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Kui enamasti on meie 
klubiraamatud värskelt 
ilmunud ja uudsed, siis 
veebruari klubiraamat on 

isemoodi – ajaproovile vastu pannud ja 
oma väärtust tõestanud. Üle maailma 
klassikaks saanud raamat on Eestis seni 
avaldamata olnud. Autori mõte ja võime 
oma laialdasi teadmisi noorele lugejale 
edasi anda on hämmastav. Samas ei saa 
üldsegi öelda, et see info ammu koolis 
käinud inimesel kuidagi mööda külge 
maha jookseks. Kuna autor peab last 
võrdväärseks ega lihtsusta asju liiga 
palju, on raamat ühtviisi mõnusalt 
loetav igas vanuses huvilisele. 

Seekord on eraldi tähelepanu all kaks 
rootsi autorit – Jonas Jonasson ja 
Fredrik Backman –, kelle raamatutest 
on saanud ülemaailmsed bestsellerid. 
Rootsi huumor on kahtlemata inglise 
huumorist erinev, kuid tundub, et 
sellestki on omaette mõiste kujunemas. 
Mõlemalt autorilt on ilmunud pikisilmi 
oodatud uued raamatud.

Kirjastusel Varrak on au tähistada oma 
sünnipäeva samas kuus, kui on Eesti 
sünnipäev. Seetõttu oleme sünnipäeva
pakkumise nime alla koondanud lisaks 
muule heale lugemisele ka mõndagi 
kodumaa teemalist – isamaaluulet, 
ajalugu, itta ja läände lahkuma 
sunnitute mälestusi. 

Ilusat talve, 
pidulikku vabariigi 
aastapäeva!

MALL PAAS

Kõigi vahel, kes ostavad veebruari 
klubiraamatu „Maailma lühiajalugu 
noorele lugejale”, loosime välja 
10 Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe 
muuseumikompleksi perepiletit!
Perepilet väärtusega 30 eurot kehtib kahele täiskasvanule ja nende 
alaealistele lastele ning võimaldab sissepääsu Maarjamäe lossi, 
Filmimuuseumisse ja Tallihoonesse.
Loosimine toimub 22. märtsil, piletid kehtivad aasta lõpuni.

Eesti sünnipäevakuul soovitame külastada Maarjamäe lossi, kus 
näitusel „Minu vaba riik” saab põhjaliku ülevaate Eesti elu viimasest 
sajast aastast. Põnevust pakub ka ajutine näitus „Plakatinaised. Eesti, 
Taani ja Hiina ideoloogiline plakat”. Lisaks on võimalik külastada 
Filmimuuseumi püsinäitust ning ajutist näitust „Gorikarikaturist”. 
Samuti saab uudistada Tallihoone näitust „Klaasimeistrid. Eesti 
klaasitööstuse ajalugu”.

Tänapäevane muuseumikeskkond on põnev ka noorele ajaloo - 
huvilisele  – see on ideaalne koht perega kvaliteetaja veetmiseks.

Vaata lähemalt: ajaloomuuseum.ee
Maarjamäe loss (Pirita tee 56) on avatud K-P kl 10-18. 
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KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
336 lk, kõva köide, 145 × 210 mm
KOOD 55923

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
29.90

MAAILMA LÜHIAJALUGU 
NOORELE LUGEJALE
Ernst H. Gombrich

Paeluv nagu romaan, teabeküllane nagu entsüklopeedia: 20. sajandi 
üks silmapaistvamaid õpetlasi, Austria päritolu Briti kunstiajaloolane 
Ernst H. Gombrich (1909–2001) suutis 1935. aastal, olles vaid kahe
kümne viie aastane, jutustada maailma ajaloost kokkusurutud vormis 
nii, et see kõnetaks eelkõige noort lugejat. Nüüdseks on tema raamatust 
saanud klassika. Köitvalt ja värvikalt kirjeldab see inimkonna arengut 
alates koopaelust kuni esimese maailmasõjani. Käesoleva raamatu 
aluseks on 1985. aastal ilmunud teine, täiendatud väljaanne, millele on 
lisatud uus lõpupeatükk. 

Teadmishimulise lugejaga vesteldes teeb autor pika rännaku 
läbi aja, lihtsustamata seejuures liigselt olulisi sündmusi. 
Tänu sellele pakub raamat igas vanuses huvilisele midagi 
ainulaadset: ta saab elavalt ette kujutada ajaloo suurimaid 
pöördeid ja hoomata nendevahelisi seoseid.

„Maailma lühiajalugu” rikastavad Franz Katzeri ilmekad pildid

VÄLJAVÕTE EESSÕNAST

Minu vanaisa Ernst Gombrich ei kirjutanud harilikult 
lastele. Ta ei olnud ise õppinudki lihtsalt ajalugu, vaid 
kunstiajalugu. Seda enam rõõmustas teda ja pani samas 
imestama, et tema esimene raamat – „Maailma 
lühiajalugu noorele lugejale” – oli leidnud nõnda pikka 
aega nii palju lugejaid üle kogu maailma.
 Selle raamatu kirjutas ta noore mehena üsna suure 
ajalise surve all. Hiljem on ta oletanud, et raamatu 
püsivale edule võisid kaasa aidata mõlemad tegurid. 
Kummatigi võinuks see väike raamat jääda kirjutamata, 
kui 1935. aasta Viinis poleks juhtumisi kokku langenud 
mitu asjaolu. Üks kirjastamisega seotud sõber küsis 
vanaisalt, kas tal poleks tahtmist heita pilk ühte 
ingliskeelsesse lastele mõeldud ajalooraamatusse ja 
kaaluda selle tõlkimist saksa keelde. Mu vanaisale ei 
avaldanud see raamat erilist muljet ja ta ütles, et seda ei 
tasu tõlkida. „Ma arvan, et võiksin ise parema kirjutada,” 
ütles ta, mispeale kirjastaja palus tal proovipeatüki 
paberile panna ja talle saata.
 Kui mu vanaisa oli doktoritööga lõpusirgele jõudnud, 
pidas ta kirjavahetust oma sõprade tütrega, kes uuris, 
millega ta kogu aeg nii kangesti tegeleb. Vanaisa oli siis 
kirjale vastates oma doktoritöö sisu lapsele arusaadaval 
kombel selgitanud ja teinud seda mõnuga.
 Ta oli sügavalt veendunud, et intelligentsele lapsele 
saab suurema osa maailma asjadest lihtsal viisil ära 
seletada, ilma et peaks appi võtma keerukaid oskussõnu. 
Niisiis pani ta nüüd paberile ühe elava peatüki rüütliajast 
ja saatis selle kirjastajale. Too oli kirjatööga ülimalt rahul, 
lisas aga kohe: „Et raamat saaks meie kava kohaselt 
ilmuda, on mul vaja kuue nädala pärast kogu käsikirja.”
 Mu vanaisa polnud üldse kindel, kas ta sellega 

hakkama saab, kuid väljakutse oli meelitav ja ta lubas 
üritada. Kiiresti seadis ta kokku raamatu kondikava ja valis 
välja sündmused, mida maailma ajaloos peaks käsitlema. 
Ta püstitas lihtsalt küsimuse, millised minevikuseigad olid 
mõjutanud kõige suuremat hulka inimesi ja milliseid tema 
kaasajal kõige paremini mäletati. Siis asus ta kirjutama 
plaaniga saada iga päev valmis üks peatükk. 
 Kui raamat 1936. aastal ilmus, võeti see väga hästi vastu 
ja kriitikud avaldasid arvamust, et vanaisa on kindlasti 
kogenud õpetaja. Juba varsti tõlgiti see viide keelde, aga siis 
olid mu vanavanemad juba Inglismaal, kuhu nad jäidki. 
Varsti keelasid natsid raamatu ära, mitte juudivastasuse 
pärast, vaid seetõttu, et pidasid selles avaldatud vaateid 
liiga patsifistlikeks.
 Kuid sellega ei olnud „Maailma lühiajaloo” saaga veel 
lõppenud. Läks mööda hulk aastaid, mil ei juhtunud midagi, 
kuni siis ükskord 30 aastat hiljem tundis üks kirjastus 
raamatu vastu huvi. Nõnda ilmuski 1985. aastal teine 
saksakeelne väljaanne, millele oli lisatud uus lõpupeatükk. 
Ning taas sai vanaisa rõõmustada raamatu ja selle 
arvukate tõlgete edu üle. 
 Kui mu vanaisa 2001. aastal 92 aasta vanusena suri, oli 
tal raamatu ingliskeelne versioon ikka veel pooleli. Nõnda 
peaks viimane sõna jääma talle. 
 „Ma tahaksin rõhutada,” kirjutas ta türgikeelse raamatu 
eessõnas, „et see raamat ei ole ega ole ka kunagi olnud 
mõeldud asendama ajalooõpikut, millel on koolis hoopis 
teistsugune otstarve. Ma tahan, et mu lugejad lõõgastuksid 
ja loeksid ajaloost, ilma et peaksid endale märkmeid tegema 
või nimesid ja aastaarve meelde jätma. Ma luban ka, et ma 
ei hakka nende teadmisi kunagi kontrollima.”

Juuli 2004, Leonie Gombrich
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

Saatejuht Hannes Hermaküla peab end Harju 
keskmiseks ajaloohuviliseks. Äsja ilmunud ajaloo
raamat üllatas teda meeldivalt. 

Lihtsuses peitub  jõud 
põnev lugeda. Ausalt öeldes on see 
lihtsurelikule üldise haridustaseme 
hoidmiseks täiesti piisav. Kui mingi 
sündmuse vastu tekib suurem huvi,  
siis on ju hulganisti erialast materjali 
olemas.

Mis selle raamatu puhul kõige 
rohkem üllatas? 
Meeldivalt üllatas see, kuidas on 
kirjutatud Iisraeli ajaloost. Nõukogude 
ateistlikus koolisüsteemis vaikiti see osa 
justkui maha. Olen mitu korda Iisraelis 
filmimas käinud ja nende kohalikud 
giidid räägivad oma ajaloost piibli 
valguses. Kui meile on seda kohati 
serveeritud kui muinasjuttu, siis neile on 
see oma rahva ajalugu, mida kinnitavad 
ajaloolised tõendid. 

 
Autor kirjutab, et maailma ajalugu  
ei ole kahjuks kaunis luule. Just 
ebameeldivad asjad korduvad ikka ja 
jälle. 
Tark õpib tõesti teiste, mitte enda 
vigadest. Kas aga peeglisse vaadates 
julgeme öelda, et oleme alati õppinud 
teiste vigadest? 

Me naudime demokraatlikku riigi
korda, kus võim peaks olema rahva käes. 
Ometi Kreekas, kust demokraatia algas, 
upitasid end ikkagi aegajalt võimule 
türannid. Valitsejaid tapeti ja rahvaid 
hävitati. Täpselt nii nagu praegu. 
Inimesele löövad võim ja raha kergelt 
pähe.

Kui me suudaks teha teisele seda, 
mida me tahame, et meile tehtaks, äkki 
siis oleks parem? Kui me võidaks kurja 
ära armastusega, nagu Paulus soovitas, 
siis kaotaks kurjus jõu. 
 
Mis raamatus kõige rohkem 
meeldis? 
Mulle meeldib selle raamatu stiil. Autor 
ei kirjelda kiretult ja üksluiselt erinevaid 
ajaloosündmusi, vaid vestleb lugejaga, 
esitab talle jutustades küsimusi, küsib 
lugeja arvamust ja ilmutab enda oma. 
Mulle meeldib, et ta ei ole püüdnud 
erinevaid sündmusi kirjeldades jääda 
neutraalseks, vaid ütleb välja, kui mingi 
sündmus või tegevus oli halb. Näiteks: 
„Kui ma tahaksin, võiksin kirjutada 
katoliiklaste ja protestantide vahelistest 
võitlustest veel palju peatükke. Aga ma 
ei taha. See oli kohutav aeg.” 

„Maailma lühiajalugu noorele 
lugejale” ilmus esmakordselt 1936. 
aastal. Kuivõrd arusaadav ja 
mõistetav on see raamat praegusele 
lugejale? 
 See raamat on lihtsasti loetav ja kergesti 
arusaadav. Omal ajal nägin koolis vaeva 

faktide tuupimisega ja seoste loomisega 
sündmuste vahel. Ega see mul just kõige 
paremini õnnestunud. Raamatus on kõik 
palju lihtsamaks tehtud. Ajajoon liigub 
mängleva kergusega ühelt ajastult ja 
ühest kohast teise. Ajalugu on siin 
justkui jutustus, mida on kerge jälgida ja 

Hannes poegade Eriku ja Kaarliga. Foto: Annika Metsla
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KLUBIRAAMAT
Kui suur lugeja te üldiselt olete? 
Millised on viimase aja 
lugemiselamused? 
Nagu paljudel teistel, kipub mul ajaga 
nadisti olema ja lugemiseks palju aega ei 
jää. Tegelen pikamaasuusatamise ja 
triatloniga. Nädalased trennimahud on 
kümme ja võistluste eel vahel isegi 20 
tundi nädalas. Ma olen enese jaoks 
avastanud audioraamatud. Neid saab 
kuulata trenni tehes. Viimati kuulasin 
ühe jutiga läbi „1984” ja „Loomade 
farmi”.  

Kõige rohkem on mind mõjutanud 
piibel. Seda loen kõige rohkem. 

Kui palju olete oma poegadele 
raamatuid ette lugenud? Mis olid 
nende lemmikud? Kui tähtis on, et 
vanemad arutaks lastega raamatute 
üle? 
Kui lapsed olid väiksemad, siis oli see 
igaõhtune rutiin. Vanemale pojale 
Erikule lugesin ette „Naksitralle”. Noore
male aga raamatut „Palle üksinda 
maailmas”. Kaarel on Downi sündroo
miga ja temale tuleb lugeda lihtsamaid 
raamatuid. Aegajalt lollitasin mõlema 
poisiga. Lugesin natuke õiget teksti ja 
siis põimisin sisse oma lugu. See oli alati 
lõbus, kui pojad said aru, et isa ajab 
mingisugust jama.

Soovitame lastele eelkõige klassikuid. 
Õnneks on kooli kohustusliku kirjanduse 
seas hulganisti häid raamatuid. Vaatame 
ikka, et oma eesti kirjandus oleks 
aukohal ja et loetaks vene klassikuid. 
Minu abikaasa on väga suur raamatu
huviline ja see on vanemale pojale 
kenasti üle kandunud. 

Raamatute üle arutamine on lapse 
arengule väga vajalik. Arutame, mis 
kellelegi kõrva ja meelde jäi, kuidas 
keegi autorist aru sai. Väga tähtis ja 
loominguline protsess meile kõigile. 
Saan nii paremini aru, kuidas laps 
maailma näeb. 

Kui palju te oma perega koos aega 
veedate? Millised on 
meelistegevused?  
Õnneks olen saanud suhteliselt palju 
laste ja naisega koos olla. Minu töö on 
olnud paindliku ajagraafikuga. Kui 
läksin tööle „Ringvaatesse”, siis küll 
vanem poeg küsis, miks ma nii palju tööl 
olen. 

Nüüd on tsipa kiirem, aga ikkagi 
veedame aega koos niipalju kui võimalik. 
Aastaid käisime kogu perega suviti 
Ameerikas, kus ajasin natuke tööasju. 
Aastavahetusel oleme naise õe juures 
Rootsis. Nädalavahetustel ja suviti 
käime maakodus. Mängime lauamänge. 
Käime koos suusatamas, rattaga 
sõitmas, vahel kirikus. Vahel Paide 
vanaisal külas. 

See raamat annab üsna kompaktse 
ülevaate maailma ajaloost: mis sündis 
samal  ajal erinevates riikides. Kui ma 
mõtlen tagasi oma ajalooõpingutele, siis 
omaaegne käsitlus oli väga liigendatud. 
Käsitleti ainult teatud ajavahemikke ja 
ikka võis kuulda sõnu „klassivõitlus”, 
„rahva rõhumine”, „tagurlik”, „kodanlik” 
jne. Oli ju teada, et ajalugu oli ümber 
kirjutatud, aga ei olnud võimalik saada 
täit ülevaadet, mis ajaloos tegelikult 
juhtus.

Näiteks räägiti väga palju teisest 
maailmasõjast, mida nimetati isamaa
sõjaks, mille võitsid Nõukogude väed. 
Kusagil ei mainitud, et Nõukogude 
vägedele olid ülisuureks abiks liitlasväed 
ja näiteks ilma Uue Maailma sõduriteta 
ja Normandia lahinguta poleks ilmselt 
sõda sellisel kujul võidetud.

Kas saite raamatust teada midagi 
uut, mida varem ei teadnud?
Sain teada palju uut. Meelde tuli see, 
kelle järgi on nimetatud nädalapäevad ja 
kuud. Olen lugenud piiblist foiniiklaste 
kohta, aga ma ei teadnud, et tegu oli 
nutika rahvaga, kes vallutas maid mitte 
sõdides, vaid hoopis kaubeldes. Nad 
leiutasid lihtsa kirjakeele, et kodustega 
suhelda.

Kreeka kohta teadsin, et see on 
demokraatia häll, aga see, et demokraa
tia ja poliitika said alguse Soloni 
reformidest, oli tore üllatus. 

Kui suur ajaloohuviline te olete?  
Arvan, et olen Harju keskmine ajaloo
huviline. Kindlasti paelub see mind 
rohkem kui keemia või bioloogia. 
Esimesed raamatud ajaloost, mida 
mäletan, olid ilmselt „Ümera jõel” ja 
„Välek vibulane”. Mulle tundub, et iga 
ajalooperiood on omamoodi huvitav. 
Kõige rohkem on pannud mind kaasa 
elama Nõukogude okupatsiooni tulek 
Eestimaale, Siberisse küüditamine, 
eestlaste põgenemine ja elu otsast 
alustamine täiesti uuel maal. Mäletan 
vapustavat tunnet, kui käisime Ellis 
Islandil (saar New Yorgis, kust kõik 
USAsse tulnud emigrandid mingil ajal 
läbi käisid). Lugesin päris inimeste päris 
lugusid ja see oli lihtsalt vapustav. Seda 
enam, et 20aastasena emigreerusime ka 
ise Nõukogude Eestist ja olime mitu 
kuud pagulastena Euroopas, enne kui 
Ameerikasse jõudsime.

Mõtlen nende inimeste lõhki kistud 
elude peale, kes pidid omalt maalt 
põgenema. Mõtlen Karl Ristikivi peale, 
kes ilmselt seisis Läänemere läänekaldal, 
vaatas ohates isamaa poole ja kirjutas, et 
iga mõte, mis tuleb ja läheb, jääb 
kuhugi alles ...
 

Kuna Downi sündroomiga inimestel 
erilist kaasatust meie ühiskonnas pole, 
siis juba see on üks põhjusi, miks oleme 
palju ninapidi koos.  

Kas teid omal ajal teatri poole ei 
tõmmanud? Kuidas sellesse suhtute, 
et vanem poeg näitlejatee valis?
Niipalju kui mäletan, on teater kogu aeg 
minu ümber olnud. Kuna paljud 
kultuuri ja teatritegelased käisid meie 
juures ja meie käisime nende juures, kui 
olin poisike, siis minu jaoks oli teater 
justkui elu osa. Aegajalt käisin teatris 
vanematega kaasas, isa tegi proove, ema 
korraldas luuleõhtuid. Mulle ei olnud 
teatrikulisside taga mingit müsteeriumit. 
See oli igapäevane elu.

Kindlasti oleksin näitleja elukutset 
kaalunud, kui mu vanemad poleks lahku 
läinud. Nende vahel tekkisid pinged. 
Ema üritas mind sellest elukutsest 
pigem eemale hoida. Et mu poeg Erik 
otsustas vanaisa jälgedes astuda ja et ta 
sai lavakunstikateedrisse sisse, on puhas 
rõõm. Põnevusega ootan, mis on geenide 
kaudu edasi tulnud ja milline on tema 
nägu näitlejana. 

Kellel soovitaksite lugeda raamatut 
„Maailma lühiajalugu noorele 
lugejale”? Miks?
 Ma julgen seda raamatut soovitada igale 
vanusele. Noored saavad sealt paraja 
koguse teadmisi, mis jäävad ka meelde. 
Isegi pärast seda, kui pähe tuubitud 
PISA testi vastused meelest lähevad. 
Vanematele on see lihtne lugemine ja 
meeldetuletus maailma ajaloo võtme
sündmustest. Minu arust peitub 
lihtsuses jõud. 

HANNES 
HERMAKÜLA
Lõpetas 1987 Westholmi gümnaasiumi 
(22. keskkooli). Tahtis minna Tartusse 
psühholoogiat õppima, aga punaarmeest 
pääsemiseks läks 1987 Tallinna polütehni
lisse instituuti energeetikat õppima. Liitus 
1987 põrandaaluse kogudusega ja kirjutas 
alla dokumendile „Harta 87”, milles ütles 
lahti Nõukogude Liidu kodakondsusest ja 
avaldas soovi sellest riigist lahkuda. 1989 
emigreerus usulispoliitilise pagulasena 
USAsse. 1991 abiellus. 1993 lõpetas 
Rhema Bible Training College’i. 1996 tuli 
tagasi Eestisse. Hakkas tegema kaastööd 
Pereraadiole ja Raadio 7le. 2002 ja 2005 
sündisid pojad. Alates 2006 töötas Kuku
raadios. Alates 2008 töötab ETVs ja 
ERRs. 2009 läbis PREP paarisuhtekooli
taja kursused.
 Hobid on muusika, sport, maakodus 
askeldamine ja elu nautimine.
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. veebruar

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 

29.90

492 eKr. Pärsia laevastik läheb Athose lähistel põhja.

EBAVÕRDNE VÕITLUS
Ajavahemikus 550–500 aastat eKr juhtus maailmas midagi 
kummalist. Tegelikult ei suudagi ma mõista, kuidas see 
täpselt toimus, aga just see teebki asja põnevaks: Aasias, 
Mesopotaamiast põhja pool kõrgel mägismaal elas kaua aega 
üks metsik mägirahvas. Nende religioon oli ilus: nad austasid 
valgust ja Päikest ning püüdsid pidevalt võidelda pimeduse, 
seega kurjuse tumedate jõudude vastu.
 See mägirahvas oli pärslased. Aastasadu valitsesid nende 
üle assüürlased ja seejärel babüloonlased. Ühel päeval sai 
neile sellest küllalt. Üks nende tähtis, vapper ja tark valitseja, 
kelle nimi oli Kyros, ei leppinud enam oma rahva allumisega 
võõrastele isandatele. Nii liikus ta oma ratsaväega Babüloonia 
tasandikele. Babüloonlased naersid, kui vaatasid hiiglaslikelt 
müüridelt väikest sõdalaste rühma, mis liikus lähemale ilmse 
sooviga nende linn vallutada. Ometi läks see pärslastel Kyrose 
juhtimisel tänu kavalusele ja vaprusele korda. Nii sai Kyrosest 
suure riigi valitseja ja esimene asi, mida ta tegi, oli see, et ta 
lasi vabaks kõik rahvad, kes olid vangidena Babülooniasse 
toodud. Siis pöördusid ka juudid tagasi koju Jeruusalemma. 
Sa tead juba, et see oli aastal 538 eKr. Kyrosele aga ei piisanud 
oma suurest riigist, ta liikus oma väega edasi Egiptuse poole. 
Sel teekonnal ta suri, aga tema poeg Kambyses vallutas ka 
Egiptuse ja tõukas vaarao troonilt. See tähendas ligi 3000 
aastat püsinud Egiptuse riigi lõppu. Nõnda oli väikesest 
pärslaste rahvakillust saanud peaaegu kogu toona tuntud 
maailma valitseja. Aga ainult peaaegu. Sest Kreekat ei olnud 
nad veel alla neelanud; nüüd oli järg nende käes.

Loe edasi lk 62.

Firenze peaväljak linna valitsushoonega, kust uue aja vabad 
linnakodanikud oma saatust ise juhtisid.

UUS AEG
Oleks ju tore, kui pasunapuhujad ühel päeval mööda tänavaid
ratsutaksid ja teataksid: „Kuulake kõik, algab uus ajastu!” Aga
asjad käivad teisiti: inimesed muudavad oma vaateid ega pane 
seda ise peaaegu tähelegi. Ja siis korraga lähevad nende silmad 
lahti. Siis on nad uhked ja ütlevad: „Meie oleme uus ajastu.” Ja 
lisavad sageli: „Vanasti olid inimesed ju rumalad!” Midagi taolist 
juhtus Itaalia linnades 15. sajandil. Eriti Kesk-Itaalia suurtes 
ja rikastes linnades, ennekõike Firenzes. Ka seal olid tsunftid 
ja sinnagi ehitati suur katedraal. Kuid õilsaid rüütleid nagu 
Prantsusmaal ja Saksamaal seal tegelikult ei olnud. Firenze
kodanikud ei lasknud Saksa keisritel endale juba ammu enam
midagi ette kirjutada. Nad olid sama vabad ja sõltumatud, nagu
kunagi olid olnud Ateena kodanikud. Ja nende vabade rikaste
kodanike – kaupmeeste ja käsitööliste – jaoks muutusid järk-järgult
olulisemaks teised asjad kui rüütlitele ja käsitöölistele varem, 
tõelisel keskajal.
 Sellest, kas keegi oli sõdalane või Jumala abiline, kes tegi kõike
ainult Jumala auks ja teenimiseks, hooliti vähem. Eelkõige taheti,
et ta oleks tõeline mees, kes midagi mõistaks ja oskaks midagi 
teha. Keegi, kel on oma tahe ning kes oskab ise mõelda ja 
otsustada. Kes ei küsi kellegi arvamust ega nuru kelleltki heakskiitu. 
Kes ei tuhni vanades raamatutes, et uurida, kuidas vanasti 
kombeks oli, vaid teeks silmad lahti ja tegutseks. See oli nende 
jaoks oluline. 

Loe edasi lk 204.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
336 lk, kõva köide 
145 × 210 mm
KOOD 55923
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ILUKIRJANDUS

    

VÄIKE ÕNNELIKE LÕPPUDE 
RAAMATUPOOD
Jenny Colgan
Noore raamatukoguhoidja Nina Redmondi kirg on kokku viia õige raamat ja õige 
inimene – ta teab alati, millist teost keegi järgmisena lugema peaks. Ent kui tema 
armastatud raamatukogu suleb uksed ja jätab ta töökohata, tuleb saatuse sõrmena 
mängu juhuslik ajalehekuulutus. Nääpsuke Nina ostab päevinäinud kaubiku ja 
vuntsib selle üles rändraamatupoeks. Bürokraatia teerulli alla jäänult teeb Nina taas 
kannapöörde ja kolib Birminghamist kaugele teadmata-tundmata paika Šotimaa 
põhjapoolses osas. Uus elu osutub karmimaks ja keerukamaks, kui Nina oma musta 
stsenaariumi variantides oskas ette näha.
 Ometi on kaunil Šotimaal talle pakkuda ka jumalikke värve, vabastavat õhku, 
enneolematuid seiklusi, maagiat ja romantikat. Kuid kas tema enda lool on sama 
õnnelik lõpp nagu raamatutel tema raamatupoe nimes?

JENNY COLGAN (sündinud 1972) on menukas šoti kirjanik, kelle armastus- ja 
ulmeromaanid on pälvinud kirjandusauhindu. Tema 2016. aastal ilmunud romaan 
„Väike õnnelike lõppude raamatupood“ on ühtlasi ülistuslaul raamatu- ja lugemis-
armastusele ning austusavaldus kõigile lugejatele ja raamatukoguhoidjatele.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liisi Lees-Leesmaa 
320 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari  „Varraku ajaviiteromaan”

KOOD 56753

ÄRA ÜTLE MIDAGI
Lea Jaanimaa
Lugu räägib noorest naisest Merilist, kes sestpeale kui mäletama hakkas, on  unistanud 
oma kodust. Teekond lastekodust täiskasvanute maailma on kulgenud käänuliselt, 
ent läbitud õppetundide abil saab Merili sama hästi või pareminigi hakkama kui 
paljud päriskodudes kasvanud eakaaslased. Ja Merili sugupuu? Ta ei tea sellest midagi, 
kuid asub uurima. Kangutab avali saladused, mis tema saatust sünnihetkest alates 
kujundasid, laob jupphaaval kokku oma perekonna pusle.
 Ent kuni selgub tõde, on lastekodukaaslane Jaanika ainus inimene, kellel on 
koht tema südames. Sõbranna toel lepib Merili teadmisega, et enam ei saa teha 
midagi muud kui andestada. Aga kuidas saab unustada ja andestada aega, mil 
ainsaks lohutajaks oli kaisuloom? Kaisukas, mis oli pisaratest niiske, kui laps uinudes 
üksindusest nuttis. Kui igatsus kallistuse järele oli nii suur, et tekitas füüsilist valu. Kui ei 
saanud aru, miks karistatakse selle eest, mida pole teinud. Kui ei teadnud, kuhu kuulud, 
ja kui oli teadmine, et mitte kusagil pole sinu jaoks kohta. Mitte kellegi juures.
 Siiski tõdeb Merili lõpuks, et tal on, mille eest lastekodule tänulik olla. Lastekodule 
ja kõigepealt iseenda sihikindlusele.

Kirjastus Varrak 
296 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 56548

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

KÕIGE JULMEM KUU
Peainspektor Armand Gamache’i mõrvajuhtum
Louise Penny
Tillukeses Kolme Männi külas on kevad, puudel võrsuvad pungad ning esimesed lilled murravad 
end läbi värskelt sulanud maapinna. Kuid mitte kõigel pole määratud uuesti elule ärgata …
 Külaelanikud otsustavad tähistada lihavõtteid spiritistliku seansiga vanas Hadley majas 
lootuses puhastada küla kurjusest. Üks seansil osaleja aga sureb. Kas surma põhjuseks oli hirm 
ja ehmatus või aitas keegi sellele kaasa? Juhtumi juurde kutsutakse Québeci kriminaalpolitsei 
peainspektor Armand Gamache, kes satub uurimise käigus silmitsi nii pealtnäha idüllilise 
külakese kui ka iseenda painajatega.
 „Kõige julmem kuu” on kolmas raamat Louise Penny auhinnatud kriminaalromaanide sarjas, 
kus mõrvu lahendab karismaatiline, tark ning kaastundliku südamega peainspektor Gamache.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Reti Maria Vahtrik 
384 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 55930

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

25.90
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PROHVET JA IDIOOT
Jonas Jonasson
Hilissuvi Rootsis, aasta on 2011. Iseõppinud astrofüüsik Petra on välja 
arvutanud, et atmosfäär kukub kokku just selle aasta 21. septembril 
umbes kell 21.20. Nüüd on viimsepäevaprohvet alustanud pöörast 
teekonda matkaautos koos Johaniga, mitte just kõige nutikama 
meisterkokaga. Peagi liitub nendega Agnes – 75-aastane lesk, kes on 
kibe käsi internetis raha teenima.
 Kolmikul on kiire. Enne, kui maailmalõpp kätte jõuab, peavad nad 
läbi astuma Petra noorpõlvearmastuse juurest ja sõitma Rooma, kus 
Johan kavatseb oma vanemale vennale paar vänget sõna öelda ja 
kõrvakiilu anda. Loomulikult ei lähe miski nii, nagu kavatsetud.
 Jonas Jonasson on oma sõiduvees ning pakub meile ohjeldamatut 
ja fenomenaalset seiklust läbi tänapäeva ajaloo.
*
JONAS JONASSON on sündinud ja kasvanud Växjös. Kunagine ajakirja-
nik ja meediakonsultant on nüüd pühendunud kirjutamisele. Tema 
debüütromaan „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus” (2009) 
on läbi aegade üks loetumaid raamatuid Rootsis ning selle põhjal on 
valminud ka film. „Prohvet ja idioot” on tema kuues romaan. Eesti 
keeles on ilmunud ka „Kirjaoskamatu, kes päästis Rootsi kuninga“, 
„Mõrtsuk-Anders ja tema sõbrad, sekka ka mõni vaenlane“, „Saja ühe 
aastane, kes mõtles, et ta mõtleb liiga palju“ ja „AS Kättemaks On 
Magus“.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
145 × 203 mm, 352 lk, kõva köide
KOOD 57125

MENUAUTOR JONASSON 

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 

29.90

SAJA-AASTANE, KES 
HÜPPAS AKNAST 
VÄLJA JA KADUS
Jonas Jonasson
Pärast pikka ja erakordselt 
sündmusterikast elu jõuab 
Allan Karlsson vanadekodusse 
ja ühel päeval on paratamatult 
käes kolme numbriga tähistatav 
sünnipäev. Allanile on aga ees 
terendav nii vastumeelne, et ta 
ronib toaaknast välja ja põge
neb oma sünnipäevapeolt.
Kiiruga haarab ta bussijaamast 
kaasa kohvri, mida tal paluti 
hetkeks valvata, ning peagi 
on tal kannul nii kurikaeltest 
kohvriomanikud kui ka politsei. 
Romaan jutustab Allani kuu 
aega kestnud tagaajamisest 
läbi Rootsi. Kuid see on ka reis 
läbi 20. sajandi ajaloo ja piiritult 
muretu Allani eluloo. Kuidas 
sattus Allan tulevase presidendi 
Trumaniga õhtust sööma? Ja 
sõitis Churchilliga lennukis? 
Asjaolud lihtsalt kujunevad 
sellisteks, et ta mõjutab ainuüksi 
oma olemasoluga enamikku 20. 
sajandi olulisemaid sündmusi.

AS KÄTTEMAKS ON 
MAGUS
Jonas Jonasson
Süüdimatu kunstikaupmees. 
Erakordsete annetega ettevõtja. 
Masaisõdalane ja eksiteele sattu
nud ravitsejamees. Ja noorpaar, 
kellel on kõik põhjused kätte 
maksta.
 Erinevad inimsaatused põimu
vad Stockholmi külmas veebruari
kuus. Draama keskpunktis on kaks 
impressionistlikku kunstiteost. 
Aga kes need maalis? Kes on 
nende omanik? Ja mis on paavstil 
selle kõigega tegemist?
„AS Kättemaks On Magus” on 
humoristlik armastusavaldus 
vabale kunstile ja rõõmuga jutus
tatud lugu.

JONAS JONASSON on ajakirjanik ja 
ärimees, kes oma vanast elust ära 
tüdines ning otsustas selle asemel 
kirjanikuks hakata. „AS Kättemaks 
On Magus” on tema viies romaan. 
Esimest nelja on kiitnud niihästi 
retsensendid kui ka lugejad üle 
kogu maailma ja neid on tõlgitud 
neljakümne kuude keelde.

„Meie aja hiilgavaim 
ajaviitekirjanik.”  
            – Daily Mirror

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
248 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 51819

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
23.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
312 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 25131

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
23.90

SOODUS!SOODUS!
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MENUAUTOR BACKMAN 

KARULINN
Fredrik Backman
Juunioride meistritiitel jäähokis 
ei tähenda keskmisele inimesele 
suurt midagi, kuid Karulinna ela
nikele tähendab see kõike. Selline 
suurvõit tõmbaks tähelepanu 
tööpuuduse ja eraldatuse all 
kannatavale linnale. Selline võit 
tähendaks kõike Amatile, teismeli
sele, keda koheldakse kui rämpsu 
igal pool peale jää, Kevinile, staar
mängijale, kes kindlustab endale 
kuldset tulevikku NHLis, ning 
Peterile, klubi spordijuhile, kelle 
enda professionaalne hokikarjäär 
lõppes traagiliselt. Emotsionaal
selt võimas ja tundlik lugu uurib, 
mis võib juhtuda, kui me kanname 
oma õlul teiste inimeste unistuste 
rasket koormat.

MEIE TEIE VASTU
Fredrik Backman
Pärast vapustavat kevadet, mille 
sündmustest pajatas romaan 
„Karulinn”, veedavad parimad 
sõbrad Maya ja Ana suve järvesaa
rel ja püüavad toimunut selja taha 
jätta, aga mitte miski ei lähe nii, 
nagu nad loodavad. Karulinna ja 
naaberlinna Härjala vägikaikavedu 
paisub raevukaks võitluseks raha, 
võimu ja ellujäämise nimel, mis 
jõuab Karulinna ja Härjala hoki
meeskondade mängu ajaks hari
punkti. Samal ajal tuleb avalikuks 
ühe noore hokimängija saladus ja 
kogukond peab taas valima, kelle 
ja mille eest seista. Romaan kirjel
dab haaravalt väikelinna keerulisi 
inimsuhteid, ustavust, sõprust ja 
kõike trotsivat armastust.

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
27.90

VÕITJAD
„Karulinna“ triloogia kolmas ja viimane osa
Fredrik Backman
See on väike lugu suurtest küsimustest. Mis on perekond? Mis on hokiklubi? 
Mis on kogukond? Ja mida me oleme valmis nende nimel ohverdama?
 Kaks aastat on möödas sündmusest, millele keegi mõeldagi ei taha, kõik 
on üritanud edasi liikuda, aga siinse kauge maanurga juures on miski, mis ei 
lase meil seda õieti teha. Oleme linn, mille südames on nukrus ja õhus 
vägivald, me armastame õnneliku lõpuga lugusid, kuid sügaval sisimas 
oleme küllap alati teadnud, et meie lugu ei kuulu nende hulka. Seekord 
algab kõik tormiga ja lõppeb tulega. Keegi, kes on kaua ära olnud, on teel 
koju. Keegi maetakse maha. Keegi armub, keegi unistab NHL-ist ja keegi 
unistab kättemaksust. Keegi magab oma parima sõbraga seljakuti, keegi 
üritab oma abielu lappida ja keegi püüab oma lapsi päästa. Keegi vihkab, 
keegi kakleb, keegi võtab tulirelva ja sammub jäähalli poole. Kõik, mille 
nimel me võitlesime, ei jää ellu, kõik, keda me armastasime, ei saa vanaks.
 Niisiis, mis on perekond? Mis on hokiklubi? Mis on kogukond? See on 
meie valikute summa. Mida me oleme valmis tegema, et neid kaitsta? Kõike. 
Ainult kõike.
 „Võitjad“ on Fredrik Backmani armastatud Karulinna-triloogia kolmas 
osa, mõjus ja raputav lõpp hokilinna ja selle inimeste loole. Kaks esimest 
osa, „Karulinn“ ja „Meie teie vastu“, on jõudnud New York Timesi bestselle-
rite hulka ja nende alusel on valminud HBO telesari.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
600 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOODKOOD 56760

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 

37.90

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
400 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 52250

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
392 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 53769

MEES NIMEGA OVE
Fredrik Backman
Ove on 59aastane mees. Ta sõidab Saabiga. Inimesed peavad teda 
kurjaks, sest ta ei käi kogu aeg ringi, suu kõrvuni, tal on raudsed põhi
mõtted ja ta sekkub alati, kui näeb kusagil korralagedust. Paraku näebki 
ta oma hommikusel ringkäigul kodukvartalis alati korralagedust: valesti 
pargitud autosid ja jalgrattaid, valesti sorteeritud jäätmeid ja muud 
säärast. Toriseva pedandi okkalise koore all peitub sügav kurbus ja elu
tüdimus. Ove valmistub eluga lõpparvet tegema, aga iroonilisel saatusel 
on teised plaanid. Ühel päeval kolib vastasmajja uus tüütu ja saamatu 
perekond, kes lõhub autoga tagurdades Ove postkasti. Nii saab alguse 
naljakas ja südamlik lugu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
288 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 55497

KLUBIHIND

14.90

TAVAHIND 
27.90

Nüüd ka film
„MEES 

NIMEGA 
OTTO“ 

Tom 
Hanksiga 
peaosas

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90
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MITMESUGUST
VAPILÕVI
Dokumentaalromaan Kersti 
Kaljulaidi elust riigipeana
Daniel Vaarik
Autor ütleb:„Ma käisin selle raa
matu kirjutamiseks mitme aasta 
jooksul president Kersti Kalju
laidiga kaasas ning lindistasin 
telefoniga kõike nii avalikult kui 
ka salaja. Neil salvestistel kuulen 
ma presidenti naermas, vihasta
mas, ma kuulen teda rõõmsa ja 
hirmununa. Päris inimesena.”

Kirjastus Levila 
180 lk, pehme köide, 129 × 198 mm

KOOD 414705

EESTI MÜTOLOOGIA 
ALGAJALE
Jumalatest ja hiidudest 
tontide, näkkide ja muude 
õudasjadeni
Marju Kõivupuu 
Raamat tutvustab populaar
ses võtmes eesti mütoloogilisi 
tegelasi, keda kohtab rahvajut
tudes, muistendites ja muinas
juttudes, kohalugudes ja ütlus
tes, kirjanduses ja näitelaval. 
Raamat aitab mõista, kuidas 
mütoloogilised tegelased on 
välja kujunenud ja missugust 
elu nad elavad tänapäeval.

Kirjastus Tänapäev 
384 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 173329

SUURED TUNDED
Kuidas toime tulla,  
kui asjad ei toimi 
Liz Fosslien, Mollie West Duffy
Kui heitleme tundmustega, 
nagu viha, kadedus, ebakindlus, 
meeleheide või kahetsus, valdab 
meid sageli kimbatus. Raamat 
kannab sõnumit, et negatiivsete 
emotsioonide kogemine on nor
maalne ja loomulik ning õpetab 
meetodeid, mille abil valusaid 
tundeid lihtsamini maandada, 
neist õppida ja üle saada.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Aet Süvari 
272 lk, pehme köide, 150 × 220 mm

KOOD 715338

KOHVRID UKSE TAHA
Laura Valk
See on üks väheseid tera
peudi kirjutatud raamatuid, 
milles väga otsekohese ana
lüüsi alla ei satu mitte ainult 
teiste lood, vaid ka terapeudi 
enda minevik ning seal aset 
leidnud suhtedünaamikad. 
Laura ausus ja avatus valusa
test, isiklikest ja kohati piinli
kest õppetundidest rääkides 
mõjub äratavalt.

Kirjastus Jes 
256 lk, pehme köide 
135 × 200 mm

KOOD 981030

GLÜKOOSI-
REVOLUTSIOON
Vere suhkrusisalduse tasa
kaalustamise elumuutev jõud
Jessie Inchauspé
Biokeemikust autor räägib 
lihtsalt ja selgelt, kuidas toit ja 
selles sisalduv glükoos meie 
organismi mõjutab, milline on 
veresuhkru roll meie elus. Ta 
on kirjutanud teadusavastused 
lihtsateks näpunäideteks. Siin 
on hulgaliselt häid toidunippe 
glükoosikõvera tasandamiseks.  

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Evelin Edro 
256 lk, pehme köide, 155 × 230 mm

KOOD 163313

KOGUPEREMÄNG 
VIGURLIIKUR
Kai Mäses, Merike Varandi
„Vigurliikur” paneb mängijad 
liikuma, nuputama, naerma ja 
mõtlema ning pakub rõõmu 
koos tegutsemisest. Algaja 
lugeja saab laiendada oma 
sõnavara, lugeda lihtsamat 
teksti ja seda mõista ning 
kinnistada loendamisoskust. 
Mäng arendab sotsiaalseid 
oskusi ja pakub gruppi kuulu
mise tunnet.

Kirjastus Nuti Grupp 
240 × 240 ×45 mm

KOOD 781166

LEMBITU KUUSE KULD
Ivo Parbus
67 lugu sisaldavad lähedaste, 
sõprade, töökaaslaste, 
spordikuulsuste ja spordiga 
seotud inimeste mälestusi 
väljapaistvast spordireporterist, 
kellest sai legend juba 
eluajal. Lugudest moodustub 
tervikpilt kuldaväärt mehest, 
kelle edastatud emotsioonid 
kasvatasid üles terve põlvkonna 
spordisõpru. 

Kirjastus Lembitu Raamat 
464 lk, kõva köide, 172 × 246 mm

KOOD 415153

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KÖIDIKUIST VABA ELU
Inimliku piiratuse ületamine
Michael A. Singer
Tahame oma ellu rohkem 
rõõmu, õnne ja sügavamat 
tähendust, aga sageli otsime 
seda valedest kohtadest.  
Kui meie võime end terviklikuna 
tunda sõltub välistest asjadest 
või inimestest – ihaldatud töö, 
uus maja, luksuslik puhkusereis 
või isegi uus suhe  –, siis saabub 
varem või hiljem rahul olematus .

Kirjastus Pilgrim 
Tõlkinud Kai Kits 
240 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 680285

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
34.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

28.90

TAVAHIND 
32.90

Selle lk raamatuid saad tellida klienditeeninduse kaudu ja kodulehelt www.serk.ee. 
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MITMESUGUST
PEETRI KEISRINNA  
I osa
Kristina Sabaliauskaitė
Vaevalt viieaastaselt orvuks 
jäänud Marta Skowrońska koges 
noorpõlves nii teenija, pesu
naise, sõjavangi kui ka seksiorja 
saatust. Olnud leedu soost 
favoriidi Aleksandr Menšikovi 
salaarmastatu, sai temast hiljem 
tolle parima sõbra Peeter I 
armuke ja naine. Millise saatuse 
määrab võim? On see muinas
jutt või tragöödia?

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Kattel 
304 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KOOD 50935

CHOCOLALA 
ŠOKOLAADIRAAMAT
Koogid, kommid, joogid, 
maiused
Kristi Lehtis
Tallinna vanalinnas tegutsevad 
Chocolala šokolaadimeistrid 
avaldavad oma parimad koogi, 
tordi, kommi ja maiustuse
retseptid, mida on seni hoitud 
saladuses. Retseptid juhata
vad teid nii šokolaadikookide 
ja kommide tegemise kui ka 
glamuursema ja keerukama 
tordikunsti radadele. 

Kirjastus Varrak 
272 lk, kõva köide, 200 × 270 mm

KOOD 56449

HAPENDAMINE –  
SEE ON IMELIHTNE
Kai Põldvee-Mürk
Hapendatud toitudes on kasu
likke probiootikume, nende 
tarbimine aitab kaasa pare
male seedimisele ja tugevdab 
immuunsüsteemi. Sellest raama
tust leiad hulganisti soovitusi, 
kuidas hapendada nii, et kõik 
väärtuslik säiliks, ja üle viiekümne 
retsepti, mis annavad inspirat
siooni, mida purki panna.

Kirjastus Varrak 
120 lk, kõva köide, 170 × 225 mm

KOOD 55916

KOLLAPS
Nõukogude Liidu 
kokkuvarisemine
Vladislav M. Zubok
1991. aastal oli Nõukogude 
armees neli miljonit meest ja riik 
oli maailma teine naftatootja. 
Aga pikalt kestnud majandus
kriis ja 1980. aastate lõpul järsult 
tugevnema hakanud NSV Liidu 
rahvaste enesemääramissoov 
hakkas seda murendama ning 
aasta lõpuks lakkas üliriik ole
mast.

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

KOOD 56173

JUUNIORI EKRAANIAJU
Anders Hansen, Mats Wänblad
Kindlasti tunned sa kedagi, 
kellel on raske ekraanidest 
eemale hoida. Bestselleri 
„Ekraaniaju“ noorteversioonis 
annavad autorid 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?
Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Okas 
128 lk, kõva köide, 148 × 210 mm

KOOD 55824

ÕUNARAAMAT
Soolane. Magus. Hoidised. 
Joogid
Tuuli Mathisen
Õunal on lisaks kookidele palju 
põnevaid kasutusvõimalusi 
erinevates soolastes toitudes 
alates salatitest kuni jõulu
praadideni välja. Valik erine
vaid soolaseid, magusaid ja ka 
joogiretseptide ideid on selle 
raamatu kaante vahele kogu
tud. Õunakooki saab loomuli
kult ikka ka.

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

KOOD 55879

PEETRI KEISRINNA 
II osa
Kristina Sabaliauskaitė
Algavad keisrinna agoonia 
viimased kaksteist tundi. Siin 
maailmas otsa saav aeg reas
tab Katerina mõtteis mälupilte, 
mis muutuvad elu aruandeks. 
Võimu tippu tõusnud valitseja, 
üha sünnitav ja leinav ema, 
suure inimese abikaasa. Saatus 
on andnud talle peaaegu kõik 
rollid, mis naisele osaks saada 
võivad. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Kattel 
304 lk, kõva köide, 150 × 230 mm

KOOD 54605

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

PÜHA AEG JA  
MAIADE KALENDER
Kalephi (Kairi Kivirähk)
Raamat viib lugeja Guatemala 
maiade tuletseremooniatele, 
saunarituaalidele, Mehhiko 
vihmametsadesse ja maiade 
universaalsete arhetüüpide 
juurde. Sul on võimalik lisaks 
maiade kalendrile õppida 
tundma ka maiade müstee
riumeid, nende arusaama 
jumalast ja kosmosest ning 
eestlaste ja maiade ühisosa. 
Kaasas maiade kalender.

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
36.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

Kirjastus Varrak 
224 + 36 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 56470

KLUBIHIND

26.90

TAVAHIND 
32.90
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VARRAKU SÜNNIPÄEVAPAKKUMINE
EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU I. 
Vabadussõja eellugu. Punaväe sissetung ja Eesti vabastamine

EESTI VABADUSSÕJA AJALUGU II. 
Kaitsesõda piiride taga ja lõpuvõitlused
Ago Pajur, Hellar Lill, Lauri Vahtre, Peeter Kaasik, Toe Nõmm ja Taavi Minnik,  
Tõnu Tannberg, Toomas Hiio, Urmas Salo
„Eesti Vabadussõja ajalugu” on kaheköiteline. Esimeses köites antakse ülevaade 
Vabadussõja eelloost, olukorrast sõja eel, taganemisest ja vastupealetungist ning 
kevadistest lahingutest, mis olid eriti rasked Lõunarindel. Ajaliselt jõuab käsitlus 
esimese köite lõpuks 1919. aasta maikuu keskpaika. Teises köites kirjeldatakse Eesti 
vägede võitlusi väljaspool Eesti piire, mille käigus jõuti Petrogradi ja Riia alla ning 
Pihkva ja Jēkabpilsi taha. Omaette peatüki moodustab sõda Landeswehriga, samuti 
rahuläbirääkimised Tartus. Köited on illustreeritud pea 800 foto ja ligi 100 kaardiga.

Kirjastus Varrak 
560 + 551 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 334537

ISAMAA ILU 
HOIELDES
Koostanud Peep Ilmet
„Isamaa ilu hoieldes“ on 
luulekeelne lugu eesti 
rahvuse sünnist, tema 
eneseleidmisest, edenemisest 
Eesti riigiks ning edasisest 
käekäigust. Arusaadavalt 
mahtus hiiglaslikust eesti 
luule varasalvest vaid väike 
osa ühe raamatu kaante 
vahele. 

Kirjastus Varrak 
472 lk, kõva köide 
140 × 210 mm

KOOD 54124

101 EESTI 
KULLASSEPATEOST
Anu Mänd
Raamatus ei ole esemeid 
mitte üksnes kirjeldatud, 
vaid jutustatakse ka lugusid 
sellest, milleks neid loodi ja mis 
puhuks kingiti, kuidas kasutati 
ja kaunistati, mida tähendavad 
neil leiduvad märgid ja sümbolid 
ning kuidas esemete omanikud 
või kinkijad end hõbeteostel 
jäädvustasid. 

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 44651

101 EESTI 
ARHEOLOOGILIST 
LEIDU
Kristiina Johanson,  
Tõnno Jonuks
101 arheoloogilise lugude abil 
on autorid püüdnud näidata, 
kuidas arheoloogid esemeid 
uurivad, kuidas saadakse 
teada esemete vanus ning 
kasutusviisid ja kuidas on 
võimalik jõuda vaid mõne leiu 
järgi tõlgendusteni ammu 
kadunud ühiskondadest ja 
inimestest.

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 40905

101 EESTI 
AJAKIRJANDUSPALA
Roosmarii Kurvits,  
Tiit Hennoste
Raamatu sisuks on lood eesti 
ajakirjandusest: ajalehtedest, 
ajakirjadest, tele ja 
raadiosaadetest. Kuulsatest 
algatajatest, istitutsioonideks 
muutunud metuusalatest, 
suurtest üksikhetkedest. On 
lugusid ajakirjandusinimestest, 
ajakirjanduslikest nähtustest ja 
paljust muust.

Kirjastus Varrak 
223 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 44972

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
20.90

PANSO 100. Nii palju kui andsid koerale ... Mina, mu õpetaja ja teised tegelased I 

PANSO 100. Nii palju kui andsid koerale ... Mina, mu õpetaja ja teised tegelased II
Koostanud Merle Karusoo 
Käesolev raamat on dokumentaalne selles mõttes, et kasutatud on kunagi 
kirjapandut nii Merle Karusoolt kui tema õpetajalt Voldemar Pansolt; ja subjektiivne, 
sest valik ja kärped on alati subjektiivsed. Kasutatud on muu hulgas Karusoo (VII 
lennu) erialapäevikuid 1972–1976, Panso kartoteegikaarte aastatest 1972–1977, 
lavakunstikateedri protokolle, Lea Tormise kommentaare, intervjuusid MariLiis Külaga 
aastast 2019.
 Kui esimeses raamatus on põhiline Karusoo tekst kooliajast ja kommentaarid 
neli aastat hiljem, siis mida aeg edasi, seda enam vähenevad õpilase märkmed ja 
hakkavad kehtima õpetaja omad.

Kirjastus Varrak 
384 lk + 384 lk, kõva köide, 160 × 240  mm

KOOD 334547

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
30.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
21.90

24.90

TAVAHIND 
36.90

19.90

TAVAHIND 
39.90

KOMPLEKTI 
HIND

KOMPLEKTI 
HIND
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VARRAKU SÜNNIPÄEVAPAKKUMINE
BALTIMAADE AJALUGU
Karsten Brüggemann,  
Norbert Angermann
Kaks nimekat ajaloolast saa
davad lugejat läbi ainulaadse 
piirkonna vaheldusrikka ajaloo, 
käsitledes sündmusi alates 
keskaegsest linnaõigusest, par
tisanivõitlusest ja poliitilistest 
laulupidudest kuni eresident
suseni, millega Eesti Euroopa 
Liidus furoori on tekitanud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Katrin Kaugver,  
Tea Vassiljeva 
344 lk, kõva köide, 145 × 210 mm

KOOD 48901

SUST EEMAL OLIN 
KEVADEL
Agatha Christie alias Mary 
Westmacott
Agatha Christie sai tuntuks 
eelkõige oma geniaalsete 
krimiromaanide ja näidendi
tega. Vähem teatakse, et Mary 
Westmacotti nime all on ta kir
jutanud ka kuus väga isiklikku ja 
paeluvat armastusromaani. See 
siin on haarav romaan enesesse 
vaatamisest ja oma elu ümber
hindamisest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiia Krass 
200 lk, pehme köide, 130 × 210 mm

KOOD 53745

KÕIK TEED VIIVAD 
ROOMAST
Aliis Jõe
Aliis on jõudnud oma eluga seisu, 
kus tulevikku vaadata pole taht
mist ning minevik hoiab kinni. 
Sellisel hetkel haagib ta enesega 
proua, kelle motoks on „Seik
lejatel palun tülitada!”. Sünd
mused saavad alguse Roomas, 
kihutavad Firenzesse ja loksuvad 
Veneetsiasse. 

Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 53691

SKANDAAL
Mitfordide mõrvalood
Jessica Fellowes
Noor edumeelne londonlanna 
Louisa Cannon tegutseb 
kahe ilmasõja vahelises kiirelt 
muutuvas maailmas. Olude 
sund viib ta tagasi teenijaameti 
juurde kõrgseltskonnas. Kui 
mitu seltskonna liiget sureb, on 
Louisa ja tema politseinikust 
sõber Guy Sullivan need, kes 
mõrtsukad paljastavad. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Triin Sinissaar 
280 lk, pehme köide 
145 × 203 mm

KOOD 52496

LÕPETAMATA PORTREE
Agatha Christie alias Mary 
Westmacott
Ilmajäämine kolmest kõige 
kallimast inimesest – emast, 
kes suri, abikaasast, kes nõudis 
lahutust, ja tütrest, kellega 
ta ei leidnud ühist keelt – viib 
Celia enesetapu äärele. Ta 
sõidab eksootilisele saarele, kus 
plaanib endalt elu võtta. Seal 
kohtub ta tunnustatud portree
maalijaga.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Helen Rohtmets-Aasa 
320 lk, pehme köide, 130 × 210 mm

KOOD 54568

VAIKNE OOKEAN
Kai Aareleid
2010. aasta. Mehe ja lapsega 
Neevalinnas elav Stella näeb 
kogemata pealt, kuidas talle 
külla sõitnud ema saab kokku 
mehega, kes tundub ähma
selt tuttav … Samal ajal püüab 
Stella lahendada omaenda 
kreeni kiskuva abielu võrrandit.
„Vaikne ookean” võitis  
A. H. Tammsaare nimelise  
45. kirjanduspreemia.

Kirjastus Varrak 
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 56432

KUJUNEDA SUNNITA
Mõtestades Jaan Kaplinskit
Thomas Salumets
Monograafias vaatleb autor 
nii avaldamata kui ka avalda
tud allikaid kasutades Jaan 
Kaplinski elu ja loomingut, 
tema kujunemist inimese ja 
kirjanikuna, elu ja loomingu
filosoofiat ja ühendab selle kõik 
tervikuks „sunnita kujunemise” 
mõiste kui Kaplinski mõtteviisi 
läbiva tunnusjoone abil. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kersti Unt 
280 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 35925

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
17.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
26.90

TELEKOKK JAZZ JA 
TEMA INIMESED
Kaasteeliste meenutusi
Koostanud Ene Ojaveski
Kuidas sai Rainer Härmist 
1990. aastate Eesti kuulsaim 
telekokk Jazz? Millist elu 
elati eelmise sajandi lõpu 
legendaarseimas restoranis 
Eeslitall? Millistes ansamblites 
ja kellega koos Jazz pilli 
mängis? Raamatu lõpust leiab 
Jazzu toitude retseptid koos 
piltidega.

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide, 160 × 210 mm

KOOD 48871

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90
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LASTELE

RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Sellest riigist on pärit kaks rahvusvahelist 
menuautorit, kelle uusi raamatuid 
veebruaris esitleme.

2. Suurteose Voldemar Panso 100 
sünniaastapäevaks on kokku pannud ...

3. Eesti autor, kelle uue romaani 
peategelaseks on noor 
lastekodukasvandik.

4. Raamat „ ... “ räägib sellest, kuidas tulla 
toime tundmustega nagu viha, kadedus, 
ebakindlus, meeleheide või kahetsus.

5. Louise Penny populaarses 
kriminaalromaanide sarjas lahendab 
juhtumeid peainspektor ... 

6. Dokumentaalromaan Kersti Kaljulaidi elust 
riigipeana kannab pealkirja „ ... ”.

7. Veebruari klubiraamatu autor on kitsamalt 
erialalt ... ajaloolane.

8. Kairi Kivirähk ehk ... 
9. Uus raamat laste krimisarjast 

„Detektiivibüroo nr 2“ kannab pealkirja 
„Operatsioon ... ”.

10. Fredrick Backmani menuraamat,  
mille alusel on nüüd valminud ka film.

11. Eripakkumises olev lugejate südamed 
võitnud mälestusteraamat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 22. veebruariks 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.  

TONT JA FACEBOOK
Andrus Kivirähk
See kogumik sisaldab 
lugusid kärbsepirukast ja 
tatipuust, täispuhutavast 
vanaisast ja laulvast kuuse
puust. Aga lugeda saab 
ka musimaiast herilasest, 
imelisest ketšupist, karva
sest sülearvutist, saabastega 
supist ning veel paljudest 
kummalistest tegelastest. 

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Heiki Ernits 
128 lk, kõva köide 
168 × 240 mm

KOOD 347225

KAKA JA KEVAD
Andrus Kivirähk
Lugeja ette astuvad 
romantiline kakajunn, 
punapäine viiner, pissipotis 
elav tont, munevad sokid, 
loll jope ja mereröövlist 
lusikas. Ning lisaks veel terve 
parv veidraid olevusi, kellel 
varem pole olnud vähimatki 
võimalust lasteraamatusse 
pääseda 

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Heiki Ernits 
96 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 19727

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

KARNEVAL JA 
KARTULISALAT
Andrus Kivirähk
Tark padi ja õiglane tolmuimeja, 
hiir, kes soovis saada 
kuldkalaks, ning verivorst, 
kes unistas sõprusest 
piparkookidega, maias arvuti 
ja jubedad barbid, lendavad 
trussikud ja hambavalu käes 
vaevlev lohe – need on vaid 
mõned raamatu tegelased. 

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Heiki Ernits 
128 lk, kõva köide, 168 × 240 mm

KOOD 33396

OPERATSIOON 
KUMMITUS
Detektiivibüroo nr 2
H. J. Sandnes, J. L. Horst
Vana jahilossi aknale ilmub 
valge näo ja mustade silma
dega tüdruk. Räägitakse, et 
Storbergi jahilossis kummitab. 
Kas see võib olla „hall tüdruk”, 
teenijapiiga, kes kunagi ammu 
lossi keldrisse aheldati? See on 
põnev peamurdmine Detektiivi
büroole nr 2! Vahel on number 
kaks olla enam kui küll.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Sigrid Tooming 
104 lk, kõva köide, 148 × 205 mm

KOOD 56746
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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 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.

➎ Postikulu. Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub Klubiraamat ja kõik pakid, mille hind on vähemalt 
30 eurot. Muudel juhtudel on postikulu 2.90 eurot tellimuse kohta. 
Kulleriga tellides lisandub postikulu 4.99 eurot igal juhul, välja 
arvatud, kui tellimuse väärtus on vähemalt 30 eurot. 

➏ Tähtaegunud arved. Raamatuklubi jätab endale õiguse nõuda 
Klubiliikmelt arve tasumisega viivitamise korral viivist vastavalt 
Võlaõigusseadusele. 

➐ Tagastused. Saadetud paki väljavõtmata jätmine loetakse 
tagastuseks. Klubil on õigus esitada arveid tagastatud raamatute 
postikulu eest summas 5 eurot ühe tagastatud paki kohta.

➑ Kui oled andnud meile oma e-posti aadressi, informeerime  
Sind meili teel käesoleva kuu pakkumistest Raamatuklubis ja 
tuletame meelde Klubiraamatust äraütlemise tähtaega. Juhul,  
kui soovid e-kirjadest loobuda, saad seda teha e-kirja lõpus  
oleval meili-aadressil. 

Reeglite täielikku versiooni vaata  
www.varrak.ee/raamatuklubi/klubireeglid 

TALLINNAS: 
Rävala maja, Rävala pst 6
E–R 11.00–18.30 
Nõmme Raamat, Jaama 1
E–R 10.00–18.00 ja L 10.00–16.00

TARTUS:
Raamatukauplus  
Krisostomus  
Raekoja plats 11
ER 10.0018.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on  

22. veebruar

VALI LÄHETUSVIISIKS PAKIAUTOMAAT!
Pakiautomaati tellides on ilma postikuluta kõik pakid, 
milles sisaldub klubiraamat ja pakid väärtusega alates 
30 eurot.
 Muuda lähetusviis ise kodulehel või võta ühendust 
klienditeenindusega.
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PUHASTUS
Sofi Oksanen
Eesti juurtega Soome kirjaniku 
Finlandia kirjanduspreemia pälvi
nud raamat räägib mitu põnevat, 
valusat, omavahel põimuvat 
lugu. Romaan kinnitab pilgu Eesti 
lähiajaloole. Psühholoogiliselt 
kihiline, sotsiaalselt tundlik, 
süžeeliselt hoogne, põhjamaiselt 
poeetiline. Kõrvalpilk meie rah
vuslikule traagikale ajaloo alasi ja 
haamri vahel.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Jan Kaus 
318 lk, kõva köide, 150 × 210 mm
KOOD 18584

 
SÜNNIPÄEVA-

PAKKUMINE

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
18.90

ME OLIME NOORED,  
ME TAHTSIME ELADA
Jüri Hanko
Nende mälestuste kirjapanija 
sündis 1924. aastal Tallinnas. Ta 
arreteeriti 26. septembril 1944, 
mõisteti 25 aastaks vangilaagrisse 
ja saadeti Kolõmasse. Raamat rää
gib nii tema elust esimese vabariigi 
ajal kui ka rasketest üleelamistest 
Siberi vangilaagrites, kuni 1956. 
aasta kojutulekuni.

Kirjastus Varrak 
230 lk, pehme köide 
150 ×220 mm
KOOD 45238

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
20.90

Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kersti Unt 
456 lk, poolpehme köide 
150 × 230 mm
KOOD 55299

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
25.90

PAGULUSSE
Lugu elust, sõjast ja rahust
Elin Toona Gottschalk
Mälestusteraamatus „Pagulusse. Lugu elust, sõjast ja rahust” 
räägib Elin Toona oma lapsepõlvest Haapsalus, teekonnast üle 
mere, jõudmisest Saksamaale, sõja viimasest hirmsast aastast 
Saksamaal kesk pommitamisi ja ohte ning hilisemast pagulaselust 
Inglismaal, tehes ränka tööd ning võideldes vaesusega. Niisamuti 
on juttu ka Elini ema südikusest perekonna juhtimisel läbi 
sõjakeerise ja vanaema vankumatust armastusest ja hoolest, mis 
rängas lapsepõlves Elinile alati toeks oli. See on karm ja aus, samas 
südamlik ja liigutav lugu neist rasketest aastatest, teise põlvkonna 
pagulaste probleemidest võõrsil ja lõpuks põgusamalt ka koju 
tagasijõudmisest hulk aastaid hiljem, vabas Eestis.
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