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Aprillikuu klubiraamat, doktor Liis 
Puisi „Meditsiinimüüdid”, on 
ajakohasem kui kunagi varem. On ju 
viimastel ärevatel aastatel igasugused 
meditsiini- ja muud müüdid kuidagi 
eriliselt levima hakanud. Selle teemaga 
tegeledes ja inimesi valgustades tabas 
doktor Puis end mõttelt, et viiruse 
levik ei ole ju kaugeltki ainuke 
terviseteema, mille kohta visalt levib 
valeinfot. 

On suurepärane, et tänu autori 
missioonitundele on meieni jõudnud 
raamat, mis annab lihtsas keeles 
tõenduspõhiseid selgitusi levinuimate 
tervisesse puutuvate legendide ja suust 
suhu liikuvate uskumuste kohta. 
Rahvameditsiinis on loomulikult oma 
iva ja kapsalehe peale panemine ei tee 
kellelegi kurja, aga iga kord ei pruugi 
sellest lihtsalt piisata. Mõned 
uskumused aga on ka suisa 
kahjulikud. Millistel uskumustel on 
tõepõhi all ja millistel mitte – loe ja 
saa teada!

Uute raamatute hulgas on tavalisest 
rohkem laste- ja noorteraamatuid. 
Muidugi on ilmunud ka värsket 
ilukirjandust ja ajaloo raamatuid.

Kui 1. aprill on naljapäev, siis kogu 
aprill on Raamatuklubis hea tuju kuu. 
Leiad hea hinnaga raamatuid, mis tuju 
heaks ja meele kergeks teevad.

Ilusaid kevadpühi ja kena 
kevadeootust! 

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 klubi liikmete 
vahel, kes on ostnud käesoleval aastal vähemalt  
5 klubi raamatut. 

Täpsemaid kampaaniatingimusi vaata: 
https://varrak.ee/2023/02/22/raamatuklubi-suur-aastaloos/

Kõigi vahel, kes ostsid jaanuari klubiraamatu  
„Maailma lühiajalugu noorele lugejale”, loosisime välja  
10 Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe näitusekompleksi 
perepiletit.
Loosiõnn naeratas järgmistele klubiliikmetele:
H. Tammemäe Pärnust
T. Nurmsalu Alaverest
L. Ehin Raplast
P. Heinla Tallinnast
A. Päärson Turbast

T. Vaher Rakverest
J. Moppel Paidest
A. Laumets Tartust
M. Tulf Kõdukülast
L. Jõulu Tallinnast
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KLUBIRAAMATIga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. aprill

MEDITSIINIMÜÜDID  
JA NENDE TEADUSLIKUD 
SELGITUSED 
ehk kas mittenakkav külmetushaigus on olemas

Dr Liis Puis

Arstidena kuuleme oma patsientide ja ka meedia vahendusel palju 
meditsiiniga seonduvaid müüte. On olemas valearusaamu, mis ei mõjuta 
otseselt kellegi tervisekäitumist, mõned neist on isegi toredad ja lõbusad. 
Kahjuks ringleb ka selliseid tervisemüüte, mis võivad kellelegi potentsiaal-
selt ohtlikuks osutuda. Olemas on ka palju, võiks ehk isegi öelda et 
rahvapärimusena levivaid meditsiinilisi küsimusi, mille üle arutlemine 
inimesi köidab ja kõnetab. Kes meist poleks kuulnud väiteid, et kivi peal 
istudes saab põiepõletiku või et külmetushaiguse korral ei pea teise 
inimese nakatamise pärast muretsema? Sarnaseid väiteid ja müüte üritan 
raamatus kummutada või selgitada, samuti paljastada nende tekkimise 
tagamaad. Nagu selgub raamatust, on mõnel väitel ka veidi teaduslikku 
tõepõhja all. See raamat on inimestele, kes pole ise arstiteadust õppinud, 
aga kellel on huvi meditsiini vastu. See on inimestele, kes tahavad rohkem 
teada. See on inimestele, kes mõistavad, mis on teadus ja tõenduspõhisus. 
See on inimestele, kes soovivad seda kõike ka teistega jagada. 

Kirjastus Varrak 
136 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 57552

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
27.90

Kõigi vahel, kes ostavad 
aprillis klubiraamatu 
„Meditsiini müüdid”, loosime 
välja kaks 100-eurost  
Confido kinkekaarti.
Confido pakub  
terviklikke terviselahendusi:
• terviseennetuse teenuseid
• esmatasandi ja eriarstiabi
• kirurgilist ja taastusravi
• vaimse tervise ja esteetilise meditsiini teenuseid

Auhinnad paneb välja Confido Tartu Raatuse kliinik. 
Kinkekaardid kehtivad kõigis Confido kliinikutes  
6 kuu jooksul. Loosimine toimub 19. mail.

 APRILLIS IGA  
OSTUGA KAASA 

SOODUSKUPONG!

100 eurot
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KLUBIRAAMAT Iga klubiraamat annab ühe boonuspunkti!
Viimane äraütlemise päev 22. aprill

Raamat neile, kes huvituvad 
meditsiinist
Reumatoloog Liis Puis teadis juba lasteaias, et temast saab arst. 
Arstiteadus meeldib talle siiani väga. Ta soovib, et teadus ja parim 
võimalik terviseinfo jõuaks inimesteni lihtsas ja arusaadavas keeles.

Kui kaua võttis aega, et saada 
kaante vahele „Meditsiinimüüdid 
ja nende teaduslikud selgitused”?
Covid-19 pandeemia algusajal levis 
meedikute seas üleskutse postitada või 
levitada tõest teavet viiruse kohta, et 
igasuguse infomüra ja väärinfo seas 
leviks ka teaduse hääl. Olin üks neist, 
kes luges õhtuti uusimat teaduskirjan-
dust ja kirjutas väikesi nupukesi 
tõenduspõhise infoga. Tahtsin, et 
konkreetse hetke parim teave jõuaks 
inimesteni lihtsas ja arusaadavas keeles. 
Mitu sõpra-tuttavat ütles mokaotsast, et 
võiksin kunagi kirjutada raamatu. Siis 
tundus see muidugi ebarealistlik. Mõni 
aeg hiljem tabasin end mõttelt, et 
õigupoolest ei ole Covid-19 sugugi ainus 
teema, mille kohta levib palju väära 
terviseinfot. Algul mõtlesin, et võiksin 
jagada samasuguseid nupukesi sotsiaal-
meedias, aga üha enam hakkas kuklas 
tiksuma mõte, et äkki oleks huvitav 
kogemus koondada need jutukesed 
üheks raamatuks ning jõuda nii huvita-
tud sihtrühmani laiemalt. 

Mul on väga hea meel, et Varrak oli 
mõttest huvitatud. Pärast kokkulepete 
sõlmimist algas tihe töö. Täpset ajakulu 
on keeruline hinnata, sest tegin seda 
kõike muu töö kõrvalt ning kirjutamisele 
kulus palju õhtuid ja nädalavahetusi. 
Paar kuud oli ääretult intensiivset 
lugemist ja kirjutamist. Lisaks aeg, mil 
lugesin ja koostasin tekste rahulikuma 
tempoga. Järgnes toimetamise töö.

Milline müüt on kõige rohkem 
levinud?
Arvatakse, et nn külmetushaigus pole 
nakkav. 

Kui tihti puutute igapäevatöös 
kokku patsientidega, kes usuvad 
rohkem väljamõeldisi kui õppinud 
arste?
Kahjuks selliseid olukordi ikka on. 
Mõned inimesed ei hooma üldse, mis 
tähendab arstiteadus, selle õppimine ja 

Liis Puis imetleb inimesi, kellel on oma valdkonnas suurepärased teadmised ja 
analüüsivõime ning samal ajal on nad ka vastutulelikud, inimlikud ja hoolivad.  
Foto: Kaarel Nurk
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KLUBIRAAMAT
lahenduste leidmine, sest haigustest 
arusaamine ja ravi on palju muutunud. 
Lisaks on praegu pigem harvad juhud, 
kus haigused avalduvad n-ö klassikalise 
õpikupildina. Tihti esineb koos mitu 
haigust, mis mõjutavad üksteist. 
Ma ei mõista neid inimesi hukka, kes 
oma sümptomeid guugeldavad. Kui ma 
ei oleks arst ning ootaksin samuti mitu 
kuud oma arstiaega, siis ilmselt guugel-
daksin samuti südamerahuks. Üldiselt 
on haigega vesteldes ja teda uurides 
võimalik jõuda tõeni, mida saab ka 
patsiendile selgitada.

Millal ja miks otsustasite, et teist 
saab arst? 
Mul oli see teadmine olemas juba 
lasteaias. Ühtegi teist valikut pole kunagi 
olnud ning keskkooli lõpetades ma ka 
kuskile mujale ei kandideerinud. Ma ei 
saa öelda, et oleksin oma valikut 
kahetsenud, sest mulle väga meeldib 
arstiteadus. Kuigi vahel on raske, olen 
ma praegu väga rahul sellega, mida teen.

Millised on olnud suurimad 
kordaminekud? 
Arstina olen töötanud praeguseks kokku 
peaaegu kuus aastat. Loodan, et minu 
suurimad kordaminekud on veel ees. Ma 
väga loodan, et kümne aasta pärast teen 
endiselt arstitööd ning meditsiinisüstee-
mis on suudetud leida lahendused 
nendele kitsaskohtadele, mis seal praegu 
on.

Millised need kitsaskohad on? 
Meie ravijärjekorrad on pikad, meil on 
puudu meditsiinipersonalist ja olemas-
olev on üle töötanud ja vaevleb pidevas 
ajapuuduses. See ei ole ainult Eestis nii. 

Millised on meie meditsiini
süsteemi tugevad küljed? 
Meil on hea ravikindlustussüsteem ja 
meil on haiglates suurepärased võimalu-
sed. 

Mis teeb Eesti arstidele kõige 
rohkem muret?
Ilmselt ikka meditsiinisüsteemi kitsas-
kohtade surve igapäevatööle ja järjest 
elavnev imeravitsejate maailm sotsiaal-
meedias ja mujal. 

Kas teil on eeskujusid? 
Ülikooliajast on minu eeskujud olnud 
sellised arstid, kelles on kokku saanud 
teadmised, nutikus, leidlikkus, empaatia 

nende teadmiste rakendamine oma töös. 
Vahel võib kas või nahast välja pugeda, 
üritades selgitada mõne haiguse põhjust 
ja ravi, ent inimene ei suuda sellega 
suhestuda. Talle on tähtsam mõne 
tuttava tuttava näide, mis tihti asjassegi 
ei puutu. Õnneks on rohkem ikka neid 
inimesi, kes usuvad arstiteadust ning 
mõistavad sedagi, et iga inimene on 
erinev ja alati ei ole võimalik kõiki 
stsenaariume prognoosida. 
Väljamõeldiste ja kuulujuttude uskujaid 
näeb rohkem sotsiaalmeedias ning 
kahjuks ka erakorraliselt hospitaliseeri-
tutena. Ilmselt kõige markantsemad on 
juhud, kui on loobutud pahaloomulise 
kasvaja ravimisest ning kasutatud 
„imeravimeid”. Lõpuks jõutakse 
meditsiinisüsteemi ringiga tagasi juba 
väga raskes seisus.

Kui suurt ohtu kujutavad endast 
kõikvõimalike imevahendite 
propageerijad? 
See on minu subjektiivne hinnang, aga 
kahjuks on selliseid inimesi aastatega 
üha enam. Või on neist lihtsalt viimasel 
ajal rohkem kuulda ja nad on muutnud 
end nähtavamaks? Kui mul oleks hea 
abinõu nende vastu, siis vastaksin 
ilmselt ära miljoni dollari küsimuse.  
Ma olen sellele teemale palju mõelnud. 
Äkki peaks hakkama juba koolis panema 
suuremat rõhku teaduse ja tõendus-
põhisuse õppele? Ehk muutuks ühis-
kond seeläbi kunagi teadlikumaks? 
Teisalt vajaks meie meditsiinisüsteem 
juurde aega ja inimesi, keda kahjuks 
pole kuskilt võtta. Paljud probleemid 
tavameditsiinis tekivad sellest, et pole 
aega selgitada, pole aega inimesega 
tegeleda. Siis pöördutaksegi igasuguste 
kummaliste ja halvemal juhul tervist 
ohustavate lähenemisviiside juurde. 
Imevahendid kingivad 100% usku ja 
lootust, mida tavameditsiin ei saa kunagi 
pakkuda, sest asjad ei ole mustvalged. 
Igasuguste imevahendite propageerijad 
on väga head müügimehed, kel on aega, 
kes selgitavad, toetavad ja tegelevad 
inimesega. Väga paljud ootavad, et 
kellelgi oleks nende jaoks lihtsalt 
lõputult aega. 

Kas olete puutunud kokku ka 
patsientidega, kes on pannud 
endale dr Google’i abil diagnoosi 
ega usu arsti juttu?
Ikka. Mõistliku diskussiooni ja argu-
mentatsiooniga on võimalik haigele 
selgitada, miks nii on või ei ole. Dr 
Google pakub tihti väga mustvalgeid 
lahendusi, eriti igasugustes portaalides 
ja lehtedel, kuhu mittemeedikud tihti 
välja jõuavad. Meditsiinis on mustvalget 
vähe. Mulle tundub, et aastatega läheb 
üldse keerulisemaks mustvalgete 

Dr Liis Puis lõpetas 2017. aastal 
Tartu ülikooli arstiteaduse eriala 
ja astus seejärel reumatoloogia 
residentuuri, mille läbis Tartu 
ülikooli kliinikumis. 2022. aastal 
sai ta eriarsti kutse ja töötab 
pärast residentuuri lõpetamist 
reumatoloogina. Ta töötab 
Tartus Confido Raatuse kliinikus 
ja Qvalitase arstikeskuses, on  
OÜ MediTrials uurija ning Viljandi 
haigla kliiniline arendusjuht. 
Lisaks reumatoloogi tööle 
huvitub ta ka meditsiinist 
laiemalt, panustades krooniliste 
haigustega seotud projektidesse 
ja kliinilistesse uuringutesse ning 
kirjutades erialaartikleid 
meditsiiniaja kirjadesse. Ta 
kuulub Eesti nooremarstide 
ühendusse ning Eesti 
reumatoloogia seltsi. 

ja kollegiaalsus. Selliseid arste on palju. 
Ka üleüldiselt vaatan alt üles inimestele, 
kellel on oma valdkonnas suurepärased 
teadmised ja analüüsivõime ning samal 
ajal on nad ka vastutulelikud, inimlikud 
ja hoolivad.

Kes peaks seda raamatut lugema? 
See on inimestele, kes pole ise arstitea-
dust õppinud, aga kellel on huvi 
meditsiini vastu. See on inimestele, kes 
tahavad rohkem teada. See on inimes-
tele, kes mõistavad, mis on teadus ja 
tõenduspõhisus. See on inimestele, kes 
soovivad seda kõike ka teistega jagada.

Kas teil on kavas veel midagi 
kirjutada?
Minu siht on rääkida tõenduspõhistest 
asjadest. Raamat on selleks ilmselt üks 
parimaid viise. Kui edaspidi koguneb 
veel häid ideid, millest tuleks rääkida, 
siis miks mitte. Vaatame, kuidas sellel 
raamatul läheb. 

Kirjutamise protsess meeldis mulle 
väga. Pärast selle raamatu valmimist on 
kogunenud mõtteid, millistest müütidest 
võiks veel rääkida. Ehk ka seetõttu, et 
olen praegu teemas väga sees ja korjan 
neid teadlikumalt üles? Eks ole näha, 
mis elu toob. 

15. nädalal on Kuku Raadio nädala raamatuks 
„MEDITSIINIMÜÜDID”. Kuku Raadio saade „Nädala raamat” 
tutvustab igal nädalal ühte huvitavat populaar teaduslikku 
raamatut või teatme teost. Nädala raamat on eetris igal töö-
päeval esmaspäevast reedeni kell 10.30 ja kordusena sama 
päeva õhtul kell 19.30.



6 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

KLUBIRAAMAT

SISUKORD
IMMUUNSÜSTEEM JA 
INFEKTSIOONID 
Kas mittenakkav külmetus
haigus on olemas? 

Kas viirushaiguse puhul aitab 
antibiootikumravi? 

Kas infektsioonhaiguse ajal 
tuleb vähe süüa, et „pisikuid 
näljutada”? 

Kas vaktsiin on mürk? 

Kas vaktsiinist on võimalik 
saada haigus, mille vastu 
konkreetne vaktsiin on? 

Kas HIV = AIDS? 

Kas suudlemisel võib saada 
huuleherpese? 

Kas avalikus kohas tualett
potil istudes võib saada 
suguhaiguse? 

Kas immuunsüsteemi on 
võimalik tugevdada?

SÜDA JA VERESOON
KOND 
Kas vererõhuravimit tuleb 
võtta ainult siis, kui kõrge 
vererõhk tekitab halba enese
tunnet? 

Kas südamehaiged peavad 
vältima igasugust füüsilist 
koormust? 

Kas kolesterool on ainult 
kurjast? 

Kas saunas käimine tõstab või 
langetab vererõhku? 

Kas külmad käed näitavad 
sooja südant? 

Kas külmad jäsemed viivad 
gangreenini? 

Kas veri saab olla paks? 

KÕHUKOOPA JA 
VAAGNAORGANID 
Kas suurt raskust tõstes tekib 
song? 

Kas on olemas liiga väike põis 
ja magu? 

Kas külma kivi peal istumisest 
saab põiepõletiku? 

Kas tumekollane uriin näitab 
mürkide kehast eritumist? 

NÄGEMINE 
Kas porgand aitab nägemist 
parandada? 

Kas pimedas võib lugeda? 

NAHK 
Kas päikesepõletusele on 
mõistlik panna hapukoort? 

Kas päikesekaitse kreemid 
tekitavad nahavähki? 

Kas raseerimine paneb  
karvad rohkem kasvama? 

Kas magusa söömine tekitab 
aknet? 

Kas haavale tuleks panna 
plaaster või vajab see õhku? 

NÄRVISÜSTEEM 
Kas suhkur muudab lapsed 
hüperaktiivseks?

Kas suhkruvesi rahustab ärri
tunud täiskasvanut? 

Kas depressioon on välja 
mõeldud moehaigus? 

Kas antidepressandid  
tekitavad sõltuvust? 

Kas insuldi korral esineb alati 
halvatus ja kõnehäire? 

VALU 
Kas igasugune kondivalu on 
radikuliit? 

Kas valu on mõistlik 
kannatada? 

Kas valuvaigistid tekitavad 
sõltuvust? 

LIHASED JA SKELETT 
Kas kaltsiumi võtmine tagab 
tugevad luud? 

Kas reuma tähendab seda, et 
käed on moondunud? 

Kas kapsaleht aitab liigesvalu 
vastu? 

Kas soe kliima aitab liiges
haiguste vastu? 

Kas käele tekkivat ganglionit 
tuleks lüüa paksu raamatuga? 

Kas kõrge kusihape =  
podagra? 

Kas sõrmede naksutamine 
teeb sõrmed paksuks? 

SÖÖMINE JA 
AINEVAHETUS 
Kas liigsest suhkru söömisest 
saab suhkruhaiguse? 

Kas toidukooma on olemas 
ehk miks me muutume vahel 
pärast lõunasööki uniseks? 

Kas fruktoos on parem kui 
glükoos? 

Kas sool on ainult kurjast? 

Kas iga inimene peab võtma 
juurde vitamiine ja rauda? 

Kas näljutamine on hea viis 
kaalu langetamiseks? 

VARIA 
Kas viinasokid aitavad pala
vikku alandada? 

Kas palavik tuleb välja higista
da? 

Kas hormoonide võtmine 
teeb paksuks? 

Kas kops saab minna üle 
maksa? 

80

normaalne disk ehk lülivaheketas

degeneratiivne ehk kulunud disk

väljakummuv disk

väljasopistuv disk

õhenenud disk

kulunud disk ja osteofüütide ehk 
lisaluuosiste moodustumine lülikehal 
(tekivad kulumise korral)

Kas igasugune KONDIVALU on 
radikuliit?

Üsna levinud on arusaam, et igasugune kondivalu on radi-
kuliit. Radikulaarne valu tekib olukorras, kus närvijuur 
pitsub lülisambakanalist väljudes ja tekitab selles kehapiir-
konnas, kuhu konkreetne närv suundub, kas valu, naha 
tundlikkushäireid, „nõelte torkimise” tunnet või lihas-
nõrkust. Siinkohal tasub juhtida tähelepanu asjaolule, et 
õige on öelda radikulopaatia, mitte radikuliit, sest medit-
siinis tähendab iit-lõpp üldiselt põletikku, ent radikulopaatia 
korral klassikalist põletikuleidu ei ole. 

Radikulopaatia peamised põhjused on väljasopistunud 
või -kummunud lülidevaheline disk ja degeneratiivsed 

lülikeha

väljakummunud 
disk

pitsunud 
närv
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Radikulaarne valu tekib olukorras, 
kus närvijuur pitsub lülisambakanalist 

väljudes ja tekitab selles kehapiirkonnas, 
kuhu konkreetne närv suundub, kas 
valu, naha tundlikkushäireid, „nõelte 
torkimise” tunnet või lihasnõrkust.

ehk lülisamba kulumismuutused, mille korral lülikehade 
kulumise foonil tekkinud lisaluuosised suruvad lülisamba-
kanalist väljuvale närvile. Radikulaarne valu võib esineda 
nii kaelas, rindkeres, kõhu- ja seljapiirkonnas kui ka jäse-
metes sõltuvalt sellest, milline närvijuur millisel lülisamba 
tasandil on pitsunud. Erinevad lülisambakanalist väljuvad 
seljaajunärvid suunduvad kindlasse kehapiirkonda.

Kokkuvõtvalt on oluline see, et radikulaarne valu tähen-
dab ainult sellist seisundit, kus valu, tundlikkushäire, nõr-
kus või „nõelte torkimise” tunne on tingitud olukorrast, 
kus konkreetne närvijuur on pitsunud. Samadel tundmustel 
võivad olla ka teised põhjused, mis pole radikulopaatiaga 
kuidagi seotud. Valu liigestes, lihastes ja lülisambas võib 
olla tingitud väga paljudest põhjustest, muuhulgas kulumis-
muutustest, põletikulistest haigustest, traumaatilistest põh-
justest jm.

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 

27.90

Kirjastus Varrak 
136 lk, kõva köide 
130 × 200 mm
KOOD 57552

19

ja uurides hinnata tema. Oluline on anda haigestudes oma 
arstile sümptomitest hea ülevaade ja hoida teda kursis, kui 
enesetunne oluliselt halveneb või ei hakka paranema.

Bakterite vastu on olemas erinevad 
antibiooti kumid, mitmete viiruste vastu 

erinevad viirusvastased ained, seente 
vastu seentevastased ained ja parasiitide 

vastu parasiitidevastased ained.

Kui inimene põeb viirushaigust, ei ole 
antibiootikumist mitte mingit kasu.
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AJALUGU

PÄRAST ROMANOVEID
Vene pagulased Pariisis belle époque’ist revolutsiooni ja 
sõjani
Helen Rappaport
Pariisi on ikka peetud erilise kultuurieluga, heade veinide ja toitude ning 
viimaste moodide linnaks. Samas on see olnud pelgupaik neile, kes põgenevad 
tagakiusamise eest. Aastaid olid vene aristokraadid nautinud kõike seda, 
mida belle époque’i ajastu Pariis pakkus. Pariisis saatis suur menu ka Sergei 
Djagilevi truppi Ballets Russes ja siit sai alguse helilooja Igor Stravinski karjäär. 
Bolševistlik riigipööre Venemaal sundis aga kümneid tuhandeid venelasi 
kodumaalt puupaljana lahkuma. Palju niisuguseid pagulasi jõudis (sageli pärast 
pikki eksirännakuid) Prantsusmaale ja eriti Pariisi. Siin püüti kõikvõimalikel 
viisidel elatist teenida, aga kõige sagedamini tuli meestel leppida tööga 
tehastes või taksojuhi ametit pidades, palju vene pagulasnaisi leidis aga 
tööd moetööstuses õmblejate, aga ka modellide ja moeloojatena. Andekad 
haritlased, kunstnikud, kirjanikud ja filosoofid olid sunnitud elama peost suhu, 
sest ainult üksikutele, kas kõige andekamatele või siis kõige ettevõtlikumatele 
naeratas õnn. Nii algas siin Marc Chagalli edukas kunstnikutee, Pariis sai 
koduks kogu maailma ooperilavad vallutanud Fjodor Šaljapinile. Osa Venemaal 
kodusõjas bolševike vastu võidelnud pagulastest ei kaotanud lootust, et 
kommunistlik režiim Venemaal õnnestub kukutada, ja püüdis ka ise midagi 
korda saata. Pagulaste enamiku osaks aga jäigi vaesus ja suur igatsus 
lootusetult kaotatud kodumaa järele.

*

HELEN RAPPAPORT (snd 1947) on Briti ajaloolane ja kirjanik. Ta õppis vene 
keelt ja ajalugu Leedsi ülikoolis, kus osales ka ülikooli teatriringis. Kuni 1980. 
aastate lõpuni tegi ta näitlejana karjääri Briti televisioonis ja filmides, siis 
aga loobus näitlemisest oma teise armastuse, ajaloo kasuks. Ajaloolasena on 
ta spetsialiseerunud Victoria ajastule ja revolutsioonilisele Venemaale. Eesti 
keeles on temalt varem ilmunud „Jekaterinburg. Romanovite viimased päevad” 
(2009), „Neli õde. Suurvürstinnade Romanovite kadumaläinud elud” (2016), 
„Revolutsiooni küüsis. Petrograd 1917” (2017) ja „Võidujooks Romanovite 
päästmise nimel. Tõde salajaste plaanide taga Venemaa keiserliku perekonna 
päästmiseks” (2019).

KARL AUGUST HERMANN
Vanemuise kandle hääl
Mart Laar
Karl August Hermann (1851–1909) oli igas mõttes ärkamisaegne mees. 
Viletsatest oludest iseenda tubliduse ja heade inimeste abil välja rabelenult 
langes ta elu lõpul sinna tagasi. Tema laule tunti aga lähedal ja kaugel, ta 
juhatas oma eluajal toimunud laulupidusid, toimetas ajalehti, pidas Tartu 
ülikoolis eesti keele lektori ametit ja lõi üldse käed külge igal pool, kus 
tegijatest puudus tundus olevat. Kriitikud panid pahaks tema rahumeelsust ja 
innukust, nimetades seda pealiskaudsuseks.
 Ettekandes tsaarivõimudele kirjutati Hermannist irooniliselt: „Paistab 
vaevalt võimalik olevat tema mitmekülgsust õieti iseloomustada. Dr. K. 
A. Hermann on ühes isikus luuletaja, helilooja, lehe väljaandja, trükkija, 
raamatukaupmees, kontserdijuhataja ja oma laulude arvustaja; ta seadis enese 
läinud aastal oma lehes Bachist ja Beethovenist kõrgemale …”

Kirjastus Varrak 
168 lk, kõva köide, 143 × 210 mm
KOOD 57330

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tõnis Värnik 
280 lk, kõva köide 
145 × 215 mm
KOOD 57507

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
30.90

KLUBIHIND

22.90

TAVAHIND 
28.90
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ILUKIRJANDUS

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

ALKEEMIK
Paulo Coelho
Brasiilia kirjaniku Paulo Coelho kuulsaim romaan „Alkeemik” on sümbolistlik 
muinasjutt sellest, kuidas kuulata oma südame häält. Hämmastavalt lihtsa ja 
elutarga jutustuse peategelaseks on Andaluusia karjuspoiss Santiago, kes rändab 
kodumaalt Hispaaniast kaugele Egiptuse kõrbesse, et leida üles imeline aare, 
mida ta unes nägi. Teel kohtub ta mustlasnaisega, mehega, kes nimetab ennast 
kuningaks, kristallikaupmehega ja oma õpetaja alkeemikuga. Igaüks aitab karjust 
tema teel edasi, ent keegi peale alkeemiku ei tea, millist aaret Santiago otsima 
peaks ja kas tal see ka leida õnnestub. Teekond, mis sai ette võetud selleks, et 
üles leida varandus, kujuneb hoopis eneseleidmise retkeks, mille käigus Santiago 
avastab iseendas peidus olevad rikkused.

PAULO COELHO (snd 1947) on maailma üks menukamaid autoreid. Tema teoseid on 
tõlgitud 88 keelde ja neid on müüdud üle 320 miljoni eksemplari enam kui 170 riigis. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anneli Tuulik 
176 lk, pehme köide, 140 × 210 mm
KOOD 57514

KADUNUD TÜTAR
Elena Ferrante
„Kadunud tütre” peategelane on keskealine lahutatud naine Leda, ülikooli õppejõud, 
kes pärast pikki aastaid lastele pühendumist leiab end üksi ja vabana, sest täiskasvanud 
tütred on kolinud isa juurde Kanadasse. Ta otsustab minna mere äärde puhkama. 
Esimest korda ei ole tal mitte kellegi ees mingeid kohustusi, ta ei pea kellegi teise eest 
vastutama ega hoolt kandma. Romaan kirjeldab värvikalt suvist rannamelu ja inimesi. 
Peagi jääb Ledale silma noor ema Nina, kes mängib andunult oma väikese tütrega. Naiste 
vahel tekib sümpaatia ja mõistmine, kuid see lööb kõikuma, kui Nina laps kaotab rannas 
oma lemmiknuku ega suuda sellest kuidagi üle saada. Nagu paljudes teistes Ferrante 
romaanides, lahatakse ka siin iseäranis emade ja tütarde vahelisi rohkem või vähem sassis 
suhteid. Elena Ferrante sai ülemaailmselt tuntuks oma Napoli-ainelise tetraloogiaga, mille 
alusel valmis suurepärane teleseriaal. Ka käesolevast raamatust on tehtud juba palju 
kiitust pälvinud film, sedapuhku mitte itaallaste, vaid brittide poolt,  
peaosas Olivia Colman. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Tiina Randviir 
152 lk, kõva köide, 130 × 200 mm
KOOD 57477

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
23.90

KULDNE KROON* 
Viivi Luik
Raamatu pealkiri pärineb  
Andres Ehinilt, kes ütles: „Kui 60. 
aastates üldse midagi kuldset 
oli, siis oli see kroon põlatud 
poeedi peas”, pidades silmas 
Artur Alliksaart. Raamat on 
inimestest, kellega Viivi Luik on 
oma eluteel kohtunud ja kes 
on jäänud tema mällu just nii ja 
mitte teisiti. Autor on määratle-
nud neid suuresti varem ilmu-
mata tekste kui portreemaale 
maagilise realismi žanris.

Kirjastus EKSA 
295 lk, kõva köide 
134 × 206 mm
KOOD 677421

LAULUD 
LAULDAMATUST*
Artur Alliksaar
See on Artur Alliksaare luule 
mahukas, põhjaliku saate-
sõnaga varustatud valikkogu. 
Koostaja Margit Mõistliku 
sõnul püüab kogumik „ühen-
dada Alliksaare luule tema 
eluga, sest lõpuks luuletab iga 
luuletaja oma elulugu, Allik-
saare puhul ei saa aga elust 
väljaspool luulet üldse kõne-
leda. Ta oli tõeline ärklitoa ja 
katusekambrite poeet – kui 
teised elasid ja luuletasid ka, 
siis tema elas läbi oma luule”.

Kirjastus Tänapäev 
352 lk, kõva köide 
165 × 215 mm
KOOD 854608

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
28.90

KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90
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ILUKIRJANDUS

ÜHE MÕRVARI MÄLESTUSEKS
Johannes Selåker, Pascal Engman
1994. aasta kuum suvi Rootsis. Mattias Flink paneb Falunis toime massimõrva, kuid selle 
varjus leiab aset veel üks mõrv. Leitakse surnuks kägistatud naine ning ajapikku selgub, 
et ta on vaid üks paljudest ohvritest, kes on samal moel tapetud. Mõrvari otsimine saab 
hiljuti kodumaale naasnud ÜRO sõduri ja politseiniku Tomas Wolfi ülesandeks. Abiks on 
talle Vera Berg – mitte just ontliku ellusuhtumisega ajalehereporter, kes põgeneb oma 
endise elukaaslase ja tolle motojõugu eest. Peamiseks kahtlusaluseks saab filmistaar ja 
alkohoolik Micael Bratt, kuid nii Vera kui ka Tomas kahtlustavad, et süüdlase võib leida 
uurijatele märksa lähemalt. „Ühe mõrvari mälestuseks” on Pascal Engmani ja Johannes 
Selåkeri uue krimisarja esimene osa.
 „Ühe mõrvari mälestuseks” on pingeline kriminaalromaan, mille kaks väga 
huvitavat peategelast loovad Rootsist mõtlemapaneva pildi. Üks paremini kirjutatud 
krimiromaane, mida ma lugenud olen. – John Häggblom, Forum

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadi-Riin Haasma 
568 lk, pehme köide, 145 × 200 mm
KOOD 57385

TOPELTMÕRV PAUNVERES
Rauno Võsaste
1997. aasta esimestel päevadel leitakse Palamuse lähedalt talumajast kahe vanuri 
vägivallatunnustega surnukehad. Esmapilgul ei näi tapetute majanduslik seisund 
ega ükski muu asjaolu andvat põhjust raske kuriteo toimepanemiseks. Öine tuisk 
on hävitanud kõik võimalikud jäljed. Topeltmõrva avastamisega peavad hakkama 
saama Jõgeva politseiprefektuuri kriminaalpolitseinikud. Töötingimused ja 
eluolu 90-ndatel võivad tänasega võrreldes tunduda muinasjutu või vähemalt 
uskumatuna. Oskuste ja vahendite puudumine kompenseeriti töötahte ja 
uljusega. Väljamõeldud tegelaste ja kohandatud sündmustega romaani idee 
pärineb tõsielust. Raamatu autor töötas Jõgeva kriminaalpolitseis ja seepärast 
võib raamatust leida tegelike sündmustega sarnaseid jooni. Kui kasutada 
kujutlusvõimet, võivad ka tegelased tahes-tahtmata kedagi meenutada.  
Kuriteo pingelisele avastamiskäigule pakuvad vaheldust värvikad 
olustikukirjeldused ja lõbusad lood elust enesest.

Kirjastus Varrak 
240 lk, pehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 57378

KLUBIHIND

24.90

TAVAHIND 
30.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

LÕVIDE TALV
Floriote perekonna saaga 2
Stefania Auci
Floriod, Sitsiilia lõvid, on võitnud. Möödas on Palermo kesklinnas asuva tillukese 
vürtspoe aromateria ajad, minevikuks on saanud Paolo ja Ignazio, kes saabusid 
siia linna, põgenemaks viletsuse eest, ainsaks rikkuseks tahtejõud. Nüüd kuuluvad 
Floriotele paleed ja vabrikud, laevad ja tuunipüügikompleksid, siid ja juveelid. Nüüd 
imetleb, austab ja kardab neid kogu linn.
 Ingazio poeg Ignazziddu, kes kahekümneselt pärib kõik, mis isa on üles ehitanud, 
tunneb hirmu. Ta ei taha olla oma nime ori ega ohverdada end perekonna altaril. 
Näiliselt väga erineva ja teineteisest kauge isa ja poja kõrval seisavad kaks erakordset 
ja samuti teineteisest erinevat naist: Ignazio abikaasa Giovanna, kirglik ja kange naine, 
ning Ignazziddu abikaasa, kaunis ja särav Franca. Tänu neile mõistab lugeja, miks püsib 
Floriote mälestus elavana veel pärast paljusid aastaid, pannes põksuma kogu linna ja 
terve saare südamed. Floriod on unikaalsed ja unustamatud.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Cathy Laanela 
720 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari: Varraku ajaviiteromaan
KOOD 57309

KLUBIHIND

29.90

TAVAHIND 
36.90
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LASTELE JA NOORTELE

OODATES NORRA KUNINGAT
Laura Evisalu
„Oodates Norra kuningat” jälgib teismelise Hele kujunemist nelja aasta jooksul. 
Tüdruku suurim vaenlane on ta enese sisemine ebakindlus: ta on veendunud, et ei 
oska kedagi enda elus hoida ning pole tegelikult väga hea inimene. Kuna vajalikku 
tuge ei paku ka tema perekond, kus keskendutakse fassaadi näitamisele, usub Hele, 
et ainus väljapääs on luua oma turvaline maailm koos poiss-sõbra Ivoga. Sügavatest 
tunnetest hoolimata on noored aga väga erinevad. Poisi iseseisev maailm kõigi selle 
pidutsemiste ja autodega põrkub tihti järsult raamatulembelise tüdruku omaga, keda 
piirab range nõue alati õigel ajal koju jõuda.
 Oskamatus oma vajaduste eest seista mõjutab oluliselt kõiki Hele suhteid – 
ta aina ootab vabanemist ja õigemaid inimesi enda ellu. Kuid õpib aegamisi ka 
oma analüütilist ja kriitilist mõistust usaldama ning hakkab otsima vastuseid teda 
painavatele küsimustele. Kui leplikud peaksime suhetes olema? Miks tahame just 
neid, kes meile tähelepanu ei pööra? Kuidas rääkida oma poisiga armukadedusest, 
ebakindlusest või soovimatusest temaga magada?

Kirjastus Varrak 
368 lk, pehme köide, 130 × 200 mm
KOOD 57361

MIDA TAEVAS VÕIB 
MEILE RÄÄKIDA
Teaduslugusid lastele
Gertrude Kiel
Ema on kursusel. Isa tööreisil. Kaheksa-aastane 
William peab seepärast jääma nädalaks tädi 
Gunvori hoolde. Ta ei tunne tädi kuigi hästi, 
aga ta teab, et tädile ei meeldi lapsed (ega vist 
inimesed ülepea). Ja ta peab olema seal TERVE 
nädala – see tõotab küll tulla kõige hullem nädal 
Williami elus. Aga lugu ei lähe üldsegi nii, sest tädi 
Gunvor mõistab nii mõndagi teadusest! Williami 
uudishimu saab äratust ja nädal möödub kuulates 
imetabaseid lugusid planeetidest ja tähtedest, 
teadlastest ja teleskoopidest, viivitavast valgusest 
ja kukkuvatest õuntest.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Eva Velsker 
256 lk, kõva köide, 170× 224  mm
KOOD 57347

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90

VEEALUNE MÕISTATUS
Clue 3
Jørn Lier Horst
Paadisadam kihab inimestest ja kaameratest, sest koha on sisse võtnud 
filmimeeskond. Tasapisi ilmneb, et nii mõnigi pansionaadi Pärl elanik varjab oma 
tegelikku palet ja mitte igaüks ei soovi kaamerasilma ette jääda. Ka merepõhi 
peidab endas saladusi. Sügavusest kerkib pinnale saabas, mille sees on inimese jala 
jäänused. Kas filmivõtted ja vee all peidus olev saladus on omavahel seotud?

JØRN LIER HORST on endine kriminaalpolitseinik ja Norra tunnustatumaid 
krimikirjanikke. „Veealune mõistatus” on kolmas raamat noortele lugejatele 
mõeldud krimisarjast „CLUE”. Eesti keeles on ilmunud ka eelmised osad  
„Salamandri mõistatus” ja „Kuldse kella mõistatus”.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Brita Kaasik 
144 lk, pehme köide, 148 × 205 mm
KOOD 57200

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
17.90

c
c

c a

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
24.90
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LASTELE

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

KITSETALL, KES OSKAS 
LUGEDA KÜMNENI
Alf Prøysen
Väike kitsetall on numbrid 
selgeks õppinud ja asub loen-
dama loomi, keda oma teel 
kohtab. Numbrite lugemine 
tekitab omajagu tülinat ja 
segadust, kuid peagi selgub, et 
numbrite tundmisest võib ka 
kasu olla.
 Norra armastatud laste-
kirjaniku Alf Prøyseni nutika 
kitsetallega on lapsed juba 
mitmeid põlvi õppinud numb-
reid lugema. Nüüd Hans Jørgen 
Sandnesi vaimustavate pilti-
dega uues kuues.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kai-Mai Aja 
32 lk, kõva köide 
210×215 mm
KOOD 55572

SOOKOLL JA 
SISALIK*
Aino Pervik
Ühes tavalises soos elab soo-
koll, heasüdamlik mehike, 
kes oma äratundmise järgi 
meeleldi ka loomade elu kor-
raldaks. Ühel päeval tabab 
sookolli õnnetus, ta kaotab 
mälu ning unustab kodu ja 
sõbrad. Mehike muutub jär-
jest töntsimaks ja kurjemaks, 
unustades igatsuse ilu ja 
headuse järele. Kas teised 
sooelanikud – rästik, konn, 
rabakukk ja sookurg – oska-
vad teda aidata?
Pildid joonistanud Piret 
Raud.

Kirjastus Tänapäev 
144 lk, kõva köide 
173 × 215 mm
KOOD 173695

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
14.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90

SILD
Eva Lindström

Siga sõidab autoga läbi metsa. Tal on kiire ja eespool tuleb ületada sild. 
Järsku ilmub tema teele hunt. „Stopp! Sild on suletud!” teatab hunt. Silla 
parandamine võtab aega ja hunt kutsub teelise seniks enda poole külla. See 
ettepanek ei tundu aga just eriti ahvatlev: kaval läige kriimsilma silmades ja järsk 
kõnetoon muudavad olukorra ärevaks. Mis saab edasi? Lõbusalt absurdne ja 
südantsoojendav lugu, mis toob muige ka lapsevanema suule.

*

EVA LINDSTRÖM (snd 1952) on tunnustatud Rootsi illustraator ja kirjanik.  
Ta on avaldanud üle 35 raamatu, lisaks illustreerinud mitmeid teiste autorite 
teoseid. Tema lood ühendavad sageli argipäevaseid toimetusi  
eksistentsiaalsete küsimustega.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Maarja Aaloe 
32 lk, kõva köide, 225 × 250 mm
KOOD 56715

LEO JA 
HAMBAUSS
Johanna-Iisebel Järvelill
Lasteaias ütleb Saara Leole, et kui 
süüa palju kommi, tulevad suhu elama 
hambaussid. Leo on segaduses, sest ta 
ei tea, millised need hambaussid on. 
Mis siis saab, kui tema suus juba elabki 
mõni hambauss?
 Õpetlik lugu, mis pöörab lõbusal 
viisil laste tähelepanu hammaste 
hügieenile. Pildid joonistanud Kristina 
Tort.

Kirjastus Varrak 
32 lk, kõva köide 
205 × 235 mm
KOOD 57354

KLUBIHIND

12.90

TAVAHIND 
15.90

Leol on suus piimahambad. Õnneks ei ole need piimast 
tehtud, muidu oleks ikka väga halb lugu, kui võib kogemata 
hambad piima pähe ära juua. Enne kooliminekut hakkavad 
piimahambad loksuma, tulevad suust ära ja nende asemele 
kasvavad jäävhambad. 

KLUBIHIND

13.90

TAVAHIND 
17.90



12 SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

MITMESUGUST

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

MINA, MARIAH CAREY
Mariah Carey,  
Michaela Angela Davis

Ülemaailmne ikoon, paljude 
auhindadega pärjatud laulja, 
laulukirjutaja, produtsent, 
näitlejanna, ema, tütar, õde, 
jutuvestja ja artist räägib raa-
matus „Mina, Mariah Carey” 
ilustamata oma elu loo. Siin 
on võimalus tutvuda tege-
liku naisega diiva fassaadi 
taga. Lisaks on see ka lihtsalt 
väga põnev lugu naisest, kes 
on suutnud oma elu eba-
kõlalistest elementidest luua 
harmoonia.

Kirjastus Tänapäev 
Tõlkinud Liina Tordik-Karp 
434 lk, kõva köide 
134 × 215 mm
KOOD 173640

UNETUSEST UNENI
Brandon R. Peters

Viimastele uneuuringutele ja 
dr Petersi laialdastele kliini-
listele kogemustele tuginev 
kuuenädalane kognitiiv-käitu-
musliku teraapia programm 
õpetab tundma une olemust 
ja unetuse vallandajaid. Selle 
praktilise tööraamatu nutikate 
küsimuste ja põhjalike harju-
tuste abil õpite kujundama pü-
sivaid tervislikke uneharjumusi 
ning saavutatut kindla plaani 
abil kinnistama.
     Brandon Peters on neuro-
loog ja unearst.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
Tõlkinud Pirkko Põdra 
168 lk, pehme köide 
140 × 210 mm
KOOD 715550

NOSTRADAMUSE 
TULEVIKUENNUSTUSTE 
TÄIELIK KOGU
Mario Reading

Nostradamuse kirja pandud 
ennustused on inimkonna aja-
loos täpseimad ja tuntuimad. 
Neid on aastasadade jooksul 
aina uuesti tõlgendatud ja 
trükitud. Ta jagas ennustused 
sadakondadeks ning raamatu 
autor tõlgendab sadakondade 
omavahelisi suhteid. Nostra-
damus on üllatava täpsusega 
kirjeldanud 2001. aasta sep-
tembris toimunud New Yorgi 
kaksiktornide kokkuvarisemist, 
2008. aasta finantskriisi ja 
kuninganna Elizabeth II surma 
2022. aastal.

Kirjastus Pegasus 
Tõlkinud Mare Tammark 
360 lk, pehme köide 
140 × 208 mm
KOOD 164266

TOIT. MIDA JA KUIDAS 
SÜÜA?
Mai Maser

Raamatust leiab ülevaate 
teaduspõhistest toidu-
valikutest ja erinevate toitude 
kombineerimise vajadusest igal 
söögikorral, eriti aga päeva ja 
nädala jooksul. Ainult selliselt 
on võimalik toiduga saada kõiki 
eluks vajalikke valke-rasvu-
süsivesikuid ja mikrotoitaineid, 
kuna need on taimsetes 
ja loomsetes toiduainetes 
olemas, aga eri kogustes ja 
vahekordades. Mai Maser on 
arst, toitumisteadlane ja Tartu 
Ülikooli emeriitdotsent.

Kirjastus Ühinenud Ajakirjad 
256 lk, pehme köide 
165 × 220 mm
KOOD 715468

KLUBIHIND

17.90

TAVAHIND 
20.90

KLUBIHIND

25.90

TAVAHIND 
29.90 KLUBIHIND

18.90

TAVAHIND 
21.90

KLUBIHIND

20.90

TAVAHIND 
23.90

KRIIS - MIS SIIS?!
Peaasi.ee autorite 
ühislooming
Raamat annab vastuseid 
noorte inimeste küsimustele, 
kuidas isiklikus elus toimu-
vate kriiside ja vaimse tervise 
väljakutsetega toime tulla. 
Viimased aastad on näidanud, 
et kriisid on elu osa. Olgu need 
siis suured ülemaailmsed või 
väga isiklikud vaimse tervise 
väljakutsed. Mis siis, kui kriis 
ongi osa meie elust? Pole hullu, 
meil on võimalik õppida nii 
enda kui teiste kogemustest 
ning sellega hakkama saada. 

Kirjastus Pilgrim 
97 lk, pehme köide 
140 × 200 mm
KOOD 680339

KIRJAVAHETUS  
2007-2021
Jaan Kaplinski, Kadri Kõusaar
Jaan Kaplinski ja Kadri Kõusaar 
pidasid kirjavahetust 2007–2021. 
See on midagi enamat kui 
lihtsalt kultuurilooliselt põnev 
materjal. Jaan ja Kadri olid 
lähedased sõbrad, keda sidusid 
hingesugulus ja ühised huvid, 
hoolimata 40-aastasest vanuse-
vahest ning täiesti erinevast 
taustast.
 Poliitikas võime teha komp-
romisse. Loodusega kompro-
misse teha ei saa. Nii lihtne see 
tõekene ongi.
Jaan Kadrile, detsembris 2009

Kirjastus Hea Lugu 
304 lk, pehme köide 
145 × 210 mm
KOOD 6702734

KLUBIHIND

16.90

TAVAHIND 
19.90

KLUBIHIND

19.90

TAVAHIND 
22.90



13SUUR EESTI RAAMATUKLUBI

HEA TUJU ERIPAKKUMINE
ARMAS APTEEK, AITA  
EHK SEE LUSTLIK LADINA KÖÖK
Humoristlik sissevaade apteekrite argipäeva

Ain Raal, Marju Kõivupuu, Nele Helstein-Mau
Nende kaante vahele on kogutud anekdoodid ja rohkem või vähem värvikas 
keelekasutuses kõikvõimalikud lustakad lood ja ütlused, mis on läbi aegade 
sündinud apteegis ja apteekritega ning seoses apteegist pakutavaga.  
Teadu poolest on hea nali parim ja tervisesõbralikum tasuta ravim!  
Üks annus apteegihuumorit päevas pikendab  
teie tervena elatud aastaid.

Kirjastus Varrak 
352 lk, kõva köide, 160 × 180 mm
KOOD 53226

MEES NIMEGA OVE
Fredrik Backman
Ove on 59-aastane mees. Ta 
sõidab Saabiga. Inimesed 
peavad teda kurjaks, sest ta ei 
käi kogu aeg ringi, suu kõrvuni, 
tal on raudsed põhimõtted 
ja ta sekkub alati, kui näeb 
kusagil korralagedust. Toriseva 
pedandi okkalise koore all pei-
tub sügav kurbus ja elutüdimus. 
Ove valmistub eluga lõpparvet 
tegema, aga iroonilisel saatusel 
on teised plaanid. Alguse saab 
naljakas ja südamlik lugu.

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

KOOD 55497

KUMMALISED 
SÕNUMID
C.K. McDonnell
Hannah on otsustanud oma 
senisele elule selja pöörata. 
Põletanud – loomulikult täiesti 
kogemata – maha enda ja 
oma truudusetu abikaasa 
maja, asub ta otsima oma 
elu esimest töökohta. Pärast 
sündmusterohket tööinterv-
juud, mis lõpeb sõna otseses 
mõttes pauguga, alustab ta 
tööd Kummalistes Sõnumites, 
ajalehes, mille eesmärgiks on 
teatada iseäralikust ja imeli-
sest kõikjalt maailmast. 

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Allan Eichenbaum 
376 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 53059

MÄLESTUSED
Andrus Kivirähk
Kui loomad ja asjad saaksid 
inimkeeli kõnelda, siis millest 
nad räägiksid, millest mõtteid 
mõlgutaksid? Millest näi-
teks unistab hüppenöör? Või 
armunud orav? Või kaotatud 
kõrvarõngas? Mida oskaks 
meile pajatada muuseumis 
oma uue kodu leidnud Paul 
Pinna taskukell? Või Georg Otsa 
fotoaparaat? Enamik raamatu 
100 lühiloost on fantaasiakülla-
sed ja lustlikud, kuid seejuures 
mõtlemapanevad.

Kirjastus Varrak 
216 lk, kõva köide, 160 × 230 mm
KOOD 52885

KEEMIATUNNID
Bonnie Garmus
1960-ndate Californiasse asetuv 
„Keemiatunnid” on geniaalne, 
omapärane ja meeliülendav lugu 
naisteadlasest, kelle karjääri 
lükkab rööbastelt välja uskumus, 
et naise koht on kodus. Olude 
sunnil saab temast seejärel 
Ameerika armastatuima kokan-
dussaate saatejuht. Ülimalt vai-
mukas, terane ning vaimustavate 
tegelaskujudega „Keemiatunnid” 
on originaalne ja värvikas lugu.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kristina Uluots 
408 lk, kõva köide, 145 × 503 mm

KOOD 54582

RAAMAT, MIS EI 
TAHTNUD, ET TEDA 
LOETAKS
David Sundin
Et see raamat ei taha mingil 
juhul, et teda loetaks, püüab 
ta igal võimalusel lugemisest 
kõrvale hiilida: tähed kaovad, 
kaaned üritavad sulguda, 
raamat proovib sulle igasugu 
vempe visata, et sa tema 
lugemise lõpetaks. Lõbus 
lasteraamat pakub lustakat 
lugemiselamust väikestele 
ja paneb proovile ka suurte 
ettelugejate fantaasia

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kadri Papp  
40 lk, kõva köide, 195 × 240 mm 
KOOD 51871

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
25.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
21.90

ONU MORITZA 
SÕNARAAMAT
David Vseviov
Raamatut võib nimetada ilukirjan-
duslik-dokumentaalseks fiktsioo-
niks, milles segunevad reaalsus 
ja väljamõeldis. Tegemist on 
David Vseviovi perekonnasõbra 
„onu Moritza” koostatud ning 
juhuslikult ja tagantjärele autori 
kätte sattunud niinimetatud 
sõnaraamatuga, mille eesmärgiks 
oli jagada Davidile õpetussõnu ja 
tegutsemisjuhendeid tulevikuks. 
Millistest valikutest „onu Moritz” 
seejuures lähtus, on raske öelda.

Kirjastus Varrak 
256 lk, kõva köide, 145 × 203 mm
KOOD 52977

KLUBIHIND

11.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
27.90

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
16.90

Vaata videot  
https://tinyurl.com/varrak-video

46

Imigran (migreeni ravim) – immigrant, immigrantide tablett

Immunace – immuno vitamiinid kandiline karp 

Imodium (kõhulahtisuse ravim) – imonium, imoobium, indopamid, joodium 

Imovane (unerohi) – emembrem, omovan 

Ingakaruf nohupulk – inkaka 

Intiimpesugeel teepuuõliga – intiimpesugeel rohelise teega, intiimpesugeel 
õlipuuga 

Isla-Mint imemistabletid (sisaldavad islandi käokõrva, rahvapäraselt islandi 
samblikku) – sambla tabletid, itse tabletid kurgule, mentooliga 

Isla-Moos tabletid – Islandi moos, islamel moosiga, islami moos

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
23.90
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RAAMATUKLUBI RISTSÕNA

1. Kitsamalt erialalt on aprilli 
klubiraamatu autor doktor Puis ... .

2. Oma raamatus „Mida taevas võib 
meile rääkida” pajatab Gertrude 
Kiel lastele ... .

3. Paulo Coelho kuulsaima romaani 
peategelane.

4. Viivi Luige uusim teos.
5. Eripakkumises olev populaarne 

käsitööraamat „Lõngast ... ”
6. Autor, kelle kriminaalromaani 

tegevus toimub 90-ndate Eestis.
7. Floriote perekonna saaga 2. osa.
8. Briti kirjanik ja ajaloolane, kes 

on mitmes teoses käsitlenud 
Venemaa ajalugu ja Romanoveid. 

9. Eesti autor, kellelt on ilmunud uus 
noorteromaan.

10. Tavatult mitmekülgne mees, kellest 
Mart Laar on raamatu kirjutanud.

11. Ülipopulaarse Napoli-ainelise sarja 
autori Elena Ferrante uus romaan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 22. aprilliks 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.  

ERIPAKKUMINE

KODUNE PAIK
Rosamunde Pilcher
See on paeluv kogumik 
varem raamatu vormis 
avaldamata lühijutte. 
Üleilmset menu saavuta-
nud lembe kirjanik kirjeldab 
suure südamesoojusega 
oma kange lannade seiklusi 
romantikarindel, vürtsiks 
kaunid looduskirjeldused, 
mis viivad lugeja kaugetele 
radadele.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Kahk 
304 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 53752

HOOLIVUSE KEEL
Ühe meditsiiniõe lugu
Christie Watson
Autobiograafiline raamat, 
mis juhatab lugejat inimese 
sünnist surmani ning 
erakorralise meditsiini 
osakonnast morgi, on 
muljetavaldav sissevaade 
meditsiiniõe hoolivusest, 
kaastundest ja headusest 
kantud elukutsesse ning 
selle telgitagustesse.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Kalle Klein 
280 lk, pehme köide 
130 × 200 mm

KOOD 46709

KLUBIHIND

5.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

6.90

TAVAHIND 
24.90

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
23.90

KLUBIHIND

9.90

TAVAHIND 
24.90

MILENA JA  
ARMASTUSE KIRJAD
Kafka on tema elu, 
kirjutamine ta kirg
Stefanie Schuster
Praha, 1916. Noor Milena on 
iseteadlik ja seiklushimuline 
tüdruk. Ta kohtab salapärast 
autorit Franz Kafkat, ent peab 
abielluma ja ära kolima. Ometi 
kirjutab ta Kafkale, et paluda 
talt luba mõnd tema teksti 
tšehhi keelde tõlkida …

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Anne Arold 
280 lk, kõva köide, 145 × 203 mm 
Sari: Varraku ajaviiteromaan

KOOD 53714

KESKÖÖ 
RAAMATUKOGU
Matt Haig
Elu ja surma vahel on raamatu-
kogu. Iga raamat annab 
võimaluse proovida mingit teist 
elu, mida oleksid võinud elada. 
Näha, kuidas läinuksid asjad 
siis, kui oleksid langetanud 
teistsugused otsused … Kas 
teeksid midagi teisiti, kui 
jõuaksid kohani, mida oled 
kahetsenud?

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

KOOD 51796
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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. aprill

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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ERIPAKKUMINE
Pakkumine 
kehtib, kuni 
raamatuid jätkub!  
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KASSIDE  
VARJATUD ELU
Vicky Halls
Autor vaatleb iga tahku kas-
side elus, alates kassipoegade 
mängudest ja lõpetades kasside 
omavaheliste suhetega, räägib 
sellestki, kuhu nad suunduvad 
hämaruse saabudes ja millega 
tegelevad. Fotod, tõsielust 
pärit lood ja autori humoorikas 
jutustamisstiil aitavad mõista 
kasside maailma ning annavad 
ühtlasi väärt praktilist nõu igale 
kassi pidajale.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Helje Heinoja 
208 lk, kõva köide 
170 × 240 mm
KOOD 36441

KLUBIHIND

7.90

TAVAHIND 
18.90

PUUDE JA PÕÕSASTE 
VORMILÕIKUS
Heinrich Beltz
Selles raamatus on nii üldisi 
teadmisi vormpuude kujunda-
mise ja hooldamise kohta kui ka 
praktilisi näpunäiteid väiksemate 
puude-põõsaste lõikamiseks 
koduaias. Tutvustatakse puude- 
põõsaste kasvuviise, lõikamise 
põhireegleid, töövahendeid. 
Lisatud on ka aednik Mati Laane 
soovitused, millised taimed sobik-
sid põhjamaistes oludes topiaar-
lõikuse materjaliks.

Kirjastus Varrak 
Tõlkinud Monika Reedik 
128 lk, poolpehme köide 
130 × 200 mm
KOOD 30463

KLUBIHIND

4.90

TAVAHIND 
15.90

Kirjastus Varrak 
240 lk, kõva köide 
168×240 mm
KOOD 42350

KLUBIHIND

8.90

TAVAHIND 
19.90

LÕNGAST LOOMINE
Kudumeid ja heegeldisi
Piret Lilleste
Raamat on pühendatud kõigile käsitööarmastajatele, 
kellele meeldib oma kätega ilu luua. Siin on rohkelt suviseid 
heegeldatud peakatteid ja esemeid kodu kaunistamiseks. 
Külmemaks ajaks on valik kootud mütse, salle, sokke, sääriseid, 
samuti kampsuneid ja kindaid. Käsitöösõber leiab siit igasse 
aastaaega midagi, mille kallal rahulikel hetkedel nokitseda.


