leiavad mõned täiesti 
vaimustavad uued raamatud. On värsket 
ilukirjandust ja lasteraamatuid. Kõike 
pole mõtet ette lugeda, mis selle, 
tavalisest mahukama ajakirja kaante 
vahel leidub. 

Head avastamist ja 
lugemist!

MALL PAAS

Kohtumine „Peetri keisrinna” tõlkijaga 
Tartus ja Viljandis
Kristina Sabaliauskaitė ülipopulaarse „Peetri keisrinna” 
I ja II osa tõlkis leedu keelest Tiina Kattel.  
Kohtumine tõlkijaga toimub 
  Tartu Linnaraamatukogus (Kompanii 3/5) kohvitoas  
 I korrusel 5. oktoobril kell 17.30.
  Viljandi Linnaraamatukogus (Tallinna 11/1)   
 14. oktoobril kell 17.00.

Kristel Vilbaste „Lillemuinasjuttude” 
esitlus Tartus
Tartu Tasku keskuse Rahva Raamatus esitleb 
Kristel Vilbaste oma uut lillemuinasjuttude 
raamatut „Kullerkupp käib paljajalu”. 
Esitlus toimub 5. oktoobril algusega kl 18.00.

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

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

Mida teha oma väikseks või seisma jäänud rõivaste ja tekstiilidega? 
Ära visata (eks vahel tule sedagi teha) või teisele ringile saata on üks 
võimalus. Teine ja hoopis põnevam viis on vaadata seisma jäänud 
asju kui materjali. Vahest saaks kirjust kardinast kena kleit? Ja kleidi 
juurde kott ning kotile kaunistus. Mõnel T-särgil on nii tabav ja 
inspireeriv sõnum, et see võiks kapis konutamise asemel hoopis 
pildina seinal olla. Ja paarist väljapraagitud pusast ning kampsikust 
saab terve sületäie imelisi, täiesti ainulaadseid jõuluehteid!
 Selles raamatus on hulganisti näiteid ja lugusid, kuidas üle või 
seisma jäänud mittevajalikud asjad on saanud uue elu. Need on 
ajatud, „enda omaks tehtud” ja kauaseks kasutamiseks loodud asjad 
ning sisaldavad sageli suure hulga töötunde. Kuid ka tegemisrõõmu, 
loomingut ja uusi kogemusi. Lisaks sellele, et iga taaskasutatud ese 
on ühtlasi kokku hoitud ressurss, mõjudes hästi ka keskkonnale, on 
see väärtustava elulaadi ja mõtteviisi taasloomine. Kui esemed 
kuluvad lõpuks ikka ära ja saavad kasutades otsa, siis elulaad ja 
mõtteviis on jäävad väärtused, millele saavad toetuda järeltulevad 
põlvkonnad.

Kirjastus Varrak 
144 lk, kõva köide 
216 × 246 mm
KOOD 56128

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

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
26.90

SISUKORD:

Kardinad 
Hurmavad hortensiad 

 Kleidid, kotid, prossid, juukseehted, võtmehoidjad

Dušikardina teine tulemine 

 Pehme kingariiul, näpikott, väikesed voldikkotid

Pitskardinate õrnõhulised hetked 

 Koogikatted, kannulinikud, pitskattega küünlapurgid,    
 lipuvanikud, unenäopüüdjad, inglitiivad, süda, pakkepaelad

Linikud ja laudlinad 
Natuke žakaarset luksust 

 Hommikumantel, riidepuu katted, lõhnakotid, süda, rullitav vutlar

Trükitud seelikute saamine 

 Kaks seelikut ja kott

Ootamatu võimalus 

 Kaks paari pajalappe, kilekotihoidja, kott

Koti- ja potikaunitarid 

 Linikutest kingikotid, kaetud potid ja kangast kaktused

Ra..tikud ja saunalinad 
Miljardi aasakesega frotee 

 Turbanrätik, pesukindad, nuustikud, seebitaskud, 

 meigipadjad, mopilapid

Triibud ja Türgi saun 

Voodipesu 
Tekikotipooliku kirju saatus 

 Põlled, magnetid, tripp, põõn,  

 raamatukaaned, järjehoidjad, pehmed südamed

Kribumustrite kirju galerii 

	 Põsepadi,	pidžaamakott,	kangaga	kaetud	karbid,	kaardid

Va..ike vaheflirt fliisiga 
 Looma pesa ja aluspadi, nuuskimispall ja mänguasjad koerale,   
 labürindid, pusapea

Teksa ja teksased 
 Diivanikate, lugemispadjad, tööriistavööd, suur ja väike kott, 
 pinal ja põõnad, helkurid, laadimistaskud

T-sa..rk ja triiksa..rk 
 Kotid, kleidid, varrukateta pluus, vale-tuunika saba, sõnumipildid,  

 jõulusokid

Kampsunid ja muu soe kraam 
 Tugipadjad, padjad, jõulukuulid ja -pärjad, sall ja käpikud, kunst

Siit ja sealt +  u..ksik sokk 
 Ehiskrae, pärlid, betoonist kujud, koll ja troll, sokihobune, 
 sallikattega laternad
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. oktoober

Raamatu „Uueks loomine. Tekstiilid uuele ringile“ autor 
Siire Vanaselja jõudis taaskasutuseni kõige loomulikumal 
viisil lapsepõlves, tema mõlemad vanaemad kudusid 
kangast. Hilisemas elus lisandus praktiline vajadus, kui tuli 
majandada end ülikoolist läbi. 

Vanaemad teadsid pärast sõda 
väga hästi, mis on taas- ja uuskasu-
tus. Elu ise nõudis vanadest 
asjadest uute tegemist. 
Mitte ainult vanaemad ja mitte ainult 
peale viimast suurt sõda! Eesti Rahva 
Muuseumis on hulk näiteid, kuidas 
rõivaste ilusamaid  ja tugevamaid osi on 
uuel otstarbel ära kasutatud. Rahvariiete 
tikitud käistest, seelikutest ja kirivöödest 
on tehtud nii suuremaid sumadane kui 
ka käekotte, praktilistest vardakottidest 
rääkimata, aga ka raamatuümbriseid, 
järjehoidjaid jms. Paljud esemed 
pärinevad üle-eelmisest sajandist, 
seega – taaskasutus pole sugugi täna-
päeva trend.  
 Sõja ajal ja pärast seda oli taas- ja 
uuskasutus varasemast erinev. See oli 
lihtsalt ellujäämise küsimus. Inimeste 
elud olid pea peale pööratud, vara laiali 
pillutatud või täielikult kaotatud ja asju 
tuli teha, millest sai ja nii hästi kui neis 
tingimustes võimalik. Küllap tuli ka 
„hingetraumasid” ette. Meenub üks 
sugulastelt kuuldud lugu mingist 
villasest meestekuuest õmmeldud 
koolikleidist. Kole pruuniruuduline ja 
kare kleit oli väikese tüdruku jaoks nii 
vastumeelne, et ta ei püüdnudki seda 
hoida, kuid lapse meelehärmiks paran-
das ema kõik augud ja rebendid ära ning 
kleit tuli taas selga tõmmata.  

Nõukogude ajal tuli ise rõivaid 
õmmelda, sest poes lihtsalt polnud. 
Minu arvates oli kogu defitsiidist kantud 
nõukaaeg otsekui vahetute sõja-aastate 
kitsikuse jätk. Häid materjale oli ikka 
häbematult vähe, tuli olla leidlik, töökas 
ja nutikas ning vahel sõna otseses 
mõttes teha s...st saia. Kusjuures sageli 
ei olnud suurte ponnistustega valminud 
ese ilus ega mugav ning tekitas rohkem 
mõru meelt kui rõõmu. Saan täiesti aru 
inimestest, kes lahedamate võimaluste 
saabudes loobusid ise õmblemisest- 
kudumisest-tikkimisest ega tahtnud 
enam isegi väiksemaid parandustöid ette 
võtta. 

Nüüd on teema jälle päevakorral.
Praegu on põhiküsimus massis. Kui 
enne oli kõike liiga vähe, siis nüüd on 
kõike liiga palju. Taaskasutuse fookus on 

Siire Vanaselja. Foto: Annika Metsla. 

Taaskasutus
on eneseväljendus ja looming
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näha ei ole, kuid ilma milleta poleks see 
raamat kuidagi võimalik olnud.  

Millest soovitate alustada algajal 
taaskasutajal, kelle õmblusoskus 
pole ehk kõige parem? 
Taaskasutus ei vaja tingimata õmblus-
oskust. Selle juures saab kõikvõimalikke 
käsitöötehnikaid ja võtteid rakendada – 
kududa, tikkida, viltida, punuda, 
meisterdada jne. Näiteks salvrätitehni-
kas kaunistatud konservipurk, mis elab 
uut elu pliiatsitopsina, on samuti 
taaskasutus ja mitte ühtki pistet pole 
vaja teha.
 Algaja taaskasutaja võiks liituda 
mõne vastava internetirühma või 
kogukonnaga, kus liigub palju infot ja 
jagatakse nõuandeid ning teemaviiteid. 
Kõige tähtsam on alustada jõukohaste 
projektidega, et saaks kogeda tunnet, et 
ma saan hakkama. 

Kui aktuaalne on taaskasutuse 
teema mujal maailmas? Kas 
vanadest asjadest uute tegemine ja 
nende kasutamine suudab päästa 
planeedi?  Et me ei tekitaks nii 
palju prügi? 
Üha aktuaalsem, sest oleme  sõna 
otseses mõttes kõrist saadik tekstiili-
prügis ja seda nii siin kui ka Aafrikas. 
Soovitan lugeda raamatu lõpus olevaid 
artikleid ja intervjuusid, kus on palju 
hetkeseisu iseloomustavat ja tuleviku 
väljavaateid puudutavat teavet. Hoiatan 
– see lugemine võib šokeerida!
Et vanadest asjadest uute tegemine kohe 
planeedi päästaks, ei tasu ilmselt oodata, 
aga iga kokku hoitud ressurss on 
väärtus. Isegi kui üks teiselt ringilt 
päästetud ja uueks tuunitud kampsun 
tundub vaid tilk meres, siis tasub meeles 
pidada, et tilkadest see meri koosnebki.

Kas olete kuskilt ammutanud 
inspiratsiooni ja eeskujusid? Või 
mõtlete kõik asjad ise välja? 
Otseseid eeskujusid ei ole, kuid loomuli-
kult jälgin, mida käsitöömaailmas 
tehakse. Vahel paneb mõtte liikuma 
kusagilt silma jäänud motiiv või tehni-
line lahendus, teine kord jälle mõni kätte 
sattunud kvaliteetne materjal. Olen 
kindamustreid vaadates leidnud 
lahenduse lapitehnikas padja detailide 
paigutamiseks ja saanud tütre spordi-
rõivastelt hulganisti elu lihtsamaks 
muutvaid õmblusnippe. Mulle tundub, 
et kui oled harjunud omas valdkonnas 
avatud meeltega ringi vaatama, siis ka 
näed ja avastad. Mida aeg edasi, seda 
enam usaldan sisetunnet. Näiteks ostsin 
mitme aasta eest uuskasutuskeskusest 
peotäie imeilusaid pärlmutternööpe ja 
olin kindel, et küll nende juurde sobiv 
kangas ka minuni jõuab. Jõudis ja 

jälle nihkunud ja nüüd tuleb tõesti teha
vastutustundlikke ja teadlikke valikuid. 
Üks võimalus ongi päästa olemasolevaid 
väärt materjale ja mitte osta uusi, kui 
vähegi saab ostmata jätta. See on 
jätkuvalt ellujäämise küsimus, kuid selle 
vahega, et nüüd pole enam nii palju vaja 
päästa üksikut inimest, vaid tervet 
planeeti. 

Kuidas te ise taaskasutuseni 
jõudsite? Kas põhjus oli praktiline 
vajadus?
Minu tee taaskasutuseni algas kõige 
loomulikumal viisil lapsepõlves. Olin 
enne kooliaega enamasti ühe või teise 
vanaema juures ja mõlemad kudusid 
kangast. Emapoolne vanaema Koidula 
oli imeline meister ja tema telgedelt tuli 
nii peenvillaseid kardinakangaid, 
rüiuvaipu kui ka tänaseni kestvaid 
kahepoolse mustriga põrandavaipu. 
Teine vanaema Hilda kudus lihtsaid 
lõbusaid kaltsuvaipu, mis mulle oma 
värvikuses vägagi meeldisid. 
 Kui sa lapsena oled osa protsessist, 
näed mingi töö kõiki etappe ja teed need 
jõudumööda kaasa, siis selle käigus 
lihtsalt hingad sisse ka teadmised. Kaasa 
arvatud materjali väärtustamise. 
Praktiline vajadus on kahtlemata kaasa 
aidanud. Kolisin kodust ära 14-aastasena 
ja olin vaene kui kirikurott. Võin omast 
kogemusest öelda, et kitsikus paneb 
tööle nii pea kui ka käed. 
 Kui enam nii kitsas ei olnud, siis olin 
ilmselt juba pöördumatult rikutud ega 
saanud enam näppe käsitööst eemal 
hoitud ega lihtsalt niisama vedelevast 
väärtmaterjalist mööda vaadatud. 

Mis eriala te olete õppinud? Kus 
töötanud? 
Olen õppinud meesterätsepaks ja 
juurdelõikajaks. Tahtsin väga õppida 
moekunsti, kuid lihtsalt ei julgenud 
ERKI-sse proovima minna. Läksin 
hoopis TPI-sse majandust õppima, kuid 
elu viis siiski tagasi käsitöö ja loomingu 
poole. Olin aastaid ajakirja Pere ja Kodu 
praktilise osa toimetaja, peale seda 
ajakirja Käsitöö esimene peatoimetaja. 
Kui vaatan täna Käsitööd, siis on 
südames hea tunne – et see on olemas ja 
kestab. 
 Praegu olen vabakutseline ja teen 
kaastööd erinevatele väljaannetele. 

See ei ole teie esimene raamat. 
Varrakuga koostöös ilmus paar aastat 
tagasi „Käsitöökingitused”, aga varem on 
neid teiste kirjastuste alt veel õige mitu 
ilmunud. Kõik ikka käsitööst.
 Selle raamatu puhul kulus ideest  
teostuseni umbes aasta, kuid see aasta 
on pigem jäämäe tipp. Kogu elukogemus 
ja teadmised on see osa jäämäest, mida 

tänaseks on idee peenemat sorti linasest 
suvekleidist ka teoks tehtud. Üldiselt ei 
ole mul ideede puudust veel ette tulnud. 
Küll aga juhtub pidevalt seda, et ideede 
teostamiseks ei jätku aega. 

Oma kätega tehtud asjadel on hing 
sees. Kas valmistate neid ka 
müügiks või ainult oma pere 
tarbeks?
Müügiks teen täna väga vähe, oma 
perele ja kingitusteks väga palju.
Majandasin end läbi ülikooli ja edasi ka 
1990. aastate alguses, väikeste laste 
kõrvalt puhtalt õmblusoskuse najal 
ja – enam ei taha. Olen teha võtnud vaid 
neid töid, mis pakuvad mulle endale 
midagi uut ja huvitavat, näiteks pulma-
kleidid, võistlustantsu kleidid ja 
rahvuslikus võtmes kostüümid.  

Mis on kõige armsam asi, mille 
olete mõnest vanast tootest välja 
võlunud? 
Armsaid asju on aja jooksul üksjagu palju 
kogunenud. Tooksin välja ühe ammuse 
loo 1990. aastate algusest. Sain Soome 
tuttavate käest suure punase tepitud 
voodikatte. Pealmine kangas oli impreg-
neeritaoline, alumine väikese mustriga 
puuvillane ja keskel kohev vatiin. Meil 
taolist materjali üldse ei liikunud, heal 
juhul oli saada õhukesele vatiinile 
õmmeldud libedat voodrit. Tegin sellest 
punasest kattest oma tütardele mantlid – 
no nagu maasikmarjad olid nad neis! 
Ükskord Nukuteatris taheti lastelt 
mantlid keset garderoobi kohe ära osta, 
öelgu ma ainult hind … Tehing jäi ära ja 
tütred kandsid mantleid, kuni need 
lootusetult väikseks jäid. Kui aastaid 
hiljem tulid vanaema juubelile kaugema 
kandi sugulased, lastel needsamad 
mantlid seljas, siis oli tõesti soe tunne. 
See on ehe näide taaskasutusest ja 
ringmajandusest, kas pole? 

Kellele see raamat on mõeldud? 
Ma arvan, et raamatut võiks lugeda 
käsitööst huvitatud inimesed. Siit saab 
pisut enam teada neist nii tavalistest 
tekstiilidest ja rõivastest, mis meil kõigil 
kodus olemas on. Taustateadmised 
aitavad ehk paremini näha olemasoleva 
materjali väärtust ja laiendada vaate-
nurka – valmis ese pole kunagi vaid ese, 
see on ka materjal, mis olemas siin ja 
praegu. Tahtsin näidiste ja nende lugude 
kaudu avada erinevate hõlpsasti kättesaa-
davate materjalide potentsiaali ja näidata 
võimalusi, kuidas saab taaskasutuse 
kaudu luua uut ja kordumatut. 
 Kindlasti peaks seda raamatut 
lugema minu ema. Ta on juba pool 
aastat imestanud, mida on sel teemal 
ometi nii palju kirjutada. Teha, seda 
muidugi! Aga kirjutada?!  
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TRIIKSÄRKIDEST JA 
KAMPSIKUTEST KLEITIDE 
juures on kampsunid 
lõigatud kitsamaks ja 
lühemaks ning lisatud 
triiksärkidest varrukad, 
seelikud ja krae. Võimalusel 
on ära kasutatud ja alles 
jäetud keerukamad detailid 
(nööbiliistud, kätised ning 
kraed), vajaduse korral on 
kangast uue detaili jaoks 
tükkidest kokku õmmeldud 
(triibukleidi varrukad) ning 
juurde on toodud pisut 
lisavärvi (sinise kleidi 
kollased tikkeread ja 
sidumisnöörid). Selle töö 
juurde võiks asuda plaaniga 
A, kuid valmis peaks olema 
ka muudatusteks.

Vaat, mis toredused tulid välja, 
kui kokku said kampsunid ja 
triiksärgid!

VALE-TUUNIKA saba (väike ruuduline seelik).  
Väike seelik on lõigatud triiksärgi alumisest osast, 
küljed on ühendatud ja ülaäär tagasi keeratud nii, 
et tekkinud kanalisse saab ajada pesukummi.

Triiksärgist õmmeldud väike seelik, mida kanda 
sviitri all ja pükste peal on kaval vahend, millega 
kurvika figuuri proportsioone muuta.

VÄRVITUD T-SÄRGI 
jaoks on särk 
rõngasse keritud
ja kummidega kinni 
seotud (vt pilti). 
Peale on pritsitud 
triikrauaga 
kinnituvat riidevärvi 
ja jäetud ette 
nähtud ajaks 
seisma.
Lisaks T-särgile 
läheb vaja 
riidevärve.

Kui T-särk on mugav ja terve, tasub see uueks 
luua eeskätt iseendana ehk T-särgina. Pisut 
riidevärvi ja – voilà! Ühevärvilisest, paari tõrksa 
plekiga särgist on saanud rõõmsalt kirju. Ning 
plekid? Oh, need on nüüd osa mustrist!

T-sa..rk ja 
triiksa..rk
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Kirjastus Varrak 
144 lk, kõva köide 
216 × 246 mm
KOOD 56128

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

26.90

KARKASSILE TÕMMATUD KOOGIKATETE jaoks on 
pitskardinast lõigatud nii lai riba, et see ulatuks karkassi 
kõige laiema koha ümber. Kõrguseks on pikkus karkassi
alläärest kuni ülemise keskpunktini. Riba on ühendatud 
toruks ja kinnitatud käsitsi karkassile, liigne laius 
kroogitakse kinnitamise käigus ühtlaselt kokku. Tippu 
kinnitatud kapinupp teeb kasutuse mugavaks ja paneb 
i-le täpi.

Vanadest kuplikarkassidest saavad tänu tihedale
pitskardinakangale tõhusad tordikatted, millest
naljalt ükski herilane läbi ei pääse.

PITSIKATTEGA KÜÜNLALATERNATE jaoks on  
puhaste, ilma siltideta klaaspurkide ümber  
kinnitatud kardinakangast, mõnele terves ulatuses,  
mõnele vähem. Lisaks kardinale läheb vaja eri suuruses 
purke, küünlaid nende sisse ja küünalde paigalpüsimiseks 
peenikest liiva purgi põhja.

Juba väike riba pitskangast ümber küünlapurgi loob meeleolu. 
Mis siis veel rääkida suuremast hulgast kardinakattega 
laternatest – nende abil saab ka kõige igavama paiga 
romantiliseks oaasiks muuta.

Kõigi klubiliikmete vahel, 
kes ostavad oktoobris Siire 

Vanaselja raamatu „Uueks loomine”, 
loosime välja  

Reet Ausi e-poe 
reetaus.com  

70-eurose kinkekaardi.
Reet Aus on väärtustava taaskasutuse 

meetodit rakendav moedisainer ja 
kunstiteadlane, kelle looming on 

saavutanud ülemaailmse tuntuse. 

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

FUCK YOU LIIVIK
Siim Liivik, Aki Ollikainen

Kolhoosist Korsosse ja kullaväljakutele. Siim Liivik on 1988. aastal 
Eesti väikelinnas Paides sündinud Soome jäähokimängija. Oma 
elukutselise hokimängija karjääri jooksul on ta mänginud mitmes 
Soome ja ka Rootsi kõrgliigaklubis. Liiviku lugu on peadpööritav 
teekond laguneva Nõukogude Liidu maastikelt Vantaa äärelinna 
jäistele uisuväljakutele ning sealt edasi Soome meistriks, Euroopa 
liigadesse ja, mikrofon käes, koos JVGga esinemislavadele.
 Raamatus räägib Liivik, kuidas on olla eestlasest sisserändaja 
Soomes ja kuidas üksikema poeg ennast kaotaja lähtepositsioonilt 
rambivalgusesse võitleb. Ründaja kõva kesta alt koorub tundlik ja 
analüütiline meel.
 Endale füüsilise ja provokatiivse hokimängija rolli võtnud 
Liivik on jätnud alati ereda mulje nii meeskonnakaaslastele, 
vastasmängijatele kui ka fännidele. Nagu ütleb üks vastastest: 
„Selline mängija olla on omaette kunst. See on nõudlik roll ja sellel 
on kõva hind. Kui keegi on valmis seda maksma, valmis sellele 
rongile hüppama ja sihtmärk olema, siis müts maha.”

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ave Leek 
240 + 32 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 55633

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 

27.90

Küsimustele vastab 
raamatu „Fuck You Liivik” 
peategelane ja üks autoreid 
Siim Liivik. 

Kuidas raamatu kirjutamine välja 
nägi? Kas teie rääkisite ja Aki 
Ollikainen pani kirja või kirjutasite 
ka ise midagi? 
Ma kirjutasin ise päris palju, siis sai ka 
Aki asjadest paremini aru. Käisime 
temaga koos Tarbjal, Paides, Pärnus, et 
ta näeks kõiki neid kohti, mis on mulle 
tähtsad. Meil läks üsna ruttu: 2021 
kevadel alustasime ja sügisel oli raamat 
valmis. Abilisi oli muidugi palju. 

Kust tuli idee? 
Idee oli mul juba kaua. Olen lugenud 
palju elulugusid, mis on mind inspireeri-
nud ja motiveerinud. Sõbrad ka soovita-
sid. 
 Tahtsin olla üdini aus, et minu 
raamat poleks elulugu ega spordiraamat, 
vaid kujunemislugu. Ma ei tahtnud, et 
spordiajakirjanik oleks selle teinud. 

Mulle oli väga tähtis, et tuleks hea 
raamat!
 Eestis ja Soomes on perevägivald 
väga aktuaalne teema. Nüüd oli mul 
platvorm ja võimalus sellest rääkida.

Kui suur oli raamatu tiraaž  
Soomes ja milline on olnud tagasi-
side?
Esimene tiraaž oli 7500 ja kui ma seda 
virna nägin, siis oli täiesti uskumatu 
tunne. Mis toimub?! Audioraamatu 
lugesin ise sisse ja seda on kuulatud 
mitukümmend tuhat korda. Tagasiside 
on olnud väga hea, näiteks perevägivalla 
kohta on tänatud, et ma sellest rääkisin. 
Kui kas või üks inimene sai selle koha 
pealt tuge, siis see oligi mu eesmärk.

Kas te olete tavaelus ka nii ava-
meelne nagu raamatus?  
Nooremana kindlasti ei olnud, olin oma 
tunnetes kinni. Olen õppinud ja kasva-
nud. Olen lugenud palju psühholoogiast, 
filosoofiast. Tahtsin ennast aidata, 
õppida, kuidas oma tunnetega toime 
tulla. 

 Praegu käin iga kahe nädala tagant 
teraapias ja soovitan kõigile. Ka need 
hirmud ja sõlmed, mida täiskasvanud 
tunnevad, on kuidagi lapsepõlvega 
seotud ja teraapiast saab abi. Kas või 
lihtsalt rääkimisest.
 Eestis inimesed leiavad, et peavad ise 
hakkama saama, aga alati on mõtet abi 
otsida.  
      
Millega praegu tegelete?
Lõpetasin kaks aastat tagasi spordi-
karjääri ja läksin õppima meediat, et 
oleksin valmis tegema teletööd, kirju-
tama. Mul on oma taskuhääling – Wet 
Show podcast. Tahan olla ka kaamera 
taga, teha asju teistmoodi.
 Praegu osalen saates „Tantsud 
tähtedega” mida vaatab 1,4 miljonit 
inimest. Seda on rohkem kui Eestis 
elanikke.
 Teen sporti. Profina ei jõudnud ja  
vigastuste hirmus ei saanud eriti muud 
teha. Käin endiselt jääl, aga ka poksimas, 
tennist mängimas, joogas. Sõidan 
maastikurattaga ja motokrossi. Koeraga 
teen pikki jalutuskäike. Ja tantsin 
sambat!

Üdini avameelne mees 



9SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

VALIKRAAMAT

Noorena olite kõva pidutseja ja 
möllumees. 
Eks ma nüüd olen rahulikum. Aga kui 
midagi teen, siis ikka täiega! Kui oli 
pidu, siis pidi kõigil lahe olema. Head 
mälestused on sellest ajast.

Teie räpparinimi on Märkä-Simo. 
Kas lisaks loole „Pienissä häissä” 
on sündinud veel mõni hitt?
Just tegime loo „Eesti (On My Mind)” ja 
see jõudis kuldplaadini. Neljas räpiloos 
olen osalenud ja kõik on jõudnud 
kuldplaadini. Ütlen alati pakkumistele 
jah. Iga asja peab proovima!

Kui tihti Eestis käite?
Kord-kaks kuus ikka käin. Mul on 
Pärnus suvila. Kunagi tahaks Eestis 
pikemalt elada. 
 Aga praegu on eesmärk leida oma 
koht meediamaastikul. Kui midagi 
unistan ja soovin, siis pürgin selle poole 
ja teen selle nimel kõvasti tööd. Kes 
oleks uskunud, et minust ilmub sep-
tembris 2022 eesti keeles raamat? Isegi 
kui tuled Tarbjalt, kus elab sada inimest, 
võid saavutada kõik!
 Tahan olla sillaehitaja Eesti ja Soome 

vahel. Soomlane ei ole ainult vodkaturist 
Tallinna vanalinnas ja eestlane ei ole 
ainult ehitaja või koristaja Soomes.

Kui teist poleks saanud profi
sportlane, siis kes?
Oleksin tahtnud olla rokkstaar ja, kitarr 
kaelas, festivalidel käia. Midagi loomin-
gulist igal juhul. 
 Aga sport aitas mõtteid mujale viia ja 
sportlaste elu oli teistmoodi. Nad said 
öelda asju, mida teised ei saanud. Mul 
oli unistus ema ja õde sealt ära viia. 
Mul oli eesti nimi ja sain sellepärast 
koolis kehvemaid hindeid. Otsustasin, et 
ma alles näitan neile!

Kas praegu on võõraviha sama-
sugune probleem?
Helsingis seda enam ei ole, siin elab 
palju teise nahavärvi ja keelega inimesi. 
Aga 200 km eemal pole lood head. Mul 
on tumeda nahavärviga sõpru ja neile on 
öeldud igasugu asju, kui nad näiteks 
kuskil kontserdil käivad. Soome ja Eesti 
on väga rassistlikud maad. Minu 
küsimus on: kuidas sa saad metsas 
elada? Käi maailmas ringi! Ela kuskil 

mujal ja vaata, mis tunne on, kui sulle 
lihtsalt teise keele pärast halvasti 
öeldakse!

Soomes on jäähoki märksa popu-
laarsem kui Eestis. Samas selgub 
raamatust, et see on väga agres-
siivne mäng. Kas soomlased on 
agressiivsemad kui eestlased?
Soomlane ei ole agressiivne. Jäähoki 
lihtsalt on jõuline mäng. Soomes on 
palju iidoleid, jäähalle, kus lapsed 
saavad treenida. 

Kas ise olete oma vigastustest üle 
saanud?
Ei ole üle saanud, selg ja puusad 
valutavad. Teen joogat. Kui ei hooldaks 
oma keha, siis valutaks rohkem. Pidev 
õlivahetus, nagu öeldakse.
 Sport pole ainult väga äge, see ka 
võtab palju. Stress on kõva. Tavalisel 
töökohal ei vallandata kohe, kui sa ei 
võida. Sportlane võib ebaõnnestuda iga 
päev. Aga kukud maha, tõused püsti ja 
lähed edasi. Nii on ka elus!

Kas kirjutate veel mõne raamatu?
See soov on küll.  

   
 

Esimene värav Örebro särgis 2016. 
Foto: Martin Avedal.

JVGga Hartwall-areenal pärast 
KooKoo matši. Foto: Uwa Iduozee.

2011. aasta Soome tšempion 
ning 2019. aastal Austria 
meistriks kroonitud Siim Liivik 
tõmbas hokikarjäärile kriipsu 
alla 2020 augustis.
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MINU AMY
Elu, mida jagasime
Tyler James

Peale Amy Winehouse'i enda teab vaid üks inimene, mis Amyga 
päriselt juhtus. Ja see on Tyler James, Amy parim sõber alates  
13   aasta vanuselt. Need kaks ebakindlat autsaiderit kohtusid 
teatrikoolis, lõid kohe sõprussideme, ning elasid koos juba hilises 
teismeeas. Ja seda seni, kuni Amy 27-aastaselt suri.
 „Kui kaotasin oma Amy, siis teadsin, et pean seda ühel päeval 
tegema – rääkima loo, mida ei ole kunagi räägitud. Tundsin 
algusest peale, et pean tema eest hoolitsema, ning jäin kuni 
lõpuni tema kõrvale. Amy paljastas laulude kaudu oma hinge, 
ometi ei saanud maailm kunagi tundma tema pärisolemust. Seega 
tunnen, et pean rääkima tema loo. Kuna tema ise ei saa, olen mina 
ainus, kes saab. Ilmselt on see minu viis, kuidas tema eest ikka veel 
edasi hoolitseda.”
 Tyler püsis alati vankumatult Amy kõrval. Alates muretutest 
tuuripäevist kuni arvukalt Grammysid võitnud albumini „Back to 
Black”, mille Amy kirjutas nende köögipõrandal. Tyler oli tunnista-
jaks heitlikule abielule Blake Fielder-Civiliga, suurenevatele 
sõltuvustele, enesevigastamisele ja söömishäiretele ning nägi, 
kuidas mürgine kuulsus Amy igapäevaelu moonutas. Viimased 
kolm aastat veetis Tyler peaaegu kõik päevad koos temaga – Amy 
oli saanud jagu narkootikumidest ja võitmas lahingut alkoholiga. 
Tyler tundis paremini kui keegi teine tõelist Amy Winehouse`i, 
kellest kõmulehtede lugejad vaevu aimu said – lõbusat ja kompro-
missitut loodusjõudu, kes armastas üle kõige teiste eest hoolt 
kanda.
 Kirjutatud üdini ausalt, on „Minu Amy” taaselustav portree 
murdumatust eluaegsest sõprusest ning südantlõhestav 
sissevaade sõltuvuse, kuulsuse ja enesekahjustamise maailma.

    

KLUBI SOOVITAB

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 

27.90

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

Briti laulja ja laulukirjutaja Amy Jade Winehouse sündis 
Londonis 14. septembril 1983.  
 Ta tuli muusikaärisse juba 16-aastaselt, kui tema kursuse-

kaaslane ja parim sõber, selle raamatu autor Tyler James saatis 
Amy demolindistuse plaadikompaniile. Esimestel palaadistustel 
esines ta peamiselt jazz-vokalistina, ent tema muusika lõi tõeliselt 
õitsele, kui sellest sai eklektiline segu jazzʼist, popist, soulist ning 
R&B muusikast. Winehouseʼi debüütalbum „Frank” pälvis 2003. 
aastal Suurbritannias kriitikute heakskiidu. Tema 2006. aasta 
album „Back to Black” võitis viis Grammy auhinda kuuest, millele 
oli kandideerinud, sealhulgas kolm „suurest nelikust”: parim uus 
laulja, aasta plaat ja aasta laul. 2007. aasta lõpuks oli plaati 
Suurbritannias müüdud neli korda üle plaatinaplaadi normi ning 
oli 2000. aastate Suurbritannia plaadimüügi edetabelis kolmandal 
kohal. Sellelt albumilt pärineb ka tuntud lugu „Rehab”.
 2007 võitis Winehouse auhinna Briti parima naisesinejana. 
Kolm korda võitis ta Ivor Novello auhinna, ühe 2004. aastal parima 
originaallaulu eest (muusika ja sõnad laulule „Stronger Than Me”), 
ühe 2007. aastal parima originaallaulu eest („Rehab”) ning ühe 
2008. aastal parima laulu eest (muusika ja sõnad laulule „Love Is a 
Losing Game”). 
 Winehouse tarvitas narkootikume ja alkoholi ning viibis kordu-
valt võõrutus- ja psühhiaatrilisel ravil. Tema sõltuvusprobleeme 
käsitles sageli kollane ajakirjandus.
 Ta suri 23. juulil 2011, olles vaid 27 aastat vana. Surma põhjuseks 
oli alkoholimürgitus. Amy oli viimastel eluaastatel paranemise teel 
ja võitmas lahingut meelemürkidega ning koroneri otsus oli, et 
tegemist oli traagilise õnnetuse, mitte tahtliku teoga. 
 2015. aastal valmis temast dokumentaalfilm „Amy”. 2021. aastal 
ilmus tema parima sõbra Tyler Jamesi sulest mälestusteraamat „My 
Amy”, mis on nüüd ka eesti keeles kättesaadav.

Parimad sõbrad Tyler James ja Amy Winehouse käsikäes 
Londoni Covent Gardenis aastal 2009.  
Foto: Alamy / Vida Press

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liisa Koppelma 
320 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 55756

Kuku Raadio saade „Nädala raamat”  
on eetris igal tööpäeval kell 10.30 ja  
kordusena õhtul kell 18.30. 
41. nädalal on nädala raamatuks Amy 
Winehouse'i parima sõbra kirjutatud üdini aus 
elulooraamat „Minu Amy“.
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LÕPP ON ALGUS
The end is the beginning. Das Ziel ist Ein Anfang
Juhan Maiste
Autorikogumik „Lõpp on algus“ on mõtteline järg raamatutele „Tuldud 
teed tagasi“ (2002) ja „Tuldud teed edasi“ (2007). Siia kaante vahele 
koondatud tekstid ja luuleread võtavad kokku Juhan Maiste teadustöö 
ja vabaloomingu peasuunad, mis on inspireeritud tema arvukatest 
rännakutest mööda Euroopa kultuurihälle. Nii võibki lugeja käsitleda 
seda ka kui biograafilise teose või reisiraamatuna, sest olgu tegemist 
akadeemilise teksti, esseistika või luulega, siis esmalt räägivad need 
paikadest, kus autor on viibinud ja maailma ilust vaimustunud. Rooma, 
Veneetsia, Olümpose mägi ja Kastaalia allikad, Oxfordi vanad müürid ja 
Kadrioru park – see ei ole muidugi kõik, vaid alles algus.
 JUHAN MAISTE (snd 1952) on kunstiajaloo professor, esseist ja 
poeet. Lisaks pikaaegsele õppetööle Tartu Ülikoolis, Eesti Kunsti-
akadeemias ja Eesti Maaülikoolis on ta töötanud külalisprofessorina 
Rooma, Helsingi, Turu jt ülikoolides. Akadeemilise tegevusega paral-
leelselt on ta olnud kirglik muinsuskaitse eestkõneleja ning seisnud 
mõisakultuuri talletamise ja säilitamise eest. Maiste on Läti Teaduste 
Akadeemia audoktor ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu auliige ning on 
pälvinud mitmeid tunnustusi oma publikatsioonide eest.

Kirjastus Varrak 
424 lk, kõva köide 
160 × 240 mm
KOOD 54964

    

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

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

25.90

MIS VÄRVI ON TÖÖ?
Karjäärimuutja käsiraamat
Monika Larini

„Mis värvi on töö?” on mõeldud eeskätt neile, kelle tööelu on 
jõudnud küsimuste, kahtluste või abstraktse igatsuse faasi, 
pakkudes võimalust mõelda teemadele, millega oma tööelu 
muuta soovijad plaani kavandamisest kuni selle elluviimiseni 
kokku puutuvad.
 Raamat aitab lugejal oma isikliku karjääri kulgu paremini 
mõista, inspireerib läbi erinevate mõtteharjutuste, analüüside ja 
kliendilugude nii oma igapäevast töist reaalsust kui ka soove 
erinevatest perspektiividest ja ehk ootamatuteski kontekstides 
vaatlema ning küsimusi esitama. Nii et hetkelisest sundseisust 
saaksid uued inspireerivad algused, võimaluste virvarrist 
settiksid välja konkreetsed tegevused ja hirm tundmatu ees 
muutuks uudishimuks peagi tuttavaks saava vastu.
 MONIKA LARINI on karjäärinõustaja ja -coach, kelle nõustaja-
käekiri on kujunenud erialase akadeemilise hariduse, isikliku 
karjääripöördekogemuse ja valdavalt loomingulistes keskkonda-
des töötamise koosmõjus.

Kirjastus Varrak 
136 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOD 55640

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

25.90
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ÕUNARAAMAT
• SOOLANE • MAGUS • HOIDISED • JOOGID • 
Tuuli Mathisen

Meile nii hästi tuttav õun on väärtuslik, toitainetest ja vitamiinidest 
pungil vili, millel on ka kulinaarselt lugematul hulgal võimalusi erinevates 
toitudes kasutamiseks. Siinkohal ei pea ma silmas pelgalt kaneelist 
õunakooki, vaid tegelikult leiab õunale palju põnevaid kasutusvõimalusi 
lisaks kookidele erinevates soolastes toitudes alates salatitest kuni 
jõulupraadideni välja. Õun aitab magushapu maitsega mitmeid roogi 
ilmestada ja põnevaid maitsenüansse lisada. Valik erinevaid soolaseid, 
magusaid ja ka joogiretseptide ideid on selle raamatu kaante vahele 
kogutud. Õunakooki saab loomulikult ikka ka. 
 Raamatus on muu hulgas ülevaade sellest, kuidas ja milliste toidu-
ainetega tasuks õuna sobitada, et köögis ise uusi ja põnevaid maitse-
kooslusi luua ja katsetada. 
 Eraldi peatükid on õunte säilitamisest ning õunamahla, -veini, ja 
-siidri tegemisest. Raamatus on antud ülevaade õuna toiteväärtusest 
ning kasust, mida õunte söömine meile annab nii tervise toetamisel kui 
ka hea kehalise toonuse säilitamisel. Õunte rolli tervise toetajana on 
raske üle hinnata. 
 Maitsvaid õunatoite! 

Kirjastus Varrak 
192 lk, kõva köide, 170 × 225 mm
KOOD 55879

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 

26.90

VALIK RAAMATUS  
LEIDUVAID RETSEPTE

SOOLANE 
Pesto rohelise õunaga 
Sügisene salat õuna, röstitud 

kõrvitsa, kinoa ja pähklitega 
Waldorfi salat
Vinegrettsalat õunaga
Lõhetartar õuna ja mädarõikaga 
Heeringa-õunasalat 

kiirmarineeritud sibula ja 
kartuliga

Suitsukanasalat õuna ja selleriga 
Rukkijahupõhjal juustu-

õunapirukas tüümianiga 
Kapsahautis õuna, peekoni ja 

praemunaga 
Juustusupp õuna ja õllega
Vürtsikas kõrvitsa-õunapüreesupp 

ingveri ja kookospiimaga
Valge kala pruuni õuna-sidruni-

võikastmega 
Pastaroog kukeseente ja õunaga 
Kanapada köögiviljade ja õuntega 
Küülikuhautis siidri ja õuntega 
Sealiha õunte ja siidriga 

MAGUS 
Hommikune kaerahelbe-

õunapuder meega 
Leivasupp õunte ja rosinatega
Kohupiima-õunavorm 
Ahjuõunad 
Õunakrõbedik 
Õunapannkoogid kohupiimaga 
Õunakattega toorjuustukook 
Peterburi õunakook 

Põhjata õuna-biskviitkook 
Prantsuse õunakeeks 
Õunastruudel 
Saksa õunakook martsipani ja 

aprikoosimoosiga 

HOIDISED 
Õunamoosi põhiretsept 
Õunakoogitäidis 

Õuna-arooniakompott 
Vürtsikas õunaketšup 
Õunasinep 

JOOGID
Õunasiirup 
Õuna-mündilimonaad 
Õuna-hõõgvein 

Õunasupp kuivatatud puuviljadegaSalat õuna, avokaado, kodujuustu, tuunikala ja 
vutimunadega
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HAPENDAMINE –  
see on imelihtne
Kai Põldvee-Mürk

Hapendamisel on kuumtöötlemisega võrreldes oma kindel eelis: 
sel moel hoidistades säilivad kõige paremini viljades olevad 
mineraalained ja vitamiinid ning nende toiteväärtust tõstavad 
lisaks veel käärimisel tekkivad ensüümid. Hapendatud toidud on 
rikkad kasulike probiootikumide poolest, mistõttu aitab nende 
tarbimine kaasa paremale seedimisele ja tugevdab immuun-
süsteemi. Lisaks aitavad hapendatud toidud kehast mürke välja viia.
 Sellest raamatust leiad hulganisti soovitusi, kuidas hapendada 
nii, et kõik väärtuslik säiliks. Üle viiekümne retsepti, mis annavad 
inspiratsiooni, mida purki panna, teiste seas ka kimchi ning 
kombucha retseptid.

Kirjastus Varrak 
120 lk, kõva köide, 170 × 225 mm
KOOD 55916 KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

25.90

Hapendatud tomatid Hapendatud viinapuulehed Hapendatud tikrid

21

Hapendatud võilillenutidKuigi võilill on aiapidajatele suur nuhtlus, on ta ka rahvamedit-

siinis teada-tuntud oma tervistavate omaduste ja mitmete heade 

toimeainete poolest. Sisuliselt saab sellest taimest võtta viimase: 

ära saab kasutada nii lehed, õied kui ka juured. Võilill on tuntud 

kui maksa puhastaja ja ainevahetuse parandaja, lisaks ravitakse 

temaga nahahaigusi, lüm� teede põletikku, kehvveresust, paran-

datakse seedekulgla tööd jpm. Kui paljude hobihoidistajate jaoks algab kevad võilillesiirupiga, 

mida tehakse avanenud õitest ja kuhu lisatakse ohtralt suhkrut, siis 

avanemata õienuppude hapendamist teatakse vähem, aga tegelikult 

on need ütlemata kasulikud ja maitsevad ka hästi. Valekapparitena 

on õienutte pigem marineeritud, aga kuna marinaad sisaldab ka 

äädikat, siis see ei ole kõhule nii hea kui hapendatud variant. Kellel 

aga vähegi viitsimist väikseid nuppe korjata ja soov ka hapendamist 

proovida, siis soovitan seda kindlasti teha.Muud kunsti selleks polegi, kui: 
•  korja endale meelepärane kogus veel avanemata õienutte; 

• loputa neid kergelt külma veega, et vabaneda sitikatest-satikatest; 

•  vali sobiva suurusega purk ja pane õienutid purki;

•  vala peale kerge soolveelahus: 1 l keedetud ja jahutatud vee kohta 

võta 2 tl (ilma kuhjata) soola;
•  et õienutid õhuga kokku ei puutuks, aseta neile vajutuseks mingi 

raskus ja sule purk lõdvalt kaanega.Jäta purk toasooja pimedasse panipaika kuni kaheks nädalaks seisma. 

Aeg-ajalt käi piilumas, kas nutid on ikka veega kaetud, ja vajadusel 

päästa tekkinud gaas purgist välja. 
Võilillenupud on hea lisand nii toidu kõrvale kui ka niisama 

nautimiseks.

Hapendatud kapsas armeenia-
päraselt

Hapendatud köögiviljade assortii
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Siis tuli ta välja. Ta tegi seda enesekindlusega, mida oli lihtne 
mõista; see maailm kuulus ju talle. Ta tuli metsast välja 
natuke kaugemal kohast, kus suusajäljed lõppesid. Seadis 
ennast sisse rabaveerel kadakapõõsa ja kängujäänud männi 
vahel. Ärksalt vaatas ta üle raba kitsa lumeriba, keeras pead, 
nii et ma nägin profiili ja üllast koonu, järsku laupa ja kõrvu, 
mis seisid kikkis.
 „Hundijooks” (2021) on mahult pigem jutustus, ent 
kaalukuselt siiski romaaniga võrreldav. Vananev jahimees 
Ulf, kes viimasel ajal on hakanud jahil käima laadimata 
püssiga, kohtab metsas üht hunti. See on tähendusrikas 
kohtumine ja muudab paljutki Ulfi elus ja mõttemaailmas.
Kerstin Ekmani jutustamisviis on paeluv ja poeetiline, 
kuigi tihtipeale argisest lähtuv. Metsa ja hingeelu, välise ja 
sisemise põimumine loob mõtliku, kohati valusa, ent siiski 
lootusrikka terviku.

Ükssarvik elas ihuüksi metsas, mida aeg ei puudutanud. Aeg-
ajalt nägi teda üksnes mõni neidis, aga needki üha harvemini. 
Inimeste eest hoidumine oli talle kerge, kuid pealt kuuldud 
jutukatked sellest, et ükssarvikud on maailmast kadunud, 
sundisid teda oma võlumetsast välja minema. Tema teekond 
polnud kerge, kuigi tal oli abilisi: saamatu võlur Schmendrick, 
asjalik Molly Grue ja romantiline prints Lir. Nende teekond 
muudab neid kõiki, ka ükssarvikut.
 „Viimane ükssarvik“ on poeetiline ja kaunis lugu näivusest ja 
tegelikkusest, imedest ja elust, armastusest ja surmast ning see 
on võtnud sisse kindla koha parimate fantaasiaraamatute seas.
Juba Beagle'i esimene raamat „A Fine and Private Place“ pälvis 
suurt tähelepanu ja selle jäetud muljet on hiljem jaganud nii 
Robin Hobb kui ka Neil Gaiman. Tema kõige tuntumaks raama-
tuks on aga siiani „Viimane ükssarvik”.

Pariis, 1929. Nooruke Simone õpib väsimatult, et saada kirjani-
kuks. Siis kohtab ta Jean-Paul Sartre’it, kelles on koos enfant 
terrible, geenius ning peagi ka Simone’i suur armastus. Nad sõl-
mivad lepingu, mis peab tagama mõlemale eluaegse ustavuse ja 
vabaduse. Ühiselt sõnastavad nad eksistentsialismi filosoofilise 
tuuma. Ometi ei täitu Simone’i suur unistus lihtsalt. Ehkki Sartre 
usaldab Simone’i mõtteselgust ja sõnaseadet tingimusteta, 
suhtuvad kirjastused naise tekstidesse umbusuga. Simone otsib 
vastust küsimustele: miks seab elu naise ette kõrgemad tõkked ja 
kuidas on võimalik ühendada suurt armastust vabadusihaga?
 Caroline Bernard on avaldanud üle kahekümne romaani, 
mille keskmes on enamasti oma rada otsiv naine, sageli mõni 
kultuuriloost tuntud särav isiksus. Eesti lugejale on juba tuttav 
bestselleriks saanud „Frida Kahlo ja elu värvid”. „Naine Mont-
parnasse’ilt”ˮ jutustab kirglikust ja julgest mõtlejast Simone de 
Beauvoirist, kellest sai eeskuju mitmete põlvkondade naistele.

NAINE MONT-
PARNASSE´ILT
Simone de Beauvoir 
armastuse ja tõe 
otsinguil
Caroline Bernard

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
328 lk, kõva köide 
Sari „Varraku ajaviiteromaan” 
145 × 203 mm

KOOD 55787
TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

HUNDI-
JOOKS
Kerstin Ekman

VIIMANE 
ÜKSSARVIK
Peter S. Beagle

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Kaer,  
Peep Ilmet (värsid) 
248 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55657
TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Raamatupidaja, ooperilaulja, näitleja, saientoloog, kris-
tallijumalanna, noorteadlane, looduskaitsja – need seitse 
põhitegelast astuvad lugeja ette pianisti ja muusikapeda-
googi Kadri-Ann Sumera esikromaanis.Tegelaste ühis-
jooneks on see, et nad püüavad alati astuda õiget rada 
ning on valmis selle nimel pingutama. Ent paraku ei astu 
maailm tihtilugu sedasama rada ning meie tegelastel ei 
jää muud üle, kui lakkamatult tuuleveskitega võidelda.
 „Basiliski lapsed” laseb sisse piiluda mitmesse eri elu-
valdkonda – ooperimaailma intriigidesse, maagiliste kivide 
ja kristallide särasse, looduskaitsja argipäeva … Dramaa-
tilistele, paiguti traagilistele sündmustele keeratakse 
mõnigi kord veel humoorikas lisavint peale. See on vii-
mase aja sündmuste parimaid kunstilisi kajastusi. See on 
raamat süvenevast teineteisemõistmatusest ja empaatia 
kadumisest – tänapäeva diagnoos.

BASILISKI 
LAPSED
Kadri-Ann 
Sumera

Kirjastus Varrak 
304 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55886
TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

18.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Aet Varik 
200 lk, pehme köide 
124 × 191 mm

KOOD 55831
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Romaani sündmused arenevad aeglases tempos suvelõpu 
leitsakus kahe päeva jooksul, mil taevasse ilmub uus 
kirgas täht. On see Koidu- või Ehatäht? Hakkab toimuma 
kummalisi asju. Aina pinevust kruviv argitasand põimub 
metafüüsilisega, hiiliva apokalüpsisega. Kuigi inimesed 
pusivad oma harjumuspärast elu elada, on midagi 
väga valesti. Üheksa peategelast, kõik püütud argisesse 
elusituatsiooni, esitavad oma loo minavormis. Aga ühtäkki 
viskub argipilt eest ning lugu tõuseb mütoloogilisele ja 
piibellikule tasandile, kus koonduvad kõik niidiotsad.
 Norra kirjanik Karl Ove Knausgård (snd 1968) on üks 
kuulsamaid autofiktsiooni rakendajaid maailmakirjanduses. 
Iga tema uus teos on kirjandussündmus. „Koidutäht” (2020) 
on planeeritud triloogia esimene ja mastaapne osa. See on 
autori esimene romaan pärast kuueosalist suurteost „Minu 
võitlus” (2009–2011).

On 1961. aasta lämbe augustikuu. Kohe esimesel päeval, kui 
Paul Johnson Viljandis oma eradetektiivibüroo avab, on platsis 
esimene klient. Saadud ülesanne viib värske eranuhi karmide 
meeste, saatuslike naiste, stiilsete autode ja luksusliku elu 
pöörisesse, kus on kerge kaotada pea … Ja veidigi hooletu olles 
ka elu.
 Klassikalise Ameerika krimižanri reeglite järgi kirja pandud 
põnevusjutt kirjeldab Viljandit nii, nagu see ajaloos tegelikult 
kunagi ei eksisteerinud. Tegevus toimub paralleelminevikus, kus 
põimuvad meisterlikult tegelikkus ja fiktsioon, päriselt toimunud 
ning väljamõeldud sündmused. Eestit ei annekteeritud  
Nõukogude Liidu poolt ning Viljandist on saanud Las Vegase 
miniversioon. Autor viib lugeja suure naudinguga seiklema 
1960. aastate Eestisse, kus lokkab kapitalism, kõlab džäss ja 
voolab šampanja, ent inimesed jäävad ikka inimesteks kõigi oma 
saladuste, pahede ja ihadega.

Hannah naaseb pärast lahutust tööle Kummaliste 
Sõnumite toimetusse. Võiks ju arvata, et pärast hiljutisi 
sekeldusi surematute salaliidu, hiigelsuurte libahuntide ja 
nuhkimishimuliste silmamunadega lastakse toimetuserahval 
lõpuks teha rahulikult oma tööd – kajastada iseäralikku ja imelist 
kõikjalt maailmast –, kuid jälle on üleloomulikud jõud valinud 
välja just Manchesteri linna, kus seekord hakkab tulema teateid 
vampiiridest. See on seda ärritavam, et kõik teavad – vampiire 
pole olemas. Toimuv on mõistatuseks isegi vampiiridele endile, 
ja nii ei jäägi Hannah’l ja tema kolleegidel üle muud kui käärida 
käised üles, laadida vanaaegne püss küüslaugukastmes leotatud 
vaiaga ja asuda olukorda selgust tooma …

SEE VÕLUV 
MEES
Kummalised  
sõnumid 2
C. K. McDonnell

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
432 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 55596
TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

KOIDUTÄHT
Karl Ove 
Knausgård

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming 
632 lk, kõva köide 
Sari „Moodne aeg” 
143 × 200 mm

KOOD 55862

ERANUHKE 
EI ARMASTA 
KEEGI*
Gert Kiiler

Kirjastus Postimees 
272 lk, pehme köide 
129 × 198 mm

KOOD 698563
TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

Kui ühes erainternaatkoolis leitakse surnud õpilane, on 
eliidi maine ohus. Kooli direktor tahab surma ilmtingimata 
traagilise õnnetusena maha kanda – uurija Jazz Hunter aga 
hakkab peagi kahtlustama, et toime on pandud mõrv.
Londonist oma probleemide eest põgenenud Jazzile näib 
kauni loodusega ja ülejäänud maailmast eraldatud Nor-
folk ideaalse pelgupaigana. Kui aga selgub, et ohver oli 
mässitud saladuste ja vanade veritasude võrku, mis ula-
tub ühest õpilasest kaugemale, ning kui laipade hulk hak-
kab kasvama, taipab Jazz, et aega napib. Kui Jazzi juhitud 
uurimises tempo tõuseb, taipab naine, et saladused on 
isegi pahaendelisemad, kui ta oleks osanud ette kujutada.
„Mõrvad Fleat House’is” on põnev ja paeluv krimi romaan, 
mille autori Lucinda Riley raamatusarja „Seitse õde” on üle 
maailma müüdud kümneid miljoneid eksemplare.

MÕRVAD 
FLEAT 
HOUSE´IS
Lucinda Riley

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Faina Laksberg 
424 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 55817 TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
32.90

KLUBIHIND

26.90

Tärniga tähistatud raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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MIRTMÄRT LOOMAPÄÄSTEKAMP
Tiia Selli

Mirt ja Märt on parimad sõbrad juba pisikesest saati. Nad elavad kõrvuti majades, 
seega on nad lisaks sõprusele ka naabrid. Isegi nende sünniajad on nii lähestikku, 
et neid võiks lausa kaksikuteks pidada, kui nad poleks eri perede lapsed.
 Lisaks ühendab Mirti ja Märti armastus loomade vastu. Hea meelega tooksid 
nad koju terve karja lemmikloomi, kahjuks ei taha aga kummagi vanemad 
loomapidamisest kuuldagi. Pärast pikka ja põhjalikku mõtlemist leiavad lapsed 
sellele probleemile superhea lahenduse: nad asutavad põneva kamba, mille 
liikmena on neil täielik õigus tegelda loomadega nii palju, kui süda lustib. Ja mitte 
ainult õigus, vaid lausa kohustus. Elu toob vast loodud kambale kohe ette ka 
võimaluse tegutsemiseks.
 Ühel ilusal kevadpäeval koolist koju lonkides leiavad lapsed tammikust puu 
külge kinni seotud koera. Peagi selgub, et koer on varastatud. Lapsed asuvad 
koeravarast jälitama. Siit saab alguse suur ja põnev seiklus, mis tasapisi kisub 
vägagi ohtlikuks.

Kirjastus Varrak 
Pildid joonistanud Elina Sildre  
152 lk, kõva köide, 145 × 200 mm

KOOD 55770

KULLERKUPP KÄIB 
PALJAJALU
Lillemuinasjutud
Kristel Vilbaste

Need lood ei juhtunud seitsme maa ja mere 
taga, vaid ikka meie kaunil Eestimaal. Mõned 
leidsin oma vanaisa ja vanaema raamatutest 
või vihikutest, teised jälle ilusatest luuletustest, 
kolmandad aga tulid minu juurde koos 
lillenimega, mille sisse vanarahvas oli peitnud 
tema saamise loo.
 Lilled on ilusad ja lilled on head. Nad on 
loodud inimesi aitama, kuigi me vahel seda ei 
taipa. Aga kui paneme lillekese südamesse oma 
nina ja nuusutame maailma kõige erilisemat 
lõhna, hakkab ta meile vestma. Rääkima lugusid 
oma kaunist kleidist või lustakatest pillilugudest 
või hingematvast armastusest.
 Kõik need lood on kogu aeg meie ümber 
olnud, tasub vaid käsi välja sirutada ja nad aasalt 
endaga kaasa haarata.
     – Autor

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

POISTE RAAMAT
Murdeea teejuht
Nina Brochmann ja Ellen Støkken Dahl

Mis on märg unenägu? Millal mul habe kasvama hakkab? Kuidas kellegagi käima 
hakata? Mida tähendavad isiklikud piirid?
 Sellest ei pääse üle ega ümber: keha muutub, hormoonid võtavad võimust 
ja ajus toimuvad suured ümberkorraldused. Seda aega nimetatakse murdeeaks. 
„Poiste raamatust” leiad vastused kõigile oma küsimustele.
 „Poiste raamatu” autorid on needsamad norra arstid Nina Brochmann ja Ellen 
Støkken Dahl, kes on kirjutanud ka „Tüdrukute raamatu”. Nüüd on poiste kord!
 Lahedad pildid on joonistanud Magnhild Winsnes.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Riina Hanso 
272 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 55855

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

20.90

Kirjastus Varrak 
Pildid joonistanud Epp Margna  
72 lk, kõva köide 
170 × 210 mm

KOOD 55909

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90
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HARRY POTTER JA TULEPEEKER
Illustreeritud väljaanne
J.K. Rowling

„Kooliaasta jooksul tuleb täita kolm ülesannet ning need panevad 
eestvõitlejad proovile paljudel eri viisidel – nende vilumuse võlukunstis  – 
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 nõudvates katsumustes, 
mis oleksid rasked isegi kõige erakordsematele võluritele – esimene neist 
seab ta vastamisi raevuka Ungari sarvsabaga. Harryle on see võistlus aga 
palju kurjakuulutavama jõukatsumise 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 Beauxbatons, Durmstrang 
ja Sigatüügas võitlevad Kolmevõluri karika eest selles J.K. Rowlingi 
armastatud raamatusarja imelises illustreeritud väljaandes.

IMEDEILM ON KÕIGILE
Kogumikus on tuntud lood uues kuues, kangelasteks tegelased, kellesse pahatihti 
suhtutakse eelarvamusega. Autorite hulgas on juba nii nimekaid kui ka alles oma 
loometeed alustavaid kirjanikke. Nende kirjutatud muinasjutud kõnetavad kõiki, kellel 
on (olnud) keeruline maailmas oma kohta leida. 
 Tegelaskond on värvikas: tugev ja aktiivne kangelanna Margaret, Kreeka 
mütoloogiast tuntud Kaineus – poisiks muutunud tüdruk, prints Bence, keda sugugi 
ei huvita mõõgavõitlus ega kangelasteod, pisike roma tüdruk, kes oma väiksusest 
hoolimata teeb suuri tegusid, lapsendatud Raua-Laci, emata ja alkoholi küüsis 
oleva isaga kasvav Roosi, prints, kelle südamesse poeb teine prints. Tegevus on 
sageli toodud kaasaega ning elulised lood käsitlevad aktuaalseid probleeme, ent 
muinasjutud jäävad ikkagi muinasjutuks – kui üksteist aktsepteerime ja toetame, 
lõpeb iga lugu õnnelikult. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Leelo Jõulu, Mirjam Parve (luuletused) 
184 lk, kõva köide, 163 × 233 mm

KOOD 55794

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

14.90

Raamat jõuab müügile oktoobri esimesel nädalal

„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

TAVAHIND 
34.90

KLUBIHIND

27.90

0 0 0 0 

Job no: 88452 Title: HP4-UK Edn Client: BB_23136
Scn: #175Size: 226(w)267(h)mm Co: MChoo
Dept: DTP D/O: 17.12.18(Job no: 88452C3 D/O: 27.03.19 Co: Choo)

p262 p263

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

KOOD 54230
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LAPSEPÕLV NÕUKOGUDE 
EESTIS: 1960.-1970. AASTAD
Imre Siil

Autor meenutab muhedas stiilis oma 
lapsepõlve, kooliaega ning üldisemalt 
elu Eestis 1960.-1970. aastatel, tuues 
esile tollaseid eluhoiakud ja elustiili. 
Lisaks nõukaaja olustiku ja inimsuhete 
jäädvustustele heidab autor pilgu 
oma lapsepõlvepaikade kaugemasse 
ajalukku. Vaated ühe inimese elust 
väljapoole ja ühtlasi ajas tagasi teevad 
teksti sotsiaalselt ja kultuurilooliselt 
väärtuslikuks ning pakuvad paljudele 
samastumisvõimalust.

Kirjastus Hea Lugu 
224 lk, pehme köide 
145 × 215 mm

KOOD 702161

HINGAMINE
James Nestor
Värsked teadusuuringud näitavad, et 
sisse- ja väljahingamist vähekenegi 
muutes võime parandada oma 
siseelundite seisukorda, sportlikku 
sooritusvõimet ning teha lõpu 
norskamisele, allergiatele, astmale ja 
isegi autoimmuunhaigustele. See ei 
tohiks olla võimalik, aga ometi on.
Ajakirjanik James Nestor lähtub 
tuhandete aastate vanustest tarkustest 
ning pulmonoloogia, psühholoogia, 
biokeemia ja füsioloogia uutest 
avastustest. 

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Inna Serikova 
400 lk, pehme köide 
130 × 190 mm

KOOD 141373

ÜHE TEKI ALL 
Hea une käsiraamat paaridele
Wendy M. Troxel, PhD
See unekäsiraamat aitab parandada 
nii teie une kui ka paarisuhte 
kvaliteeti. Raamatu autor on 
kliiniline psühholoog, kes kuulub 
uneuuringute vallas tippekspertide 
hulka. Tema eesmärk on õpetada 
paare und tähtsustama ja aidata neil 
leida lahendusi mõlema partneri 
unekvaliteedi parandamiseks.. 
Ükskõik kas teid hoiab ärkvel stress, 
norskamine või unetus, „Ühe teki all“ 
aitab paaridel uuesti uinuda ja uuesti 
teineteist leida.

Kirjastus Hea Lugu 
Tõlkinud Tarmo Rajamets 
224 lk, pehme köide, 145 × 210 mm

KOOD 702208

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KIRJAD
Jaan Kaplinski, Tõnu Õnnepalu

Selles kirjavahetuses on parasjagu 
vaimset tulevärki, kus püssirohtu kokku 
ei hoita ja kus vajadusel teineteisele 
ka säravalt oponeeritakse. See on 
avatus ja lähedus kõrgeimas astmes, 
teemadeks surm, elu ja kõik sinna 
juurde kuuluv. Väga isiklikud küsimused 
põimuvad ümbritseva maailma suurte 
teemadega. Palju on juttu loodusest, 
aga ka religioonist, kirjandusest, 
keelest, ajaloost ... Raamatu rahulik, 
vaatlev iseloom pakub suurt rõõmu ja 
hingekosutust.

Kirjastus Aadam ja pojad 
389 lk, kõva köide 
145 × 215 mm

KOOD 978115

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
28.90

ARMASTUSE KÕRB
François Mauriac

LR Kuldsarjas ilmuva raamatu saatesõna 
on kirjutanud Tõnu Õnnepalu.
 „Armastuse kõrb“ kuulub François 
Mauriaci (1885–1970) äärmiselt viljaka kir-
janikukarjääri hiilgeaega ning pälvis 1926. 
aastal ka Prantsuse Akadeemia suure 
romaaniauhinna. Teos räägib isa ja poja 
painavast nõrkusest Maria Crossi nime-
lise naise vastu. Iseloomult ja elukaemu-
selt vastandlike meeste vahelist pinget 
kujutab Mauriac talle omase, peene ja 
nauditava pessimismiga.

Kirjastus Kultuurileht 
Tõlkinud Henno Rajandi 
136 lk, pehme köide 
138 × 205 mm

KOOD 616956

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
9.90

4000 NÄDALAT
Surelike ajakasutus
Oliver Burkeman
Kui eeldada, et elad kaheksakümneseks, 
on sul veidi üle nelja tuhande elunädala.
Toetudes filosoofide, psühholoogide ja 
vaimsete õpetajate tarkustele, on autor 
valmis saanud humoorika, praktilise 
ja väga sügavmõttelise raamatu aja ja 
selle kasutamise kohta. Eitades meie 
ajastu asjatut püüdlust „kõik tehtud 
saada“, tutvustab see raamat lugejatele 
vahendeid, mille abil luua tähenduslik 
elu, tunnistades samas meile antud aja 
lõplikkust. 

Kirjastus Helios 
Tõlkinud Lauri Liiders 
240 lk, pehme köide 
140 × 210 mm

KOOD 656907

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90
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Selle lk raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 

PÜHA LEHM
Raamat (parema) liha 
kiituseks. Miks hästi 
kasvatatud liha on hea sulle 
ja planeedile
Diana Rodgers, Robb Wolf
• Liha ja loomsed rasvad on 
inimese jaoks hädavajalikud. 
• Säästev toidusüsteem ei saa 
eksisteerida ilma loomadeta.  
• Taastav veisekasvatus 
on inimkonna parimaid 
vahendeid,et leevendada 
kliimamuutuste mõju.

Kirjastus Postimees 
Tõlkinud Tiina Randus 
320 lk, pehme köide, 145 × 210 mm

KOOD 698778

MÕJUSTAMISE 
PSÜHHOLOOGIA
Teooria ja praktika
Robert B. Cialdini
Raamat selgitab praktilises 
ja arusaadavas keeles, kuidas 
meid nõustuma veendakse ning 
annab põhjaliku ülevaate sel-
lest, mida on mõjustamise kohta 
avastatud psühholoogias ning 
kuidas seda rakendavad inime-
sed, kelle peamine ülesanne on 
meie nõusolekut esile kutsuda.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Silja Truus 
320 lk, pehme köide 
155 × 235 mm

KOOD 409556

MINU TAANI
Eesti viiking trussikuid 
õmblemas
Taavi Turk
See raamat on elust 
välisüliõpilasena Jüütimaal ning 
moetudengi kummalisest ning 
stressi rohkest eksistentsist 
ülikoolis ja väljaspool seda. 
Siin leidub lollakaid koerus-
tükke, värvikaid tegelasi, 
aga ka tähelepanekuid Taani 
ühiskonna passiiv-agressiivsest-
õllevinesest igapäevaolelusest.

Kirjastus Petrone Print 
216 lk, pehme köide 
130 × 190 mm

KOOD 678329

HUNTIDE TARKUS
Elli H. Radinger
Armasta oma perekonda, 
hoolitse nende eest, kes on 
sinu hoolde usaldatud, ära 
anna kunagi alla ega loobu 
eales mängimast – sellised 
on huntide põhimõtted. 
Hundid hoolitsevad hellalt 
oma vanade ja haavatute 
eest, kasvatavad armastu-
sega järeltulijaid ja suudavad 
mängides kõik unustada. 

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Eve Sooneste 
238 lk, kõva köide 
143 × 215 mm

KOOD 853205

MÄLUMEISTER
Gareth Moore, Helena 
Gellersen
See kasulik raamat sisaldab 
erisuguseid ülesandeid, mis 
aitavad sul meeldetuletamise 
võimet teravdada, ja saada 
tuttavaks nende taga oleva 
teadusega. Nutikad ülesanded 
kulmineeruvad mälupalee mee-
todiga – aastatuhandeid vana 
tehnikaga, mida mälumängurid 
tänapäevalgi kasutavad.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Sireliis Vilu 
192 lk, pehme köide 
153 × 234 mm

KOOD 694701

KIRSTI TIMMERI 
TAROSKOOP 2023
Kirsti Timmer
On inimesi, kes usuvad, et 
peale silmaga nähtava ja 
käega katsutava on veel 
midagi, siis on need, kes ei 
usu, ja need, kes usuvad, aga 
ei tunnista seda. Pole vahet, 
mida sina usud, see raamat 
ei ürita sind teistmoodi mõt-
lema panna. Mida aasta 2023 
sulle toob, on ikka huvitav 
teada. 

Kirjastus Nõiaraamat 
272 lk, kõva köide 
135 × 200 mm

KOOD 413579

EESTI KÄSITÖÖ 
KÄSIRAAMAT
Tiia Artla, Ulve Kangro, Maret 
Lehis, Silja Nõu, Eeva Talts
Siit leiate  silmuskudumise, hee-
geldamise, pitsitehnikate, vööde 
ja paelte tegemise ning tikkimise 
õpetused. Eeskujuks on võetud 
ajakirja Käsitöö album nr 22 „Teh-
nikaid ja töövõtteid” aastast 1987, 
mille koostas Emmi Vahelaid. Ajatud 
käsitööteadmised on kohandatud 
tänapäevaseks.

Kirjastus Pegasus 
224 lk, kõva köide, 210 × 295 mm

KOOD 162453

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.20

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

KODUAIA KAUNIMAD 
OKASPUUD
Jüri Annist
Aed ilma okaspuudeta oleks tal-
viti lage lumeväli. Koduaeda sobi-
vaid kenasid okaspuid on seda-
võrd palju, et ühte raamatusse 
nad ära ei mahtunud. Raamatu 
esimesest osast leiab ülevaate 
ebaküpressi, elupuu, jugapuu, 
kadaka ja kuuse sortidest, mis 
on ilusad ja omapärased ning 
taluvad Eesti kliimat. 

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
248 lk, kõva köide, 170 × 237 mm

KOOD 694602

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
27.90



20 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

MITMESUGUST

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

KULDSE 
SÕNNIKUMARDIKA 
SALADUS*
Helen Käit
Peale ülbe müügimehe visiiti kaob 
Anna ja Armini kodust kuldse 
sõnnikumardika kujuke. Kuju 
otsingutest kasvab aja jooksul 
midagi hoopis põnevamat, aga ka 
ohtlikumat. Ei puudu varitsused, 
jälitamised, põgenemised, 
hirmuäratavad kurjategijad ja 
politsei. 

Kirjastus Tänapäev 
176 lk, kõva köide 
150 × 200 mm

KOOD 172377

PEETRI JALUTUSKÄIK*
Katie Woolley
Veeda Peeter Pikk-kõrva ja tema 
perega päev looduses ning saa 
teada palju huvitavat, alustades 
erinevate putuka- ja puuliikide 
nimetustest ning lõpetades 
tolmeldamise ja talveune 
olulisusega. Interaktiivse 
hääleraamatu igal lehel on 
nupp, millele vajutades äratad 
killukese looduse imedest ja 
helidest ellu.

Kirjastus Sinisukk 
Tõlkinud Katariina Kirss 
24 lk, kõva köide 
245 × 294 mm

KOOD 082285

MINU MAAKERA*
Tegelusraamat

Kas tahad seigelda ümber 
maakera, mängida ja õppida? 
See raamat on täis geograafi-
lisi mõistatusmänge, eriti erilisi 
erinevuste otsimisi, põnevaid 
puslesid, kaasahaaravaid kivis-
tiste jahte ja hulgaliselt muid 
mänge. Mõistatuste vahel on 
peidus pisifaktid ja tarkuse-
terad.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Marge Pärnits 
96 lk, pehme köide 
216 × 280 mm

KOOD 694558

GRIMMIDE 
MUINASJUTUD*
Elli Woollard
Vendade Grimmide klassikaks 
saanud muinasjutud uues 
kaunis kuues. Selles lõbusas ja 
sündmusterohkes kogumikus 
on Elli Woollard fantaasia-
küllaselt ümber jutustanud. 
„Tuhkatriinu“, „Punamütsikese“, 
„Päkapikud ja kingsepa“, „Hansu 
ja Grete“ ning „Breemeni linna 
moosekandid“.

Kirjastus Sinisukk 
Tõlkinusd Tiina Krevald 
93 lk, kõva köide 
195 × 275 mm

KOOD 082407

LEIUTATUD 
LOOMARIIGIS*
Christiane Dorion
Kas teadsid, et üks maailma kii-
remaid ronge muudeti jäälinnu 
abiga vaiksemaks ja veelgi kii-
remaks? Või et termiidid aitasid 
kavandada maju, mis püsivad 
kuuma ilmaga jahedad? Ja et 
kaheksajalg võib teada nähta-
matuks muutumise saladust? 
Loomad on andnud inimestele 
ideid hämmastavateks leiutis-
teks.

Kirjastus Koolibri 
Tõlkinud Kadri Viin 
80 lk, kõva köide, 230 × 275 mm

KOOD 049211

LAUAMÄNG 
EESTI MÄNG*
Tarmo Tuule
Komplekti kuuluvad mängu-
laud, 8 nuppu, täring, 5 × 55 
küsimuste kaarti 550 küsimu-
sega tippmälumänguritelt (tee-
mad: loodus, maateadus, kul-
tuur, varia, „Põhiseadus 100“), 
110 rukkilille ja suitsupääsukese 
sümboolikaga mängumärki. 
Küsimuste autorid: Tiit Naarits, 
Matis Song, Ants Siim.

Kirjastus Nuti Grupp 
235 × 320 mm

KOOD 789896

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
15.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
10.50

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
17.90

MIKSIDE RAAMAT
Isabelle Fougere
Miks meil tekib kananahk? Miks tähed 
säravad? Miks on pilved valged? See raa-
mat vastab rohkem kui 180 küsimusele, 
mida lapsed küsivad ja millele täiskas-
vanud alati vastata ei oskagi. Küsimusi 
ja vastuseid on kuuel teemal: loomad, 
inimkeha, ajalugu, loodus, argielu ja 
ilmaruum. Raamatus on ka arendavad 
äraarvamismängud ühes kleepsudega. 
Vanusele alates 4. eluaastast

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
13.90

KLUBIHIND

28.90

TAVAHIND 
33.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anti Saar 
112 lk, kõva spiraalköide 
140 × 204 mm

KOOD 26053
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JUUNIORI TUGEV AJU
Anders Hansen, Mats Wänblad
Siit leiavad noored neile 
arusaadavalt esitatud kujul 
tähtsaid fakte ning asjalikke 
nõuandeid, kuidas liikumine 
keskendumise, enesetunde, 
une ja palju muu seisukohast 
aju mõjutab. Nimelt „uuendab“ 
liikumine aju, nii et mõtled 
kiiremini, ja kui ümberringi on 
palju lärmi, siis saad sisse lükata 
n-ö vaimse lisakäigu. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heidi Saar 
128 lk, pehme köide 
148 × 210 mm

KOOD 51963

EUMENIIDID
Jonathan Littell
„Eumeniidid” on kui meie aja 
„Odüsseia”, mis rullub lahti läbi 
Teise maailmasõja. Raamatu 
lehekülgedel vilksatab rohkem 
kui kaks tuhat reaalset ja veidi 
vähem reaalset isikut Hitle-
rist Eichmannini, Goebbelsist 
Göringini. Autor kujutab end 
SS-Obersturmbannführer Max 
Aue teadvusse.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heli Allik 
929 lk, kõva köide 
143 × 200 mm

KOOD 54506

ALLIKAS
Avage oma meel,  
muutke oma elu
Tara Swart
Kinnitatakse, et oma saatust saab 
ohjata lihtsalt oma mõtteviisi 
muutes. Selle idee keskmes on 
olemuslik tõde, mida toetavad ka 
värskeimad neuroteaduslikud aru-
saamad: meie püüdlusi juhib aju. 
Neuroteadlasest ja juhtimistree-
nerist autor on võtnud paljastada 
mõtete juhtimise saladusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Helje Heinoja 
292 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 48413

OOTAMATU TÕDE 
LOOMADEST
Lucy Cooke
Zooloog Lucy Cooke'i uurimus 
toob esile põnevaid ja täiesti 
ootamatuid loomafakte kõrvuti 
erakordsete lugudega möödu-
nud aja teadusest ja teadlastest 
– sõnatuks võtvatest katsetest ja 
teooriatest, mis sageli räägivad 
meile hoopis rohkem meist 
endast ja meie suhtest loodu-
sega kui uuritud loomadest.

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

KOOD 48390

HIINA
Edward Rutherfurd
Ajaloosündmuste taustal koh-
tume paljude värvikate tegelas-
tega kõikidest ühiskonnakihti-
dest, teiste seas lihtne talunaine, 
keisri konkubiin, keisrikoja 
eunuhh, keisrivõimu esindajad, 
salakaubavedajast piraat, aga 
ka algaja Briti kaupmees, kes 
loodab oopiumiäriga palju raha 
teenida.

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

KOOD 54575

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.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Randviir 
272 lk, kõva köide 
145 × 203 mm

KOOD 54759

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

TUGEV AJU
Kuidas liikumine ja treening sinu aju 
tugevdavad
Anders Hansen
Kas tahad, et taluksid paremini stressi, tunneksid 
end reipamalt, et sul oleks parem mälu, et oleksid 
loovam ja oskaksid paremini puhata? Tänapäeva 
aju-uuringud näitavad, et regulaarne füüsiline koor-
mus suurendab ajupotentsiaali rohkem kui sudo-
kud, ristsõnad ja tervisetooted kokku. Raamatust 
leiad: Sensatsioonilised neuroteaduse uuringute 
tulemused • Arusaadavad selgitused, katsetule-
mused ja näited elust • Võimalused ajupotentsiaali 
suurendamiseks ja stressi vähendamiseks.

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
40.90

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
33.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Heidi Saar 
256 lk, pehme köide 
kordustrükk 
148 × 210 mm

KOOD 42589

Kõige tähtsam, mida sa 
oma aju heaks teha saad, 
on liikuda!

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1. Karl Ove Knausgårdi suurromaan.
2. Eesti rahvusest tiitleid pälvinud  

profisportlane, kes astub üles Soome  
„Tantsud tähtedega“ saates. 

3. Kunstiajaloo professor, esseist ja poeet, kellelt 
on ilmunud uus raamat.

4. Amy Winehouse'i album „Back to Black” võitis 
korraga viis ... auhinda.

5. Tuuli Mathiseni „Õunaraamat” ei paku  
kaugeltki vaid õunakoogiretsepte. Kõige 
rohkem leidub selles hoopis … toitude 
retsepte.

6. Taas on saadaval Anders Hanseni 
ülipopulaarne, sensatsioonilistel 
neuroteaduslikel uuringutel põhinev raamat ...

7. Kai Põldvee-Mürk tõestab meile oma  
raamatus, et „... – see on imelihtne“.

8. Paeluva ja poeetilise, metsa- ja hingeelu 
põimiva romaani autor.

9. Ilmunud on Kadri-Ann Sumera debüütromaan 
„... lapsed“.

10.  Lõpuks ometi jõuab meieni eestikeelne ja 
illustreeritud „Harry Potter ja ...”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 22. oktoobriks õige lahenduse saatnute vahel loosime välja ühe Varraku raamatu võitja vabal valikul. Märgi vastus (värvilisel 
real) kupongile või saada aadressil raamatuklubi@serk.ee koos oma nime ja kliendinumbriga. Kõik vastused leiad ajakirjast.  

 Raamatuklubi septembri ristsõna õige lahendus oli „tagasi kooli“. Septembri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi 
tahtel kingiraamatu valida Selma Pilli Pärnumaalt. Õnnitleme!

SOODUSPAKKUMISED

KLAASVERANDA
Tõnu Õnnepalu

112 lk, kõva köide

KOOD 35970

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
17.90

OHVERDUSTE SÜGIS
Katariina Libe
Olle on varateismeline 
poiss, kelle perekond kolib 
maale, lootes siin vabaneda 
neid linnas kummitanud 
probleemidest, muu hulgas 
koolikiusust. Ei saabu aga 
lahendusi, vaid hoopis uus 
raputus ema ränga haiguse 
kujul. Peale Olle on selles loos 
teinegi minategelane – noor 
naine, kes astub poisi isaga 
salasuhtesse. 

200 lk, pehme köide

KOOD 52410KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
20.90 ÜKS INIMSÜDA

William Boyd

494 lk, pehme köide

KOOD 33617

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
27.90

KESKÖÖ 
RAAMATUKOGU
Matt Haig

312 lk, pehme köide

KOOD 51796

VERA
Anne Swärd

312 lk, pehme köide

KOOD 45795

ARMASTUS  
KÜLMAS KLIIMAS
Nancy Mitford

232 lk, pehme köide

KOOD 46587

MACBETH
Jo Nesbø

488 lk, pehme köide

KOOD 49625

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
18.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
26.90
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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. oktoober

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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ISAGA ÕUE
Julgete isade ja kartmatute 
laste toredad seiklused 
vabas õhus

Alex Gregory
Vabas looduses saab teha 
rohkesti ülimalt põnevaid ja 
õpetlikke asju taeva ja loomade 
vaatlemisest kuni onnide ja 
sildade ehitamise ning lõkkel 
toidu küpsetamiseni. Enamasti 
ei ole selleks vaja kuigi palju 
erivarustust. Tegevused on 
raamatus jaotatud kestuse järgi 
alates nendest asjadest, mida 
saab teha koolist koju tulles, 
kuni lahtise taeva all ööbimisega 
matkadeni.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
264 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 47287

 
ERIPAKKUMINE

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
20.90

HAKKLIHA
Kristina Efert
Hakkliha on suurepärane toor-
aine. Seda on lihtne vormida 
sobiva suuruse ja kujuga tükiks 
ning valmistada, nagu hing 
ihaldab. Hakkliha saab praadida, 
frittida, grillida, aurutada või 
hoopis supis keeta. Hakkliha sobib 
pirukatesse ja pelmeenidesse, 
võib teha isegi meelepäraste 
lisanditega vorsti. See kõik pole 
üldse keeruline. Siit raamatust 
leiad hulganisti uusi põnevaid 
ideid, mida hakklihaga peale 
hakata!
 Kristina Efert on mitmete 
kokaraamatute autor. Tema 
koostatud „Supp“ võitis 2018. 
aastal parima kokaraamatu tiitli.

Kirjastus Varrak 
144 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 47331

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
21.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Pille Kruus 
112 lk, kõva köide 
160 × 210 mm
KOOD 47881

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
16.90
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KUIDAS KAITSTA 
LOODUST?
Sophie de Mullenheim

Kuidas sorteerida prügi? Mis on kasvuhooneefekt? Millist 
loodusvara kasutatakse kõige enam? Kas tiiger sureb välja?
 Raamatus on üle 200 küsimuse ja lõbusa pildi, mis aitavad 
lastel avastada meie planeedi imelist rikkust ja mõelda, 
kuidas võiks oma harjumusi muutes planeeti kaitsta.


