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MÄRTS ON KRIMIKUU!
Klubiraamatuks on taas vastupanda-
matu Agatha Christie lühijuttude 
kogumik. Seekord on raamatu läbivaks 
teljeks armulood, mis on ohtlikud, 
kuritegudele ahvatlevad ja enamasti 
leiab aset ka mõrv. Christiet lugedes 
haarab teid küll põnevus ja lõpplahen-
duse ootus, ent samal ajal võib nautida 
olude, inimsuhete ja -tüüpide tabavaid 
kirjeldusi. See on meelelahutus oma 
parimas tähenduses, krimikirjandus, 
mis sobib ka neile, kes tingimata 
jõhkrate kuritööde detailidest lugeda ei 
taha. Mõttemängu on siin igatahes 
rohkem kui voolavat verd.

Krimikuu eripakkumisest peaks aga 
midagi leidma igaüks. On eri stiile 
esindavaid autoreid, uuemaid ja 
vanemaid raamatuid, mõned eesti 
autorid ja leidub isegi lastekriminull. 
Hinnad on nii soodsad, et raamatuid 
tasub korraga rohkem soetada – saab ju 
hea krimka teadupärast kiiresti läbi 
loetud.

Kuulutame välja ka Raamatuklubi 
aastaloosi, mille auhinnaks on seekord 
klubireis. Loodetavasti oskame välja 
valida sellised klubiraamatud, millest 
vähemalt viis kindlasti huvi pakuvad. 
Ja aasta on ju alles alanud. Nii et kõik 
loosis osalema! 

Juba enne kutsume aga sügisreisile 
Prantsuse Rivierale. Vaata lähemalt ja 
kui pakub huvi, siis tegutse kiiresti.

Ikka palju häid raamatuid!

MALL PAAS

Raamatuklubi tähendab lisaks meid ühendavale 
lugemisarmastusele ka toredaid klubireise ja muid üritusi. 

Suur Eesti Raamatuklubi loosib 
välja KLUBIREISIL OSALEMISE 
väärtusega 1200 eurot!
Loosimine toimub detsembris 2023 kõigi  
klubiliikmete vahel, kes on ostnud käesoleval aastal 
vähemalt 5 klubi raamatut. 

Juba aastaid on meie heaks koostöö partneriks  
olnud GO Travel.

 
Kampaania reeglid:
1. „Klubireisil osalemise raha” loositakse välja 22. detsembril 2023 kõigi 

klubiliikmete vahel, kes on selleks ajaks ostnud vähemalt viis 2023. 
aasta klubiraamatut, kelle liikmestaatus Suures Eesti Raamatuklubis 
on loosimise hetkel aktiivne ning kellel puuduvad võlgnevused 
Suure Eesti Raamatuklubi ees.

2. „Klubireisil osalemise raha“ eest saab võitja osaleda mõnel 2024. 
aasta klubireisil omal valikul.

3. Võitja võib võidusumma ulatuses osaleda üksi või mitmekesi, ühel 
või mitmel klubireisil (makstes näiteks reisikaaslase eest vajaliku 
summa juurde või käies üksi mitmel soodsamal reisil).

4. Kui võitja ei leia 2024. aastal endale sobivat reisi või ei toimu need 
talle sobival ajal, asendatakse auhind GO Traveli kinkekaardiga  
1200 euro väärtuses. 

5. Auhinda ei maksta välja sularahas, selle eest saab tasuda ainult  
GO  Traveli arveid.

6. „Klubireisil osalemise raha“ võitjat informeeritakse võidust 
personaalselt. Võitja loal avalikustatakse tema nimi Suure Eesti 
Raamatuklubi ajakirjas ja muudes Suure Eesti Raamatuklubi 
kommunikatsioonikanalites.
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KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. märts

KRIMINAALSED 
ARMASTUSLOOD
Kolmteist lugu
Agatha Christie

Agatha Christie teadis hästi, et oht võib varitseda ka nende inimeste 
seltsis, keda sa kõige rohkem armastad. Petlikud suhted, armastus, mis 
võib tiivustada, aga ka süngetesse sügavikesse paisata – seda kõike võib 
leida tema käesolevas lühijuttude kogumikus. Seal paljastub armastuse 
varjukülg: julmad mängud südametega, ohtlikud armulood ja kire 
mõjul toime pandud kuriteod. Endale kaasa elama panevad maailma-
kuulsad detektiivid Hercule Poirot ja Miss Marple, Parker Pyne, 
mõistatuslik Harley Quin ning seiklushimulised Tommy ja Tuppence, 
kes kõik on valmis lahendama ahvatlevaid mõistatusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Piret Orav, Karin Kastehein,  
Karin Suursalu, Gea Mägi, Tiiu Loog, Maia Planhof 
ja Laine Hone 
216 lk, kõva köide, 168×240 mm
KOOD 57248

SISUKORD
Risti kuningas
Helena nägu
Johnnie Waverly seiklus
Uppumissurm
Varitseva surma maja
Kuninga lõikamine. 
Ajalehepaberis Härrasmees
Pühapäev puuviljadega
Krupjee hing
Majahoidja juhtum
Mees udus
Rikka naise juhtum
Magnooliaõis
Armastuse detektiivid
Südameasjad. Agatha 
noorpõlve peigmehed

„Monsieur Poirot?”
 Mu sõber kummardas.
 „Monsieur, ma olen kohutavas hädas, suuremas, kui oskan sõnul
väljendada ...”
 Poirot viipas käega. „Ma mõistan teie muret. Mademoiselle 
Saintclair on teie väga hea sõber, kas pole?”
 Prints vastas lihtsalt: „Kavatsen temast oma abikaasa teha.”
 Poirot sirutas end toolil huvitatult kuulama ning silmitses külalist
keskendunult.
 Prints jätkas: „Mina pole meie suguvõsas ainus, kes astub 
seisusevastasesse abiellu. Ka minu vend Alexander on keisrile vastu 
hakanud. Me elame palju valgustatumal ajastul, mis on vaba vanadest 
eelarvamustest klassivahede kohta. Pealegi on mademoiselle Saintclair 
seisuse poolest minuga peaaegu võrdne. Olete ehk kuulnud vihjeid 
tema perekonna ajaloole?”
 „Tema päritolu kohta on liikvel mitmeid romantilisi lugusid – mis
pole kuulsate tantsijannade puhul sugugi ebatavaline. Olen kuulnud
nii seda, et tema ema olevat Iirimaalt pärit passijanaine, kui ka seda,
et tema ema olla Vene suurhertsoginna.”
 „Esimene lugu on muidugi mõttetus,” ütles noormees. „Aga teine
vastab tõele. Kuigi Valerie isik on ümbritsetud saladuselooriga, on ta
mulle just seda mõista andnud. Pealegi on ta seda täiesti tahtmatult
tõestanud nii paljude asjadega. Ma usun pärilikkusse, monsieur 
Poirot.”
 „Mina samuti,” kostis Poirot mõtlikult. „Olen sellega seoses näinud
nii mõndagi kummalist – moi qui vous parle ... Aga asja juurde, 
monsieur le Prince. Mida te minult soovite? Mida te kardate? 
Loodetavasti ma ikka võin teile nii otsekoheseid küsimusi esitada? Kas 
on midagi, mille abil oleks võimalik mademoiselle Saintclairi mõrvaga 
seostada? Ta muidugi tundis Reedburni?”
 „Jah. Reedburn tunnistas talle, et on temasse armunud.”
 „Ja tema?”
 „Temal polnud mehele selle peale midagi kosta.”
 Poirot silmitses printsi teraselt. „Kas tal oli põhjust Reedburni 
karta?”
 Noormees kõhkles. „Oli üks vahejuhtum. Kas te teate Zarat, seda
selgeltnägijat?”

Nagu teistes kogumikes, on ka 
selles väike peatükk Agatha 
Christie eluloost, mis on pea 
sama seikluslik nagu tema 
põnevad jutud. Sel korral siis 
armastusteemaline.

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
27.90

Katkend raamatust
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. märts

   Agatha Christie 
fenomen on hämmastav
Christie loomingut ei saa järjestada, ainult kokku võtta 
sõnadega: aegade parim. Nii kinnitab spordiajakirjanik 
Jaan Martinson, kes on juba aastaid koostanud 
krimikirjanduse edetabelit, mida alati huviga 
oodatakse.

niit”, sarjas „Loomingu Raamatukogu” 
ilmus üht-teist ning sealt lõi krimkade 
huvi lõõmama. Peagi alustas „Mirabilia” 
sari, lisa sai hangitud tuttavate käest 
saadud Eesti Wabariigi raamatutest ja 
lehesabades ilmunud ning kokku 
köidetud järjejuttudest (gooti kiri on 
siiani selge).
 Võib öelda, et tänaseks on läbi loetud 
kogu eesti keeles ilmunud krimikirjan-
dus, mis lugemist väärt. Kõiki raamatuid 
kodus ei ole, sest vastasel korral ei 
pääseks korteris liikuma. Abikaasa on 
samasugune lugemishull, ainult et tema 
teema pole krimkad, vaid hoopis tõsisem 
kirjandus. Meil on kokku lepitud, et 
raamatuid saab meil olla nõnda palju, 
kui mahub elutoa riiulitele, mis täidavad 
kõik seinad maast laeni (pisut on 
lugemist siiski ka maakodus), ehk siis 
umbes 5000 eksemplari. Mis tähendab, 
et igal aastal tuleb teha puhastustööd. 
Alles jäävad vaid raamatud, mida tahaks 
lugeda ka teist korda. Paraku … Ööpäe-
vas võiks olla 48 tundi, millest kaheksa 
teed tööd, kuus magad, neli jälgid sporti, 
kaks sööd (ja jood veini) ning 28 loed.

Mis on hea kriminulli puhul kõige 
tähtsam? 
Krimikirjanduse mõiste on tänapäeval 
sedavõrd laiaks venitatud (ja see on igati 
õige), et sinna vahemikku mahuks 
kindlasti näiteks Fjodor Dostojevski 
„Kuritöö ja karistus” ja Anton Hansen 
Tammsaare „Kõrboja peremees”, kui 
algusse lisada lehekülg-kaks, kus 
kirjeldada Katku Villu surnukeha ja 
püstitada küsimus, miks ta end tappis. Ja 
kas muinasjutud pole puhtakujulised 
krimkad? Kaval hunt meelitab Punamüt-
sikeselt välja sooja roa asukoha, pistab 
magustoiduks kinni ka noore neiu enda, 
kuid teeb siis uinakul norskama hakates 
saatusliku vea ning saab patu palga. Ehk 
siis juba lapsed juhatatakse vägivalla 
manu.
 Krimikirjandusel on sedavõrd palju 
variatsioone, et sellest võiks kirjutada 
mitu doktoritööd. Ühed raamatud 
pakuvad pelgalt põnevust ja mõttemänge, 
teised tänapäeva karmi reaalsust, 
kolmandad õdusat lugemist lahedast 
kogukonnast, mille vääritud liikmed likvi-
deeritakse, neljandad juhatavad süvitsi 
tundmatusse teemasse, viiendad pakuvad 

Kas olite pigem raamatunohik või 
spordipoiss?
Oleme kõik pärit lapsepõlvest. Kui su 
kodu on täis raamatuid, emal-isal 
pidevalt (aja)kirjandus peos, siis kuidas 
sinagi kõrvale jääd. Eks tähtede selgeks 
saamine käis nagu ikka: lehte lugeva isa 
süles aina pärisin, mis täht see on, aga 
see …  Lõpuks sain viimases lasteaia-
rühmas kasvatajatele hõlpu anda, kui 
lugesin kaaslastele raamatutest jutte 
ette: karupoegadest, jänestest ja 
muudest põnevatest, kuid ebaloogilistest 
tegelastest.
 Mõistagi kanti lugemishaigele 
järglasele ette kogu toonane lastekirjan-
dus, aga sellest jäi väheks, mistap sai 
varakult sisenetud nii-öelda täiskasva-
nute maailma läbi „Seiklusjuttude maalt 
ja merelt” ning sõjaromaanide. Kaheksa-
selt hakkasin lugema meediat, mida 
Nõukogude Eesti pakkus: kuut ajalehte, 
kuut-seitset ajakirja … Eks kirjakandjal 
oli teinekord peamurdmist, kuidas kogu 
see mass kasti toppida.
 Kui lisada ohjeldamatu lugemishuvi 
ja meedianeelamise juurde spordiarmas-
tus, millega isa mind väikesest peale 
nakatas – tennisereketi võtsin tema 
kõrval kätte kolmeselt ja trenni läksin 
viieselt –, ning lasta kõik see läbi 
hakklihamasina, siis tulebki torust välja 
spordiajakirjanik.

Kuidas oli kooli kohustusliku 
kirjandusega: kas lugesite kõik 
probleemideta läbi või esines 
tõrkeid? 
Koolis sai käidud läbi liberaal-konserva-
tiivse kirjandusliku kadalipu. Põhikoolis 
oli enamik kohustuslikust kirjandusest 
juba eelnevalt läbi loetud, mistap tõstis 
õpetaja lati järgmisele kõrgusele ning 
alustas nädalat sellega, et palus paaril 
klassi raamatuhullul lühidalt tutvustada 
viimast lugemisvara. Hinnangu, 
enamasti viielise, andis ta silmaringi 
laiuse põhjal. Või jättis, taevale tänu, 

andmata ega kandnud ette sinna, kuhu 
vaja, kui poisikesed üle käte läksid. Nagu 
siis, kui tuli kirjutada klassikirjand 
teemal „Igavene tuli” ning pinginaaber 
kribas kaks lehekülge täis: „Igavene tuli, 
igavene tuli, igavene tuli, igavene tuli …” 
Ja lõppu: „Aga mis siis, kui vihma 
sadama hakkab?”, mina aga kirjeldasin, 
milliseid mõtteid kutsuvad esile igavese 
tule värvi punased-kollased trammid, 
mis akna alt mööda sõidavad ning 
peatset kommunismi võitu kuulutavad.
Keskkoolis seevastu oli joondu, valvel, 
parem pool! Kirjandus oli õpetaja 
arvates ainus aine, mis väärt õppimist, 
ning polnud võimalustki, et „Sõda ja 
rahu”, „Faust” ning kogu Tammsaare 
looming lugemata jääks. Kusjuures ükski 
inimene planeedil Maa ei väärinud 
kirjatüki eest kõrgemat hinnet kui neli, 
sest ainus, kes suutis kirjutada hindele 
viis, oli universumi parim kirjanik 
Tammsaare. Täna tahaks õpetaja Vaike 
Säälikut kallistada, sest ta piitsutas mind 
ajakirjanikuks.

Kuidas ja miks sai Teist Eesti suurim 
kriminullide ekspert? Kui palju 
raamatuid mahub kodusesse 
raamaturiiulisse? 
Iga mees vajab ellu põnevust ja 
ekstreem susi. Ent kui oled piisavalt 
laisk, et ise kosmonaudiks või tuletõrju-
jaks saada („Oot, mis põleng, las ma loen 
lehekülje lõpuni!“), siis tuleb teravamaid 
tundeid kogeda raamatutest. Nõukogude 
Liidus, mille vennalikku perre kuulus ka 
kommunismi suunas rühkiv Eesti, oli 
krimikirjandus pikalt põlu all. Põhjus: 
detektiiv oli üksiküritaja, aga maailma 
muutis kollektiiv. Õnneks saadi aru, et 
rahvas januneb kuritegude järele, ja nii 
hakkasidki ilmuma lood militsionääri-
dest, kes jahtisid kambakesi üksikuid 
vääraid elemente, kes riigis veel eksis-
teerisid. Esimesed maakeeli ilmunud 
nõukogude krimkad olid mälu järgi 
„Toimik 306” ja spiooniromaan „Peenike 
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KLUBIRAAMAT
mis ajab silmad suureks ja paneb pead 
raputama. Fenomenaalne!

Mitu raamatut jõuate kuus lugeda? 
Miks võtta ikka ja jälle kätte 
Agatha Christie looming?
Teadlastel on ehk õigus, et Christie 
paneb inimhinge helisema. Kui lugemist 
ootab virn raamatuid – aastas jõuab 
neid ette võtta umbes 170 –, siis nihutad 
Christie, mis sellest, et kunagi loetud, 

õpetust, kuidas elada ja probleemidest 
välja rabeleda … Paljuski on krimkade 
kriminaalne süžee vaid selgroog, hoides 
koos sügavamat lugu, mis jääb ka meelde, 
kusjuures lõpplahendus ja tapja ses loos 
unuvad kiiresti.

Kas mäletate esimest kohtumist 
Agatha Christie loominguga? Milline 
tema teos kõige rohkem meeldib? 
Esmakohtumist Agatha Christiega on 
raske meenutada. Oli see Eesti Wabariigi 
aegne raamat või lehesaba või „Tuhkur 
hobune”, mis 1968. aastal tutvustas 
esmakordselt legendaarset mõrvaleedit 
nõukogude eestlasele kirjasõnas, või 
äkki oli mõni tema ETV teleteatris 
lavastunud lühilugu (kas keegi neid veel 
mäletab?)? Christiega olid üldse 
kummalised lood: Pärnu teater etendas 
tema „Hiirelõksu” aastal 1971, Noorsoo-
teater 1976 „Kümmet väikest n*****t”, 
kus laulis Ivo Linna, Mosfilm väntas 
„Musträstaste saladuse” Ita Everiga 
peaosas 1983, aga raamatuid ilmus 
maakeeles samal ajal vaid kaks: lisaks 
mainitud „Tuhkur hobusele” ka „Pad-
dington 16.50” sarjas „Mirabilia”. Eesti 
vabakssaamisega algas õnneks ka 
Christie tulv.
 Kõige tänamatum töö oleks Christie 
raamatuid paremusjärjestusse sättida. 
Kes on see jumal, kes otsustab, et „Roger 
Ackroydi mõrvamine” on parem kui 
„Surm Niilusel”, „Kümme väikest 
n*****t”, „ABC mõrvad” või „Mõrv 
Idaekspressis”? Krimkafänni kohustus 
peaks olema kogu Christie looming läbi 
lugeda ja siis veel teist ja kolmandat 
korda ning koostada oma edetabel. Ja 
kumb on ägedam, kas Miss Marple või 
Hercule Poirot? 
 Ei, Christie loomingut ei saa järjes-
tada, ainult kokku võtta sõnadega: 
aegade parim.

Miks on Agatha Christie eriline?
Christie fenomen on hämmastav. Tema 
pea sajand tagasi kirjutet krimkad 
müüvad endiselt – kokku on kaubaks 
läinud üle 4 miljardi raamatu, millega ta 
jagab edetabelis esikohta William 
Shakespeare’iga – ning ükski krimikirja-
nik pole pääsenud neile ligilähedalegi, 
kuigi kõik üritavad.
 Seda, et Christie teostes on mingi 
maagia, tõestasid teadlasedki, analüüsi-
des tema tekste, mille lugemine ergutab 
aju mõnupiirkondi, mistap vallanduvad 
serotoniin ja dopamiin ning tekib 
õnnetunne. Ehk ongi teadlastel õigus? 
Luua esmalt tume taust, kus kohe 
hakkab juhtuma, ja juhtubki, siis 
esitleda tegelasi, kellest igaüks mitte ei 
või olla, vaid ongi justkui mõrvar, 
seejärel mängida lugeja mõistuse ja 
tunnetega ning lõpuks lüüa lauda tõde, 

ikka kuhja ülemisse otsa, sest tead, mida 
tema teosest saad: vaheldust ehk kindlat 
naudingut. Täpselt samamoodi ihkab 
hing krimkade vahele pikkida muudki 
kirjandust: mõnd ulmekat, tõsisemat 
teost, vene kirjandust või kümnendat 
korda loetud vahva sõduri Švejki 
juhtumisi. Ehk siis, kui nii mõelda, oleks 
Christie justkui omaette lugemisvara, 
hõljudes krimi- ja väärtkirjanduse 
piirimail. 

Jaan Martinsonil on läbi loetud kogu eesti keeles ilmunud krimikirjandus,  
mis lugemist väärt. Foto: Annika Metsla
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KLUBI SOOVITAB

EESTI MERENDUSE AJALUGU
I osa 
Eesti randade asustamisest kuni Teise maailmasõja alguseni

Eesti merenduse ajalugu on saanud raamatuks. Koguteose I köide käsitleb 
selle olulisi teetähiseid alates esiajaloost kuni 1940. aastani.
 Raamatu I osas annavad Jüri Vassiljev, Aivar Kriiska, Marika Mägi ja Kristin 
Ilves ülevaate Läänemere arengust ja meresõidu algusajast, mis hõlmab 
kivi-, raua- ja pronksiaega, sh saagadest tuntuks saanud viikingiperioodi. 
Merenduse edasist arengut, eriti Hansa aega kuni Vene-Liivi sõjani, 
valgustavad Jüri Kivimäe, Tõnu Raid, Kristin Ilves, Külvi Kuusk, Mirey Rütman 
ja Vello Mäss. Sõdade- ja sündmusterohke uusaja mõtestavad lahti Aldur 
Vunk, Jaan Lutt, Tõnu Tannberg, Külvi Kuusk, Erki Tammiksaar ja Bruno Pao. 
Eesti merenduse arengut 19. sajandi keskpaigast Esimese maailmasõjani 
kirjeldavad Bruno Pao, Reet Naber, Teele Saar, Ago Rullingo ja Aldur Vunk. 
Olulisimaid peatükke iseseisva Eesti riigi merenduse arengus käsitlevad 
põhjalikult Arto Oll, Reet Naber, Jaan Lutt, Hannes Vask, Raimo ja Risto 
Pullat, Teele Saar, Enn Kreem, Rein Albri ja Piret Hiie-Kivi. Teosele on eessõna 
kirjutanud Tarmo Soomere, sissejuhatused üksikosadele Tarmo Kõuts, Mart 
Meri, Mart Kuldkepp, Mart Laar ja Jüri Lember.
 Kuigi raamat on mahukas ja sisutihe, ei suuda see kajastada kõiki 
sündmusi meie merenduse tormisest ajaloost, need peatükid tuleb kirja 
panna noorematel ajaloolastel. Ees seisab suur töö koguteose II köitega, 
kuhu saavad panustada parimad asjatundjad alates ajaloolastest ja 
merendusteadlastest kuni mereväelaste ja kapteniteni. Eesti merenduse 
ajalugu on mõeldud nii merenduse asjatundjatele, meremeheks pürgijatele 
kui ka kõigile huvilistele. Head lugemist!

Kirjastus Varrak 
672 lk, kõva köide, 168 × 240 mm
KOOD 53967

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 

29.90

SISUKORD

I OSA. EESTI MERENDUSE ESIAJALUGU  
Eessõna. Tarmo Kõuts 
Läänemere areng. Jüri Vassiljev 
Merelise asustuse sünd kiviajal  

(9000–1800 aastat eKr). Aivar Kriiska 
Pronksi- ja rauaaeg Eesti merenduse 

ajaloos. Marika Mägi 
Põhjala saagad ja keskaegsed kroonikad 

eesti meresõitjatest. Marika Mägi 
Salme matused kui Eesti merenduse 

ajaloo oluline teetähis. Marika Mägi 
Vanimad veesõidukid. Kristin Ilves 

II OSA. EESTI MERENDUS KESKAJAL – 
MUISTSEST VABADUSVÕITLUSEST 
VENE-LIIVI SÕJANI 
Eessõna. Mart Meri 
Meresõit, laevad ja meremehed Henriku 

Liivimaa kroonikas. Kristin Ilves 
Meresõit ja hansakaubandus keskajal ning 

varasel uusajal. Jüri Kivimäe 
Valdemar II ristiretk Tallinna alla.  

Tõnu Raid 
Esimesed hollandlaste kaardid Läänemere 

kohta. Tõnu Raid 
Koged ja nende ehitustraditsioon.  

Kristin Ilves 
Keskaeg Eesti rannas: kala- ja hülgepüük. 

Külvi Kuusk 
Mere- ja rannarööv Eesti lähivetel ja 

rannikul. Vello Mäss 

Keskaegne meremees. Mirey Rütman 
Maasilinna laev. Vello Mäss 

III OSA. UUSAEG: VENE-LIIVI SÕJAST KUNI 
ESIMESTE AURULAEVADENI 
Eessõna. Mart Kuldkepp 
Vana-Liivimaa jagamine ja meresõjad 

Läänemerel. Aldur Vunk 
Laevandus Liivimaal Rootsi ajal.  

Aldur Vunk 
Eesti merealade mõõdistamine ja 

kaardistamine Rootsi ajal. Jaan Lutt 
Põhjasõda Läänemerel ja selle idaranniku 

järvedel. Aldur Vunk 
Krimmi sõja sündmusi Eesti- ja Liivimaal. 

Tõnu Tannberg 
Eesti merealade kaardistamine 1715–1918. 

Jaan Lutt 
Merekaubandus ja purjelaevaehitus Eestis 

18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel. 
Aldur Vunk 

Uusaeg Eesti rannas. Külvi Kuusk
Eestist pärit maadeavastajad-meresõitjad 

uusajal. Erki Tammiksaar 
Kõpu tuletorn. Bruno Pao 

IV OSA. EESTI MERENDUS 19. SAJANDI 
KESKPAIGAST ESIMESE MAAILMASÕJANI 
Eessõna. Mart Laar 
Merenduse üldine olukord 19. sajandi 

keskpaigas. Bruno Pao 
Talurahva laevandus 19. sajandil.  

Bruno Pao 

Merekaubandus alates 19. sajandi teisest 
poolest. Reet Naber 

Kaubasadamad 19. sajandi lõpus –  
20.  sajandi alguses. Reet Naber 

Reisilaevandus 1837–1918. Teele Saar 
Laevaehitus ja -remont enne Esimest 

maailmasõda. Reet Naber 
Laevasõidu ohutus. Reet Naber 
Merepääste enne Esimest maailmasõda. 

Reet Naber 
Abilaevad. Reet Naber 
19. sajandil asutatud Eesti merekoolid.  

Ago Rullingo 
Parklaev Hioma. Aldur Vunk 

V OSA. ISESEISVA EESTI RIIGI MERENDUS 
1918–1940 
Eessõna. Jüri Lember 
Eesti Merevägi 1918–1940. Arto Oll 
Riiklik mereasjandus. Reet Naber 
Eesti merealade kaardistamine 1918–1941. 

Jaan Lutt 
Eesti mereõigus kahe sõja vahel.  

Hannes Vask 
Merepäästetegevus Eesti Vabariigis 1940. 

aastani. Reet Naber 
Salapiirituseveost Läänemerel 1920.–1930. 

aastatel. Raimo Pullat, Risto Pullat 
Reisilaevandus 1914–1940. Teele Saar 
Meremeeste Kodu. Enn Kreem 
Mereharidus 1918–1940. Rein Albri 
Eesti meresport 1918–1940. Piret Hiie-Kivi 
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LASTELE

VIGURIVÄNDAD
Eva Hammer
Tavaliste ja natuke vähem 
tavaliste laste kõrval 
toimetavad selles raamatus 
sõbraotsingul saabas, 
iseteadlik riidekoi, kole klaver, 
ogaralt agar kustukumm ja 
veel mitmed vigurivändad. Sa 
leiad siit naljakaid, lustlikke 
sõnamänge, aga ka ainet 
mõtisklemiseks. Lastele 
vanuses 5–9.
Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Hillar Mets 
96 lk, kõva köide, 170 × 215 mm

KOOD 56180

MIRTMÄRT 
LOOMAPÄÄSTEKAMP
Tiia Selli
Koolist koju lonkides leiavad 
suured loomasõbrad Mirt ja 
Märt puu külge kinni seotud 
koera. Peagi selgub, et koer 
on varastatud. Lapsed asuvad 
koeravarast jälitama. Siit saab 
alguse suur ja põnev seiklus, mis 
tasapisi kisub nii kriminaalseks, 
et ohtu satuvad koguni laste 
enda elud.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Elina Sildre 
152 lk, kõva köide, 145 × 200 mm
KOOD 55770

EVELINE JA MINA
Kersti Heinloo
Sünnipäeva hommikul ärkab 
Eveline üksinda vaikses 
korteris ilma lillede ja tordita. 
Elutoa lauale jäetud kingitus 
ei täida ta ootusi ning ka 
parim sõber ei tule. Aga igavus 
võib osutuda võluvõtmeks 
fantaasiailma ja viia pöörasele 
seiklusele, kust naastes pole 
enam miski endine.
Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Linda Valere 
88 lk, kõva köide, 150 × 240 mm

KOOD 56425

SIRLI, SIIM JA 
SALADUSED
Andrus Kivirähk
Siim ja Sirli elavad oma isa ja 
emaga tavalises linnamajas. 
Igaühel neist aga on oma 
unistuste maailm, mis on neile 
niisama tõeline ja vajalik nagu 
igapäevane elugi. Südamlikus 
loos unistustest ja neile truuks 
jäämisest tuleb ette naljakaid 
olukordi ning hulganisti 
imepäraseid juhtumisi.

Kirjastus Varrak 
Illustreerinud Ilmar Trull 
192 lk, kõva köide, 135 × 205 mm
KOOD 2244

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
17.90

VEIDRIK
Katherine Applegate

Saage tuttavaks mängude kuninganna Veidrikuga:

Ema pani saarmaplikale
nimeks Veidrik kohe,
kui ta ilmavalgust nägi.
See tuli sellest,
et saarmaplika ei püsinud hetkegi paigal,
ja sellest, et ta silmad olid kogu aeg
küsimusi täis.

Veidrik on vallatu merisaarmas, kes veedab oma päevi California keskosa 
rannikuvetes, teeb veealust akrobaatikat ja jutustab põnevaid lugusid. Ta 
on kartmatu ja lõputult uudishimulik võrukael. Kuid kohtumine näljase 
mõrtsukhaiga muudab ta elu täielikult.
 Lugu on inspireeritud Monterey Bay Akvaariumi programmist, mille 
raames antakse orvuks jäänud saarmapojad saarmast kasuemade hoole 
alla. Vabavärsis kirjutatud liigutav lugu näitab vaprust ja tervenemist ühe 
kõige armsama ja võluvama looma silmade läbi.
*
Katherine Applegate on tunnustatud USA lastekirjanik. Ta on kirjutanud 
fantaasiaraamatuid, suhteraamatuid ja mõned tõsielulood. Eesti keelde 
on tema loomingust tõlgitud „Üks ja ainus Ivan”, „Poiss kahe peale”, 
„Soovipuu” ja „Ümikarude küla”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kristina Uluots 
Illustreerinud Charles Santoso 
280 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 56739

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 

23.90
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ILUKIRJANDUS

SOODUS!

SIIN JA PRAEGU
Santa Montefiore
Marigold ja Dennis on õnnelik vanem abielupaar, kes elab Inglismaal idüllilises 
maakohas. Marigoldile meeldib hoolitseda Dennise, nende kahe tütre ja oma 
ema eest, lisaks peab ta poodi ja on aktiivne külaelus. Aga ta hakkab aina rohkem 
unustama. Kuigi kõik ümberringi lohutavad, et see on loomulik, tunneb Marigold, et 
midagi on valesti. Saadud diagnoos muudab nii tema kui ka ta lähedaste elu.
 Tütred Suze ja Daisy peavad nüüd koos isaga ema eest hoolitsema hakkama. 
Samas on neil elada oma elu. Daisyl on selja taga suhe itaallase Lucaga ja ta pole 
kindel, kas võib veel õnne leida. Suze abiellub, aga loodab ikka teistele ega tea täpselt, 
mida ta õieti teha tahab.
 Dennis kardab, et ei suuda elada ilma oma Goldieta. Koos Dennise ja tütardega 
tahavad külaelanikud Marigoldi toetada ning näidata, et kuigi tema mälestused 
kaovad, on inimesi, kes mäletavad neid tema eest.
 „Siin ja praegu“ on rõõmus, kurb ja südantsoojendav, rasket teemat – dementsust 
– tundlikult käsitlev romaan, mille tegelased panevad endale kaasa elama, koos 
nendega saab lugeja kinnitust sellele, mis on elus tähtis.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Viil 
Sari Varraku ajaviiteromaan 
360 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 57217

AVAMERI 
V osa. Meri taskus 
Lembit Uustulnd
Jätkuvad tormilise 1989. aasta sündmused nii Eesti kui kolhoosi Kaluri Poeg elus. Kapten 
Volmeri saatus on teinud järjekordse kannapöörde, suunates mehe tööle väikese 
krevetitraaleri Dromia pardale, mis on sarnaselt sõsarlaevale Tipton ümber ehitatud 
tuukrilaevaks. Pisikese, 29 meetri pikkuse aluse ülesandeks on võtta ette hirmutav,  
15  818 miili pikkune merereis Kesvalt Kamtšatkale. Ja seda kõige viletsamal aastaajal – 
hilissügisel, mil Läänemerel, Põhjamerel ja Biskaia lahel ajab üks tsüklon teist taga. 
 Vähem tormiline pole ka kolhoosi Kaluri Poeg saatus, millele vajutab oma pitseri 
Eesti NSV Ülemnõukogu 16. novembril vastu võetud Eesti iseseisvusdeklaratsioon. 
Tarned idapiiri tagant kahanevad pea olematuks, mis omakorda vajutab pidurit kolhoosi 
toodangule. Peainsener Karaskil ja püügiosakonna ülemal Räimel tuleb leida võimalusi, 
kuidas ja milliseks otstarbeks kasutada Kesval valmiva uue kalatehase hooneid.
 Avamerel aga juurdleb kapten Volmer meremeeste vana ütluse üle –  
kas meri mahub taskusse või siis mitte.

Kirjastus Varrak 
336 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 56722

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
25.90

FANTOOMVALU
Henning Juuli sarja teine raamat
Thomas Enger

Krimiajakirjanik Henning Juul saab Oslo vanglast ootamatu telefonikõne tapmise eest 
süüdi mõistetud allilmategelaselt Tore Pullilt, kes väidab end olevat süütu ja pakub 
Henningile tehingut: kui Henning leiab üles tegeliku tapja, saab ta vastutasuks infot oma 
kuueaastase poja elu nõudnud tulekahju kohta.
 Samal ajal võetakse ühendust teleoperaator Thorleif Brendeniga. Kui Thorleif pole 
nõus tegema nii, nagu talt nõutakse, maksab selle eest tema perekond. Thorleif satub 
mõistusvastasesse olukorda, kus on vaid kõige hullemad valikud. 
 Käivitunud on võigas sündmuste keeris, mis seob kokku näiliselt juhuslikke tegelasi, 
muutes ja määrates nende kõigi saatust.
 Norra krimikirjaniku Thomas Engeri meisterliku Henning Juuli sarja teine raamat 
hoiab lugejat kindlalt lõa otsas, kaotamata kordagi pinget. See on haarav ja kriipiv lugu 
kaotusest, lojaalsusest ja kättemaksust. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Annika Kupits 
440 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 57231 KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
30.90
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ILUKIRJANDUS

SUUR SUVI
Ewald Arenz
Esimene hüpe, esimene armastus, esimene katsumus. Lõõgastavat suve ei paista Friederile 
tulevat – ees on järeleksamid matemaatikas ja ladina keeles. Seega tuleb tal loobuda 
perekondlikust puhkusereisist. Õppima peab ta pealegi oma karmi vanaisa juures. Kuid 
õnneks on olemas Alma, Johann – ja Beate, tüdruk pudelrohelises trikoos. Nendel nädalatel 
saab Frieder kogeda kõike: sõprust ja hirmu, aupaklikkust ja usaldust, armastust ja surma. 
Suur suvi, mis vermib kogu ta elu. Teravapilguliselt, targalt ja alatasa õnnestavalt jutustab 
Ewald Arenz hetkedest, mis meid igaveseks muudavad.
 Ewald Arenz on sündinud 1965 Nürnbergis. Ta on õppinud inglise ja ameerika kirjandust ja 
ajalugu ning töötab õpetajana ühes Nürnbergi gümnaasiumis. Tema romaane ja näidendeid 
on tunnustatud arvukate auhindadega. 

„See on ellu sukeldumise lugu, siin on eluvaimustust ja elevust, elamise ehmatust. Üdini 
isiklik, seega ürgselt võimsa üldistusjõuga. Meile tuttavast maailmast: minategelane on 
otsekui süntees Joosep Tootsist ja Arno Talist. Paradoksaalselt: ettevõtlik vaatleja, aga 
eelkõige siiski tundlik natuur, oluliste eluküsimuste esitaja.” – Jaan Tootsen

Kirjastus Varrak 
Sari Moodne aeg 
Tõlkinud Piret Pääsuke 
240 lk, kõva köide, 143 × 200 mm
KOOD 57194

NELI PÄEVALOOJAKUT. FELIKS ÕNNELIK
Mika Waltari
„Nelja päevaloojaku“ (1949) ja „Feliks Õnneliku“ (1958) kujul on siin lugeja ees uues kuues 
kaks iseloomulikku pärli armastatud soome sõnameistri arvukaist lühiromaanidest. 
Kummalgi neist on Waltari romaanide hulgas oma eriline, peaaegu intiimne koht. Üks 
võlub poeetilise ja romantiliselt mängleva sümboolikaga, teine üllatab halastamatult 
tõsimeelse realismiga.
 „Neli päevaloojakut“ on omaette võrgutav fantaasia ehk romaan romaanist ehk 
„Sinuhe“ tööpäevik, kus kirjanik manab kurioosselt esile loomisprotsessi eri tahke 
ning samas pajatab omaenese südame mõistatuslikest seiklustest, selle kadumistest 
ja taasleidumistest. Autori enda musta huumori kohaselt on tegu maskikostüümis 
sentimentaalse armastusjandiga.
 „Feliks Õnnelik“ ent on Waltari kõige religioossem teos, ehkki kristlik temaatika 
läbib enam või vähem äratuntavalt kogu tema loomingut. Romaani põhisisuks on 
kolme mehe arutlused usuküsimuste ümber, pakkudes mõtlemisainet ja mitmeti 
tõlgendamise võimalusi; lugu on täis dramaatilist pinget ja filosoofilist sügavust. 
Ühtlasi aimub siin märguannet ajastuomasest müstikanäljast,  
inimese üksindusest ning varjatud kontaktiraskustest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiiu Kokla 
288 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 56777

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

PROUA LAZARE
Tadhg Mac Dhonnagáin
Alates varasest noorusest on Levana tundnud uhkust oma juudi päritolu ja 
perekonna tugeva naisliini üle. Üks tema eeskujudest on vanaema Hana Lazare, kes 
on väikese tüdrukuna põgenenud oma kodumaalt Eestist, et pääseda holokaustist, 
mille ohvriks langes tema ülejäänud pere.
 Elu lõpupäevil tabavad Hanat segadushood, mille käigus paljastuvad üksikasjad, 
mis löövad Levana maailmapildi kõikuma. Algab tõeotsing, mis sunnib noort naist 
kõike, mida ta vanaemast teab, küsimärgi alla seadma. Sedamööda, kuidas tegevus 
liigub Pariisist Brüsselisse ja sealt edasi Iirimaa läänerannikule, jõuab Levana vanaema 
tõelise loo jälile ja avastab saladuse, mis on sundinud proua Lazare’i terve elu oma 
minevikku varjama.
 Raamatu käsikiri võitis 2020. aastal iirikeelse kirjanduse konkursil romaani 
kategoorias esikoha. 2022. aastal kandideeris teos Euroopa Liidu  
kirjandusauhinnale ja valiti žürii poolt viie parima hulka.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Indrek Õis 
296 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 56579

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90
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MITMESUGUST
HÄVING
Lugu Putini sõja telgitagustest
Owen Matthews
Venemaa kallaletung Ukrainale 
on kõige tõsisem geopoliitiline 
kriis pärast Teist maailmasõda, 
kuid ometigi ümbritseb selle 
põhjuseid salapära. Miks muu-
tus seni hoolikalt kalkuleerinud 
ja oma võimalusi täpselt hinna-
nud Putin ühtäkki hoolimatuks 
mänguriks, kes seadis ohtu oma 
režiimi ning kogu Venemaa?

Kirjastus Kava 
Tõlkinud Jana Linnart 
374 lk, kõva köide, 170 × 240 mm

KOOD 980637

EHE EESTI KÖÖK
Taste of Estonia
Lia Virkus, Britt Paju,  
Liina Karron
Aastaaegade järgi kokku 
pandud kaunisse eesti- ja 
ingliskeelsesse raamatusse on 
kogutud kolme naise lemmik-
retseptid. Ikka kevadised 
rabarberikoogid ja karulaugu-
pesto, suvised värsked kartulid 
ja heeringa-kodujuustukaste, 
sügisesed pajaroad ja praetud 
räimed ning talvised hapu-
kapsad ja seapraed.

Kirjastus Hea Lugu 
176 lk, kõva köide, 190 × 250 mm

KOOD 634033

AGATHA CHRISTIE
Tabamatu olemusega naine
Lucy Worsley 
Miks püüdis Agatha Christie 
terve oma karjääri jooksul jätta 
mulje, et ta oli kõigest tavaline 
kodu perenaine, ehkki ta seda 
ilmselgelt ei olnud? Tema elu 
on on täis salapära ja kirge; ta 
käis Hawaiil surfamas, armastas 
kiireid autosid ning teda võlus 
uudne psühholoogiateadus.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Krista Kallis 
464 lk, kõva köide 
143 × 215 mm

KOOD 173657

TOMATID OMA AIAST
Ingrid Bender
Raamat õpetab, kuidas 
kasvatada tomateid 
kasvuhoones, avamaal, õues 
kasvunõudes, aknalaual 
jm. Saate teada, milliseid 
kasvutingimusi tomat vajab, 
kuidas taimi ette kasvatada 
ja hooldada, millised on 
levinumad tomatihaigused 
ja kasvuhäired. Raamatus 
on palju fotodega 
sorditutvustusi.

Kirjastus Hea Lugu 
160 lk, pehme köide 
145 × 210 mm

KOOD 702857

ARMASTUS ENDA, OMA 
KEHA JA TOIDU VASTU
Söömishäirest tervisliku 
toitumiseni
Simone Viidas, Ingel Prii
Ühiskonna surve tõttu oleme 
hakanud oma toitu piirama, 
keha signaale eirama, ennast 
teistega võrdlema. See on 
viinud paljud meist selleni, et 
oleme usalduse oma keha vastu 
kaotanud. Autorid on kogemus-
nõustajad, toitumisterapeudid 
ja fitnesstreenerid ning räägivad 
omaenda kogemustest.

Kirjastus Pilgrim 
144 lk, kõva köide, 170 × 220 mm

KOOD 680292

VÕIMALUS!
ehk Kuidas kinnisvaraturul 
kriiside kiuste kasumit kokku 
korjata
Peep Sooman
Autor annab lihtsad juht-
nöörid kinnisvara väärtusta-
miseks koos tõsieluliste lugu-
dega. See on teejuht neile, 
kes tahavad kinnisvarasse 
investeerimisega alustada 
või edasi tegeleda, kuid ei tea 
veel täpselt, mida teha, kui 
iseeneslik väärtuse kasv ehk 
turutõus on lõppenud. 

STALINI SURMA 
MÕISTATUS
Beria vandenõu
Abdurahman Avtorhanov
Nõukogude partokraatia püra-
miidi tipus ei olnud piisavalt kohta 
kahele kuritegelikule geeniusele  –  
Stalinile ja Beriale. Ükskord pidi 
emb-kumb neist loovutama koha 
rivaalile või ootas neid mõlemaid 
hukkumine vastastikuses võimu-
võitluses. Nii see kui teine juhtusid 
peaaegu korraga.

Kirjastus Rahva Raamat 
Tõlkinud Ants Paikre 
336 lk, kõva köide, 130 × 190 mm

KOOD 142295

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

27.90

TAVAHIND 
31.90

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
35.90

RÕIVASTE 
KONSTRUEERIMINE JA 
ÕMBLEMINE
Patrick Genevey
Raamat pakub hädavajalikke 
teadmisi koos tehniliste 
skeemidega, alustades 
põhilõigetest  ja nende 
muutmisest kuni mudeli 
lõpliku konstrueerimiseni. 
Moeamatöörid või tulevased 
professionaalid leiavad sellest 
enam kui 500 detailse joonisega 
teosest kõik vajaliku.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Liina Perroy 
272 lk, kõva köide, 195 × 275 mm

KOOD 613528

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

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

Kirjastus Sukulent 
208 lk, pehme köide, 145 × 198 mm

KOOD 413746

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
28.90
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MITMESUGUST
LUGU VENEMAAST
Orlando Figes
Nappide vahenditega, 
aga ladusas sõnastuses 
maalib Orlando Figes pildi 
maailma suurima riigi 
tuhandeaastasest ajaloost. 
Kui tahta tõepoolest 
mõista tänapäevast Putini 
Venemaad, mille minevik on 
kinni lugematutes müütides, 
siis tuleb lihtsalt lugeda seda 
Figese suurepärast ülevaadet.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
360 lk, kõva köide, 60 × 240 mm

KOOD 56203

FUCK YOU LIIVIK
Aki Ollikainen, Siim Liivik
Paides sündinud Liiviku lugu 
on peadpööritav teekond 
laguneva Nõukogude Liidu 
maastikelt Soome meistriks 
ja Euroopa liigadesse. See 
on aus lugu sellest, kuidas 
sisse rändajast üksikema 
poeg ennast rambi valgusesse 
võitleb. Ründaja kõva kesta alt 
koorub tundlik ja analüütiline 
meel.

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

KOOD 55633

BASILISKI LAPSED
Kadri-Ann Sumera
Raamat laseb sisse piiluda 
eri eluvaldkondadesse: 
ooperimaailma intriigidesse, 
maagiliste kristallide särasse, 
looduskaitsja argipäeva … 
Dramaatilistele sündmustele 
keeratakse mõnigi kord veel 
humoorikas lisavint peale. See 
on viimase aja sündmuste pari-
maid kunstilisi kajastusi. 

Kirjastus Varrak 
304 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 55886

DEPRESSIIVNE AJU
Miks me end nii halvasti 
tunneme, kui meil nii hästi 
läheb
Anders Hansen
Psühhiaatrist autor heidab 
pilgu meie tundeelule ja 
enesetundele aju vaatepunktist 
ja uurib, 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. 

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

KOOD 56104

MINU AMY
Elu, mida jagasime
Tyler James
Peale Amy enda teab vaid üks 
inimene, mis Amyga päriselt 
juhtus. See on Tyler James, 
Amy parim sõber alates 13. elu-
aastast. Kirjutatud üdini ausalt, 
on „Minu Amy“ südamlik port-
ree murdumatust eluaegsest 
sõprusest ning südantlõhestav 
sissevaade sõltlaste, kuulsuse 
ja enesekahjustamise maailma.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liisa Koppelmaa 
320 lk, kõva köide, 145 × 203 mm

KOOD 55756

EUMENIIDID
Jonathan Littell
Sõdu ja konflikte käsitletakse 
ilukirjanduslikes tekstides 
enamasti ohvri vaatepunk-
tist. Littell aga kujutab end 
SS-Obersturmbannführer 
Max Aue teadvusse. Kuidas 
saadakse koletiseks? Näib, et 
väga lihtsalt. Aga miks? Ja miks 
just mõni tundlik loomus kurja 
ahvatlusele nii kergesti järele 
annab?

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

KOOD 54506

VALA VÄLJA!
Minu veiniteekond Kosmosest 
sommeljeekoolini
Keiu Virro
See raamat on lugu veini-
otsingutest erinevates kohta-
des ja kohtumistest huvitavate 
inimestega. Veini korüfee rolli 
autor võtta ei soovi, tema 
jaoks jääb põhitõeks: hea vein 
on see, mis maitseb. See pole 
veiniõpik, vaid lugu sellest, 
kuidas autor sammhaaval veini 
armastama hakkas. 

Kirjastus Varrak 
216 lk, pehme köide, 170 × 210 mm

KOOD 56166

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
26.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

21.90

TAVAHIND 
27.90

NARTSISSISTID  
MINU ÜMBER
Kuidas toime tulla 
enesearmastajatega
Thomas Erikson
Kas oled kohanud inimesi, 
kes aina iseendast vatravad, 
ennast teistest paremaks, 
targemaks ja ilusamaks 
peavad? Igapäevane 
nartsissism paistab aina 
levivat. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Liisa Koppelmaa 
303 lk, pehme köide 
145 × 210 mm

KOOD 56708 

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

32.90

TAVAHIND 
40.90

KLUBIHIND

23.90

TAVAHIND 
29.90
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KRIMIKUU ERIPAKKUMINE
LÜLLIKIVI
IV osa Freyja ja Huldari sarjast
Yrsa Sigurðardóttir
Üsna Reykjavíki külje all seisab 
kõledal laavaväljal Lüllikivi 
nime kandev kaljurahn. Kunagi 
hukati seal kurjategijaid, 
nüüd aga käivad seda kohta 
vaatamas turistid. Käivad 
kuni hommikuni, mil kaljult 
leitakse poodud mees … Mehe 
rinda löödud nael kinnitab, et 
tegemist ei ole enesetapuga ...

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Peeter Villmann 
352 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 50171

KEVADOHVER
Anders de la Motte
1986. aasta volbriööl tapetakse 
Loode-Skånes ühe lossi lähedal 
kuueteistkümneaastane tüdruk. 
Jääb mulje, nagu oleks tege-
mist rituaalmõrvaga. Tüdruku 
kasuvend mõistetakse kuriteos 
süüdi, kohe pärast seda kaob 
tüdruku ülejäänud perekond 
jäljetult.
2019. aasta kevadel kolib lossi 
arst Thea Lind … 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
416 lk, pehme köide 
145 × 200 mm

KOOD 50959

61 TUNDI
Lee Child
Lumetormi tõttu satub Jack 
Reacher Boltoni väikelinna. 
Selgub, et linnas toimeta-
vad mingid kurjad jõud, keda 
ohustab üksainus vanem naine. 
Nimelt on ta paljudest linlastest 
ainus, kes söandab minna koh-
tusse tunnistusi andma, seetõttu 
on karta, et vanaproua elu on 
ohus. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
382 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 46631

SURM NIILUSEL
Agatha Christie
1937. aastal ilmunud romaanis 
pöördub Hercule Poirot‘ 
poole rikas noor abielunaine 
Linnet Doyle. Poirot kavatseb 
parajasti asuda lõbusõidule 
Niilusel ning sama plaan on 
ka Linnetil ja tema vastsel 
abikaasal. Linnet on abiellunud 
oma sõbranna peigmehega 
ning muidugi pole nüüd enam 
sõprusest juttugi …

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maia Planhof 
328 lk, pehme köide 
145 × 210 mm

KOOD 50362

SALADUSLIK JUHTUM 
STYLESIS
Agatha Christie
See on Christie esimene krimi-
naalromaan, mille ta kirjutas 
I maailmasõja ajal, kuigi ilmus 
see alles 1920. aasta oktoobris. 
Hiljuti sai Christie esikromaan 
saja-aastaseks. Juba selles 
esimeses raamatus tutvus-
tas Christie lugejatele belgia 
sõjapõgenikku Hercule Poirot’d, 
inspektor Jappi ja kapten Arthur 
Hastingsit.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ralf Toming 
256 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 49632

TÜTARLAPS JA ÖÖ
Guillaume Musso
Côte d’Azur – talv 1992. Ühel 
kibekülmal ööl, kui kogu kam-
pus on ootamatust lumetor-
mist halvatud, põgeneb 19-aas-
tane Vinca Rockwell, üks kõige 
säravamatest ja andekamatest 
õpilastest, koos oma filosoofia-
õpetajast armukesega. Tütar-
lapse jaoks on armastus kõik 
või mitte midagi. Teda ei nähta 
enam kunagi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ulla Kihva 
288 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 48260

SUITSUKATE
Jørn Lier Horst, Thomas Enger
Oslo kesklinnas leiab aset 
pommiplahvatus. Kuigi politsei 
ametliku tööversiooni järgi 
on tegu terrorirünnakuga, on 
Alexander Blix kindel, et see 
on vaid suitsukate. Hukkunute 
hulgas on nimelt tema vana 
tuttav Ruth-Kristine Smeplass, 
kelle kaheaastase tütre Patricia 
kadumist ta kümme aastat 
tagasi uuris, kuigi tulemusteta. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maarja Siiner 
288 lk, pehme köide, 145 × 200 mm

KOOD 51598

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
25.90

NUGA
Jo Nesbø
Vanad tuttavad Oslo 
politsei vägivallaosakonnas 
leiavad Harryle töö politsei 
ametiredeli kõige madalamal 
pulgal, aga see kuulsat sari-
mõrvade uurijat ei rahulda. 
Sest Harry teab, et Svein 
Finne – esimene kurjategija, 
kelle ta oma karjääri alguses 
trellide taha saatis – on pärast 
kahekümneaastast vangistust 
jälle vabaduses.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Rood 
494 lk pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 47171

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
22.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90
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KRIMIKUU ERIPAKKUMINE
KINGFISHER HILLI 
MÕRVAD
Uus Hercule Poirot´ lugu
Sophie Hannah
Maailma nupukaim detektiiv, 
Agatha Christie romaanide 
legendaarne tegelane Hercule 
Poirot naaseb Sophie Hannah’ 
romaanis, et lahendada 
uus põrgulik müsteerium. 
Agatha Christie pärandifondi 
heakskiidul jätkavad Poirot’ 
lood ilmumist uue suurepärase 
autori sulest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Krista Suits 
280 lk, pehme köide, 140 × 210 mm

KOOD 49939

VIRVAVESI
Susanne Jansson
Kolmeaastane Adam kaob oma 
mereäärsest kodust. Politsei 
oletab, et poiss uppus. Süü-
tundest muserdatud isa Martin 
usub, et see ei olnud õnnetus, 
vaid keegi või miski meelitas 
tema poja merre. Pööningult 
leitud vanadest dokumenti-
dest selgub, et samas kohas 
on ennegi toimunud traagilisi 
sündmusi.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Ene Mäe 
248 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 53080

HARALDI VILLA
Anne Kahk
Kriminaalse süžeega lugu 
tänapäeva Eestist. Eradetek-
tiiv Toom Bergile pakutakse 
tööd. Tal palutakse välja 
uurida, kes võis tappa jõuka 
leskproua uue mehe, sest juh-
tunus on väga palju kahtlast 
ning politsei ei ole selge tule-
museni jõudnud. Vähehaaval 
hakkab detektiiv aru saama 
keerulistest suhetest.

Kirjastus Varrak 
224 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 52328

KEEGI POLE SÜÜTU
Michel Bussi
Malist pärit veetleval üksikemal 
Leylil on kolm last: 21-aastane 
Bamby, 17-aastane Alpha ja 
10-aastane Tidiane. Äkitselt 
hakkavad toimuma mõrvad, 
millesse paistab olevat 
segatud Leyli tütar Bamby. 
Noor ja innukas politseiuurija 
Julo Flores ei suuda tüdrukut 
aga kuidagi võimalikuks 
süüdlaseks pidada.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Madis Jürviste 
400 lk, pehme köide 
145 × 203 mm

KOOD 47157

OPERATSIOON 
PÄIKESELOOJANG
Detektiivibüroo nr 2
Hans Jørgen Sandnes,  
Jørn Lier Horst
Tiril ja Oliver võtavad oma 
südameasjaks tabada kihutav  
liiklushuligaan. Üsna pea taipa-
vad nad aga, et lugu on palju 
tõsisem. Selgub, et autopõge-
nikud on röövinud Elvestadi 
Hoiupanka! Kas hoolikas ja 
asjatundlik uurimine võiks viia 
Tirili ja Oliveri pangaröövlite 
jälgedele?

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Laura Pihlak 
96 lk, kõva köide, 148 × 205 mm

KOOD 46655

HULL HOBUNE
Hiiumaa põnevik
Katrin Pauts
Peategelane Eva on tulnud 
puhkama venna turismitallu 
Hiiumaal. Paraku juhtub 
Evaga üsna pea veider 
õnnetus. Seejärel surevad 
üpriski kummalisel viisil mitu 
turismitalu külalist. Näib, 
nagu oleks valla pääsenud 
mingi iidne needus. Kuid 
„needuse” põhjused võivad 
peituda ka lähiminevikus.

Kirjastus Varrak 
232 lk, kõva köide 
130 × 200 mm

KOOD 43029

OBSCURITAS
Rekke/Vargas krimisari
David Lagercrantz
2003. aasta suvi. Stockholmis 
tapetakse Afganistani päritolu 
jalgpallikohtunik. Kahtlusalu-
sena peetakse kinni mürgeldaja 
kuulsusega Giuseppe Costa. 
Maailmakuulus ülekuulamis-
tehnika ekspert professor Hans 
Rekke kaasatakse uurimis-
rühma, ent ta teeb senise 
uurimismaterjali pihuks ja 
põrmuks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
408 lk, pehme köide, 130 × 200 mm

KOOD 53523

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
20.90

NAHATA TÜDRUK
Mads Peder Nordbo
Noor ajakirjanik Matthew saa-
detakse igijää serval päevaval-
gele tulnud muumiat uurima. 
See võib kujuneda ülemaailm-
seks sensatsiooniks. Pääseb 
valla kaos, kui muumia kaob 
ja teda valvanud politseinik lei-
takse lõhkilõigatuna. Matthew 
pääseb ligi informatsioonile 
nelja samasuguse mõrvajuh-
tumi kohta 1973. aastast. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Astrid Madsen 
256 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 43845

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
16.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
18.90
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Meie reis Prantsuse Rivieral ehk Côte d’Azuril hõlmab kahe 
Prantsusmaa departemangu – Alpes-Maritimesi ja Vari – 
rannikuid ning ulatub Itaalia piirist kuni Saint-Tropez’ni. 
Reisi juhib Prantsusmaal elav litsentseeritud giid Sirje 
Lefebvre. Lendame mugavalt otselendudega ja elame 
kogu reisi vältel samas südalinnahotellis Nizzas.

REISIKAVA
1. PÄEV Otselend Tallinn – Nice Côte d’Azur 07.10–09.35 
Teeme bussiekskursiooni käigus esmatutvust Nizzaga. Näeme 
rannapromenaadi Inglite lahe ääres, Cimiez’ aristokraatide 
kvartalit ning vana kloostrit, mille aiast avaneb imeline vaade 
linnale ja Vahemerele. Lõunatame ja majutume hotelli.
Pealelõunal meeleolukas sõit piki Vahemere rannikut kuni Cap 
Ferrat’ neemeni külastamaks parun Ephrussi de Rothschildi fondi. 

2. PÄEV Täna tutvume Nizzaga jalgsi: vanalinna käänulised täna-
vad, maaliline Saleya lilleturg, barokk-kirikud, kalaturg, Lascarise 
palee. Kel jaksu, võib ronida vanalinna kohal kõrguvale mäele, 
kus asus kunagi kindlus. Kaunis vaade linnale ja Vahemerele on 
garanteeritud! Astume sisse ka mõnesse barokk-kirikusse, nagu 
Sainte-Réparate (Nizza kaitsepühak). Vaatame, kuidas edeneb 
kalamüük kalaturul ja kuidas kohalikud pereemad ostavad juur-
vilju-köögivilju lõunasöögi tarbeks.
 Lõunatame vanalinnas. Seejärel külastame ajaloolist 
maiustustevabrikut Confiserie Florian Nice. Õhtul vaba aeg.

3. PÄEV Sõidame piki Vahemere ranniku mägiteid, läbi kaunite 
külakeste ja suvituslinnade Monacosse. Monaco, kus kahel 
ruutkilomeetril elab umbes 3000 inimest, elatub pangandusest, 
kasiinomajandusest ja turismist. Teeme jalutuskäigu vanalinnas, 
vaatame katedraali, kuhu on maetud Grace Kelly ja vürst Rainier. 
Külastame vürstipaleed. Lõunatame ja seejärel heidame pilgu 
peale rikkuse kontsentratsioonile Monte Carlos: luksuslikud 
paleed, jahid ja autod, vormel 1 ringrada, ooperiteater, mille ühes 
tiivas asub üks maailma kauneimaid kasiinosid. Tagasi Nizzasse 
sõidame rongiga. Õhtul vaba aeg.

4. PÄEV Täna sõidame Saint-Paul-de-Vence’i. See on oliivisalu-
desse uppuv kunstnike küla mäekünkal, ümbritsetud 16. sajandist 
pärit linnamüüriga. Linnakesega on seotud palju suuri nimesid. 
Tänapäeval on siin kümned kunstigaleriid ning butiigid. Looklev 
mägitee viib meid läbi kaunite külade. Imetleme  vaateid Eel- 
Alpidele ja sinisele Vahemerele. Lõunat sööme 758 m kõrgusel 
Gourdonis. Tagasiteel põikame parfüümide pealinna Grasse’i. 
Jalutame keskaegses vanalinnas ja teeme peatuse parfüümi-
tehases. Seejärel külastame Opio oliiviistandust.

5. PÄEV Sõidame Antibesi poole, kus on keskaegse linnamüüriga 
ümbritsetud hästi säilinud vanalinn. Jätkame sõitu tuntud 
filmifestivali linna Cannesi. Jalutame kuulsal Croisette’i 
rannabulvaril. Filmifestivali palee ees saame võrrelda oma 
käejälgi kuulsate näitlejate omadega. Sportlikumad võivad ronida 
käänulisi tänavaid mööda Cannesi kõrgemasse ja vanemasse 
linnaossa Le Suquet’sse, kus kõrgub Notre-Dame-d'Espérance'i 
kirik (16. sajandist). Sealt avaneb kaunis vaade linnale ja merele. 
Kasutada võib ka minirongi, mis teeb tunniga tiiru peale kogu 
linnale. Tagasiteel läbi Antibesi neeme peatume maalilises Biotis, 
kus külastame klaasitehast. Jätkame sõitu üle hingematvalt kauni 
Estéreli mäekuru kuni Saint-Raphaëlini. Soovijad võivad linnakese 
liivarannal Vahemere lainetesse sukelduda. Reisi viimast õhtut 
tähistame ühise õhtusöögiga vanalinnas.

6. PÄEV Otselend Nice Côte d’Azur – Tallinn 10.15–14.30

KLUBILIIKME HIND 1290 eurot sisaldab:
• lennupileteid koos maksudega
• majutust 5 ööks 3* hotellis kahekohalistes tubades koos 

hommikusöökidega 
• eestikeelse giidi teenused kogu reisi vältel
• ringreisi mugavustega bussiga
• rongisõitu Monaco-Nizza
• tasulisi sissepääse: Monaco vürstipalee, Ephrussi de Rothschildi 

villa, Opio oliiviistandus.
• 4 ühist lõunasööki ja 1 ühine õhtusöök 

Soodushind kehtib ka klubiliikme ühele kaaslasele.  
Tavahind 1350 eurot. 
Klubiliikme hind majutudes üksinda toas 1610 eurot.

Hotel Boreal *** www.hotelboreal.fr on ideaalse asukohaga 
väga korralik 3* hotell. Vaid 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel 
raudteejaamast, vanalinnast ja rannast. Läheduses asuvad 
luksuslikud butiigid, restoranid, baarid, muuseumid. 

Vaata pikemat reisikirjeldust ja olulist lisainfot https://varrak.ee/
category/raamatuklubi-uritused/
Registreerumine GO Traveli e-poes https://www.gotravel.ee/
serk, telefoni teel 6310126 või meili teel serk@gotravel.ee

Reisi korraldab

Tule Raamatuklubiga Prantsuse  
Rivierale – Taevasinisele rannikule!
Reis toimub 24.–29. septembril 2023.
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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 meiliaadressil. 

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

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

TARTUS:
Raamatukauplus  
Krisostomus  
Raekoja plats 11
E-R 10.00-18.00

RAAMATUKLUBI 
TEENINDUSPUNKTID:

KLUBIREEGLID

ÄRA  
UNUSTA!

Viimane  
äraütlemise päev on  

22. märts

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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KRIMIKUU 

ERIPAKKUMINE
Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
348 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 41421

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
24.90

MEES, KES OTSIS OMA VARJU
Millenniumi sarja 5. raamat
David Lagercrantz
Lisbeth Salander kannab karistust Flodberga naistevanglas, mis on 
langenud täielikult vangide kontrolli alla. Vanglasse tuleb Lisbethile 
külla Holger Palmgren, kelle käsutusse jõudnud dokumendid 
heidavad uut valgust naisele lapsepõlves räigelt liiga teinud 
sotsiaalsüsteemile. Seejärel palub Lisbeth Mikael Blomkvisti abi, et 
too aitaks kontrollida Leo Mannheimeri, ühe Stockholmi pealtnäha 
maineka börsimaakleri tegevust.
    Kuidas on edukas noormees seotud Lisbethi minevikuga? Ja 
kuidas saab Lisbeth hakkama vanglas, kus vastasseis muutub üha 
plahvatusohtlikumaks? Nagu ikka, seisab ta ebaõiglusele otsustavalt 
vastu ning selgitab välja tõe.  See on ülipõnev lugu, mis kõneleb 
riigipoolsest ülekohtust ja mineviku varjudest Lisbethi lapsepõlves.

TÜDRUK, KES PEAB SUREMA
Millenniumi sarja 6. raamat
David Lagercrantz
Stockholmi ühes pargis leitakse amputeeritud sõrmede ja varvastega 
kerjuse surnukeha. Esmapilgul ei kahtlustata surmajuhtumi 
põhjusena kuritegu. Kuid kohtuarst Fredrika Nymani vaist ütleb, et 
midagi on valesti, ja ta võtab ühendust Mikael Blomkvistiga.
      Kerjus oli oma segastes juttudes korduvalt maininud Rootsi 
kaitseministri Johannes Forselli nime. Mikael palub Lisbethilt abi. Kuid 
pärast Holger Palmgreni matuseid on Lisbeth riigist lahkunud.
      Keegi ei tea, et Lisbeth on Moskvas. Millenniumi-sarja raamatute 
suur finaal seob poliitilised skandaalid ja kõrgel tasemel võimumän-
gud ühte DNA-uuringute, Himaalaja-ekspeditsioonide ja lõhestumist 
külvava, organiseeritud netivihaga, mille juured viivad Vene trolli-
vabrikutesse.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp 
400 lk, kõva köide 
145 × 203 mm
KOOD 46891

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
25.90


