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Valikraamat:

Anders Hansen
DEPRESSIIVNE AJU
Miks me end
nii halvasti tunneme,
kui meil nii hästi läheb

•

NOVEMBRI KLUBIRAAMAT

Lia Virkus

NOSTALGILISED
TOIDUD

TOIMETAJAVEERG I UUDISED

K

äes on pime novembrikuu,
tasapisi algab ka jõuluootus.
Tubaseid tegevusi ja raamatulugemist on kindlasti rohkem
kui suvel. Hing ihkab midagi helget,
sooja ja hubast. Ja palun, siin ta ongi –
meie selle aasta eelviimane klubiraamat!
Kõigile, kes ihkavad lapsepõlvemaitseid.
Keskealised ja vanemad inimesed,
kes seda raamatut juba näinud on,
lähevad kõik lausa vaimustusest põlema.
Polegi veel kedagi kohanud, kes lehti
keerates aeg-ajalt ei õhkaks, et jah,
täpselt nii me tollal sõimegi, just sellised
road ja serveeringud olid ka ema
pidulaual, kuidas see või teine suure
pärane toit küll vahepeal täiesti ära on
ununenud. Maitsed on imelised,
mälestused veel imelisemad … Praegusel
ajal pole sugugi vähe oluline ka
nostalgiatoitude soodne hind, sest
toorained on lihtsad ja eestimaised.
Lia Virkus loodab südamest, et tema
raamatut kingitakse ka noortele, et nad
saaksid vahel ka ise singirulle, täidetud
mune ja kartulisalatit valmistada.
Nostalgianõude buum on nagunii juba
alanud.
Ajakiri on tavalisest mahukam ja
oleme siia lisaks uhiuutele raamatutele
kogunud ka valiku jääva väärtusega
suurepäraseid jõulukingiraamatuid.
Ongi juba õige aeg kingitustele mõelda,
sest pühadekiire tabab meid lõpuks
ikkagi ootamatult.

Mõnusat kokkamist
ja nostalgitsemist,
head jõulukinkide
valimist!
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
Mitu
klubiraamatut.
klubiraamatut
Lugeja palk loositakse välja 23. detsembril 2022.
sina 2022.
Lugeja palgaks on 200 eurot kuus, mida makstakse
aastal ostnud
10. kuupäeval 6. järjestikuse kuu vältel.
Täpsed reeglid kodulehel
oled?
https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

Lia Virkuse raamatu
„Nostalgilised toidud” esitlus
Viru keskuse Rahva Raamatus esitleb
Lia Virkus oma uut raamatut „Nostalgilised
toidud”. Autoriga vestleb Liis Auväärt.
Esitlus toimub 23. novembril
algusega kl 18.00
Olete oodatud!
45. nädalal on Kuku Raadio nädala raamatuks „Kollaps”.
See on Londoni ülikooli majandusteaduse ja ja polito
loogia kolledži professori Vladislav Zuboki põnev käsitlus
Nõukogude Liidu lagunemisest. Kuku Raadio saade
„Nädala raamat” on eetris igal tööpäeval kell 10.30 ja
kordusena samal päeval kell 18.30.
Kõigi klubiliikmete vahel, kes ostavad
novembri klubiraamatu „Nostalgilised
toidud”, läheb loosi

KOLM ajakirja Eesti
Naine AASTATELLIMUST!
Novembris eripakkumine SERKi
liikmetele. Vt lk 7!
Kõigi vahel, kes ostsid septembri klubiraamatu „Taimsed pärimustoidud“,
loosisime välja kaks membo.ee 50-eurost kinkekaarti. Võitjateks osutusid
Maris Koka Tartust ja Tiina Palumaa Tallinnast. Palju õnne ja head kokkamist!

Suure Eesti Raamatuklubi ajakiri
Toimetaja: Mall Paas
Kaanefoto: Annika Metsla
Aadress:	
Pärnu mnt 67A, 10134 Tallinn
Telefon:
646 0218
E-post:
raamatuklubi@serk.ee
www:
www.serk.ee
Swedbank: EE282200221023684813
SEB:
EE701010220076013011
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KLUBIRAAMAT

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

NOSTALGILISED TOIDUD
Lia Virkus

Minu jaoks on 1970.–1980. aastad soojade mälestuste aeg. Mul oli ilus
lapsepõlv ja loomulikult on ka meenutused sama helged. Tolle aja
toidud – kasukas, sült, täidetud munad, singirullid, pasteet, pikkpoiss,
ühepajatoit – need on ju road, mida kõik armastavad. Ka magustoidud
pole vähem ahvatlevad: lumepallisupp, virsikutarretis, saiavorm,
pontšikud, Napoleoni tort, kräsupea ja veel palju head. Kokku üle 80
retsepti nostalgiat!
Nüüd, kus raamat valmis, pean tõdema, et selle tegemine oli tore
teekond lapsepõlvemaale. Kõik toidud-küpsetised maitsesid nii
tuttavalt ja nii hästi! Teame ju kõik neid toite, aga kas ka valmistame,
kui uue aja tuuled järjest uusi maitseid kohale puhuvad? Tegelikult
jäävad need lihtsad kodused maitsed meiega alatiseks ja olgu see
kokaraamat teile omamoodi meeldetuletuseks, et vanad head road
taas meie kodudes aukohale seada.
Leia siit raamatust inspiratsiooni! Otsi välja
TAVAHIND
oma nostalgianõud ning naudi neid maitsvaid
90
toite koos sõprade ja perega.

27.

Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide
176 × 246 mm
KOOD 56159

SOOLASED

Soolaseenesalat

Keel tarrendis
Keelesalat

KLUBIHIND

19.90

Seakõrvad

Soolaseened purgis

Mamma väikesed
lihapirukad

Marineeritud peolaualiha

Juustuküpsised

Virsiku-kohupiimašarlott

Täidetud munad

Einevõileib

Soojad pannkoogirullid

Rullbiskviit kohupiimaga

Singirullid

Tikusuupisted

Kapsa-porgandisalat

Meekook

Kartulisalat

Kana-klimbisupp

Munasoust suitsupeekoniga

Kräsupeatort

Kasukas

Frikadellisupp

Maksakaste

Küüslaugused soojad
juustusaiad

Piima-köögiviljasupp

Viinerikaste

Vanaema moosi-purukook
kiirpärmitainapõhjal

Rassolnik

Praekartulid sibulaga

Moosiga purukook

Kokteilsalatid

Hapukapsasupp

Guljašš

Klassikaline biskviitkattega
rabarberikook

Riisi-makrasalat

Borš ehk kapsa-peedisupp
Salme Masso moodi

Klopitud kurgisalat
Böfstrooganov

Memme õunaplaadikook

Makaroni-kausisalat
marineeritud kõrvitsaga

Pikkpoiss ehk
hakkliha-ahjupäts

Stoovitud porgandid meega

Seitsmelusikakook

Sült

Kodused kotletid

MAGUSAD

Õunapommid

Kodune maksapasteet

Kala Poola kastmes

Kodune saiavorm

Halvaa-küpsisekook

Marineeritud räimed

Ühepajatoit

Viiekihiline kohupiimakook

Hapukoore-küpsisekook

Lapsepõlve ahjuräimed

Pilaff

Bubert

Küpsise-Napoleon

Kartuli-räimevorm

Ahjupart hapukapsatäidisega

Mahlakissell

Napoleoni kook

Kala tainas

Hapukapsas

Lumepallisupp

Naabrinaise kohupiimakook

Vürtsikilu

Mulgikapsad ahjupotis

Leivasupp

Marineeritud heeringas

Magushapu kapsas

Mannavaht

Lihtne hapukooremarjakook

Heeringas sibula, muna ja
hapukoorega

Värske kapsas hakklihaga

Karamellkissell

Klassikaline kamaraga
seapraad ahjukartulitega

Piimakissell

Kana-riisisalat

Külm heeringakodujuustukaste

Poolvillane ehk mulgipuder

Külmlaua lemmikud

Kõrvitsasai

Küüslaugujuust

Vanaema kapsa-plaadipirukas

Tursamaksasalat

Lahtine porgandipirukas

Kohupiimapontšikud

Maasika-biskviittort

Kirju koer
Kass Arturi kook
Virsikutarretis
Keefiritarretis

Muna-hapukoorekook
Pidusai
Moonisaiad martsipani ja
valge šokolaadiga
Vanaema kaerahelbepätsid
Beseetort konjakise
võikreemiga

Moosipontšikud
SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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KLUBIRAAMAT

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

Isuäratav
kokaraamat

Lia Virkus on olnud rohkem kui saja kokaraamatu autor või kaasautor.
Nüüd ilmus „Nostalgilised toidud“, mille pildid viivad sõna otseses
mõttes lapsepõlvemaale. Suu hakkab kohe vett jooksma!
Seda raamatut vaadates tunnevad
keskealised lugejad, nagu oleksid
sattunud vanaema juurde pidu
lauda. Kuidas ja millal tekkis idee
koostada selline kokaraamat?
Need kõik on olnud minu lapsepõlveroad
ehk meie pere kõige armastatumad
toidud. Mu ema on 91-aastane, ehk
sellepärast on siin ka tema retsepte.
Idee koostada selline nostalgiatoitude
raamat tiksus mu mõtetes juba aastaid.
Olen kogunud selle ajastu nõusid pikka
aega: vanu piima- ja koorepudeleid,
Tarbeklaasi nõusid, kristallkausikesi,
nostalgilisi plekist jäätisepokaale,
klaasist morsikanne, klaase jne. Kui
kirjastus Varrak pakkus mulle aasta
tagasi võimalust raamat kokku panna,
siis ei mõelnud ma kaua. Tundsin, et aeg
on küps.
Kõige raskem oli teha toitudele
pildilavastusi nostalgianõudega. Fotograaf Jaan Heinmaa võttis asja väga
südamega, ei lubanud sättida pildile vaid
ühte taldrikut supiga, vaid püüdsime
tabada ajastu hõngu.
Kust kogusite retseptid?
Võtsin palju retsepte oma kaustikutest,
mul on neid lapsepõlvest alles mitmeid.
Olin juba siis suur kokkaja, kümneaastasena meeldis mulle väga küpsetada
erinevaid kooke. Osa retsepte võtsin ka
Ida Savi raamatust „Saiad, pirukad,
koogid” ja paljude autorite koostatud
kogumikust „Kokaraamat”. Palju
inspiratsiooni sain Maire Suitsu meenutuste raamatust „Eks elati ju ennegi.
Sotsialismiaja söögimälestusi”.
Milline retsept selles raamatus on
Teie vaieldamatu lemmik?
Väga raske on lemmikrooga välja tuua,
sest kõik toidud on nii head. Meie pere
menüüs on selle raamatu toidud praegugi. Marineeritud heeringat teen
kindlasti korra või paar kuus. On vaja
vaid marinaadiained – külm vesi,
äädikas ja suhkur –heeringatükkidega
Lia Virkus. Foto: Annika Metsla
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kokku segada. Ja paari tunni pärast saab
juba nautida. Kõige maitsvam saab see
tervetest soolaheeringatest, mis tuleb
küll endal puhastada. Aga maitse on
raudselt parem.
Millist rooga nõuavad Teie lapsed
kõige sagedamini?
Kui lapsed olid väiksed, siis oli bubert
meie peres pikki aastaid pühapäeva
õhtune maiuspala. Alati pärast sauna
ootas neid potitäis mannabubertit kisselliga. Seda paluvad nad vahel ka nüüd,
kui külla tulevad.
Mida peaksid praegused algajad
kodukokad arvestama, kui asuvad
neid vanamoodsaid roogasid
tegema?
Midagi rasket siin pole, kui näpuga
retseptis järge ajada ja tegutseda.
Sülditegu ja keele keetmine on vist ühed
raskemad.
Kuidas sobivad need road (kui
magustoidud välja jätta) praegus
tele noortele?
Minu lapsed söövad küll rõõmuga
nostalgiaroogi, kuid tõsi, oma kodudes
nad neid tihti valmistama ei kipu.
Pesamuna Alvar teeb küll ise kartuli
salatit. Vahel pilaffi ja kotlette. Eks
pastad-pitsad-poked ja sushid ole ilmselt
popimad. Samas usun, et varsti teevad
nad ehk ka neid roogi rohkem, kui mu
raamat neil juba kodus olemas on.
Tahaks neid inspireerida!
Mitmes kokaraamat see Teil
juba on?
Ma ei ole kokku lugenud, aga minu
kaasautorsuses on ilmunud üle saja
kokaraamatu. Kindlasti pole ma üksi
kõigi nende autor, paljud on tehtud
koostöös teistega.
Milline kokaraamat on Teile
endale kõige armsam?
„Lia köök” ja „Minu parimad” on need
raamatud, mida kasutan oma köögis iga
päev.
Kas võrreldes teistega oli
„Nostalgiliste toitude” valmimises
ka midagi erilist?
Kindlasti oli selle raamatu valmimine
keerulisem. Nii rohkelt pildilavastusi
pole me fotograaf Jaan Heinmaaga
teistesse raamatutesse teinud. Siin on
peaaegu iga pilt omaette lavastus, mida
sättisime tunde.
Mida olete õppinud ja kus
töötanud?
Olen õppinud ülikoolis toiduainete
tehnoloogiks ehk erialalt olen TPI
insener. Pärast lõpetamist suunati mind

Leiburi kondiitriosakonda, kus töötasin
kolm aastat. Seejärel läksin tööle Eesti
Raadiosse rootsikeelsete saadete
toimetajaks. Olin õppinud keskkooli ajal
kolm aastat keeltekoolis rootsi keelt,
kuna mu isa on sündinud Noarootsis,
puhas rannarootslane. Siis sündisid
lapsed ja jäin nendega koju.
Kui ilmuma hakkas ajakiri Pere ja
Kodu, siis alustasin tööd köögitoimetajana. Selles ametis olen tänaseni, ainult
et nüüd ajakirjas Eesti Naine.
Aastal 2001 alustasime kokaraamatute tegemist ja nüüdseks on neid
ilmunud minu kui projektijuhi käe alt
sarjas „100 rooga” ligi nelisada.
Millest soovitate alustada algajal
kodukokal, kes tahab jõuda sama
kaugele kui Teie?
Tuleb armastada söögitegemist ja teha
seda kirega. Samuti on võimalus hakata
toidublogijaks või retseptiloojaks
sotsiaalmeedias. Küll sealt tulevad ka
retseptiraamatud ja muu.
Kust ammutate inspiratsiooni?
Mul on kodus sadu välismaised kokaraamatuid ja kokandusajakirju, mida ideede
otsimisel aeg-ajalt kasutan. Samuti on ju
internet, reisid, restoranikülastused.
Kas Teil on eeskujusid Eestis ja
mujal maailmas?
Algusaastatel olid mu eeskujudeks
paljud välismaiste kokaraamatute
autorid, samuti minu hea kolleeg ja
praeguseks ka kauaaegne armas sõber
Maire Suitsu, kellega koos koostasime ka
meie esimese kokaraamatu. Pille
Endeniga inspireerisime teineteist
igapäevaselt, tehes aastaid koos
Perekööki. Arenesime koos.
Keda peate oma õpetaja(te)ks?
Õpetajat pole mul sellel erialal olnud.
Koolis oli küll, aga seal ei õppinud ma
köögitoimetajaks ega retsepte looma.
Olen olnud pidev iseõppija. Iga ilmunud
ajakiri või uus kokaraamat on olnud
minu õpetaja. Et uus raamat ilmuks,
tuleb alati teha palju tööd. Ja see on
arendav.
Oli põnev aeg, kui Eesti Vabariik
taasiseseisvus. Pärast nõukogude aja
lõppu tuli müügile uusi tooraineid, neid
tuli lugejatele tutvustada ja ise kasutama
hakata. „100 roa” kokaraamatute sari oli
esimene, kus iga toidu juures oli
värviline toidupilt. Sama oli Pereköögis,
selle idee pakkusin ise välja. Lugesin sel
ajal palju rootsikeelseid ajakirju, kust
napsasin ka retseptivihiku idee. Enne
seda olid retseptiraamatud ilma piltideta. Näiteks Ida Savi „Saiad, pirukad,
koogid” ja teised väga head retsepti
kogumikud.

Millise maa köök Teile kõige
rohkem meeldib?
Nagu mul pole lemmiksööki, pole mul ka
lemmikkööki. Vahel on ohjeldamatu isu
Itaalia, vahel Prantsuse, vahel Aasia ja
vahel hoopis Gruusia söökide järele. Kui
peaksin valima, ilma milleta kohe üldse
ei saa, siis on see kindlasti Eesti köök.
Olles nädala reisil, ostan koju jõudes
kohe musta leiva, heeringa ja paki
kodujuustu.
Mis Teid praeguses Eesti toidu
kultuuris rõõmustab ja mis häirib?
Rõõmustab lai valik. Süüa saab kõike,
mida hing ihaldab. Meie oma Eestimaal.
Toiduvalik on kasvanud ju meeletult,
eriti kui võrrelda nostalgiatoitude ajaga.
Kurvastab see, et tänapäeval tehakse
kodudes vähem süüa, valmistoidu
ostmine aina kasvab. Väga lihtsalt
tellitakse koju pitsa või burger. Kurvastab ka see, et paljud lapsed ei saa tunda
koduahjust tulvava koogi lõhna või näha
ema pliidi ees päris toitu valmistamas.
Kellele see raamat on mõeldud?
Raamat on mõeldud kõigile, kes ihkavad
lapsepõlvemaitseid. Ja kindlasti ka neile,
kes ei oska neid toite ise valmistada, aga
sooviksid. Ma tõesti väga loodan, et mu
raamatut kingitakse ka noortele! Et nad
saaksid vahel ka ise valmistada singirulle, täidetud mune ja kartulisalatit.
Nostalgiatoidud on soodsad, vaja läheb
vaid lihtsaid eestimaiseid tooraineid.
Need toidud sobivad hästi praegusse
aega, kui toit poes on nii kalliks läinud.
Kas järgmise raamatu idee on juba
küps?
Jaa, on küps ja õigupoolest ka juba
pooleldi valmimas. Järgmise aasta
jõuludeks võiks ilmuda.

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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Kasukas

Kasukas ehk peedi ja heeringaga kausisalat on olnud eestlaste
peolaual läbi aegade. Tihti tuleb isu toitva kasukasalati järele
just talvisel ajal. Valmistan seda nii valge mugulsibula kui ka
roheliste sibulavartega, retseptis ongi mõlemad kirjas. Vahel
tükeldan koostisained kuubikuteks, vahel riivin. Kasukat saab
teha ka ilma heeringata – taimsena. Vahva, et iga pere teeb
kasukat omamoodi ja alati on see peolaua hitt.

200 g heeringafileed
3 suuremat marineeritud kurki
1 mugulsibul (või 3 rohelist
sibulavart)
500 g keedetud kartulit
400 g keedetud porgandit
300 g keedetud peeti

Kaste:
250 g majoneesi
250 g hapukoort
1 tl sinepit
1 tl suhkrut
soola ja musta pipart
Kaunistuseks:
2–3 keedetud muna

Puhasta ja tükelda heeringad, kurgid ja sibul väikesteks
tükkideks. Riivi jämeda riiviga keedetud peet, kartul ja
porgand või tükelda suupärasteks kuubikuteks. Lao suurde
klaaskaussi kihid: heeringas ja sibul, marineeritud kurk,
porgand, kartul ja peet.
Sega kokku kastmeained, maitsesta sinepi, suhkru, soola ja
pipraga. Laota salatile kaste, torka puidust grillvardaga roa
sisse tihe augustik, et kaste saaks paremini imbuda. Kata
kauss pealt toidukilega ja tõsta paariks tunniks kuni järgmise
päevani külma maitsestuma. Enne serveerimist kaunista
hakitud muna ja ilusateks rõngasteks lõigatud sibulavartega.

Keefiritarretis

Hapukalt lahe tarretis, mis maitseb imehea koos toormoosi ja värskete marjadega. Nõukaajal söödi seda
kompoti või moosiga, mida saab talvisel ajal ju praegugi teha. Kui sõpradele pakkusin, arvati, et see maitseb
kui pannacotta. Aga see ongi ju pannacotta Eesti moodi.
Meie oma kuulus keefir!

7,5 dl hapupiima või keefirit
1 dl suhkrut
2 tl vanillisuhkrut
20 g želatiini (Santa Maria)
2 dl vett
Serveerimiseks:
maasika- või vaarikatoormoosi
värskeid maasikaid või vaarikaid
Sega keefir suhkruga, kuni suhkur on lahustunud. Sega
želatiinipulber väikses potis veega, kuumuta pliidil
segades sulamiseni (ära keema lase!). Lase veidi jahtuda ja
nirista segades keefiri hulka. Jaga segu kausikestesse või
klaasidesse, lase tunnike jahtuda ja tõsta külma tarduma
4 tunniks kuni üle öö. Serveeri toormoosi ja marjadega.
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Mamma väikesed
lihapirukad

Väikeste lihapirukate pärmitaina retsept pärineb ühest
vanast Taluperenaise ajakirjast. Mamma ise ütleb, et väga
oluline on lisada täidisesse suitsuseapõske, sest just see
teeb pirukad heaks. Tainas peaks saama pehme ja vetruv.

Tainas:
4 dl piima-veesegu
100 g võid
50 g pärmi
3 tl suhkrut
1 munakollane
450–500 g jahu
0,5 tl soola

Täidis:
500 g hakkliha
200 g suitsuseapõske
2 sibulat
2 keedetud muna ja/või
1 dl keedetud riisi
soola
pipart
Määrimiseks:
1 muna

Soojenda piim ja vesi ning sulata või, sega kokku.

Kõigi vahel, kes ostavad novembri
klubiraamatu „Nostalgilised toidud”,
mille autor on Eesti Naise
köögitoimetaja Lia Virkus, läheb loosi
KOLM ajakirja Eesti Naine
aastatellimust!
Loosimine toimub 22.12.2022.

HEA PAKKUMINE neile, kes ei soovi vaid
loosiõnnele lootma jääda: SERKi liikmed
saavad ajakirja Eesti Naine 6 kuuks tellida vaid
19 € eest (tavahind poest ostes 38,94 €).
Tellimine: eestinaine.ee/serk või telefonil
6804444 öeldes salasõna
„Suur Eesti Raamatuklubi”.
Pakkumine kehtib kuni 01.12.2022.

Hõõru pärm 3 tl suhkruga vedelaks, lisa soojale vedelikule.
Sega hulka munakollane. Sõtku juurde jahu ja sool. Kata
tainakauss kilega ning pane pooleks tunniks külmkappi.
Prae hakkliha, hakitud sibulad ja suitsuseapõsk pannil.
Aja läbi hakklihamasina, nii jääb see eriti peeneteraline.
Aga kui hakklihamasinat pole, ei pea pirukad tegemata
jääma. Lisa lihamassile maitse järgi soola ja pipart.
Seejärel sega täidisesse hakitud keedetud munad ja/või
keedetud riis.

TAVAHIND

27.90
KLUBIHIND

Kirjastus Varrak
192 lk, kõva köide, 176 × 246 mm
KOOD 56159

19.90
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VALIKRAAMAT

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

DEPRESSIIVNE AJU
Miks me end nii halvasti tunneme,
kui meil nii hästi läheb
Anders Hansen
Populaarne kirjanik ja psühhiaater Anders Hansen arutab, miks me end
nii halvasti tunneme, kui meil ometi nii hästi läheb. End vaimselt halvasti
tundes on kerge arvata, et aju on katki läinud, kuid ärevus ja erinevat liiki
depressioonid on loomulikud seisundid. Need on jäänud meiega kaugetest aegadest, kui pidevalt valitses oht surra nälga või nakkushaigustesse.
Me ei ole loodud kogu aeg rõõmsad ja õnnelikud olema – kui oleksime,
siis jäänuks meie esivanemate eksistents väga lühikeseks.
Autor selgitab, kuidas meie enesetunne toimib. Heidame pilgu oma
tundeelule ja enesetundele aju vaatepunktist ja uurime, miks aju just nii
töötab. Mis toimub ajus tavalisimate vaimsete hädade, depressiooni ja
ärevuse ajal ning miks vahel võivad need märku anda hoopis korras
tervisest, mitte haigusest. Uurime, kas tõesti tunneme end halvemini kui
varem ja kuidas võib seda mõjutada bioloogiline vaade meie tundeelule.
Lõpuks püüame järeldusele jõuda, mis meid õnnelikuks teeb.

TAVAHIND

24.90
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Heidi Saar
200 lk, pehme köide
148 × 210 mm
KOOD 56104

KLUBIHIND

19.90

Sa oled ellujääja. Me ei ole arenenud terved
ega õnnelikud olema, vaid ellu jääma ja
paljunema. Pidev hea enesetunne on
ebarealistlik eesmärk. Me ei ole nii ehitatud.

A

jus toimuv on niisiis kompleksne ja igal
inimesel erinev, kuid ootamatult tihti vallandab depressiooni üks ja sama asi: stress. Eriti
stress, mis kestab pikka aega – „pikk aeg” ei
tähenda enamasti päevi ega nädalaid, vaid kuid või
aastaid – ja kus tekib tunne, et kaotame selle üle
kontrolli. Ometi ei ole asi ainult stressis, sest juba
sündides on meile geenide kaudu kaasa antud
suurem või väiksem kalduvus depressiooni küüsi
langeda. Kes on selles suhtes haavatavamad, neile
võib depressiooni tekitada ka väiksemat laadi
stress, näiteks tüli töö juures. Teiste jaoks peab
mõjur olema tugevam, näiteks lähedase surm. On
neidki, kes depressiooni kunagi ei koge, juhtugu
nendega mis tahes. Seda võetakse tavaliselt kokku
umbes nii, et „geenid laevad püssi, keskkond
vajutab päästikule”. Viimastel kümnenditel on
tehtud erakordseid jõupingutusi, et tuvastada
geenid, mis „püssi laevad”.

8
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ANDERS HANSEN on
omandanud Karolinska
instituudis arstikutse ja töötab
psühhiaatria valdkonnas
peaarstina. Tal on ka oma
populaarne telesaade, mis
räägib inimese aju keerukusest.
Hanseni sulest on ilmunud
mitmeid menukaid raamatuid
ning inimese aju ja tervise
küsimustes on ta vaieldamatult
Rootsi üks parimaid eksperte.
Varem ilmunud Anders Hanseni raamatud:
„Tugev aju” (2018)
„Ekraaniaju” (2020)
„Juuniori tugev aju” koos Mats Wänbladiga (2021)
„Juuniori ekraaniaju” koos Mats Wänbladiga (2022)

KLUBI SOOVITAB
JUUNIORI EKRAANIAJU
Anders Hansen, Mats Wänblad

Kogu inimkonna teadmised ja kõik su sõbrad on ainult ühe
nupulevajutuse kaugusel. Sul on olemas digitaalsed tööriistad,
ekraanividinad, mis koos sinu imelise ajuga võiksid valla päästa
enneolematu loova jõu. Aga kindlasti tunned sa kedagi, kellel on
na-atukene raske ekraanidest eemale hoida ja kes vahib alati kõige muu
mõistliku ja lõbusa tegemise asemel hoopis seda. Mida tundide kaupa
ekraani taga passimist selle inimese ajuga tegelikult teeb?
Bestselleri „Ekraaniaju” noorteversioonis annavad Anders Hansen
ja Mats Wänblad nõu, kuidas aidata oma sõpradel ekraanividinad
kontrolli alla saada, et need ei juhiks kogu nende elu. Sest … ega ju
ometi sina lase ekraanil enda üle natuke liiga tihti valitseda?
TAVAHIND

22.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kadri Okas
128 lk, kõva köide
148 × 210 mm
KOOD 55824

KLUBIHIND

18.90

Kas tunned Eva Eijõuat?
JUHTUMI KIRJELDUS

ÜKS PÄEV EVA EIJÕUAGA
HOMMIK
Eva jookseb kööki hommikust sööma, topib
kiiresti suhu ühe röstsaia ja joob klaasi mahla,
viskab mingid riided selga ja jookseb bussile.
Kööki astumisest kuni bussi peale minemiseni
kulub täpselt üksteist minutit. Ja ometi oli ta
juba enne seda tund aega üleval olnud. Kuidas
see võimalik on?

• Tundub alati stressis olevat,
kuigi teeb harva midagi (ta ju ei jõua).
• Jääb alati hiljaks, nii bussile
kui koduste ülesannetega.
• Ise leiab, et keeldub liiga paljudest
toredatest asjadest.

PÄEV
Eva on lubanud pärast tunde Hamidi kutsikat
vaatama minna. Kool lõppeb kl 14.30. Kell
14.49 jõuab ta koju ja peab ainult koolikoti
esikusse viskama, enne kui läheb Hamidi
juurde, kes elab tema kõrval. Täpselt kell 17.03
avab Hamid ukse ja laseb Eva sisse. Eva jõuab
ainult mõne minuti imearmast kutsikat
silitada, kui peab juba koju õhtust sööma
jooksma. Paned tähele, et kellaajad nagu päris
ei klapi, mis?
ÕHTU
Kui Eva jättis jalgpallitrenni pooleli, pidi tal
jääma palju rohkem aega õhtuti toredate
asjade tegemiseks. Aga nii ei juhtunud.
Tundub pigem, et õhtud jäävad üha lühemaks.
Eval on kombeks öelda, et ta mängib kitarri,
aga niipea kui ta peab internetist mõne laulu
sõnad otsima, takerdub ta kuhugi mujale, nii et
ka sel päeval ei tule mängimisest midagi välja.
Aga vähemalt läheb ta varakult magama, sest
Eva teab, kui tähtis uni on. Kell 21.30 klopib ta
padja kohevaks ja ronib teki alla. Tore. Kell
00.25 jääb ta magama. Või õigemini – siis
paneb ta nutitelefoni käest.
SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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KLUBI SOOVITAB
VALA VÄLJA!

Minu veiniteekond Kosmosest sommeljeekoolini
Keiu Virro

TAVAHIND

26.90
KLUBIHIND

21.90

See raamat on lugu veiniotsingutest erinevates kohtades ja (taas)kohtumistest
huvitavate inimestega. Veinikorüfeesid, kes veini suurepäraselt õpetada ja neist
kirjutada oskavad, jagub Eestis küll ja veel. Seda rolli ma ei võta ega tahagi võtta.
Minu jaoks jääb põhitõeks: hea vein on see, mis maitseb. Kui minu lugu haakub
lugeja veiniteekonnaga või kes teab, ehk annab sellele väikese müksugi, olen ma
enam kui rõõmus.
Te ei hoia käes veiniõpikut, vaid lugu sellest, kuidas ma sammhaaval veini
armastama hakkasin ja miks ma teda enam jätta ei suuda. See on lugu sellestki,
kuidas ma veini üha paremini mõista püüan, aga peamiselt saan teada ikkagi
seda, et ma midagi ei tea. Lõpuni veini tunda pole võimalik. Nagu armastuse
puhul olema kipub.
Kirjastus Varrak
216 lk, kõva köide
170 × 210 mm
KOOD 56166

veiniraamat
Raamatu „Vala välja!” autor
Keiu Virro polnud lugenud eesti
keeles lugusid tavaliste inimeste
teekonnast veini juurde. Mõtles,
et mis seal ikka, kirjutab siis ise.

Kust tuli mõte kirjutada raamat
veinist, reisimisest, sõpradest ja
sommeljeeõppest?
Veiniraamatu alge on peidus Los Angeleses The Last Bookstore’i lettide vahel.
Seda nime kannab raamatupood, kuhu
2019. aasta sügisel sõbrale külla minnes
sattusin. Lubasin tookord endale, et ei
osta sealt midagi, leidsin seejärel
joogiraamatute sektsiooni ja astusin
välja viie või kuue raamatuga. Nende
seas oli kaks veinilugu, mille autorid
kirjeldasid isiklikku veiniteekonda. Eriti
meeldis mulle Bianca Boskeri „Cork
Dork”, raamat sellest, kuidas teadusajakirjanik jätab oma töö ja asub end
veinieksperdiks õpetama.
Eesti keeles on küll toredaid raamatuid veinireisidest (näiteks Rein
Kaselalt) ja veiniõpikuid (näiteks Kalev
Kesküla „Suur veinijuht”), aga lugusid
tavaliste inimeste teekonnast veini
juurde ei olnud ma lugenud. Mõtlesin,
et mis seal ikka, kirjutan siis ise.
Esimesed märkmed panin kuhugi
Google drive’i faili kirja just tol sügisel
Los Angeleses. Paar aastat täiendasingi
sama faili juhuslike tähelepanekutega
veinist. Pärast üht juhuslikku vestlust
Indrek Koffiga otsustasin, et aeg on need
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Foto: Lauri Laan

Teistmoodi

Keiu Virro võitis oktoobri keskel Kalev Kesküla nimelise
preemia artikliga „Madeira teeb meeled ärksaks nii
imekauni looduse kui põnevate veinidega”.

lood päriselt valmis kirjutada. Sõitsin
üksi Madeirale ja kirjutasin seal raamatu
esimese mustandi.
Milliselt riiulilt valite poes veini
õhtusöögi kõrvale või sõbrale külla
minnes?
Külla minnes püüan võimalusel veidi
eeltööd teha. Kas sõber tahaks mõnuga
mõnd põnevat veini mekutada või oleks
pigem vaja üht seltskondlikku mulli?
Õhtusöögi kõrvale joon kodus tegelikult
enamasti lihtsalt vett, aga kui on vähegi
põhjust vein välja võtta, siis otsin selle
vastavalt roale (seda sobitamist saab
tegelikult igaüks väga lihtsalt teha –
internet on toitude ja veinisobivuste
kirjeldusi täis).
Kui lähen vinoteeki veini ostma, siis
kasutan sommeljee abi. Tema teab ju
enda valikut kõige paremini. Mina
kirjeldan lihtsalt, milliseid omadusi
otsin. Tuttavad sommeljeed teavad juba
minu maitset ja oskavad sageli selle
põhjal ka ägedaid üllatusi välja pakkuda.
Ka restoranis usaldan üldiselt
sommeljeed, juhul, kui selline ametikoht
seal olema juhtub.
Millised oleks kolm esimest soovi
tust inimesele, kes tahab veinimaa
ilmaga tuttavaks saada?
Mitte karta, vaid küsida. Ja erinevaid
veine proovida! Vist saigi kahes lauses
kolm soovitust.
Olen nii mõnegi sõbra pealt näinud,

kui krampi võib ajada tunne, et ei teata
piisavalt. Aga veiniteadmised on
võistlusala ainult tippsommeljeede
hulgas. Teistele peaks vein olema ikkagi
meeldiv moodus aega veeta, mitte
pingete kogunemise koht. Peamine on
leida joogiks midagi, mis meeldiks.
Selleni jõuab aga degusteerides ja
veiniteadlikumate inimestega vesteldes.
Millisesse riiki läheksite silmagi
pilgutamata veini mekkima?
Kui mul oleks piiramatult aega ja
vahendeid, siis oleksin juba LõunaAafrika Vabariigi poole teel. Seal on
palju ägedaid veinitegijaid, kes on sageli
ka julged katsetajad. Neid ei piira see,
kuidas on tehtud pikki põlvkondi varem.
Samas, klassikalistest vana maailma
piirkondadest võiks ilmselt kuid veeta
Itaalias. Iga piirkond on veini mõttes
justkui eraldi riik. Ja nüüd mul hakkas
lihtsalt suu vett jooksma …
Kes on selle raamatu sihtrühm?
Loomulikult meeldiks mulle, kui seda
raamatut loeksid kõik, kellel on mingi
sugunegi kokkupuude veiniga. Aga kui
ma püüan kuidagi sõnastada, siis ütlen
nii: seda raamatut kirjutades olen
mõelnud eelkõige normaalsetele inimestele (sõna „normaalne” vajaks muidugi
sisustamist, aga no mis sa teed), kellele
meeldib aeg-ajalt veini juua ja mõelda
sellest, millised lood on asjade taga. Sest
lood teevad elu huvitavamaks.

Loe pikemat intervjuud https://varrak.ee/category/raamatuklubi-uudised/

Kuku Raadio saade „Nädala raamat” on eetris igal tööpäeval kell 10.30 ja
kordusena samal päeval kell 18.30. 45. nädalal on nädala raamatuks „Kollaps”.

AJALUGU

KOLLAPS

Nõukogude Liidu kokkuvarisemine
Vladislav M. Zubok
1945. aastal oli Nõukogude Liidu kontrolli all pool Euroopat ja ta kuulus
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni asutajate hulka. 1991. aastal oli viie
tuhande tuumalõhkepeaga raketiga relvastatud Nõukogude armees neli
miljonit meest ja riik oli maailma teine naftatootja. Aga pikalt kestnud
majanduskriis ja 1980. aastate lõpul järsult tugevnema hakanud NSV Liidu
rahvaste enesemääramissoov hakkas seda murendama ning aasta lõpuks
lakkas üliriik olemast.
Londoni ülikooli majandusteaduse ja politoloogia kolledži professor
Vladislav Zubok (sündinud 1958. aastal Moskvas) on põhjaliku uurimistöö
tulemusena jõudnud järeldusele, et Mihhail Gorbatšovi idealistlikud ja kiiruga
algatatud reformid eesmärgiga Nõukogude Liitu moderniseerida ja demokra
tiseerida tõid küll kaasa kaose majanduses ja rahanduses ning andsid
võimaluse rahvaste vabaduspüüdlustele, aga riigi paratamatu hävingu taga
olid siiski suuresti toonaste riigijuhtide ja eeskätt Gorbatšovi enda arvukad
vead ning tegematajätmised. „Kollaps. Nõukogude Liidu kokkuvarisemine”
heidab valgust ka Venemaal pead tõstnud populismile, samuti lääneriikide
osale NSV Liidu hävingus ja sellelegi,
TAVAHIND
kui habras on autoritaarne riigivõim.
.90

31

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
704 lk, kõva köide, 160 × 240 mm
KOOD 56173

KLUBIHIND

25.90
STALINI PÄÄSTMINE*

INGLISMAA AJALUGU*

Roosevelt, Churchill ja Stalin:
liitlaste võidu hind Euroopas

James Hawes

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

20.90

Sellel saarel on kokku saanud
paljud eredad lood ja tegelased
ajaloost, alates viikingitest ja
roomlastest kuni kõige tuntu
mate kroonitud peadeni. Inglis
maa on olnud maailma suurim
impeerium ja maailmasõdade
võtmeriik. Kuid milline on selle
riigi kujunemislugu? Rännates
Caesari juurest Borisini, liikudes
läbi vallutuste, impeeriumi ja
maailmasõdade, avastab autor
Inglismaa, mis on tavapärasest
ettekujutusest üsna teistsugune.

John Kelly

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

25.90

Kirjastus Rahva Raamat
Tõlkinud Kaido Kangur
368 lk, kõva köide, 130 × 190 mm

KOOD 141670

JALTA TÜTRED*

AJALOO LOOD*

Catherine Grace Katz

Marko Kadanik

On asju, millest ajalugu pigem
soovib vaikida. Venemaa on
maalinud võimsa pildi, kuidas ta
alistas Saksamaa ja päästis kogu
maailma. Millest aga rääkida ei
taheta, on see, kui palju Lääs ikkagi
aitas ja varustas Vene armeed.
Mingil põhjusel ei taha ka Lääs
sellest väga palju rääkida. Raamat
avab teise maailmasõja tagamaid,
millest varem ei ole avalikult väga
palju juttu tehtud ja millest Vene
maa ajalugu vaikida tahab.
Kirjastus Rahva Raamat
432 lk, kõva köide, 148 × 210 mm

KOOD 141519

Churchillid, Rooseveltid ja Harri
manid – armastuse ja sõja lugu

Värvikaid juhtumeid elust
Eestis

Pinged Jalta konverentsi ajal 1945.
aasta veebruaris ähvardasid lõhkuda
Roosevelti, Churchilli ja Stalini
sõjaaegse liidu just siis, kui võit oli
käeulatuses. See on dramaatiline
lugu kolmest noorest naisest, kelle
nende riigipeadest isad endaga
Jaltasse kaasa kutsusid. Igaühele on
omane perekondlik lojaalsus ja polii
tiline taip. Raamatust ei puudu ka
omavahel põimunud romansid, mis
lisasid teistsuguseid värvitoone.

Narvas tappis sõjaväelao valvur
nooruki ja vägistas temaga kaasas
olnud tüdruku. Balti jaamas
püüdsid kaks punasõdurit taksot
röövida. Ülemiste kallast kasutati
käimlana. Hõivati paremad hoo
ned ja korterid, likvideeriti talusid,
raiuti valimatult metsa. 1939. aas
tal Eestisse saabunud Punaarmee
hõivas ja rüüstas kõik ettejääva.
Peaaegu kõik raamatus kasutatud
dokumendid kannavad märget
„salajane“ või „täiesti salajane“.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Pirkko Põldra
384 lk, pehme köide, 150 × 220 mm

KOOD 694770

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

23.90

Kirjastus Hea Lugu
240 lk, kõva köide, 140 × 210 mm

KOOD 702345

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

TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

20.90
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ILUKIRJANDUS
LUGU KASSIST,
KES PÜÜDIS PÄÄSTA RAAMATUID
Sōsuke Natsukawa

Keskkoolipoiss Rintarō Natsuki armastab aega veeta oma vanaisa raamatuäris
raamatute seltsis. Talle ei meeldi koolis käia, seepärast teeb ta koolist tihti
poppi. Koolikaaslased kutsuvad teda hikikomori’ks – need on Jaapani noored,
kes sulguvad oma tuppa ja keelduvad igasugusest suhtlusest väljaspool
koduseinu. See on küll tõsi, et Rintarōle meeldivad raamatud rohkemgi kui
inimesed ja ta naudib üksiolekut, aga tal pole midagi ka selle vastu, et
varahommikul või õhtul vanaisaga teed juua ja kirjandusest rääkida. Rintarō
turvaline maailm variseb kokku, kui vanaisa äkitselt sureb ja poisil tuleb kolida
elama tädi juurde, keda ta isegi ei tunne. Pealegi pärib ta vanaisalt pankroti
äärel oleva raamatuantikvariaadi, mis tuleb sulgeda. Rintarō valmistub
ebameeldivaks elumuutuseks, kui ühel päeval ilmub välja kõnelev kass Tiiger,
kes palub Rintarōd, et ta aitaks vabastada hädas olevad raamatud. See õilis
missioon viib neid labürintidesse, kus raamatutele tehakse liiga. Poiss peab
kasutama oma leidlikkust, et kogu maailma kirjanduspärand hävingust päästa.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Maret Nukke
224 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 55763

SŌSUKE NATSUKAWA (snd 1978) on ametilt arst. Ta töötab
ühes Nagano haiglas ja kirjutab töö kõrvalt raamatuid. 2009.
aastal ilmus ta esikteos „Haiguslugude taevane kartoteek”
(„Kamisama no karute”), mis pälvis Shōgakukani kirjastuse
ilukirjanduspreemia ja tõi Jaapani Kirjastajate Ühingu
auhinnakonkursilt 2. preemia. Raamatut müüdi üle pooleteise
miljoni eksemplari ning sellest vändati film. Pärast esikteosega
saavutatud edu on ta kirjutanud veel mitmeid raamatuid,
millest 2017. aastal ilmunud „Lugu kassist, kes püüdis

20.90

päästa raamatuid” („Hon o mamorō to shita neko no
hanashi”) on ainsana tõlgitud mitmesse keelde. Selle raamatu
üheks tegelaseks on kass Tiiger, kelle terav keel ja mõistatuslik
naeratus meenutavad kohati Lewis Carrolli kuulsat Irvikkassi
Alice’i seiklustest. Ka peategelase Rintarō kummalisi läbi
elamisi labürintides ja eneseotsinguid võib võtta autori
kummardusena Carrolli teosele. See fantaasiarikas mõistujutu
vormis esitatud lugu on ülistuslaul raamatutele, mida tuleb
kindlasti kaitsta ja hoida, aga eelkõige ikka lugeda.

ISEGI
SURNUD

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Suits
272 lk, kõva köide
168 × 240 mm

KOOD 55800

John Banville
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Krista Kaer
272 lk, pehme köide
130 × 200 mm

Kaksteist uut lugu

TAVAHIND

26.90

KLUBIHIND

21.90

Krimikirjanduse kuninganna Agatha Christie ontlik ja
pealtnäha uje vanapiigast detektiiv Miss Marple on tagasi
ning rändab kuritegusid lahendades maailmas ringi.
Just temale kuulub mõte, et inimloomus on igal pool
ühesugune – olgu vaikses Inglismaa külakeses, Broadway
lavadel, Hongkongi kruiisilaeval või Itaalia maalilises
mägikuurordis –, ning ükskõik kas kuriteo taga on armastus,
ahnus, armukadedus või võimuiha, Miss Jane Marple
suudab selle lahendada.
Kaksteist tunnustatud kirjanikku tutvustavad igaüks
omaenda vaatevinklist seda terava mõistusega ainulaadset
tegelast täiesti uuele lugejate põlvkonnale. Nende kaante
vahel kohtuvad sellised autorid nagu Naomi Alderman,
Leigh Bardugo, Alyssa Cole, Lucy Foley, Elly Griffiths,
Natalie Haynes, Jean Kwok, Val McDermid, Karen M.
McManus, Dreda Say Mitchell, Kate Mosse ja Ruth Ware.
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KLUBIHIND

AGATHA
CHRISTIE
MISS
MARPLE

KOOD 56111

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

TAVAHIND

25.90

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90
Kuigi „Isegi surnud” on seitsmes raamat John Banville’i
raamatusarjas, mida ta alustas Benjamin Blacki nime all ja
mille peategelane on patoloog Quirke, saavad just siin vastuse
mitmed tema esimeses raamatus „Christine Falls” lahtiseks
jäänud küsimused.
Quirke on parajasti kosumas pärast ajukahjustust ning ei
suuda otsustada, kas minna uuesti tööle või mitte. Ootama
tult küsib tema arvamust aga tema assistent, sest eelmisel ööl
Phoenix Parkis põlevas autos hukkunud noormehe surm tundub
kahtlane. Siis palub tema tütrelt abi neiu, keda ta vaevu kiirkirja
kursustelt mäletab. Phoebe püüab neiut aidata, aga see kaob
järsku jäljetult. Kui Quirke kadunud tütarlast leida püüab, sel
gub, et kaks juhtumit võivad olla seotud.
Benjamin Blacki romaanides on üheks peategelaseks Dublin
ning seal on halastamatult lahatud 1950. aastate Iirimaa kitsa
rinnalist ja vagatsevat ühiskonda.

ILUKIRJANDUS
RACHELI PUHKUS
Marian Keyes

Iirlanna Rachel Walsh elab New Yorgis suurejoonelist elu, kuhu kuuluvad
peod, alkohol, uimastid ja rahustid, ning arvab, et see kõik on meelelahu
tuse loomulik osa.
Ühel päeval ärkab Rachel üledoosi tõttu haiglas. Ta kaotab oma töö ja
ka kallima ning tema elu laguneb koost. Racheli perekond kupatab ta
Iirimaale võõrutuskeskusse. Hüvastijätt lõbu ja vabadusega on raske,
kuid ta ei hakka eriti vastu, sest on kuulnud, et võõrutusravi tähendab
mullivanne ja massaaže nagu spaas, pealegi kulub talle ju ära üks
korralik puhkus. Ta arvab, et teda ootab ees mõnus vaheldus kuulsuste
seltsis, ent tegelikkus on midagi hoopis muud.
Kas Rachel suudab ennast kokku võtta ja uut elu alustada?

*

MARIAN KEYES on väga menukas iiri kirjanik, kellel on miljoneid austajaid
üle kogu maailma. Neid kütkestab tema soojus ja teravmeelsus,
kartmatu ausus, äratuntavad ja mõistetavad tegelased ning köitev
jutustamisstiil. „Racheli puhkuse” esmailmumisest on möödunud
TAVAHIND
25 aastat, kuid see kõnetab endiselt paljusid lugejaid.
30.90
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Siiri Sau
520 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
Sari „Varraku ajaviiteromaan”
KOOD 56142

KLUBIHIND

24.90

MINA OLIN SIIN*

MINA OLIN SIIN 2*

Esimene arest

TAVAHIND

19.90

Sass Henno
„Mina olin siin“ võitis 2004.
aastal romaanivõistluse ja
saavutas ilmudes kohe lugejate
tulise poolehoiu. Toona nimetas
üks kriitikuist autorit tuleviku
klassikuks. Nüüd on see tulevik
käes. 2007. aastal valmis
romaani põhjal mängufilm ja
juba peaaegu 20 aastat kuulub
„Mina olin siin“ soovitusliku
koolikirjanduse nimekirja.

17.90

22.90

Kirjastus Rahva Raamat

LEND KUULE*

Andrus Kivirähk
„Uksest välja astunud, jalutas
ta mõned meetrid ja jäi siis
seisma. Ta ei teadnud, kuhu
minna edasi. Kas tõesti tuleb
minna koju? Ometi on veel nii
vara, nii hirmus vara … Juhtuks
ometi midagi!“
Ja siis hakkabki juhtuma …
TAVAHIND

220 lk, kõva köide
145 × 215 mm
KOOD 677292

TAVAHIND

200 lk, kõva köide
140 × 210 mm
KOOD 140758

KLUBIHIND

Kirjastus EKSA

Tagasitulek

26.90

KLUBIHIND

22.90

Kirjastus Paradiis

272 lk, pehme köide
140 × 210 mm
KOOD 979013

KLUBIHIND

19.90

KEVADED JA AASTAD*

Tõnu Õnnepalu
Tõnu Õnnepalu valikkogu
„Kevaded ja aastad“ sisaldab
autori eessõna ja 52 luuletust
aastatest 1985‒2020. „Iga
luuletus on lõpuks üks
liivamandala, korraga kunstlik
ja loomulik, iga luulekogu
niisamuti. Luuletus pole lõpuks
muud kui hingeõhk, hääl ühest
elavast suust ühte elavasse
kõrva. Tema olemasolemine
siin maailmas on täpselt sama
ebakindel ja imelik kui meie
enestegi oma.“
Kirjastus Hea Lugu

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

Sass Henno
Nüüd, peaaegu 20 aastat hiljem,
hoiad sa käes kauaoodatud
teist osa. „Mina olin siin 2.
Tagasitulek“ jätkub sealtsamast,
kus esimene pooleli jäi.
17-aastane peategelane Rass
kirjutab juba teist ööpäeva
arestikambris ülestunnistust
sündmustest, mis järgnesid
tema esimesele arestile
sajandivahetuse alguspäevil.

88 lk, kõva köide
140 × 210 mm
KOOD 702314

TAVAHIND

19.90

KLUBIHIND

16.90
SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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LASTELE
AASTARINGI
VALITSEJAD

TALVETAAT

Krista Habonen

Mida ühist on vihmal ja malel?
Kus on peidus vikerkaar?
Kas sügist on võimalik
pudelisse panna?
Mida õpetatakse Talvekoolis?

38

39

Raamatus on lustakad lood, mis on seotud aastaaegade vahetumi
sega. Raamatus seiklevad Kevadeplika, Suveproua, Sügisevennad ja
Talvetaat. Oma tähtis osa on ka mornil Vihmamehel ja vallatutel
Tuulepoistel, kes nii mõnegi ulakusega hakkama saavad. Raamat
„Aastaringi valitsejad” pakub laialt lõbu nii lugejale kui pildivaatajatele.
Kirjanik ja kunstnik on üheskoos loonud nii väiksematele kui ka
suurematele raamatusõpradele seiklusrohke ja värvideküllase
põneva raamatu, millesse on peidetud nii mõnigi tõetera.
Kirjastus Varrak
Pildid joonistanud Age-Elisa Riekkinen
48 lk, kõva köide, 170 × 230 mm
KOOD 56135

T

alvetaat oli oma tulekust nii õhinas, et ei pannud
Sügisevenna kadumist tähelegi. Ta muudkui puistas
oma kottidest lund ja must maa oli peagi kaetud valge
ja koheva lumevaibaga.
Lumehelbeid aina liugles ja liugles ning hommikuks olid
puud ja põõsad nagu tuhksuhkruga üle puistatud. Ühe ööga
suutis Talvetaat muuta pimeda sügise talve võlumaaks.
Inimesed rõõmustasid, aga üle kõige rõõmustas Talvetaat
ise. Nimelt oli taat pisut mures oma mälu pärast. Ta oli juba
vana mees ja asjad kippusid tal ununema. Eelneval paaril
aastal oli juhtunud nii, et Talvetaat oli oma lumega kohale
jõudnud alles jaanuari lõpuks. Nurinat oli palju. Kellele siis

MARY
POPPINS*
Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Peedu Haaslava
418 lk, kõva köide
143 × 215 mm

KOOD 278213
TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

21.90
Sellest hetkest, kui idatuul kannab Mary Poppinsi Kirsipuu
tee majja number seitseteist, muutub Bankside pere elu
igaveseks. Mary Poppinsist saab Jane´i, Michaeli ja kaksikute
kõige ebatavalisem hoidja. Sest kes muu kui ainult tema
oskaks sõita mööda trepikäsipuid üles, kraamida vaibast
tehtud reisikotist välja kokkupandava tugitooli ning panna
arstirohu maitsma nagu magusa laimijoogi? Raamatus on
sarja kaks esimest osa, „Mary Poppins” ja „Mary Poppins tuleb
tagasi” Mary Shepardi originaalillustratsioonidega.

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KLUBIHIND

13.90

meeldiksid mustad jõulud. Sel aastal proovis ta anda endast
parima.
„Vähemalt lume taha asi pidama ei jää,” andis Talvetaat
endale piduliku lubaduse. „Lund tuleb sel aastal nii palju, et
isegi Jõuluvana saab oma saani välja võtta ja põhjapõdrad
ette rakendada.”
Jõuluvana oli Talvetaadi hea sõber. Oma pika valge
habeme tõttu olid nad isegi sarnase välimusega. Kahjuks olid
mehed omavahel pisut tülis. Jõulud on Jõuluvanale kõige
kiirem aeg. Kui möödunud aastal Talvetaat oma lumega
hiljaks jäi, pidi Jõuluvana viimasel hetkel plaanid ümber
tegema ja minema lennukipiletit ostma …

VÄIKESE
HIIRE
JÕULUD*

P. L. Travers
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TAVAHIND

16.90

Riikka Jäntti

Kirjastus Rahva Raamat
Tõlkinud Dea Oidekivi
40 lk, kõva köide
187 × 165 mm

KOOD 693184

TAVAHIND

11.90

KLUBIHIND

10.50
„Emme, millal jõulud tulevad?“
Oodates küpsetatakse piparkooke, ostetakse ja kaunistatakse
jõulupuu ning avatakse jõulukalendri luuke. Lõpuks ongi
jõulud käes! Külla tulevad vanaema ja vanaisa, süüakse
maitsvat jõulusööki ning avatakse kingitusi.
See südamliku sisuga juturaamat väikese hiire
jõuluootusest on sobilik ettelugemiseks juba päris pisikesele
lapsele, aga ka natuke suuremale. Raamatut saab lugeda
trükitähtedes.

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

    JÕULUKINGIIDEED
SKANDAR JA ÜKSSARVIKUVARAS
A.F. Steadman

A.F. Steadmani juba enne ilmumist sensatsioone tekitanud uue fantaasiasarja
esimene raamat. Kõigile, kellele meeldib Harry Potter, Percy Jackson, Eragon
või „Tema tumedad ained“. Sukeldu kangelaste ja ükssarvikute maailma,
millesarnast sa pole veel enne kohanud!
Üle kõige on Skandar Smith tahtnud saada ükssarvikuratsuriks. Olla
üks õnnelikest väljavalitutest, kes aitavad ükssarvikul kooruda. Kes loovad
eluaegse sideme, treenivad koos ning võistlevad kuulsuse nimel. Olla
kangelane. Kuid just siis, kui Skandari unistus näib täituvat, muutub elu
ohtlikumaks, kui ta iial oodata oleks osanud. Sünge ja õel vaenlane on
varastanud Saare kõige võimsama ükssarviku – ja kui oht päris lähedale jõuab,
saab Skandar teada saladuse, mis võib ta maailma pea peale pöörata.
Valmistu kohtuma uskumatute kangelaste, elemendimaagia,
TAVAHIND
õhulahingute, iidsete saladuste, ülipõnevate võidukihutamiste ja
25.90
verejanuliste ükssarvikutega, kes viivad sinu südame lendu.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kristina Uluots
392 lk, kõva köide, 153 × 234 mm
KOOD 53448

KLUBIHIND

20.90

JÕULUPÕRSAS
J.K. Rowling

Jackile on kallis tema lapsepõlve mänguasi See Põlsas, kes on talle alati toeks
olnud, nii heas kui halvas. Kuni ühel jõululaupäeval juhtub midagi kohutavat: See
Põlsas kaob ära. Aga jõululaupäev on imede ja lootusetute juhtumite õhtu, kui
kõik asjad võivad ellu ärgata … isegi mänguasjad. Nii võtavad Jack ja Jõulupõrsas
(Selle Põlsa tüütu asendaja) ette hämmastava teekonna läbi Kadunute maa.
Koos kõneleva Toidukarbi, vapra Kompassi ja tiivulise Lootusega asuvad nad
hirmuäratava mänguasju purustava Kaotaja käest päästma parimat sõpra, kes
Jackil eales olnud.
See on maailma ühe parima jutuvestja südantsoojendav ja haarav seikluslugu
ühe lapse armastusest tema kõige kallima asja vastu, ja sellest, kui kaugele ta on
valmis selle leidmiseks minema. Ülipopulaarse kunstniku Jim Fieldi lummavate
illustratsioonidega „Jõulupõrsas” hakkab kindlasti kuuluma kogupereklassikasse.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Kaisa Kaer
320 lk, kõva köide, 153 × 234 mm
KOOD 52717
				

TAVAHIND

20.90

KLUBIHIND

16.90

Unikaalse kunstimaagiaga manab Kate Greenaway medali võitja Jim Kay esile vapustavad stseenid ja
lemmiktegelased nendes J.K. Rowlingi armastatud raamatusarja imelistes ILLUSTREERITUD väljaannetes.
„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

TAVAHIND

28.90

28.90

KLUBIHIND

34.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

24.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND

29.90

TAVAHIND

23.90

27.90

HARRY POTTER JA
TARKADE KIVI

HARRY POTTER JA
SALADUSTE KAMBER

HARRY POTTER JA
AZKABANI VANG

Illustreeritud väljaanne
(teine osa)
J.K. Rowling

Illustreeritud väljaanne
(kolmas osa)
J.K. Rowling

HARRY POTTER JA
TULEPEEKER

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

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

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

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

KOOD 346525

KOOD 48550

KOOD 51666

KOOD 54230

Illustreeritud väljaanne
(esimene osa)
J.K. Rowling

Illustreeritud väljaanne
(neljas osa)
J.K. Rowling

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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JÕULUKINGIIDEED    
KULDNE OKS

Uurimus maagiast ja religioonist
James George Frazer

James George Frazer (1854–1941) oli 20. sajandi alguse küllap
kuulsaim antropoloog, kelle seisukohad jahmatasid uudsusega ja
kelle intellektuaalne haare äratas imetlust. Tema töö aitas kaasa
antropoloogia kui iseseisva distsipliini eneseleidmisele ning
mõjutas mitte ainult hilisemaid antropolooge, vaid tervet põlv
konda kirjanikke ja kunstnikke, sh T. S. Elioti, D. H. Lawrence’it, Ezra
Poundi jpt, saades lahutamatuks osaks 20. sajandi Euroopa
vaimuloost. Frazeri tohutust kirjanduslikust pärandist tõuseb esile
tema peateos „Kuldne oks“.
„Kuldne oks“ on legendaarse mainega antropoloogiline teos,
mis on läbi aegade köitnud ka laiemat lugejaskonda. Tõukudes
ühest hämara tähendusega Rooma rituaalist, pürgib teos esitama
inimkonna vaimse ja intellektuaalse evolutsiooni panoraami
algelisest metslusest kuni oma kaasaja Euroopa tsivilisatsioonini.
TAVAHIND

37.90

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Triinu Pakk
864 lk, kõva köide, 145 × 215 mm
KOOD 55893

KLUBIHIND

29.90

ÖÖVÖÖ

KÄSITÖÖKINGITUSED

Reisidest inspireeritud
sokimustrid

TAVAHIND

25.90

KLUBIHIND

19.90

Kersti Heinloo
Kersti Heinloo on laiemale pub
likule tuntud eelkõige näitleja ja
lavastajana Eesti Draamateatrist,
aga lisaks teatritööle on ta ka kirg
lik rändur ja käsitööharrastaja.
Selle raamatu kaante vahele
on saanud reisifotod ja muljed
maailma eri paigust (Kambod
žast, Peruust, Brasiiliast, Hiinast,
USAst ja mujalt), sokimustrid,
mille motiivid neilt rännakutelt
on kaasa tulnud või inspiratsiooni
saanud.

16

27.90

KLUBIHIND

17.90

Kirjastus Varrak

192 lk, kõva köide
210 × 240 mm
KOOD 50195

160 lk, pehme köide
200 × 300 mm
KOOD 53264

STALINI LEHMAD

Gabriel García Márquez
Fermina Daza ja Florentino Ariza
kuuskümmend aastat kestev
vastamata armastuslugu Kariibi
rannikulinnas on kord rõõmus,
kord kurb, vahel õnnetoov ning
ikka ja jälle üllatav. Aeg oma
kordumatuses ja üha uutes
järgnevustes moodustab koos
troopilise keskkonna ja kirjaniku
loodud tegelastega täiesti oma
moodi fluidumi, mida meister
omatahtsi voolib, lastes fantaa
sial piiramatult lennata.
Tõlkinud Marin Mõttus
456 lk, kõva köide
130 × 200 mm
KOOD 55466

TAVAHIND

Kirjastus Varrak

ARMASTUS
KOOLERA AJAL

Kirjastus Varrak

Siire Vanaselja
Raamatust leiad ideid, kuidas
ise kingitusi teha. Nutikaid ja
südamlikke, üllatavaid ja erilisi.
Lihtsalt ja kiirelt valmivaid, aga
vahel natuke keerulisemaid ka.
Autor käib kaasas aastaaegade
vaheldumisega, alustades
jõuludega ja lõpetades sügisese
meeleolu võtmes. Ajas edasi
liikudes leiad näiteid, kuidas
muuta meeldejäävaks sõbra
päev ja vabariigi aastapäev,
tuua lusti kevadpühadesse ja
emadepäeva.

TAVAHIND

26.90

KLUBIHIND

21.90

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

Sofi Oksanen
Kolm naist ja raudse eesriide
pikk vari.
Sofi Oksase autobiograafi
line debüütromaan kujutab ühe
pere kolme põlvkonna naiste
elu kahes sootuks erinevas
ühiskonnas. Kirjeldades Eestis
Läänemaal elava vanaema,
soomlasega abiellunud ema
Katariina ja tütre Anna elu nõu
kogude Eestis ja kapitalistlikus
Soomes, loob Oksanen ilusta
mata pildi kogu 20. sajandist,
Ida ja Lääne vahelisest teravast
lõhestatusest.
Kirjastus Varrak

Tõlkinud Tauno Vahter
432 lk, kõva köide
145 × 203 mm
KOOD 55305

TAVAHIND

24.90

KLUBIHIND

19.90

    JÕULUKINGIIDEED

TAVAHIND

TAVAHIND

TAVAHIND

27.90

26.90

24.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

21.90

20.90

18.90

KÕIGE ILUSAM UNELM

TUULE VARI

ELEVANT HAIHTUB

Doris Lessing

Carlos Ruiz Zafón

Haruki Murakami

Julia ja Frances, vanaema ja ema, aitavad
mitte üksnes oma lapsi ja lapselapsi, vaid
ka nende sõpru, kes samahästi kui elavad
suures külalislahkes majas. Teemad ja
ideoloogiad, mida kuuekümnendatel
laua ümber arutatakse, viivad seal istu
nud noored hiljem võimukoridoridesse,
ajakirjandusse, aga ka Kolmandasse
Maailma. Lessing tajus väga tundlikult
kõike, mis toimus ühiskonnas, ning seda
kui täpne oli mõni tema tähelepanek, võis
sageli mõista alles hiljem.

„Tuule vari”, mille sündmused
langevad ajavahemikku 1945–1966,
jutustab loo Daniel Semperest, kes
on sõjajärgses koolerapuhangus
kaotanud ema ning avastab ühel
hommikul ärgates, et ei mäleta enam
tema nägu. Et poega lohutada, viib
Danieli vanaraamatukaupmehest isa
ta Unustatud Raamatute Surnuaeda –
salapärasesse raamatukogusse, kuhu on
varjule toodud raamatud, mis ootavad
seal, et keegi neist jälle hooliks.

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

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

Raamat koondab novelle aastatest
1983–1990. Nagu Murakamile ise
loomulik, on novellide tegevuspaik
tänapäevane suurlinn, kus tegelastel
– kontoritöötajatel, klienditeeninda
jatel, koduperenaistel – tuleb seista
silmitsi üksinduse, sassis inimsuhete,
pettekujutelmade ja sooviga hallist
argipäevast välja rabeleda. Murakami
paeluvad ja kummalised, fantaa
siamaailma ja reaalsust ootamatul
kombel siduvad raamatud on laialt
loetud nii tema kodumaal Jaapanis kui
ka Läänes.

KOOD 53554

KOOD 53578

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

KOOD 53561

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND

32.90

KLUBIHIND

25.90

KOOD 334553

TAVAHIND

141.90

94.90
MERI, MERI

John Steinbeck

Iris Murdoch

Võimsa perekonnasaaga aluseks on
Ameerika olustikku kantud piiblilegend
Kainist ja Abelist. Tegemist on ühelt
poolt põlvkondade konflikti kujutusega,
teiselt poolt aga vaeb kirjanik selliseid
igavesi teemasid nagu headus ja kurjus,
andestamine ja kättemaks, saatusega
leppimine ja sellele väljakutse esita
mine. Värvikad ja tugevad tegelased
ning meeldejäävad looduskirjeldused
teevad raamatu tõeliselt nauditavaks.

Romaani peategelane Charles Arrowby,
tuntud teatrilavastaja, on tulnud elama
üksikusse majja mere kaldal. Aga tema nii
igatsetud üksildane ja lihtne elu ei kujune
oodatult rahulikuks. Majas paistab kum
mitavat, naised, kelle eest ta lootis pää
seda, ei jäta teda rahule, samuti Londoni
sõbrad, aga kui ta avastab, et lähedases
külas elab tema noorpõlvearmastus,
pühendab ta kogu oma energia sellele,
et teda „päästa”.

KOOD 53547

Kõik viis raamatut
saab tellida
komplektihinnaga!

KLUBIHIND

HOMMIKU POOL EEDENIT

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

KOMPLEKT
VARRAKU KULDSARI

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

KOOD 53530

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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JÕULUKINGIIDEED    
Kreeka müüdid on kaunid, verised, romantilised, siivutud ja lõputult traagilised.
Tuntud koomiku Stephen Fry poolt ümber jutustatuna saavad nad veelgi enam värve ja
muutuvad veelgi haaravamaks.

TAVAHIND

TAVAHIND

26.90

TAVAHIND

27.90

KLUBIHIND

27.90

KLUBIHIND

15.90

KLUBIHIND

15.90

15.90

KREEKA KANGELASED

TROOJA

Stephen Fry

Stephen Fry

Majesteetlik ja naistemaias Zeus, armu
kade Hera, armutu Artemis, särav Apollon
ja paljud teised tuttavad, kuid siiski
kauged tegelased saavad inimliku näo ja
ärkavad taas kord ellu. Raamatust, kus
jutustatakse Kreeka jumalate, titaanide ja
teiste ajaloo koidiku müütiliste olendite
sünnist ja elust enne inimesest kange
laste tulekut.

Näeme, milleks on suutelised võimas
Herakles, vapper Iason, kaval Theseus
ja teised, kes püüavad täita võimatuid
ülesandeid ja viia ellu unistusi, pälvivad
ühtede jumalate soosingu ja langevad
teiste raevu alla, püüdlevad kõrgele ja
langevad kõrgelt, kuid ei ole kaugeltki
lihtsalt jumalate mängukannid. Kätte on
jõudnud surelike kangelaste aeg.

Jumalad on sündinud ja võimsaks saa
nud, maailma on ilmunud ka surelikud
kangelased. Kuid tulevikus terendab
midagi sünget: ahnus, armastus ja vere
janu tõukavad maailma seni kõige suu
rema konflikti poole. Juba on sündinud
naine, kelle pale saadab Trooja poole
teele tuhat laeva, ja juba ootab kusagil
üks üsna süütu väljanägemisega õun …

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

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

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

KOOD 48222

KOOD 48772

KOOD 53776

KREEKA MÜÜDID
Stephen Fry

TAVAHIND

34.90

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND

32.90

TAVAHIND

29.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

22.90

25.90
NATAŠA TANTS

Venemaa kultuurilugu
Orlando Figes
See on paeluv ülevaade Venemaa
kultuuriloost 18. sajandi algusest
tänapäevani. Erakordseid lugusid ja
tegelasi kätkev teos äratab ellu pika rea
pärisorjadest kunstnikke ja aristokraate,
revolutsionääre ja pagulasi, vaimulikke
ja vabamõtlejaid, ning selle haare ulatub
Sankt-Peterburgi 18. sajandi hiilgusest
stalinistliku propagandaajastuni,
rahvakunstist Aasia šamaanide
maagiliste rituaalideni, Puškini luulest
Mussorgski muusika ja Eisensteini
filmideni.
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Virve Krimm
712 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 51925

18
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MICHELANGELO

VALITSUSE MAJA

Martin Gayford

Yuri Slezkine

31-aastasena peeti Michelangelot
Itaalia parimaks kunstnikuks; ammu
enne seda, kui ta ligi 90-aastasena
suri, oli laialt levinud arvamus, et ta
on kõigi aegade suurim skulptor või
maalikunstnik. Aastakümneid töötas ta
Euroopa igimuutuvas sündmuskeskmes,
ajal kui liiguti renessansiajastust
vastureformatsiooni. Tema teoste hulka
kuuluvad Sixtuse kabeli laemaaling,
„Viimne kohtupäev” kabeli altariseinal ja
marmorist hiiglane Taavet.

„Valitsuse maja“ ei sarnane ühegi teise
Vene revolutsioonist ja nõukogude
võimueksperimendist varem ilmu
nud raamatuga. See on kirjutatud
Tolstoi „Sõja ja rahu“, Grossmani „Elu
ja saatuse“ või Solženitsõni „Gulagi
arhipelaagi“ traditsioone järgides
ning annab haaravas vormis täpse ja
igakülgse pildi elust Moskva hiigel
suures kortermajas, kus nõukogude
tipptegelased ja nende pered elasid
enne, kui nad ise langesid stalinlike
repressioonide ohvriks.

Tema monumentaalne elu

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Aldo Randmaa
600 lk, kõva köide, 160x 240 mm

KOOD 52298

Vene revolutsiooni saaga

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Tõnis Värnik
1072 lk, kõva köide, 160 × 240 mm

KOOD 50010

MITMESUGUST

TAVAHIND

25.90

TAVAHIND

12.90

21.90

10.90

LÕUNAPÖÖRIJOONEL

Ottomar Sukko

Šee on kogu univeršumi päriš ešimene
Vanamehe koomikš! Šee on kõikide
koomikšite Kalevipoeg! Rahvasuu
teab pajatada, et šelle koomikši
esmaeksemplar olla leitud vana Kalevi
enda paekivišt tahutud peldikušt, Šoome
šepa tarkuše raamatu kõrvalt. Tuhandeid
aaštaid oli šee eepoš kaotatud ja kadunud
… aga šiiš leidiš Priidik šelle ükškord õuešt
üleš ja šaaga jätkub.
Nende kaante vahele on mahtunud
lauša kuuš erinevat Vanamehe šeiklušt!
Kirjastus Helios
96 lk, pehme köide
170 × 240 mm

KLUBIHIND

18.90
MEDUUSID VANANEVAD
TAGURPIDI

Rännak peidetud
maailmanurkadesse
Simon Reeve

Populaarne Briti saatejuht ja kirglik
rännumees Simon Reeve rändab mööda
lõunapöörijoont, läbides maailma kõige
metsikumaid paiku. Lõunapöörijoon
kulgeb läbi Namiibia, Botswana, LõunaAafrika Vabariigi, Mosambiigi, Madagas
kari, Austraalia, Tšiili, Argentina, Paraguay
ja Brasiilia. Tänu Simoni muhedale ja tihti
eneseiroonilisele jutustamisstiilile on
lõunapöörijoone reisiraamat ühtlasi nii
mõnus kui ka avastamisrohke lugemine.
Kirjastus Regio
Tõlkinud Marko Saaret
335 lk, pehme köide, 140 × 200 mm

KOOD 000214

21.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

VANAMEHE KOOMUŠK

TAVAHIND

KOOD 700051

Mida õppida looduselt,
et elu oleks pikem ja parem
Nicklas Brendborg

Molekulaarbioloog Nicklas Brendborg
viib meid reisile maakera kaugeimatest
nurkadest teadusuuringute viimase sõna
juurde. Raamatus kirjeldatud hämmasta
vad avastused ja füsioloogilised võimed,
mis paistavad olevat lähemal maagiale
kui tegelikkusele, sunnivad teid ümber
hindama kõike, mida arvasite end vana
nemisest teadvat, ja paljastavad looduse
saladused, et võiksite elada pikemalt ja
paremini.
Kirjastus Rahva Raamat
Tõlkinud Eva Velsker
320 lk, kõva köide, 142 × 210 mm

KOOD 141359

TAVAHIND

Tiit Karuks
Jüri Tamm kuulus vasaraheites üle
kümne aasta maailma teravaimasse
tippu. NSV Liidu koondislasena
kahekordne olümpiapronks (1980 ja
1988), MMi hõbe (1987), iseseisvat Eestit
esindades pälvis 1992. aastal Barcelona
olümpial viienda koha. Tema nimele
kuulub tänaseni 1984. aastal püstitatud
särav Eesti rekord 84.40. Raamat
jutustab Jüri Tamme teekonnast elus ja
spordis. See on võimsa eesti mehe lugu.
Kirjastus Hea Lugu
160 lk, pehme köide
140 × 210 mm

KOOD 702284

KLUBIHIND

KLUBIHIND

18.90
Kirega elus ja spordis

21.90

21.90

KLUBIHIND

JÜRI TAMM

TAVAHIND

TAVAHIND

21.90

18.90

18.90
TARTU OLULISED
HÄVINUD EHITISED

VANA TALLINNA
PÕNEVAD LOOD

Lugeja saab ülevaate Tartu muutumistest
ajas. Kadunud linna aitavad taaselustada
rohked vanad fotod ja pildid. Nii mõnigi
lugu saab räägitud just nende kaudu.
Aga raamatust leiab ka omaaegsed
linnakaardid, sest kohati on tänavavõrk
oluliselt muutunud. Põnevad on
väljavõtted vanadest ajaleheartiklitest.
Kuigi suur osa lugusid räägib vanalinnas
või mujal linna südames asunud
hoonetest, tutvustatakse teistegi
linnaosade ajalugu.

Tallinna kui linna sünnist on möödas
800 aastat. Siin Soome lahe kaldal on
elatud aga aastatuhandeid varem.
Iga põlvkond on jätnud oma jälje,
kujundanud maastikku, ehitanud linna.
Samas elanud ka oma igapäevast elu
rõõmude ja muredega. Selle raamatu
eesmärk ongi tuletada meelde mõned
unustatud lood, aidata taaselustada
kadunud Tallinna ning olla omamoodi
järjeks autori viimasel kümnendil
ilmunud menukatele Tallinnaraamatutele.

Jaak Juske

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

KOOD 702383

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

Jaak Juske

Kirjastus Pegasus
160 lk, kõva köide, 148 × 210 mm

KOOD 162828
SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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MITMESUGUST
TAVAHIND

23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND

25.90

TAVAHIND

22.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

21.90

19.90

MONTESSORI BEEBI

Simone Davies, Junnifa Uzodike
Raamat annab haridusteadlase Maria
Montessori välja arendatud põhimõtetest
lähtuvalt juhised, kuidas kasvatada beebit
esimesel eluaastal armastuse, austuse ja
rahutundega.
Valmistu lapsevanemaks saamiseks –
füüsiliselt, emotsionaalselt, intellektuaal
selt ja spirituaalselt.
Hakka last teadlikult jälgima, et saada
aru, mida beebi sulle tegelikult öelda
tahab.
Kujunda kodu Montessori moodi,
sealhulgas jah-alad, kus mitte miski pole
keelatud.
Sea valmis tegevusi, mis innustavad
tita motoorika- ja keelearengut tema
omas tempos.
Kasvata beebi turvatunnet, et ta oleks
valmis avastama maailma enesekindlalt.
Kirjastus Tänapäev
Tõlkinud Ruth Maria Roosi-Ott
288 lk, pehme köide
168 × 268 mm

MINU ELU JA LUGU

ÄREVUSE ANATOOMIA

Mai-Agate Väljataga

Ellen Vora

90aastase teadjanaise
mõistmised elust ja igavikust
Mai-Agate Väljataga (snd 2.12.1932) on
üks koloriitsemaid tegelasi Eesti vaimsel
maastikul, tal on nauditavalt otsekohene
väljendusviis ja sümpaatne südamlik
suhtumine. Äge ja väekas naine, kes
inspireerib oma elurõõmu ja positiivse
vaatega. Armastatud teadjanaise
tarkustest on aastakümnete jooksul osa
ja abi saanud väga paljud inimesed, keda
ta on õhutanud vaatama enda sisse,
sukelduma oma olemuse sügavustesse,
uurima sisemaailma ilminguid ja nendega
sõbraks saama. Tema sõnul on meie
maise elu põhieesmärk laiendada oma
vaimsust ehk saada teada, kes me oleme,
ning arendada oma hinge.

Suur osa ärevusest saab alguse kehast.
Väikeste muudatustega toitumises ja
elustiilis saab sedalaadi ärevust enne
tada hõlpsamalt, kui arvatagi oskame.
Iga ärevuse avaldumisviis ei pruugi olla
patoloogiline, vaid see võib osutuda
kompassiks, mis aitab liikuda läbi
elu ootamatuste. Sellisel puhul juhib
ärevus tähelepanu asjaolule, et midagi
on tasakaalust väljas – kehas, elus
või ümbritsevas maailmas. „Ärevuse
anatoomias“ saadab doktor Vora meid
paranemisprotsessis, mille jooksul
mõtestame ümber suhte ärevusega
ning loome seeläbi nauditavama ja
täisväärtuslikuma elu.

Kirjastus Pilgrim
192 lk, kõva köide
160 × 220 mm

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad
Tõlkinud Ave Põlenik
296 lk, pehme köide
140 × 210 mm

KOOD 680186

KOOD 694527

KOOD 859993

TAVAHIND

9.90

9.90

XXXIV PAUKSONI
ASTROLOOGILINE ABIMEES
2023
Edda Paukson

34. ilmumisaastal leiate, nagu alati, teile
soodsad ja ebasoodsad ajad erinevateks
toiminguteks ja ettevõtmisteks koos
hoiatustega kõigiks 365 päevaks.

KAARDIMÄNG EESTI MÄNG.
MÜSTIKA

EESTI MÄNG. TERVIS

Kirjastus Nuti Grupp
60 × 90 × 22 mm

Kirjastus Nuti Grupp
60 × 90 × 22 mm

Tarmo Tuule
„Eesti mäng. Müstika" on mälumängul
põhinev kaardimäng. Pange oma tead
mised heas seltskonnas proovile, koguge
punkte ja uusi tarkusi. Pakis on 55 kaarti,
millel 108 müstikateemalist küsimust ja
mängu õpetus. NB! Kasutatav ka koos
lauamänguga „Eesti mäng“! Küsimused:
Silja Paavle, Matis Song, Timo Tarve.

KOOD 789131

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KLUBIHIND

KLUBIHIND

14.90

20

11.50

11.50

KLUBIHIND

KOOD 914060

TAVAHIND

TAVAHIND

17.90

Kirjastus Luna Radix
232 lk, pehme köide, 165 × 240 mm

Keha hirmureaktsiooni mõistmine
ja ületamine

Tarmo Tuule
„Eesti mäng. Tervis" on mälumängul põhi
nev kaardimäng. Pange oma teadmised
heas seltskonnas proovile, koguge
punkte ja uusi tarkusi. Pakis on 55 kaarti,
millel 108 terviseteemalist küsimust ja
mängu õpetus. NB! Kasutatav ka koos
lauamänguga „Eesti mäng“! Küsimused:
Silja Paavle, Tiit Naarits, Ants Siim, Timo
Tarve.

KOOD 789148

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

KALENDRID 2023
12 isuäratavat
retsepti

4.30

K A L E N D E R

KODUAIA

12 pilti
koduaedadest

KODUAIA KALENDER 2023
KOOD 9010289

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud
12 ravimtaime
tutvustus

RAVIMTAIMED JA ÜRDID KALENDER 2023
KOOD 9010294
KA L E N D E R

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

METSAELU

12 ilusat pilti
loomadest

2023

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud
12 ilusat pilti
hobustest

2023

Mida toob
Kassi aasta?

2023

K

A

L

E

N

D

E

R

HOROSKOOBI

2023

EDDA PAUKSONI

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

2023

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

MAALILINE EESTIMAA KALENDER 2023
KOOD 9010291
KA L E N D E R

KAL E N DE R

2023

12 ilusat pilti
Eestimaast

2023

ERIK MANDRE

A
K

Valik rahvakalendri
tähtpäevade
selgitusi

EESTI VANARAHVA KALENDER 2023
KOOD 9010290

EDDA PAUKSONI HOROSKOOBI
KALENDER 2023
KOOD 9010287

EESTI MAITSED KALENDER 2023
KOOD 9010292

2023

E
D
N
L

E

Eesti
2023

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

Lia Virkuse retseptid

2023

R

VANARAHVA

2023

KAUPO KALDA

HOBUSED

KLUBIHIND

Eesti maitsed

Maaliline Eestimaa

Ravimtaimed

4.95

2023

TAVAHIND

Kirjastus Autor Kirjastus
12 lk, pehme köide
197 × 210 mm

Nimepäevad,
pühad, rahvakalendri
tähtpäevad, kuufaasid,
päikesetõusud

2023

KAL E N DE R

2023

2023

Igast kalendrist leiad
nimepäevad, pühad,
rahvakalendri tähtpäevad,
kuufaasid, päikesetõusud.

METSAELU KALENDER 2023
KOOD 9010288

HOBUSED KALENDER 2023
KOOD 9010293

AASTA AIAS
Märkmik-kalender 2023

Kasutajasõbralikus spiraalköites märkmik-kalender
on üles ehitatud nädala kaupa, ära on toodud
Päikese ja Kuu tõusud ning loojangud, liikuvad ja
riiklikud pühad, aastaaegade algused, tähtsamad
rahvakalendri pühad ja Kuu liikumine sodiaagi
märkides. Eraldi on märgitud vilja-, juure-, õie- ja
lehepäevad ning istutusperiood. Kalendaariumi
alguses on tutvustus, kuidas Kuu faase ja
sodiaagimärke aianduses arvestada.

TAVAHIND

Kirjastus Varrak
200 lk, pehme spiraalköide
148 × 203 mm

KOOD 56197

16.90

KLUBIHIND

13.90

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI
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SOODUSPAKKUMISED

256 lk, pehme köide

KOOD 49632

SPIOONIDE PÄRAND
John le Carré

152 lk, kõva köide

KOOD 50805

KOOD 45016

TAVAHIND

TAVAHIND

22.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

7.90

7.90

ÕPIME KUDUMA

VANAVANEMATE
ALBUM

Frederica Patmore,
Vikki Haffenden

144 lk, kõva köide

KOOD 43340

7.90

ROMANTIKUNA
I MAAILMASÕJAS JA
PETROGRADIS

244 lk, kõva köide

Koostanud Tiit Kaljuste

KOOD 28705

272 lk, kõva köide

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA
1.

TAVAHIND

19.90

22.90

7.90

KOOD 46174

Kai Aareleid

232 lk, pehme köide

KLUBIHIND

144 lk, pehme köide

SALAELUD

Antti Tuuri

KOOD 43074

19.90

Jo Bradford

TANGOPOISID

7.90

248 lk, pehme köide

TAVAHIND

NUTIKAD FOTOD
NUTITELEFONIGA

KLUBIHIND

7.90

7.90

7.90

18.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

KLUBIHIND

TAVAHIND

23.90

22.90

22.90

Agatha Christie

TAVAHIND

TAVAHIND

TAVAHIND

SALADUSLIK JUHTUM
STYLESIS

Pakkumine kehtib, kuni raamatuid jätkub!

KOOD 48895

1

Londoni ülikooli majandusteaduse ja politoloogia
kolledži professori Vladislav Zuboki põnev käsitlus
Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest.

2

2.

Eripakkumises olev vahva lasteraamat, kus sündmused
saavad alguse sellest, et kokku põrkavad jõuluvana ja
Tisler Anderseni saanid, kannab pealkirja „Jõuluvanade ...“.

3.

Kaksteist tunnustatud kirjanikku tutvustavad omaenda
vaatevinklist üht Agatha Christie tuntuks kirjutatud
tegelast, kelleks on ...

4.

Üks nostalgiline magustoit, mida Lia Virkus
siiani armastab ja tegema õpetab on ... supp

5.

Oma põneva teekonna eri maade veinide
juurde on kirja pannud …

6.

„Varraku ajaviiteromaani“ sarja viimase raamatu autor.

7.

Temaga koos kirjutas Lia Virkus oma esimese
kokaraamatu.

8.

Anders Hanseni ülemaailmsest
bestsellerist on ilmunud noortepärase
keelekasutuse ja noortele mõistetavate
näidetega „... ekraaniaju“.

9.

James George Frazeri legendaarse mainega suurteos.

3
4
5

6
7
8
9

10

10. John Banville´i romaan „...“ on seitsmes sarjast, mille
kirjutamist ta alustas Benjamin Blacki nime all.
22. novembriks 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 oktoobri ristsõna õige lahendus oli „hingega ese”. Oktoobri ristsõnale õige lahenduse saatnutest saab loosi tahtel
kingiraamatu valida Dagmar Vomm Haapsalust. Õnnitleme!
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RAAMATUKLUBI
TEENINDUSPUNKTID:
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

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.

ÄRA
UNUSTA!

KLUBIREEGLID

MAKSTUD
VASTUS
EESTI

VARRAK AS

10134 TALLINN

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

SAAJA

TASUB
POSTIKULU

Luba nr. 1066

Reeglite täielikku versiooni vaata
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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 pakiautomaati. Valikraamatust ei pea ära ütlema, selle saad soovi
korral tellida.
➎ Boonuspunktid. Boonuspunkte saad kasutada rahana
(1 boonuspunkt = 1 euro, kuni 10 boonuspunkti tellimuse kohta).
Boonuspunktide 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.
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Tellija allkiri
Klubiliikme number

Tellija ees- ja perekonnanimi

Lahendasin ristsõna ja osalen loosimises (vt lk 22). Vastuseks sain:

TAVAHIND

15.90

KLUBIHIND

JÕULUVANADE VAHETUS

5.90

Alf Prøysen

On jõuluõhtu. Tisler Anderseni ja jõuluvana kelgud põrkavad
kokku, kui nad on teel laste juurde. Niiviisi saavad nad tuttavaks.
Nad lepivad kokku, et tisler Andersen läheb üllatama jõuluvana
peret ja jõuluvana viib kinki tisler Anderseni perele.
Saad sellest raamatust teada, kuidas neil läks.

Ei soovi

Tehke rist

tellin tk

1 boonuspunkt = 1 euro. Ühe tellimuse eest tasumisel saab kasutada
kuni 10 boonuspunkti.

boonuspunkti allahindluse saamiseks.
Soovin kasutada

Klienditeeninduse telefon 646 0218
tellin tk

Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sigrid Tooming
32 lk, kõva köide
195 × 293
KOOD 53134

TAVAHIND

13.90

17.90

KLUBIHIND

KLUBIHIND

6.90

Raamatu kood

Nostalgilised toidud

Raamatu pealkiri

Klubiraamatu pealkiri

6.90

5 6 1 5 9
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TAVAHIND

Klubiraamatu kood

TELLIMISKUPONG 11.2022

Pakkumine
kehtib, kuni
raamatuid jätkub!

SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KAS DOKTOR
PROKTOR SUUDAB
JÕULUD PÄÄSTA?
Jo Nesbø

Kõik on rõõmsalt jõulude ootel,
kui äkki kostab raadiost teade:
härra Thrane on kõik õigused
jõuludele ära ostnud ja enne ei
tohi keegi jõule pidada, kui ta ei
ole Thrane kauplustest suure
summa eest kingitusi ostnud.
Bulle, Lise ja doktor Proktor
otsustavad jõulud päästa.
Kirikukellad helisevad ja vaikselt
langeb lund. Mitte kunagi varem
ei ole jõulud olnud nii suure
küsimärgi all …
Kirjastus Varrak
Tõlkinud Sigrid Tooming
248 lk, kõva köide
150 × 225 mm
KOOD 45184

JÕUA JÕUA
JÕULUAEGA

Koostanud Peep Ilmet
See luuleraamat pakub
mitmekülgse valiku jõuluajaga
seonduvaid luuletusi nii toast,
õuest kui ka metsast. Siit leiate
vanu armsaid jõulusalme
vanavanemate kullavarast,
samuti tänapäeval tuntud ja
armastatud autorite päris uut
loomingut. Las neid loevad
nii lapsed, vanemad kui ka
vanavanemad! Jõuluvanale
kindlasti, aga miks mitte ka
üksteisele.
Kirjastus Varrak
152 lk, kõva köide
130 × 210 mm
KOOD 47584

