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KÄTTETOIMETAMINE
1. SmartPOSTi pakiautomaat.Teenuse hind 2,99 €
Pärast raha laekumist saadame paki teie poolt valitud pakiautomaati.
Kui pakk on kohal, saate uksekoodi SMS-teatega.
Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva.
2. Omniva pakiautomaat. Teenuse hind 2,99 €
Pärast raha laekumist saadame paki teie poolt valitud pakiautomaati.
Kui pakk on kohal, saate uksekoodi SMS-teatega.
Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva.
3. DPD pakiautomaat. Teenuse hind 2,99 €
Pärast raha laekumist saadame paki teie poolt valitud pakiautomaati.
Kui pakk on kohal, saate uksekoodi SMS-teatega.
Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva.

4. Postkontor. Teenuse hind 3,99 €
Pärast raha laekumist saadame paki teie valitud postkontorisse. Kui pakk on kohal, saate SMS-teate postiasutuse asukoha, lahtioleku aja, kontakti ja paki hoiutähtaja kohta.
5. Kuller. Teenuse hind 4,99 €
Pärast tasutud arve laekumist saadame raamatud
teiega kokkulepitud aadressil.
6. Postkontor lunamaksega. Teenuse hind 5,99 €
Tasute paki kättesaamisel postiasutuses.

Tekkinud küsimustele vastame telefonitsi
E–N kella 9.00–15.00.
Infotelefon 53 924 601
e-post rkaup@ersen.ee
Interneti-aadress www.ersen.ee
Väljaandja Bestkaup OÜ
Registreerimisnumber 10649322
Postiaadress Tartu mnt 84A, 10112 Tallinn

NB! Vahetame ainult polügraafilise defektiga raamatuid, väljavahetamisel tekkinud postikulud jäävad meie kanda.
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Helen Dickson

Abielu lapse pärast
Salaja sündinud laps
245-D04394821
Avalikuks saanud armastus...
pk, 125x195 mm, 248 lk
Pärast kireööd läheb Melissa Frobisher
häbistatuna koju tagasi. Ta ei looda oma lapse isaga uuesti kohtuda. Siis
järsku ilmub lord Laurence Maxwell taas välja. Ta on sama ohtlikult
kütkestav kui varem ja on otsustanud, et nad peavad oma lapse pärast
abielluma! Kas Melissast on rumal tahta, et Laurence abielluks temaga
tema enda pärast? Aga kuna kaalul on tema lapse maine ja tulevik, pole
tal ju valikut!?

kliki
siia

uus
uus
17,50
16,40

Elizabeth Beacon

Elumehest päästja

18,25

245-D02392821
pk, 125x195 mm, 264 lk
Naine ei saa kedagi usaldada.
Ent ellujäämiseks peab ta usaldama seda meest!
Kui lesk Hetta Champion ja tema väike poeg satuvad ohtu Hetta isa töö tõttu, milleks
on mõrvari jälitamine, on aristokraat Magnus Haile sunnitud neid aitama. Hetta õnnetu
abielu on pannud ta inimesi kahtlustama, sama tunneb Magnuski, ent nende seikluse
ajal Inglismaa kaunil lõunarannikul tunneb naine, kuidas ettevaatus hakkab taanduma. Kas ta saaks pakkuda Magnusele perekonda, mida mees kaua aega võimatuks
pidas?

Louise Allen

Tuhkatriinust krahvinnaks
18,75

245-D03378020
pk, 125x195 mm, 296 lk

Salapärase krahvi kosjad
Lihtne ja lombakas Ellie Lytton ei ole abielu väärt. Ta on täiesti rahul poolvenna
majapidajaks olemisega, kuni saabub võimukas Hainfordi krahv vapustava uudisega:
ta kasuvend on tapetud!
Ellie usub, et tema kitsikuses on süüdi krahv ning tolle kohus on saata teda tema uude
koju. Kuid peagi võitleb Blake oma vaidlushimulise kaaslanna soovimatu köitvusega… Ja kui too kaitset vajab, otsustab mees kanda tema eest hoolt, tehes Elliest
krahvinna.
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betty neels

BETTY NEELS
Kaks mälestusväärset nädalat
245-D04395321
Usk, lootus – ja armastus!
pk, 125x195 mm, 216 lk
Charityga ei juhtunud kunagi midagi
põnevat. Töö haigla sekretärina oli mõnevõrra närvesööv, aga tavaline.
Isegi mees, keda kõik ta tulevaseks abikaasaks pidasid, oli turvaline,
usaldusväärne ja igav. Elul oli kindlasti midagi rohkemat pakkuda.
Niisiis, kui professor Jake Wyllie-Lyon kutsus teda enda juurde tööle, ei
kõhelnud Charity seda pakkumist vastu võtmast. Sellisest tööst oli ta alati
unistanud – ja Jake’ist samuti! Aga seal Charity probleemid alles algasid...

uus
15,75
16,40

Betty Neels
Tulbid Augustale
16,25

245-D02393421
pk, 125x195 mm, 232 lk

Võluvad õnneotsingud
See Constantijn van Lindemann võib Augusta lihtsalt hulluks ajada!
Kuhu Augusta ka ei läheks, mees on alati kohal – kutsub ta välja, teeb talle
komplimente, saadab tohutuid tulbikimpe, vahel isegi suudleb.
Augusta peab tunnistama, et see meeldib talle, eriti need suudlused. Aga kui ta
avastab, et Constantijni elus mängib olulist rolli glamuurne Susan, siis kuidas saaks ta
enam meest tõsiselt võtta.

Betty Neels
Südasuvine täht
15,00

245-D09383820
pk, 125x195 mm, 224 lk

Nende armastus oli saatusest ette määratud…
Celine’i perekond oli pankrotiga silmitsi seistes sunnitud otsa otsaga kokkusaamiseks
oma kodust külalismaja tegema. Celine avastas, et tema uus elu on täis rasket tööd,
kuid pakub lisaks ka lusti ja rõõmu. Ja peagi kohtas tüdruk Nickyt, noormeest, kes näis
olevat temast tõsiselt sisse võetud – kui vaid Oliver, Nicky võimukas nõbu, lõpetaks
oma nina toppimise nende asjadesse. Aga kui Celine sai teada, et Nicky on abielus,
tundis ta Oliveri toetavast õlast üksnes rõõmu. Tänulikkus polnud küll päris see tunne,
mille poole Oliver püüdles, aga hakatuseks asi seegi.

barbara cartland
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Barbara Cartland
RAHA VÕI ARMASTUS

13,25

Sir Robin Dunstead naaseb pärast isa surma Indiast koju ning leiab, et talle kuulub nüüd
kaks esivanemate maja, mis on Inglismaa suurimad ja kus on võrratud kunstikogud, kuid
majad ja pildid on väga viletsas seisukorras. Õnnetuseks on Sir Robini isa mõlemast
majast maha müünud kõik, mida vähegi müüa andis, ja kõik, millel on vähegi väärtust, on
testamendi lisatingimustega jäetud Dunsteadide tulevastele põlvedele.
Robin on jäänud sissetulekuta ja talle saab selgeks, et raha ei jätku isegi toidu ostmiseks
endale ega õde Alenale. Nad on täiesti meeleheitel, kui Robinile äkki meenub üks
hulljulge sõber, kes oskab ideaalselt maale kopeerida...

ARMASTUSE PUU

13,75

245-D03375220 pk, 106x172 mm, 200 lk

„Mulle ei meeldi mõte papa juurest lahkuda, aga kasuema ei jäta mulle muud valikut.”
Kaunis Anthea Preston on pidanud elus palju võitlusi pidama. Kihlatu jätab ta maha ja siis
sureb armastatud ema ootamatusse haigusse.
Isa ei jää aga kauaks lesepõlve pidama. Anthea läheb oma suurele ringreisile ja kui ta koju
tagasi jõuab, selgub, et isa on uuesti abiellunud ning kasuema ei jõua ära oodata, et
panna Anthea mehele esimesele ettejuhtuvale rikkurile.
Siis aga annab juhuslik kohtumine noore ja isemeelse leedi Linette Hayworthiga Antheale
võimaluse sellest kohutavast olukorrast ja uuest elust põgeneda...

VAHETATUD SÜDAMED

13,75

245-D10386220 pk, 106x172 mm, 192 lk

Lord Linbury veetlev tütar Shenda jääb pärast isa surma maailma ihuüksi. Ta leiab isa kirja
sõbrale Wellingtoni hertsogile, milles palub tütre eest hoolitseda ja teda kaitsta.
Hertsog on pärast Waterloo lahingu võitmist Pariisis ja ärevil Shenda reisib sinna temaga
kohtuma. Hertsog taipab, et tal pole võimalik noort süütut neidu oma majja elama jätta.
Seepärast viib ta Shenda põetama üht noort ohvitseri, kes on Waterloo lahingus raskelt
vigastada saanud.
Kapten Ivan Worth, nagu ta end nimetab, on tegelikult Kenworthi markii. Nägusa välimuse
ja suure varanduse tõttu piiravad teda naised ning ta palub kuulsa kaunitari leedi Helen
Oswaldi kätt. Leedi Helen annab oma nõusoleku, ent kui üks hertsog samuti teda kosida
soovib, siis teatab leedi markiile, et on otsustanud hoopis tolle ettepaneku vastu võtta...

ÕNNETÄHT
13,25

245-D11386320 pk, 106x172 mm, 192 lk

245-D02375320 pk, 106x172 mm, 200 lk

Neisa Moore on vikaari kaunis tütar, kes elab koos isaga vaikselt ja eraldatult maal.
Tema nõbu Carol Waverton on elanud koos ilmatuma rikka isaga Ameerikas hoopis
teistsugust elu, ja kui Carol tuleb ballihooajaks Londonisse, siis ajavad teda taga
õnnekütid, keda huvitab üksnes tema raha.
Pettunud Carol veenab Neisat endaga kohti vahetama, kui Denholme’i markii Sheldon
teda koos mõne sõbrannaga nädalavahetuseks enda juurde peole kutsub, plaanides
külalisi ka hobuste takistussõiduga üllatada.
Neisa saabub Denholme Parki rikka pärijannana ja Carol vikaari tütrena...
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ajaviiteromaanid

sari „Kodulinna hurmurid”
NEW YORK TIMESI BESTSELLERITE AUTOR

SUSAN MALLERY
Hea abikaasamaterjal

uus
uus
16,40
18,25

245-B04395521
Kui kahe endise armastaja vahel sädemed
taas lendama hakkavad, võib süttinud kirg pk, 140x208 mm, 248 lk
8. raamat
liiga kuum olla, et sellele vastu panna.
Kari Asbury ei arvanud, et ta kunagi Texase väikelinna Possum
Landingisse tagasi pöördub. Kui ta kaheksa aasta eest kodulinnast New
Yorki kolis, mõtles ta ainult helgele tulevikule, mis teda ees ootas –
kindlasti mitte oma endisele poiss-sõbrale Gage’ile, kellele ta head
aegagi ei öelnud.
Gage Reynolds oli plaaninud keskkooli lõpupeo ajal Karit kosida. Selle asemel jätab eluarmastus ta sõna
lausumata maha. Šokeeritud, reedetud ja murtud südamega Gage annab endast parima, et Possum Landingis
uus elu rajada. Temast saab linnakese šerif. Ta on Kari peaaegu unustanud, kui naine naaseb linna vanaema
maja müüma ja pöörab kogu Gage’i elu taas täielikult pea peale.

SUSAN MALLERY

245-B02393721
7. raamat
pk, 140x208 mm, 288 lk
Armastuslugu, milles teeseldud abielu toob kaasa täiesti tõelised tunded
Hannah Pace vajas võltsabikaasat ja kiiresti! Ees ootas kohtumine bioloogilise emaga,
kes andis ta kunagi lapsendada. Ema aga eeldas, et Hannah ilmub tema ette koos
peiuga. Hannah’l ei jäänud muud üle, kui palgata sellesse rolli kodulinna paha poiss
Nick Archer. Too ei ole küll iga ema unistus, kuid Hannah’ fantaasiatesse sobis mees
väga hästi...
Keeruliseks läks lugu siis, kui Nick oma rolli liigselt sisse elas: peadpööritavad suudlused, kuumad pilgud, õrnad puudutused. Iga hetk hakkasid Nicki palgatud liigutused
järjest ehtsamad tunduma...

Võltsabikaasa

20,00

DEBBIE MACOMBER

Majake mere ääres
23,75

245-D02376320
pk, 140x208 mm, 320 lk

Tragöödiast vapustatud Annie Marlow suundub armsasse paika: Vaikse ookeani
looderannikule Oceanside’i. Ta loodab taastada oma eluvaimu sealsete inimeste
abiga: kohalik maaler Keaton, kes kohendab Annie üürimajakest mere ääres; Mellie,
veidravõitu majaomanik, kellega Annie loodab sõbraks saada, või Britt, kohutavat
saladust peitev teismeline. Kuid kõige rohkem paelub Anniet Keaton, kelle osavõtlik
suhtumine pakub talle ta leinas tröösti.
Kui ootamatu võimalus ähvardab olematuks muuta saavutatud rahuliku elulaadi, on
Annie oma kodus justkui turvalises sadamas...

debbie macomber
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DEBBIE MACOMBER
245-B04394721
Lindy Kyle pageb Seattle’isse, et oma
pk, 140x208 mm, 248 lk
murtud südant tohterdada, kuid ei ole
sugugi valmis elama koos sellise korterikaaslasega nagu Rush
Callaghan. Tugev, tundeline ja seksikas, ajutiselt kodusadamas viibiv
mereväeohvitser on kõike seda, millest naine mehe... ning abikaasa
puhul unistada oskab. Kuigi tunnetetulv viib nad kaasa, on Rush
ennekõike truult väljas oma riigi eest. Kui ta peab teenistusse naasma,
kas Lindyl jätkub vaprust tema naine olla?

uus
uus
16,25
16,40

Valge pits ja tõotused
16,25

Kõigepealt on nende vahel sõprus...
Keskkooli ajal olid Maggie Kingsbury ja Glenn Lambert head sõbrad, aga pärast kooli
lõppu kandis elu nad eri suunda. Nüüd kohtuvad nad taas – peapruutneitsi ja
isamehena – San Franciscos sõprade pulmas.
Maggie ja Glenn taastavad oma sõpruse, aga avastavad ka, et nendevaheline side on
sügavam kui pelgalt sõprus. Kakskümmend neli tundi hiljem on ka nemad abielus!
Nad hakkavad endale looma uut maailma, mis tugineb valgele pitsile ja tõotustele.

POLE SÜÜDI!
13,75

245-B02392921
pk, 140x208 mm, 232 lk

245-B03374420
pk, 140x208 mm, 200 lk

Armastust võib leida ootamatutes kohtades… näiteks kohtusaalis!
Caroline Lomax täidab oma kodanikukohust vandemeeste kogu liikmena ja ootamatu
kokkusattumusena teeb seda ka Ted Thomasson. Caroline nägi meest viimati siis, kui
ta oli neliteist ja Ted temast aasta vanem. Toona käis poiss talle närvidele ja ta on
endiselt samal arvamusel. Ent asjad on muutunud. Näiteks on Tedist saanud väga
nägus mees, kes oskab kohe kindlasti hästi suudelda. Nüüd soovib Ted, et Caroline
näeks temas midagi enamat kui poissi minevikust. Ta tahab, et Caroline näeks temas
meest, kellega abielluda.

8

ajaviiteromaanid
New York Timesi bestsellerite autor

Karen White
Valguse värv

uus
uus
24,50
16,40

Emotsionaalselt liigutav romaan naisest,
245-E04394321
kes on otsimas uut algust… ja mehest, pk, 140x208 mm, 312 lk
keda kummitab minevik
Kolmekümne kahe aastaselt leiab Jillian Parrish lõpuks julgust vastutus
oma elu eest enda kätte võtta ja välja uurida, mis tegelikult tema voodi all
pimedates soppides peidus on. Rase ja hiljuti lahutatud, võtab ta oma
seitsmeaastase tütre, et otsida pelgupaika ja tröösti Pawleys Islandilt
Lõuna-Carolinas – Jilliani ainus õnnelike lapsepõlvemälestuste allikas.
Vanaema rannamajas veedetud suved olid Jilliani varjupaigaks ükskõiksete vanemate eest, kuni tema parim sõbranna Lauren Mills kadus...

CHRISTINE NOLFI

Saladuste keerises

23,75

Kas mehe saladuste paljastamine hävitab võimaluse uuele elule, mida ta on
igatsenud?
Cat Mendoza vajab võimalust ennast tõestada. Pärast ärilist ebaõnne ja aastaid valede
meestega kohtamas käimist on ta valmis uue lehekülje pöörama.
Kõigepealt peab ta Sweet Lake’i elanikke veenma, et võtab oma kohustusi tõsiselt.
Tema parimad sõbrad Linnie ja Jada toetavad teda äsja renoveeritud Wayfairi
võõrastemaja turundusjuhi töös. Aga kõik teised – nende hulgas tema ülihoolitsev ema
ja ainult head soovivad Sweet Lake’i Sireenid – kritiseerivad tema plaane, tema liiga
liibuvaid riideid ja tema silmanähtavat külgetõmmet võluva reklaamijuhi Ryan D’Angelo
vastu, kelle ta võõrastemaja turunduse edendamiseks palkas.
Cat teab, et peaks Ryanist eemale hoidma, kuid neid lähendab mehe südamevalu,
mida too varjata püüab...

Victoria Connelly

Vi i m a n e
21,25

245-E02392221
pk, 140x208 mm, 312 lk

245-E05382720
pk, 140x208 mm, 280 lk

Neil on terve suvi ees. Kas sellest piisab kunagise sõprussuhte taastamiseks?
Harriet Greenleaf unistab suvest ilusas Somerseti ranniku kloostris koos kahe parima
sõbrannaga, aga tema unistus on kibemagus. Ühelt poolt on see võimalus ühendada
taas kolm lahku kandunud elu, teisalt on tal muserdav saladus, mida sõbrannadega
jagada, ja mis muudab kõik nende vahel igaveseks.
Esimesena jõuab kohale Audrey, töönarkomaan, keda ootab ees infarkt, kui ta tempot
maha ei võta ja enda eest ei hoolitse. Lisa on rõõmsameelne flirtija, kes pole veel end
kellelegi ega millelegi pühendada suutnud. Kas igavene optimist Harriet suudab neile
meelde tuletada, et elus on ka palju rõõmu ja kui tähtis on tähistada häid sõprussuhteid
enne, kui need käest libisevad?

ajaviiteROMAANID
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LEE TOBIN McCLAIN

majake rannal

uus
uus
16,40
21,25

245-E04394921
Põgenemine Chesapeake’i lahe äärde,
kus rannaelu on täis armastust, üllatusi ja pk, 140x208 mm, 280 lk
uusi võimalusi…
Kui vigastus sunnib K-9 politseinikku Trey Harrisoni tööst kõrvale jääma,
on tema ainuke mõte naasta politsei ridadesse, kuhu ta kuulub. Ja ta on
valmis tegema ükskõik mida, et see nii läheks – isegi oma ülemuse
meeleheaks ühes väikeses rannaäärses kogukonnas vabatahtlikuna
töötama. Aga keegi pole öelnud, et ta peab sellest ka rõõmu tundma…
Kuna operatsioon hävitas tema unistuse lapsi saada, on kooliõpetaja
Erica Rowe veelgi rohkem hingega pühendunud tööle probleemsete
teismelistega. Sellepärast pole tal vaja, et üks pahur politseinik
programmi tuleviku ohtu seaks. Aga kui Trey lõpuks õpilastega kontakti
saavutab, siis Erica süda sulab. Ja kui mees tunnistab õrnushetkel, et igatseb lapsi saada, siis Erica süda
murdub. Ta on veendunud, et Treyl on parem kellegagi, kes saab anda mehele kõike, aga ometi ei suuda ta
loobuda lootusest, et võib-olla piisab ainult armastusest…

SARAH MACKENZIE
Sõbrad igaveseks

23,25

245-E02391121
pk, 140x208 mm, 304 lk

Südantliigutav romaan Susan Mallery ja Jill Shalvise austajatele, kus kaks ema –
üks rase ja teine last ülikooli saatmas – sõlmivad tavatu sõpruse, leides
armastuse, lootuse ja uue alguse selles võluvas ja naerutavas raamatus.
Üksikema Renee Rhodes näeb välja nagu naine, kellel on kõik olemas – täiuslik maja,
täiuslik laps, täiuslik aed. Aga nüüd, kui tema tütar on ülikooli läinud, ei tea ta enam,
mida edasi teha. Ilma iganädalaste koolikoosolekute ja lapsele autojuhiks olemiseta
pole Renee enam kindel, kes ta on. Kindel on ta aga selles, et ilmselt ei peaks ta
armuma oma uude ülemusse, kes ei saa keskealisest emast kuidagi huvitatud olla...

LISA KLEYPAS

26,25

245-E01373120
Kaks meest. Üks naine. Valik, mis võib viia Liberty
pk, 140x208 mm, 344 lk
õnne tippu või murda ta südame.
Vaese linnaosa tüdruk
Liberty Jonesil on unistusi ja otsustuskindlust, mis viivad ta Welcome’i linnast ja
Texasest kaugele – juhul kui mõistuse üle ei valitse ta metsik süda. Hardy Cates leiab,
et Liberty on temale keelatud. Ta enda ambitsioonid on suuremad kui Welcome ja
Liberty teeks tema olukorra keeruliseks. Seda pole tal aga vaja. Kuid midagi maagilist
ja võimast tõmbab neid teineteise poole. See on ohtlik külgetõmme, mis on neist
mõlemast tugevam.
Ainuke poiss, keda tema endale ei saa
Kui Hardy lahkub linnast oma plaane ellu viima, jääb Liberty üksi väikest õde kasvatama. Varsti satub Liberty miljardärist ärimehe – niinimetatud suhkruissi – mõju alla...

10 armastusromaanid
SARIAH WILSON

Toateenija

uus
uus
21,25
16,40

245-D04395821
Madison Huntingtonil on kindel plaan teha
pk,
140x208
mm, 288 lk
unistused teoks. Seega peab ta ütlema ei
pereärile, et vabaneda perekonna rikkuse ja mõju koormast. Paraku jätab
see samm ta ilma kopsakast elatusrahast ja kodust. Närune õpetajapalk
toob kaasa karmi äratuse reaalsusesse – sest ärkama peab ta igal
hommikul sõbranna sohval. Et saada oma korter (kus pole prussakaid,
hallitust ega politseilinte), võtab Madison vastu toateenija koha koos
majutuse ja söögiga. Vastutasuks peab ta vaid omaniku korterit korras
hoidma ja tema koerale seltsi pakkuma. Mis sellest, et ta pole kunagi elus
nõusid pesnud. Küll ta midagi välja mõtleb, eks ole?
Madison usub, et ta suudab piisavalt hästi kogenud majapidajannat
teeselda ning Tyler Roth ei hakka midagi kahtlustama. Rikas ja privilegeeritud rahandustuus käib aeg-ajalt läbi Madisoni vanemate tutvusringkonnaga, kuid mehe jaoks on ta vaid
õpetajanna, kes vajab eluaset...

Donna Kauffman

245-B02386621
pk, 140x208 mm, 296 lk

Püüa mind kinni, kui saad
23,75

Kui on teisipäev, peab see olema Šotimaa
Tag Morgan tahab vaid oma isa kinnisvaraasjad korda ajada, sest siis võib ta naasta
kataloogima maiade varemeid. Niisiis on ta üpris jahmunud, kui avastab, et
a) tema isal olid Šotimaal valdused;
b) need valdused kuuluvad nüüd talle.
Sirvinud isa kirjavahetust kinnisvarahaldaja, kellegi Maura Sinclairiga, tabab teda veel
suurem üllatus. Isa kirjad toovad nähtavale soojema, lahkema mehe – kes pole üldse
selline range, külmavereline korravalvur, nagu Tag mäletab...

L A U R E N L AY N E

Kirg Park Avenuel

20,00

245-B04381220
pk, 140x208 mm, 280 lk

Särisev romaan sõprusest ja unistustest ning tõelise armastuse ja õnne
leidmisest linnas, mis kunagi ei maga.
Nii kaua, kui ta suudab mäletada, on Bronxis sündinud Naomi Powellil olnud üksainus
eesmärk: tõestada oma väärtust Upper East Side’i eliidile – inimestele, kelle heaks
tema ema on töötanud majapidajana. Nüüd on Naomil riigi ühe suurima juveeliimpeeriumi otsustusvõimelise särtsaka tegevdirektorina lõpuks saavutatud see, mida
ta tahab, ent tarvis läheb rohkem kui ainult õiget aadressi, et panna Manhattani
ülemklassi lõpetama tema kohtlemine autsaiderina.
Suurim solvaja on ta uus naaber Oliver Cunningham – sellesama perekonna võsu,
kelle heaks Naomi ema oli töötanud. Kui nad olid lapsed, tavatses Oliver Naomit
kiusata, ja naeruväärselt kütkestava täiskasvanuna kiusab Oliver teda taas...

aRMASTUSROMAANID
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245-E04394021
Lõbus ja südantsoojendav romantiline
menuraamat, mis sind kohe endasse pk, 140x208 mm, 344 lk
haarab
Kristen Peterson on rahu ise, sõprade jaoks kõigeks valmis ja tal pole
tahtmist raisata aega kuttidele, kes temaga samal lainel pole. Aga tal on
üks suur saladus: teda ootab ees operatsioon, mille tulemusena ei saa ta
enam lapsi.
Parima sõbranna pulmade korraldamine muudab Kristeni pisut nukraks –
eriti kui ta kohtub isamees Josh Copelandiga. Mees mõistab nalja, on
seksikas, ei solvu Kristeni sarkastilisest kõnepruugist ja on alati valmis ta
nälga kana-enchilada’ga leevendama. Isegi Kristeni koer Kaskadöör
Mike jumaldab Joshi. Ainuke konks – Josh tahab ühel päeval olla pereisa.
Kristen teab, et ta peaks leppima mõne teise mehega, aga nende vastastikune kiindumus muutub üha tugevamaks ning tal on järjest raskem ja raskem Joshi eemale tõrjuda...

uus
uus
16,40
24,50

Catherine Miller

99 päeva koos sinuga

19,50

245-E02394121
pk, 140x208 mm, 264 lk
See on liigutav, ent samas meeliülendav romaan armastuse lunastavast jõust ja
sellest, et lõpp ei pruugi üldse olla lõpp.
Emma ja Nathan on väga erinevad inimesed. Aga kohtudes haigla ooteruumis, kus
seinal tiksub kell ja laual lebavad vanad ajakirjad, on nad mõlemad hirmunud, ärevil
ning üksi. Ja neil on midagi saatuslikult ühist...
Emma elu möödub vaikselt. Ta hoolitseb haige ema eest ja elab oma kujutlustes
lemmikraamatute lehekülgedel.
Nathan veedab oma päevi maapinnast viie kilomeetri kõrgusel õhus kukerpallitades ja
hõljudes – ta on langevarjuhüpete instruktor. Kogu elu on saatnud teda
kordusunenägu, et sureb kahekümne seitsme aastasena, ning ta suhtub igasse päeva
nagu viimsesse.
Kui saatus Emma ja Nathani kokku viib, muutub kõik...

Wendy Wax

245-B04381320 pk, 140x208 mm, 336 lk

minu kunagise sõbratari pulmad

26,25

Põlvest põlve edasi antud pruutkleit harutab lahti kolme naise ellu tekkinud
umbsõlmed.
Armastatud ja hoolega alles hoitud ajatu elevandiluuvärvi pruutkleit, millel on lainjas
kaelus ja taljes pihaosa, lebab hellalt kokkupanduna karbis ja sosistab õnnesoove
eelseisvateks kooseluaastateks. Kendrale, Briannale ja Laurenile meenutab see
seda, mis oleks võinud olla – neile terendanud muinasjuttu ja katkenud sõprust. Kuid
Kendra teab, et kleidi süü see küll ei olnud.
Lauren ja Bree olid kunagi lähedasemad kui õed, nad sirgusid koos, kuid kasvasid
lahku, lastes murtud lubadustel ja täitumata unistustel oma sõpruse hävitada...
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armastusromaanid

Heather Burch

Üks lavendlisinine pael
245-D04396021
Kas suudab pakk kaua peidus olnud
Teise maailmasõja kangelase armastus- pk, 140x208 mm, 296 lk
kirju inspireerida murtud südamega naist uuesti armastama?
Vapustatud kibedast lahutusest, hülgab Adrienne Carter Chicago ning
taandub Lõuna-Florida päikese, liiva ja ilu juurde, pühendudes räämas
vana viktoriaanliku rannamaja renoveerimisele. Selle käigus avastab ta
pööningule peidetud metallkarbi, mis paljastab emotsionaalsed kirjad
Teise maailmasõja dessantväelaselt noorele naisele, kes elas selles
majas rohkem kui pool sajandit tagasi.
Need vanad kirjad, uskumatult poeetilised ja romantilised, ületavad
ajapiire ning tekitavad Adrienne’is uudishimu, mis viib teda üles otsima
kirjade autorit. William Bryant on nüüd vana mees, kes elab naaberlinnas
koos oma nägusa, kuid üleliia kaitsva pojapoja Williga. Samal ajal kui Adrienne hakkab lahti harutama kirjade
(ja Bryantide) saladusi, avastab ta, et ei soovi armastusest veel täielikult loobuda.

uus
uus
22,50
16,40

Nancy Thayer

Surfside’i õed
23,25

Selles südantsoojendavas romaanis läheb Nantucketil sündinud naine tagasi
koju, ent avastab, et taaskohtumised ei ole alati lihtsad.
Keely Green on lapsest saadik unistanud ilusalt Nantucketi saarelt lahkumisest, et
saada kirjanikuks. Nüüd on ta edukas kirjanik, kes elab New York Citys, osaleb
glamuursetel kokteilipidudel ja suhtleb kirjandusliku eliidiga. Keely käib kohtamas
võluva ja suurepärase lastekirurgiga, kes näeb esinduslik välja, aga ei ole see „õige“.
Ta ei suuda suhtele lõppu teha, kuni mees teatab, et tema on valmis abielluma. Siis
lükkab toimetaja Keely viimase romaani tagasi. Kuna isiklik ja tööelu on järsku pea
peale pööratud, igatseb Keely lohutava saareelu järele.
Lastena olid Keely ja tema parim sõbranna Isabelle lahutamatud. Mitte miski ei saanud
nende vahele tulla, välja arvatud – nagu peagi selgub – Keely keskkooliaegne austaja
Tommy...

Kus sa oled?
21,25

245-B02377020
pk, 140x208 mm, 304 lk

245-B01375620
pk, 140x208 mm, 256 lk

Mees püüdles ideaalse armastuse poole… Naine lihtsalt armastas teda…
Lapsepõlves tähendasid Susan ja Philip teineteise jaoks kõike. Nooruse optimismist
kantuna andsid nad vande, et armastavad teineteist igavesti – isegi siis, kui elu nad
lahku viib. Naine kavatses võidelda Kesk-Ameerikas vaesuse vastu ning mees soovis
elada Manhattanil. Philip andis lubaduse: mis iganes peaks Susaniga juhtuma, on ta
alati tema jaoks olemas. Ta ei teadnud, et see lubadus muudab ta elu – see tähendas
südame avamist soovimatule võõrale, kellelegi, kes algul paiskab ta maailma
segamini, aga lõpuks parandab kõik...

robyn carr

sari „neitsijõgi”

13

New York Timesi bestsellerite autor

ROBYN CARR
INGLITE KÕRGUSEL

245-E04393521
Neli aastat tagasi tüüris õhuväekallimate Franci Duncani ja Sean Riordani pk, 140x208 mm, 288 lk
9. raamat
suhe karile. Naine soovis abielu ja perekonda, mees mitte. Ent juhuslik taaskohtumine tõestab, et sapine
lahkuminek ei ole nende särisevat kehakeemiat jahutanud.
Sean on asjaolude kiuste maha rahunenud – ta ei ole enam samasugune
üleolev noor hävituslendur nagu Franci lahkudes – ja soovib naisega uut
võimalust. Lõppude lõpuks on neil ühine minevik... ja veel midagi.
Salajane põhjus, mis pani Franci lahkuma, kui Sean keeldus pühendumisest, on vahepeal saanud kolme ja poole aastaseks: Rosie-nimelisel
punapäisel inglil on oma issi smaragdrohelised silmad. Sean on rabatud
ja Franci salatsemise pärast maruvihane.
Et Neitsijõel levivad uudised kiiresti, leiab kogu linnake end varsti pooli valimas. Usalduse taastamiseks võib
minna vaja väikest imet – ja armastust, mis võib liigutada mägesid.

uus
uus
16,40
24,50

PARADIISIORG

25,00

245-E04374620
pk, 140x208 mm, 304 lk
7. raamat

Liigutav lugu ellujäämisest, andestamisest… ja
armastuse väest haavatud hinge tohterdamisel.
Mereväekapral Rick Sudder on Iraagist enne tähtaega tagasi – tema teenistus
lahinguväljal katkes ootamatult. Muretut poissi ei ole enam olemas, tema asemel on
mees, kes peab tulevikku niisama trööstituks kui oma peegelpilti. Aga kas noor naine
oma kire, pühendumuse ja soovimatusega alla anda suudab tervendada mehe
laastatud keha ja murtud südame?
Samal ajal kui Neitsijõe asukad koonduvad Ricki ümber, paneb veel kellegi saabumine
kokkuhoidva mägilinnakese külalislahkuse proovile. Kahtlase minevikuga Dan Brady
otsib paika, kus puhtalt lehelt alustada. Talle meeldiks seda teha Neitsijõel… kui ta vaid
suudaks sealsete elanike poolehoidu võita. Aga kõige vähem oskab ta seda otsida
naise embusest, kes on olnud samasugune heidik kui ta isegi...

PELGUPAIK MÄEKÜLJEL
21,25

245-B03341518
Teist korda aasta jooksul saabub Neitsijõe linna
pk, 140x208 mm, 320 lk
naine, kes püüab põgeneda oma mineviku eest.
2. raamat
John Middleton ehk Jutlustaja on baari sulgemas, kui
noor naine ja tema kolmeaastane poeg otsivad märja oktoobriõhtu eest varju.
Merejalaväelasena, kes on omajagu valu näinud, tunneb Jutlustaja kriisi ära, kui seda
näeb – naine on sinikatega kaetud. Jutlustaja tahab neid kaitsta ja karistada inimest,
kes seda tegi, aga ta teab kohe, et see on enamat kui instinkt. Paige Lassiter on selles
õrnas hiiglases tunded äratanud: emotsioonid, mida Jutlustaja pole endal kunagi
tunda lubanud.
Seejärel ilmub Neitsijõele Paige’i endine abikaasa...
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romaanid
VANESSA CARNEVALE

MINU ELU
SINU OMA EEST

uus
uus
22,50
16,40

245-E04394521
Ükski vanem ei peaks iial kaotama last.
Ükski mees ei peaks kaotama oma naist. pk, 140x208 mm, 328 lk
Keegi ei peaks kunagi olema sunnitud valima.
Paige ja Nick on õnnelikud. Neil on ilus kodu, armastav pere, ja mis kõige
tähtsam – nad teeksid teineteise heaks ükskõik mida. Nüüd saavad nad
lapse ja tundub, et kõik nende unistused täituvad.
Aga rõõm muutub meeleheiteks, kui nad saavad teada, et Paige’il on
haruldane eluohtlik südamerike ja nad kaotavad igatsetud lapse.
Muserdatud paar peab leppima reaalsusega, et neist ei pruugi kunagi
lapsevanemaid saada.
Just siis, kui nad hakkavad kaotusega leppima, jääb Paige ootamatult
uuesti rasedaks. Paige’i süda on veel nõrk ja raseduse lõpuni kandmine seaks mõlemad ohtu. Nüüd on paar
silmitsi võimatu otsusega: Paige’i elu või nende sündimata lapse elu?

MOLLY FADER
245-E02393121
Mõrkjasmagus kirsihooaegpk, 140x208
mm, 296 lk

21,25

Kirsihooajal on kõik võimalik…
Hope teadis Viljapuuaiamajast ainult oma kadunud ema lugudest. Seetõttu, saabudes
ühel ööl koos kümneaastase tütrega perekonna maavaldusesse Põhja-Michiganis ja
varjates kohutavat saladust, ei ole ta kindel, kas tädi, keda ta pole kunagi näinud, võtab
ta vastu või ajab püssi ähvardusel minema.
Hope’i tädi Peg on kogu elu elanud Viljapuuaiamajas, ehkki maavaldusel on olnud
paremaid aegu. Ta on nõus Hope’ile pelgupaika andma, vastutasuks peab Hope aitama kirsse korjata – Hope pole seda küll varem kunagi teinud, kuid tal pole valikut. Kui
Hope töötab kirsiaias koos tädi, tütre ja ühe lahke mehega, keda tal on üha raskem
eirata, hakkab uus elu ilmet võtma...

maRie bostwicK

lootus südames
26,25

245-E07379320
pk, 140x208 mm, 352 lk
Mõjuv ja südantsoojendav romaan, milles üks naine leiab uues eluetapis uue
eesmärgi.
„Mis su elus ka ei juhtuks, leia selles õnne.ˮ Sellist nõu andis aastakümneid tagasi
Hope Carpenterile tema ema. Nüüd, kus nende neli last on täiskasvanud, seisavad
Hope ja tema mees Rick äkitselt silmitsi ebakindla tulevikuga, pealesunnitud tagasitõmbumine töölt paneb proovile nende säästud ja abielu. Otsides inspiratsiooni ja
rahalist tuge, saab Hope käsitööõpetaja koha naistevanglas.
Algul tunneb Hope end tobeda ja ebakindlana, kui näeb vaeva, et kõnetada naisi, kelle
valikud näivad tema omadest nii teistsugused...

ROMAANID
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BARBARA DAVIS

VIIMANE
KUUTÜDRUK
245-B04392021
Ta pööras selja perekonnapärandile.
pk, 140x208 mm, 368 lk
Nüüd peab ta leidma viisi, kuidas see
päästa.
Lizzy Moon ei tahtnud kunagi Moon Girli talu. Kaheksa aasta eest jättis ta
maha maa, mida oli harinud üheksa põlvkonda andekaid tervendajaid,
olles võtnud kindlaks nõuks pääseda eemale pere kummalise pärandi
kohta käivatest sosinatest. Aga kui tema armastatud vanaema Althea
sureb, peab Lizzy naasma ja silmitsi seisma tragöödiaga, mis varjutab
endiselt talu närtsinud lavendlipõlde: kahe tüdruku lahendamata mõrvaga
ning õelate süüdistustega, mis saatsid Altheat hauani.
Lizzy tahab lihtsalt talu maha müüa ja naasta oma New Yorgi elu juurde,
kuni ta avastab päeviku, mille Althea oli talle jätnud – „Mälestusteraamatu“, mis peaks aitama Lizzyl omaenda
eriliste annetega leppida. Uuendades tutvust Andrew Greysoniga, ühega vähestest linnaelanikest, kes uskus
Althea süütust, võtab ta nõuks vanaema nime puhtaks pesta.
Aga selleks tuleb tal otsustada, kas ta saab oma pärandi vastu võtta ja kas ta peaks käima kõikide talle
eelnenud Mooni naiste jälgedes...

uus
uus
16,40
28,25

Lauren K. Denton
23,75

suvemaja

245-E02394221
Mõnikord on tarvis kaotada kõik, et ennast uuesti leida
Lily Bishop ärkab ühel hommikul ja leiab köögilaualt mehe pk, 140x208 mm, 264 lk
hüvastijätukirja ning lahutuspaberid. Kõigest mõne nädala
eest mehe töökoha pärast Alabamasse kolinud Lily on meeleheitel, aga toidupoe
teadetetahvlil nähtud kuulutus, kus pakutakse juuksuri töökohta kohalikus pensionäride
asumis, annab talle pelgupaiga seniks, kui ta mõtleb läbi oma järgmisi samme.
Rose Carrigan ehitas aastaid tagasi Safe Harboris väikese pensionäride küla – kuid
peagi jättis mees ta maha, sõites ära koos oma assistendiga. Nüüd on ta range juhataja,
kes peab silmas, et elanikud järgiksid tema karme reegleid. Aga kui Lily tuleb otsima
tööd ja elukohta, hakkab Rose’i külm väliskiht sulama...

Catherine Ryan Hyde

Ega sa Luis Velezt pole näinud?

23,25

Kui naine ei suutnud enam maailmas 245-E02376120 pk, 140x208 mm, 288 lk
ilu leida, aitas poiss naisel seda näha.
Liigutav romaan kahest võõrast, kes leiavad, et heategu on võimas vastumürk hirmule.
Raymond Jaffe tunneb, et ta ei sobitu kuhugi. Ei ema uue perega. Ei
nädalalõpukülalisena isa ja tolle naisega. Ei kooliga, kus ta on tõrjutu. Pärast poisi
parima sõbra ärakolimist on Raymondil vaid kaks tõelist sidet: metsiku kassiga, kelle ta
on ära taltsutanud, ja pimeda üheksakümne kahe aastase naisega, kes elab temaga
ühes majas ja kellega ta tuttavaks sai, kui too esitas uudishimuliku küsimuse: „Ega sa
Luis Velezt pole näinud?”

16 romaanid
sari „Mithra tähed”
Teemandid võivad olla tüdruku parimad sõbrad… või tema suurimad vaenlased

16,25

245-B01371320
pk, 106x172 mm, 264 lk
1. raamat
Bailey James ei mäletanud midagi, isegi mitte seda, kes ta on. Aga üks oli selge – ta oli
hädas. Suures hädas. Ta vajas hädasti eradetektiiv Cade Parrise abi, et välja selgitada, kui suures just. Päris kindlasti polnud ta kurjategija, aga taeva pärast, kuidas oli
tema kätte sattunud rahast pungil riidekott ja silmipimestav, beebi rusika suurune
sinine teemant?

Peidetud täht

aheldatud täht
16,25

245-B03371420
pk, 106x172 mm, 264 lk
2. raamat

Keegi oli neile lõksu seadnud. Nüüd põgenevad kättpidi kokku aheldatud pearahakütt
Jack Dakota ja kohtust kõrvalehoidja MJ O’Leary kahe palgamõrvari eest. Ja naine ei
selgita midagi – isegi siis mitte, kui Jack leiab tema käekotist hiiglasuure sinise
teemandi. Kõik viitab sellele, et Jack ei tohi usaldada ahvatlevat jooksikut, keda ta on
palgatud kinni nabima… Aga ta süda arvab teisiti.

245-B05371520
pk, 106x172 mm, 272 lk
3. raamat
Ta seisis silmitsi surnud naisega… ja too hoidis käes püstolit. Leitnant Seth Buchanani
mõrvajuurdlus lendas vastu taevast, kui Grace Fontaine ilmus lagedale, vägagi elus –
ja ühe hiiglasuure Mithra Tähena tuntud sinise briljandiga. Seth polnud kunagi lasknud
tunnetel tööd segada, aga see muutus järjest raskemaks, sest ükski saladus polnud
teda nii paelunud kui Grace.

salatäht
16,25

Bernhard Schlink
245-B02367320
pk, 140x208 mm, 264 lk
Jutustused
Eluks tehtud plaanid, lootus armastusele, vananemise mõistmine – mis on
illusioon ja mis tegelikkus? Mis jääb järele siis, kui illusioon puruneb? Põgenemine järgmisesse? Sest eluga ei suudeta ilma eluliste valedeta hakkama
saada?

20,00

põnevusROMAANID
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BARBARA FREETHY
Tormi kütkeis

Pikselöögi triloogia
1. raamat

245-M06328717
pk, 140x208 mm, 312 lk

Kui Alicia Monroe isa lennuk kunagi äikesetormis teadmata kadunuks jäi, muutus kõik
äikesega seonduv tüdrukule kinnisideeks. Nüüd töötab naine Miamis ajalehefotograafina, tegeldes päeval palgatööga ja jahtides õhtuti kaameraga torme. Kord
piksenooli pildistades tundub talle, et ta sattus peale mõrvale, millele välgusähvatus
valgust heitis, aga sündmuskohale jõudes ei leia ta eest muud kui mereväe
ametimärgi, millel Liliana Valdeze, paari kuu eest kadunuks jäänud naise nimi...

18,75

Pikse küüsis

245-E11352018
Pikselöögi triloogia
pk, 140x208 mm, 288 lk
2. raamat

Põnevusromaanis külvab pikne armastust ja ohte ning toob päevavalgele ammu
unustatud saladused, muutes sellega nii minevikku kui ka tulevikku…
Noor pühendunud arst Katherine Barrett saab oma vennalt TJ-lt hirmunud telefonikõne. Vend põgeneb Mehhikosse, et päästa end ja oma peret tundmatu mõrtsuka
küüsist. Ta hoiatab, et õde talle ei järgneks ega pöörduks ka politseisse, sest keegi pole
usaldusväärne. Ent Katherine taipab, et üht isikut võib ta siiski usaldada…
Ta pöördub keskkooliaegse kallima Jake Monroe poole, kelle südame ta kümme
aastat tagasi murdis. Katherine palub, et Jake viiks ta lennukiga kaugesse ja ohtlikku
Mehhiko piirkonda, kuhu keegi teine minna ei söanda...

20,75

Suvine vihmavaling

245-E01373220
Pikselöögi triloogia
pk, 140x208 mm, 304 lk
3. raamat

Danielle Monroe on otsustanud kasutada oma uut töökohta Washingtonis hüppelauana võimsasse poliitikakarjääri. Ent isa surma ümbritsev saladusloor kipub tema
eesmärke varjutama. Perekond usub, et just Danielle’i käes on viimane tükk piltmõistatusest, olgugi et tal pole aimugi, mis mõistatus see on… enne kui tema ellu ilmub
ligitõmbav ja võib-olla ka ohtlik võõras.
Patrick Kane otsib vastuseid isiklikule süngele tragöödiale, taipamata, et kauni
Danielle’i käes võib olla nii saladuste kui ka tema südame võti. Et kõiges selgusele
jõuda, peavad nad küllalt kaua elus püsima...

24,50

‘

BARBA O NEAL
Kui me uskusime näkineidudesse
245-D05381120
Kiti õde on olnud viisteist aastat surnud,
pk,
140x208
mm, 336 lk
kui naine näeb teda teleuudistes…
Josie Bianci sai aastaid tagasi terrorirünnakus surma. Seda on ta õde Kit, kiirabiarst
Santa Cruzis, siiani uskunud. Ent vaid mõne sekundiga Kiti maailm muutub.
Teleülekanne Aucklandis toimunud tulekahjust näitab keset suitsu ja varemeid naist,
kelle sarnasus Josiega on uskumatu. See peab olema tema. Kitis vallanduvad mahasurutud emotsioonid – lein, kaotusvalu ja viha – ning ta peab üles leidma oma õe, kes
on nii kaua elanud vales.
Pärast Uus-Meremaale jõudmist algab Kiti teekond lapsepõlve, mille ta veetis koos
Josie ning teismelise poisiga, kellest sai nende pere liige...

25,75
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meditsiinimeedium

Anthony William
Anthony William, New York Timesi bestsellerite autor sündis unikaalse võimega vestelda kõrgel tasandil oleva
vaimuga, kes varustab teda erakordselt täpse tervisealase informatsiooniga, mis sageli on oma ajast kaugel ees.
Sellest alates, kui ta oli nelja-aastane ja šokeeris perekonda teatega, et tema vanaemal, kel polnud mingeid
sümptomeid, on kopsuvähk (mida meditsiinilised testid peagi kinnitasid), on Anthony kasutanud oma annet selleks, et
„lugeda” inimeste seisundeid ja öelda neile, kuidas tervist parandada. Tema enneolematu täpsus ja meditsiinimeediumi raamatute edu on ära teeninud sadade tuhandete inimeste usalduse ja armastuse üle kogu maailma, nende
hulgas ka filmitähtede, rokitähtede, miljardäride, professionaalsete sportlaste, bestselleriautorite ja lugematute
teistele elualadele kuuluvate inimeste oma, kes polnud suutnud leida tervenemisvahendit, kuni Anthony tegi neile
teatavaks vaimu seisukohad. Samuti on Anthonyst saanud hindamatu andmeallikas arstidele, kes vajavad abi oma
kõige raskemate juhtumite lahendamiseks.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge aadressile www.medicalmedium.com.

MEDITSIINIMEEDIUMI
SELLERIMAHL

245-B09370019
pk, 140x208 mm, 216 lk

Tervenda end sellerimahla ravitoimet tutvustava ainsa põhjaliku teejuhi abil
Sellerimahl:
Ÿ tervendab soolestikku ja leevendab seedehäireid;
Ÿ tasakaalustab vere suhkrusisaldust, vererõhku, kehakaalu ja neerupealisi;
Ÿ teeb mürgid kahjutuks ning väljutab need maksast ja ajust;
20,00
Ÿ taastab nende inimeste tervise, keda vaevavad kroonilised ja mõistatuslikud haigused
ning sümptomid, sealhulgas väsimus, mõistuse ähmasus, akne, ekseem, sõltuvushaigus, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, kilpnäärme talitlushäired, suhkurtõbi,
peensoole bakteriaalne ülekasv, söömishäired, autoimmuunhaigused, puukborrelioos ja silmahaigused...
Anthony William selgitab üksikasjalikult, kuidas põletikuvastane, organismi aluselisemaks tegev ja elumuutev sellerimahl ravib ülalmainitud ja paljusid muid tervisehäireid ja annab ühtlasi mõjusaid ja konkreetseid juhtnööre, mida
järgides saad õigesti ja edukalt läbi teha puhastuskuuri sellerimahlaga...

MEDITSIINIMEEDIUMI
ELUMUUTVAD TOIDUD

245-B07345918
pk, 140x208 mm, 352 lk

Kaitske end ja oma lähedasi juur- ja puuviljade varjatud raviomaduste abil.
Raamatus „Meditsiinimeediumi elumuutvad toidud” tutvustatakse rohkem kui viiekümne
tervisele eriti suurt mõju avaldava puuvilja, juurvilja, ürdi, maitseaine ja metsikult kasvava
söögitaime ravitoimet. Autor kirjeldab iga toidutaime omadusi, sümptomeid ja seisundeid,
mida see võib aidata ravida või tervendada, ning emotsionaalset ja vaimset kasu, mida
23,25
see taim endaga kaasa toob. Samuti pakub ta maitsvaid retsepte, mis aitavad teil maksimaalselt nautida iga toidutaime soodsat mõju.
Siin on vaid mõned põhipunktid sellest, mida te raamatust leiate:
Ÿ Kriitiline informatsioon konkreetsete põhjuste kohta, mis peituvad haiguste taga.
Ÿ Toidud, mis tervendavad teie DNAd, ergutavad immuunsüsteemi, muudavad mõtlemise selgemaks, muudavad
keha kõik organid aluseliseks, kaitsevad teid teiste inimeste negatiivsete emotsioonide eest ja palju muud...

meditsiinimeedium
MEDITSIINIMEEDIUM
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245-B12315416
pk, 140x208 mm, 320 lk

Anthony William, üks ja ainus meditsiinimeedium, on aidanud kümneid tuhandeid
inimesi terveneda haigustest, mida on valesti diagnoositud, ebatõhusalt ravitud või mida
arstid ei ole suutnud tuvastada. Selles raamatus avab Anthony William ukse kõigele,
mida ta on õppinud enam kui 25 aasta vältel, andes inimestele elu tagasi.
Täiesti looduslikud lahendused tosinale haigusele, mis meid vaevavad, sealhulgas
20,00
Ÿ Lyme’i tõbi,
Ÿ depressioon,
Ÿ fibromüalgia,
Ÿ närvihaigused,
Ÿ neerupealiste väsimus,
Ÿ krooniline põletik,
Ÿ kroonilise väsimuse sündroom, Ÿ autoimmuunhaigused,
Ÿ hormonaalne tasakaalutus,
Ÿ veresuhkru kõikumine,
Ÿ Hashimoto tõbi,
Ÿ koliit
Ÿ hulgiskleroos,
ja muu.
Ükskõik kas teile on pandud diagnoos, millest te aru ei saa, teil on sümptomid, millele te ei oska nime anda, keegi teie
lähedastest on haige või tahate oma patsientide eest paremini hoolitseda, pakub „Meditsiinimeedium” teile vajalikke
vastuseid. Samuti on see teejuht igaühele, kes otsib pikaealisuse ja tervemana elatud elu saladust.

MEDITSIINIMEEDIUMI
KILPNÄÄRMERAVI
22,50

245-B04357319
pk, 140x208 mm, 312 lk

Kui sind vaevab mõni krooniline tervisehäire, tea, et sa pole üksi – sa oled üks miljonitest
inimestest, kes pistavad rinda müstiliste sümptomitega, mida meditsiiniringkondades on
hakatud seostama kilpnäärmehaigustega. Nagu paljud teised, soovid ka sina kilpnäärme kohta tõtt teada.
Tänapäeval laialt levinud kilpnäärmehaiguste taga peitub palju rohkem, kui ette kujutatakse. Haara ohjad enda kätte ja saa kilpnäärmeeksperdiks. Saa teada, mis tegelikult
tekitab ja kuidas ravida paljusid tervisehäireid...

MEDITSIINIMEEDIUMI
MAKSARAVI

245-B07365519
pk, 140x208 mm, 480 lk

New York Timesi menukirjanik ja armastatud terviseekspert on tagasi veelgi suurema
tervendavate teadmiste ja tõdede pagasiga kui eales varem. Avasta oma maksa jõud –
ja elundi eest hoolitsemise imeline mõju – ning muuda elu kujuteldamatul viisil.
Kui
päästad oma maksa, päästab see sinu.
26,25
Mis siis, kui saaksid ühele tervise tahule keskendudes muuta kõiki teisi ja ühtlasi
ennetada tervisehäireid, mis sinu teadmata kulgevad varjatult?
Me ei aimagi, kui paljud haigusnähud, tervisehäired ja tõved tänapäeva maailmas on
seotud ülekoormatud maksaga. Maksavähk, -tsirroos ja hepatiit pole ainsad
probleemid. Peaaegu kõik tervisehäired – üldisest kehvast enesetundest seedehäirete, tundeelu häirete,
kehakaalu suurenemise, kõrge vererõhu, südameprobleemide, ähmase mõistuse, naha- ja autoimmuunhaiguste
ning muude krooniliste haigusteni – on tingitud ülekoormatud maksast. Need hädad võivad leeveneda ja kaduda,
kui hakkad selle imeliselt võimsa elundi eest hoolt kandma...
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meditsiinimeedium

Anthony William

MEDITSIINIMEEDIUMI

uus
uus
16,40
31,25

TERVENDAV PUHASTUS
245-B04389821
Raviplaanid ärevuse, depressiooni,
pk, 165x235 mm, 488 lk
akne, ekseemi, Lyme’i tõve, soolehädade, mõistuse ähmasuse, kaaluprobleemide, migreenihoogude, kõhupuhituse, pearingluse, psoriaasi, tsüstide, väsimuse, polütsüstiliste munasarjade
sündroomi, emakamüoomide, kuseteede põletiku, endometrioosi ja autoimmuunhaiguste käes
kannatajatele
Anthony Williami uuest raamatust leiad kõike, mida sa pead teadma organismi puhastuse kohta, et
parandada tervist – ja muuta oma elu.
Kui arvad, et sul pole mingit tarvidust puhastuskuuri teha – kui sa oled kindel, et sinu kehas ei saa olla toksiine –, mõtle
uuesti. Tänapäeva maailm kubiseb mürkidest ja haigusetekitajatest, mis ohustavad tervist, siginedes meisse isegi
juba enne meie sündi, ja igal sammul, kus me nendega igapäevaelus kokku puutume, on nad meil risti ja põiki tee peal
ees.
Kui läheneda asjale õigesti, on puhastus elutähtis viis taagast vabaneda. Sind aitab see raamat, kuhu on mahutatud
rohkesti teadmisi kõiksuguste organismi puhastamise viiside kohta, alustades kiidusõnu pälvinud üheksapäevasest
3:6:9 puhastusest ja vaadeldes seejärel lähemalt ka teatud olukordades elupäästvaid puhastuskuure: viiruse- ja
bakterivastane puhastus, hommikune puhastus ja raskmetallide eemaldamine.
Sa avastad
•
•
•
•
•
•
•
•

kuidas valida endale sobivat puhastuskuuri;
mis on sinu haigusnähtude ja tervisehäirete tegelikud põhjused;
millised on puhastuse olulised käsud ja keelud, sealhulgas selle eri versioonid ja aseained;
tõe moodsate teemade kohta, nagu näiteks vahelduv paastumine ja mikrobioom;
teejuhi toidulisandite juurde, mida võid oma puhastuskuurile lisada;
füüsilised põhjused, miks puhastus võib osutuda emotsionaalseks kogemuseks;
üle 75 retsepti ja näidismenüü, mis sind meditsiinimeediumi puhastuskuuri ajal toetavad;
vaimse ja hingelise toe, mis tuletab sulle meelde, et tervenemine on võimalik.

„Siin raamatus tutvustatavad puhastuskuurid tungivad kehas olevate tegelike probleemideni, milleni ükski moodne
elustiilimuutust propageeriv lähenemine ei küüni,” kirjutab Anthony. „Ole enda vastu kaastundlik ja tea, et sina pole
oma kannatustes süüdi. Sina pole süüdi ka oma heitlustes. Siin raamatus toodud võimsate tervenemisvahenditega
tööd tehes saavutad iga päev ja tund suuri asju. Mina usun, et sul on võimalik terveks saada.”

tervis

21

MATT FARR

HÄID NIPPE
IMMUUNSÜSTEEMI

TUGEVDAMISEKS
245-B04397021
Paranda oma tervist nende enam kui 175
kiire, tegusa toimimisviisiga, et tugev- pk, 140x208 mm, 256 lk
dada oma immuunsüsteemi ja saada võitu hooajalistest külmetushaigustest.
Kellelegi ei meeldi haige olla – võtta töölt vabaks, kodus lamada, joosta
apteeki rohu järele, mida teadsid kindlalt kodus olevat. Aga kujutle, et on
olemas lihtsad ja kiired nipid, kuidas oma immuunsust tõsta, nii et tunneksid end kogu aeg hästi!
Sellest raamatust leiad üle 175 praktilise abinõu, mida saad otsekohe
kasutada oma immuunsüsteemi tugevdamiseks ja aasta läbi tervena
püsimiseks. Need asjatundlikud soovitused sisaldavad kõike, mida pead
teadma, et elada tervislikult, sealhulgas

•
•
•
•

uus
uus
16,40
20,00

harjutused immuunsüsteemi ülesehitamiseks ja tugevdamiseks;
lihtsa elustiili valikud, mis aitavad haigustest hoiduda;
keskkonnategurid, mis immuunsüsteemi mõjutavad;
immuunsust tugevdavad toidud, vitamiinid, mineraalid, ravimtaimed ja toidulisandid...

Jean Haner

Viie elemendi lahendus
20,00

SISALDAB 5-NÄDALAST ELU TAASKÄIVITUST!
Avastage Hiina meditsiini spirituaalne külg stressi vabastamiseks, ärevuse
kõrvaldamiseks ja oma elu taastamiseks
Kasutage Hiina meditsiini võimsaid spirituaalseid põhimõtteid, et teha kindlaks oma
isiksusetüüp ja tuua tasakaal kõikidesse elu valdkondadesse selle praktilise
lahendustele orienteeritud raamatu abil.
Muistsed hiinlased avastasid saladuse, mis on tänapäeval läänemaailmas vähetuntud –
kaardi selle kohta, kuidas teie elu on mõeldud toimima. Samamoodi kui nõelraviarstid
tervendavad teid füüsiliselt, ravides keha energiapunkte, õpetab see raamat tegema
pisikesi muudatusi igapäevaelus...

SANDRA KYNES

TAIMRAVI ALGAJAILE
20,00

245-B02393921
pk, 140x208 mm, 264 lk

245-B12389720
pk, 140x208 mm, 272 lk

Looduslikud vahendid tervisehädade vastu
Kiired ja lihtsad ravimid holistiliseks tervishoiuks
See muljetavaldav raamat sisaldab peaaegu 200 taimse ravimi retsepti, mida võib
kasutada igaüks isegi siis, kui ta pole kunagi varem ravimtaimi kasutanud. Taimravi
ekspert Sandra Kynes näitab, kuidas taimravi toimib tõhusalt mitmesugustest haigustest tervenemisel – gripist neerukivideni – ja kuidas valmistada taimseid ravimeid ise
köögis käepärastest koostisosadest.
Sellest täiuslikust algajale mõeldud teejuhist saad loodusravi kohta teada palju olulist –
alates sellest, kuidas basiiliku- ja sidrunheinasalv aitab ravida putukahammustusi, kuni
selleni, kuidas ingveri- ja kurkumisiirup leevendab merehaigust...
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muuda oma elu

VADIM ZELAND

245-B10269413 kk, 145x214 mm, 672 lk

TRANSURFING – REAALSUSE JUHTIMINE

I–V aste

Teadvuse äratamine
Transurfing on võimas reaalsuse juhtimise tehnika. Tasub vaid seda kasutama hakata,
kui elu hakkab muutuma vastavalt teie soovitule. Transurfingu kasutamine ei aita
eesmärki saavutada – eesmärk enamasti realiseerub ise. Nendele, kes on proovinud
transurfinguga tegelda, on osaks saanud imestus, mida saadab suur vaimustus.
Transurfijat ümbritsev maailm muutub tabamatul kombel lausa ta enese silme ees.
Raamat on mõeldud laiale lugejaskonnale.

25,00

Diane Ahlquist

SINA JA KUU

245-B06381520
pk, 125x195 mm, 248 lk
Juhend energia, tasakaalu ja tervenemise leidmiseks kuu väe abil
Kuust inspireeritud enesehoolitsuse juhend pakub võimalusi, kuidas luua Kuu faasidel
põhinevat heaolurutiini ning infot kuumeditatsioonidest, kuusõbralikest toitudest, kuuga
seotud ilutoodetest ja paljust muust!
Kuu faasidel on erinev energia. Alates noorkuu inspireerivast kohalolust, mis ergutab
uutele eesmärkidele, kuni kasvava kuu emotsioonide vabastamise ja kahaneva kuu
sisekaemuseni – nüüd saate lasta kuu energiat andval ja tervendaval väel olla oma
heaoluharjumuste juht...

Yasmin Boland

16,25

Kuuloogia

Töö maagiliste Kuu faasidega
245-B04322617 pk, 140x208 mm, 232 lk
Muutke näiliselt võimatu võimalikuks!
Kas olete kunagi proovinud midagi muuta ja tundnud, et see on lihtsalt võimatu? Mõistes
kaheksat maagilist Kuu faasi, saate parandada ja võimendada elu iga aspekti. Teate
paremini, mida eelolevatel päevadel oodata ja kuidas ajastada tähtsaid elusündmusi,
alustades oluliste meilide saatmisest kuni abiellumiseni välja! Võite kasutada Kuud ka
enda eest hoolitsemise juhi ja planeerijana. Avastage
• kuidas saate Kuu abil eelolevaid nädalaid ennustada,
• võimsaid rituaale ja tseremooniaid Kuuga töötamiseks...

15,00

245-B12372619 pk, 140x208 mm, 208 lk
Linda Howe
KUIDAS LUGEDA AKAŠI KROONIKAID

16,25

Ligipääs hinge ja selle teekonna arhiividesse
Universum on elus ja sellel on mälu. Akaši kroonikate nime all tuntud energeetiline arhiiv,
mis sisaldab informatsiooni hinge kohta, on valmis ja ootel, et sind armastavalt juhendada. Kunagi oli see ligipääsetav vaid üksikutele vaimsetele meistritele, kuid nüüd on
kroonikad saadaval kõigi jaoks. Raamat annab sulle kõik tööriistad, mis on vajalikud
sellesse sügava tarkuse allikasse sisenemiseks. Kogu elu kestnud tõeotsingute tulemusel on meisterõpetaja ja tervendaja Linda Howe arendanud välja usaldusväärse
meetodi, kuidas sellele infopagasile ligi pääseda – selleks on Teekonna Palve Protsess...
Mais ilmub autori uus raamat „Tervenemine läbi Akaši kroonikate”

Lastele
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245-B12372519 pk, 125x195 mm, 216 lk

15,00

Elas kord portselanjänes, keda armastas üks väike tüdruk…
Klassikaline lugu armastatud Ameerika jutuvestja ja Newbery medali laureaadi Kate
DiCamillo sulest.
Ühes Egiptuse tänava majas elas kord portselanist jänes, kelle nimi oli Edward Tulane.
Ta oli endaga ülimalt rahul ja põhjusega: tema omanik oli Abilene – tüdruk, kes jumaldas
teda jäägitult. Ja siis, ühel päeval, läks jänes kaduma…
Kate DiCamillo viib meid erakordsele teekonnale, mis viib ookeanisügavusest kaluri
võrku ja haige lapse voodi kõrvalt inimestest kihavatele Memphise tänavatele.
Teekonna käigus näidatakse meile imet: et isegi kõige kergemini purunev süda võib
õppida armastama, kaotama ja taas armastama.

HOLLY WEBB

245-B06381820
pk, 125x195 mm, 128 lk

..
PLEHKUPANNUD KUTSIKAS NOPS
11,25

Sophie näeb sageli vanahärra Jenkinsit labradorikutsikas Nöpsiga jalutamas ja soovib,
et temalgi oleks just selline koer. Nöps armastab õues olla ja jookseb alatasa minema,
kuigi teab, et ei tohi.
Ühel päeval leiab Sophie Nöpsi üksinda tänavalt. Ta arvab, et kutsikas on jälle plehku
pannud, aga seekord pole Nöps mängutujus – kodus on midagi väga valesti, aga
kuidas sellest Sophiele teada anda…?

.. ..

PAASTETUD KASSIPOEG
11,25

Edie ja tema sõbratar Layla on teel koolist koju, kui
245-B04381620
leiavad okastraadi külge takerdunud pisitillukese
pk, 125x195 mm, 128 lk
punakollase kassipoja. Kassipoeg näeb nõrk välja
ning traat on ta käpale haava tekitanud. Seetõttu viivad tüdrukud ta ruttu koju Edie
loomaarstist emale näha. Edie ema pole kindel, kas pisike kassipoeg üldse ellu
jääb, sest loomake on liiga väike, et ilma emata hakkama saada, ning vajab
ööpäev läbi lutipudelist toitmist. Aga Edie on kindlalt otsustanud Traadiku terveks
ravida ning välja uurida, mis juhtus pesakonna ülejäänud kassipoegade ja nende
emaga. Mis siis, kui nemadki on ohus?

KADUNUD KUTSIKAS
245-B05381720
Ruby on õhinas, kui tädi taksikoeral kutsikad sünnivad.
Ja tema vanematel on varuks imetore üllatus – ta saab pk, 125x195 mm, 128 lk
ühe neist endale. Ruby teab otsekohe, keda neist valida – see imeilus kutsikas, kellele
ta on mõttes juba Toby nimeks pannud.
Ruby armastab Tobyga mängida ega jõua ära oodata, millal nad saavad korralikule
jalutuskäigule minna – see on kindlasti väga lõbus! Aga väljasõidul metsa saab Toby
uudishimulik loomus temast võitu ja seikluste otsingul jookseb ta minema. Peagi on
kutsikas metsa eksinud, hirmul ja ihuüksi. Kas ta kunagi jõuab oma armastatud Ruby
juurde tagasi?

11,25
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soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

DAN BROWN
PÄRITOLU

9,99
28,60

245-B02333318
kk, 145x214 mm, 448 lk

Kes sa ka ei ole. Mida sa ka ei usu. See kõik muutub.
Bilbao, Hispaania
Harvardi ülikooli sümboloogia ja religiooniikonograafia professor Robert Langdon
saabub Bilbao ülimoodsasse Guggenheimi muuseumi, et osaleda suursündmusel –
„teaduse nägu igaveseks muutva” avastuse esitlusel. Õhtu korraldaja on neljakümneaastane miljardär ja futurist Edmond Kirsch, kelle jahmatavad kõrgtehnoloogilised
leiutised ja julged ennustused on ta kogu maailmas tuntuks teinud.
Kirsch, kes oli kakskümmend aastat tagasi üks Langdoni esimesi õpilasi Harvardis,
kavatseb avalikustada jahmatava läbimurde, mis annab vastuse inimkonna eksistentsi kahele fundamentaalsele küsimusele.

P Õ N E V U S R O M A A N I D

NORA ROBERTS KAITSJATE TRILOOGIA
5,99
18,75

5,99
19,40

5,99
21,25

245-B10314316
kk, 145x214 mm, 320 lk
Et tähistada oma uue kuninganna tõusu, lõid kolm kuujumalannat kolm tähte:
ühe tulest, ühe jääst ja ühe veest. Kuid siis kukkusid need taevast alla, pannes
kõigi maailmade saatuse ohtu. Ning nüüd ühendavad kolm meest ja kolm naist
oma jõu, et tükid kokku korjata…
Sasha Riggs on eraklik kunstnik, keda kummitavad unenäod ja painajad, mille ta
muudab erakordseteks maalideks. Tema nägemused juhivad ta Kreekasse Korfu
saarele, kuhu on peibutatud ka viis ta hilisemat kaaslast, et otsida tuletähte. Sasha
tunneb nad ära, sest ta on neid joonistanud: maag, arheoloog, rändur, võitleja,
üksiklane. Kõik otsingul. Kõik oma saladustega...

SAATUSETÄHED

1. raamat

245-B01317817
kk, 145x214 mm, 336 lk
Merineitsi Annika on tulnud merest ja peab pärast ülesande täitmist sinna tagasi
pöörduma. Olles sellele maailmale uus, on tema puhtus ja ilu hingematvad, samuti
tema graatsiline sportlaslikkus, mida ta uued sõbrad avastasid, kui nad tuletähe
tagasisaamise eest võitlesid.
Nüüd on maailmarändur Sawyer King toonud kaitsjad läbi aja ja ruumi Capri saarele,
kuhu on peidetud veetäht. Ja kui Sawyer jälgib Annikat tema tegevustes, tunneb ta,
kuidas teda tõmbab Annika rõõmsa hinge poole. Ent Sawyer teab, et kui ta lubab
Annika oma südamesse, ei suuda mingi võlukompass teda enam kindlale kursile tagasi
juhtida...

OHETE LAHT

2. raamat

245-B04326817
3. raamat
kk, 145x214 mm, 336 lk
Kui jäätähe otsing viib kuus kaitsjat Iirimaale, peab Doyle, surematu, seisma silmitsi
oma traagilise minevikuga. Kolm sajandit tagasi sulges ta oma südame, ent tema
sõdalasehinge tõmmatakse ikka veel millegi taltsutamatu poole. Ja taltsutamatusega
pole keegi rohkem tuttav kui Riley – ja hunt temas…
Arheoloogina ei ole Clare’i rannik Rileyle võõras, ent nüüd leiab ta end ebakindlal
pinnal tumeda jumalanna sihtmärgina, kes tahab enamat kui tähti, enamat kui kaitsjate
verd. Otsides läbi Iiri ajaloo juhtlõngu, mis viiksid nad viimase tähe ja klaassaareni,
peab Riley võitlema oma praktilise loomusega ja tunnistama, et tema ootamatu
kiindumus Doyle’i on rohkem kui ainult põgus külgetõmme...

KLAASSAAR

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

soodsalt

SARAH PINBOROUGH

PEIDUS PILGU TAGA

6,99
20,00

Vaikne purskkaev

Pinna all on peidus kohutav saladus…
Hollywood, 1978. Tragöödia viib filmitäht Vivien Lockharti Giovanni Moretti käte
vahele – ja näib, et tema õnn on viimaks pöördunud. Kuni ta kohtub mehe õega ja saab
teada, et abikaasa minevikku kummitavad sünged varjud…
Toscana, tänapäev. Lucy Whittaker peab kaduma. Aga tema uus kodu, lagunev
Castillo Barbarossa, pole kaugeltki eraldatud paradiis, millena see paistab. Pööningult
kostavad kummalised hääled. Maja omanik ei kohtu temaga näost näkku.
Purskkaev sisehoovis on vaikne – aga mitte kuival...

MARY KUBICA
IGA VIIMNE KUI VALE

6,99
20,00

Meistervõltsija

20,00

245-B10336217
pk, 140x208 mm, 312 lk

New York Timesi menuki „Hea tüdruk” autor Mary Kubica põnev romaan kirjeldab
noore lese tõeotsinguid, mis viivad ta inimese psüühika kõige pimedamatesse
nurkadesse.
Clara Solbergi maailm variseb kokku, kui ta abikaasa Nick ja nelja-aastane tütar Maisie
satuvad autoõnnetusse, mille tagajärjel Nick sureb, Maisie aga pääseb ühegi
vigastuseta. Juhtunu tunnistatakse õnnetuseks, kuni Maisie hakkab juhtunule
järgnevatel päevadel nägema õudusunenägusid, mis sunnivad Clarat küsima, mis tol
saatuslikul pärastlõunal tegelikult juhtus...

B. A. Shapiro

6,99

245-M11333617
pk, 140x208 mm, 352 lk

245-M10331217
pk, 140x208 mm, 336 lk

„Meistervõltsija” on põnev romaan lõuendite pealispinna all peituvate saladuste
märkamisest – ja mittemärkamisest.
Peaaegu kakskümmend aastat pärast kurikuulsat kunstiröövi Isabella Stewart
Gardneri muuseumis – mis siiani on ajaloo suurim lahendamata kunstivargus –
tuuakse üks varastatud Degas’ maalidest Bostonis noore kunstniku ateljeesse. Claire
Roth sõlmib faustliku kokkuleppe võimuka galeriiomanikuga, nõustudes vastutasuks
isikunäituse eest kuulsas galeriis maalima Degas’ võltsingu. Ent tööd alustanud,
hakkab ta kahtlustama, et see kaua kadunud meistriteos – just seesama, mis on
rippunud Gardneris sada aastat –, võib ka ise olla võltsing.

P Õ N E V U S J A D R A A M A

20,00

245-B09332817
pk, 140x208 mm, 328 lk

Ära usalda seda raamatut. Ära usalda neid inimesi. Ära usalda iseennast. Ja mida
iganes sa teed, ära reeda raamatu lõppu…
Louise. Sellest ajast peale, kui ta abikaasa minema läks, on pojast saanud kogu Louise’i
maailm ja ta peab neid mõlemaid üleval poole kohaga tööl käies. Aga kõik see muutub,
kui tema teele tuleb…
David. Noor, edukas ja võluv – Louise ei suuda uskuda, et niisuguse mehe pilk üldse
pikemalt temal peatub, rääkimata siis sellest, et ta suudaks meest kütkestada. Kuid
kõigele tõmmatakse järsku pidurit, kui Louise kohtab tema abikaasat…
Adele. Kaunis, elegantne ja armas – Louise’i uus sõbranna tundub igati täiuslik...

Victoria Fox

6,99

25

26

soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

SUSAN WIGGS

Chicago tulekahju triloogia

Klassikaline triloogia New York Timesi bestsellerite autorilt Susan Wiggsilt, mille tegevus toimub suure
Chicago tulekahju, ajaloo dramaatilise sündmuse foonil.

Armastuse pantvang

5,99

A R M A S T U S R O M A A N I D

20,00

245-M05326317
pk, 140x208 mm, 344 lk
1. raamat
Mõnda tuld ei ole võimalik kustutada
Deborah Sinclair on kaunis, täiuslik, vapustava kaasavaraga pärijanna. Aga
varandusest ei ole tal kasu, kui Chicago ühel kohutaval ööl leekidesse mattub.
Tom Silver on valmis minema läbi leekide, et maksta kätte kohutava ebaõigluse eest –
ja seda tuleb tal ehk ka teha. Aga Deborah’st oma kättemaksu tööriista tehes kahvatub
põrgutule kuumus külgetõmbe kõrval, mida ta oma vangi vastu tunneb. Ja mida
kaugemale ta naist kõigest tollele tuttavast viib, seda tugevamaks muutub nende kirg,
ähvardades lõpuks mõlemad alla neelata.

Armuke
5,99
20,00

20,00

3. raamat

13,75

245-B01334418
pk, 140x208 mm, 344 lk

Chicago põleb.
Ja Lucy Hathaway põgeneb elu eest. Leekidesse mattunud peenest hotellist
kiirustades möödudes langeb ühest aknast tema kätele kokkumässitud pundar. Mõni
sekund hiljem variseb hoone kokku – ja Lucy on hämmastunud, kui avastab, et kinniseotud tekk sisaldab imikut.
Viis aastat hiljem astub Lucy Rand Higginsi panka ja teab: orb, kelle ta tol päeval
päästis, kuulub tegelikult sellele halastamatule finantsistile. Nüüd tuleb tal selleks, et
hoida endale last, keda oli armastama hakanud, loobuda oma raskelt kättevõidetud
vabadusest ning saada mehe abikaasaks. Aga anda Randile oma süda?

FERN MICHAELS

3,99

245-B09328517
pk, 140x208 mm, 320 lk

Tules sepistatud armastus
Enamiku ajast on Kathleen O’Leary rahatu teenijanna. Aga täna õhtul võtab ta riski ja
maskeerib end glamuurseks pärijannaks, tänu laenatud kleidile ja sõprade
seikluslikule meelele. Tema üllatuseks läheb nende trikk läbi – isegi Dylan Kennedy,
Chicago kõige ihaldusväärsem poissmees, näib vaimustuses olevat.
Aga nagu Kathleen, ei ole ka Dylan see, kes end olevat väidab. Ja enne kui nad oma
tegelikku identiteeti paljastada saavad, lahvatab tulekahju, rikkaid ja vaeseid elu
päästmiseks põgenema pannes. Nüüd, ehkki peaaegu võõrad, peavad Kathleen ja
Dylan ellujäämiseks teineteisele toetuma...

Tulesäde
5,99

2. raamat

Öötäht

245-M09316316
pk, 128x200 mm, 200 lk

Caren Ainsley tõstetakse perspektiivitust argipäevast otse Rayven Cosmeticsi uue
parfüümi reklaamnäoks. Lisaks sellele avastab ta end armumas võluvasse Marc
Rayvenisse. Kuid maailm, milles see mees elab, on halastamatu ja konkurentsirohke.
Kas Caren suudab kõigest kinni hoida või on see õhuloss, mis kaheteistkümnendal
kellalöögil haihtub?

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

soodsalt

DEBBIE MACOMBER
ASI ON ABIELUS
6,99
20,00

245-B12339217
pk, 128x200 mm, 272 lk

Garrick Rodenhiser sai teise võimaluse, kui neli aastat tagasi autoõnnetusest eluga
pääses. Ta on püüdnud sellest ajast saati eluga edasi minna, aga kui vihmast läbimärg
ja vigastatud naine ta üksiku mägimaja uksele prõmmima tuleb, muutub kõik. Leah
Gates ei näe välja nagu reporter, aga Garrick arvab, et ta ei tohiks siiski valvsust
kaotada. Armumine on lihtne – uuesti usaldama õppida on aga hoopis keerulisem
väljakutse.

Leah Mercer

245-M12332117 pk, 140x208 mm, 304 lk

NEED, KES ME OLIME VAREM

5,99
17,50

Kuidas leida kedagi, kes soovib kadunuks jääda?
Zoe teab, et tegelikult ei olnud see tema süü. Muidugi ei olnud. Kuid kui ta oleks vaid
pisut kõvemini Milol käest kinni hoidnud, kiiremini jooksnud, kaugemale hüpanud, siis
ehk oleks tal Milo päästa õnnestunud. Ja ega Edward teda tegelikult süüdista, kuigi
mehe toona lausutud kibedad sõnad kummitavad Zoel endiselt peas ja neid pole
võimalik tagasi võtta. Samuti nagu Zoel pole võimalik peatada autot, mis tappis nende
poja.
Kaks aastat järjest on iga päev jätkuvalt tragöödia. Edward teab, et nad peaksid üheskoos tervenemise poole püüdlema, kuid ta on väsinud sellest, et Zoe ta alati eemale
tõrjub. Zoe jaoks tundub lihtsam lasta leinal oma elu juhtida...

Jules Bennett

Kui vastandid tõmbuvad…

3,99
15,00

245-D09352918
pk, 106x172 mm, 256 lk

„Kui ma midagi tahan, leian ma viisi, kuidas see enda omaks teha.”
Pärast peaaegu surmaga lõppenud õnnetust on Hollywoodi kuulus produtsent Grant
Carter kindel, et ei pöördu enam kunagi hobuste maailma tagasi. Aga kui töötad filmiga,
mis räägib võimsast ratsaspordidünastiast, ei ole sul valikut. Õnneks osutub staardžoki
Tessa Barrington just selleks, mida ta tähelepanu hajutamiseks vajab. Tal on tuline temperament, vapustav välimus… ja üllatav süütus, millele mees ei suuda vastu panna.
Tessal ei ole kavaski esimesele ettejuhtuvale mehele anduda, eriti veel Grantisugusele libedale naistemehele...

N A U D I TAVAT L U G E M I S T

15,00

245-M01339418
pk, 140x208 mm, 320 lk

Kui ma tahan abielluda ja luua perekonna (ja ma tahan), on aeg koostada plaan!
– Hallie McCarthy päevikust
Hallie bioloogiline kell on hakanud häiret andma. Ta jõuab peagi suure kolm-nullini, kuid
tal pole mingeid abieluväljavaateid ega ühtki meest silmapiiril. Aga Hallie on
organiseeritud ja sihikindel inimene. Ta annab endale aasta, et leida säravas raudrüüs
härra Rüütel. Kuid kõik tema kohtingud lõpevad katastroofiga. (Nende hulgas on
ihnuskoi, seksisõltlane ja... nojah, pole oluline.)
Kahju, et ta ei saa armuda oma nägusasse naabrisse – Steve Marrisesse. Mees pole
kahtlemata tema tüüp...

Põimunud südamed
5,99

27

28

soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

Susannah Cahalan

245-B08329817
pk, 140x208 mm, 288 lk

PÕLEV AJU

3,99
17,50

Unustamatu jutustus usust ja armastusest, identiteedist ja mälust
Ühel päeval 2009. aastal ärkas kahekümne nelja aastane Susannah Cahalan üksi
võõras haiglapalatis, rihmadega voodi külge kinnitatud, valve all, liikumis- ja kõnevõimetu. Käepaelale oli kirjutatud sõna „põgenemisrisk” ja haiguslugu kirjeldas
hallutsinatsioone, vägivalda ja ohtlikku ebastabiilsust. Ta oli viibinud kuu aega haiglas,
mida ta üldse ei mäletanud. Kõigest mõni nädal enne seda seisis Susannah uue,
täiskasvanuelu künnisel: terve ja innukas kolledži lõpetanu, kel oli mõne kuu eest
alanud esimene tõeline suhe ning paljutõotav karjäär reporteripraktikandina suure
New Yorgi ajalehe toimetuses. Kes oli see võõras, kes ta keha oli hõivanud? Mis
toimus tema mõistusega?

K A A S A H A A R AVA D E L U L O O D

Thomas Sugrue

245-M08312116 pk, 140x208 mm, 368 lk

JÕGI OMA HARUDEGA. EDGAR CAYCE LUGU

3,99
20,65

Ameerika nüüdisaegse prohveti erakordne elulugu
Kogu maailmas laineid löönud kuulsa meditsiinilise selgeltnägija ja ühe new age’i
liikumise alusepanija elulugu.
Miljonid inimesed loevad tänapäeval Edgar Cayce (1877–1945) new age’i liikumise
vanaisaks. Cayce, kes oli meditsiiniline selgeltnägija, sensitiiv ja kristlik müstik, andis
meditsiinilisi, psühholoogilisi ja vaimseid soovitusi tuhandetele inimestele, kes kõik
transiseisundis edastatud kanalduste tõhusust kinnitasid.
Aga Cayce nimi ei ole sugugi alati nii tuntud olnud...

Nicole C. Kear

NÜÜD MA NÄEN TEID

1,99
15,75

Nicole C. Kear on üheksateistkümneaastane, kui talle pannakse diagnoos, mis
muudab tema elu pöördumatult. Ta jääb pimedaks silmahaiguse tõttu, mida nimetatakse pigmentretiniidiks, ja talle on jäänud valguse kustumiseni veel kümmekond
aastat.
Et oma eluga toime tulla, varjab Kear oma nägemislangust ja püüab elada täiel rinnal,
vahetab partnereid nagu sokke, astub tsirkusekooli ja rändab maailmas ringi. Ent siis,
kui ta kõigest mõni aasta enne seda, kui ta silmanägemine peaks kaduma, armub ja
lapseootele jääb, loobub ta kõigist meeletustest selle nimel, et lapse seltsis veedetud
hetki nautida...

Bruno Aubry

PRANTSUSE RIVIERA MILJARDÄRID

1,99
15,75

245-B08314716
pk, 140x208 mm, 232 lk

245-B04306516
pk, 140x208, 240 lk

Ülirikkurite elu ja tavad Monacost kuni Saint-Tropez’ni
Nad on siniverelised printsid ja nafta- või bensiinikuningad, Hollywoodi produtsendid ja
filmistaarid, ameeriklased, venelased, hindud või Pärsia lahe äärsed araablased,
aristokraadid või uusrikkad…
Kui palju neid on ja kui palju on neil raha? Kuidas nad oma raha kulutavad? Kus nad
lõbutsevad? Lähenedes neile ja nendega iga päev koos elavatele ning nende argipäeva jagavatele inimestele, tungime tavaühiskonnast erinevasse maailma, vaevu
kujuteldavasse eedenisse.
Nimed? Bolloré, Bouygues, Arnault, Ayoub on Prantsusmaal palju kuuldud, aga kõik ei
ole nii tuntud; kõik pole üldse tuntud: õmbleja Deborah Balieri, kingsepp Renato Rossi,
Vene niklimagnaat Mihhail Prohhorov…

Pakkumised kehtivad 1. maist 31. maini,
kuni kaupa jätkub.

soodsalt

29

Robert Greene

245-B07300316
kk, 171x241 mm, 464 lk
Suurepärane ülevaade sõjastrateegiatest ja igapäevaelu peenest sotsiaalsest
mängust eduka teose „48 võimuseadust” autorilt.
Robert Greene’i jalustrabavad juhised pakuvad põhjalikke ja ajatuid ajaloosündmustest pärit õppetunde, et aidata lugejail alistada vastast, püüda lõksu teadmatuses
olevat ohvrit või tõusta oma valdkonnas parimaks.
Mitmesuguseid maailma tsivilisatsioone hõlmav, kümneid poliitilisi, filosoofilisi ja
religioosseid tekste ning tuhandete aastate vägivaldseid konflikte analüüsiv „33 sõjastrateegiat” on kokkuvõtlik juhis toimetulekuks igapäevaelu peene sotsiaalse mänguga, olles samal ajal teadlik geniaalsetest ja tõhusatest sõjanduse põhitõdedest.
Greene’ile ainuomases stiilis kirja pandud „33 sõjastrateegiat“ on tänapäevaseks
kaaslaseks Sun Tzu „Sõja seadustele”...

33 SÕJASTRATEEGIAT

9,99
31,25

Joseph Polansky

SINU ISIKLIK HOROSKOOP 2021

28,25

Igakuine ennustus kõikide sodiaagimärkide kohta
See populaarne teejuht sisaldab kõike, mida peate teadma oma 2021. aasta isikliku
horoskoobi kohta. Olge valmis läheneva aasta igakuisteks ennustusteks teie sodiaagimärgi kohta ja avastage, kuidas oma võimalusi ja potentsiaali maksimeerides võtta
2021. aastast parim. See menukas astroloogiline teejuht sisaldab:
• Isiklikku profiili iga märgi jaoks.
• Ennustust eesootavaks aastaks – mida võite oodata rikkuse, kodu, tervise,
seltskondliku ja armuelu valdkonnas.
• Igakuiseid ennustusi teie parimateks ja halvimateks päevadeks...

Miranda Esmonde-White

PÜSIVALT VALUST VABA

2,99
18,75

VABANE KROONILISEST VALUST IGAPÄEVASE 30-MINUTILISE TREENINGU
ABIL
Inimkeha on loodud olema ilma valuta
Raamatus tutvustab Miranda Esmonde-White – PBS-i fitnessitreener, kes on aastakümneid aidanud valust vabaneda nii tavainimestel kui ka tippsportlastel – oma
kroonilise valu kõrvaldamise kava.
Kroonilist valu kannatavate inimeste liikuvus väheneb sageli märgatavalt. Nad kardavad, et liikumine teeb haiget ja võib koguni olukorda halvendada. Tegelikult on vastupidi: liikumine on paranemisteel ülioluline...

Jack Angelo

SINU TERVENDAV JÕUD

2,99
19,50

245-B05362019
pk, 140x208 mm, 312 lk

245-B01357519
pk, 140x208 mm, 304 lk

Põhjalik juhend tervendava energia kanaldamiseks
Üksikasjalik praktiline kursus neile, kes soovivad endas äratada ja arendada oma
tervendavat annet. Briti üks austatuim spirituaalne tervendaja ja õpetaja on kirjutanud
käsiraamatu, mis sisaldab:
• harjutusi, mis aitavad sul arendada mõistmist inimese kehast ja selle energiatega
töötamisest;
• selgitusi haiguste loomusest ning mõistuse ja emotsioonide rollist tervendamises;
• detailseid instruktsioone teiste tervendamise ja tervendava töö korraldamise kohta.
Seda rikkalikult illustreeritud ja põhjalikku juhendit saab kasutada enesetervenduse
manuaalina, tervendaja lähtematerjalina või ka töötoa alustekstina.

K A S U L I K T E A D A

2,99

245-B07387220
kk, 145x214 mm, 352 lk
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e-raamat

PDF

TELLI E-RAAMATUID PDF FORMAADIS
E-POEST https://ersen.ee/
Elizabeth Blackwell
E-raamat: LAKECRESTI VARJUS

PDF

HIND: 19,55

ON 1928. AASTA.
Kate Moore otsib väljapääsu vaesusest ja lapsepõlvevägivallast. Kui talle avaneb ookeani
ületaval laeval võimalus kohtuda silmast silma Chicago varanduse nägusa pärijaga, arvab ta,
et on leidnud pääsetee – kuni suudab oma minevikku varjata.
Olles abielutõotuse andnud, avastab Kate peagi, et tema abikaasa ja ka uue perega pole kõik
korras. Ta peab Matthew Lemonti prouana rinda pistma abikaasa häiriva mineviku,
domineeriva ema ja üleliia lähedase õega...

Sarah Morgan
E-raamat: ÜKS SUVI PARIISIS

PDF

HIND: 22,54

Südantsoojendav romaan sõpruse ja armastuse väest ning sellest, mis juhtub siis, kui
lõpp on kõigest algus…
Grace on kavandanud oma abikaasale kahekümne viiendaks pulma-aastapäevaks tohutu
üllatuse: romantilise reisi Pariisi. Aga ta ei osanud oodata, et ka mehel on talle üllatus: ta tahab
lahutust. Šokist rabatud Grace langetab julge otsuse sõita Pariisi üksinda.
Londonist pärit noor naine Audrey on jätnud Pariisi jõudes seljataha südamevalu. Töö
raamatupoes on tema pääsetee vabadusse...

Fern Michaels
E-raamat: SÜVASADAM

PDF

HIND: 21,85

Aeg rajada uusi teid...
Juhuslik kriisihetk võib viia elu suurimate kangelastegudeni…
Kui Carol Anne Jansen paadiõnnetuses oma armastatud vanemast vennast Kickist ilma jääb,
kaotab ta ainsa pidepunkti oma elus. Kui vanemad autoõnnetuses hukkusid, kasvatas Kick õe
üles. Vennalt päritud vara teeb CJ-st rikka naise, aga tal puudub eesmärk. Võimuka
kongresmeni Snapper Lewise haldusassistendina sukeldub ta poliitika põnevasse, ent tihti
heitlikku maailma.
Kuid korraga lööb ka see pidepunkt kõikuma...

Louise Allen
E-raamat: TUHKATRIINUST KRAHVINNAKS

PDF

HIND: 17,25

Salapärase krahvi kosjad
Lihtne ja lombakas Ellie Lytton ei ole abielu väärt. Ta on täiesti rahul poolvenna majapidajaks
olemisega, kuni saabub võimukas Hainfordi krahv vapustava uudisega: ta kasuvend on
tapetud!
Ellie usub, et tema kitsikuses on süüdi krahv ning tolle kohus on saata teda tema uude koju.
Kuid peagi võitleb Blake oma vaidlushimulise kaaslanna soovimatu köitvusega… Ja kui too
kaitset vajab, otsustab mees kanda tema eest hoolt, tehes Elliest krahvinna.
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Julie Brown Yau
E-raamat: KEHATEADLIKKUSE TÖÖVIHIK

HIND: 17,25

TRAUMADEST TERVENEMISEKS

PDF

Avastage keha loomupärane tervenemis- ja arenemispotentsiaal ning vitaalsus
Kui olete läbi elanud traumaatilise sündmuse – näiteks õnnetuse, looduskatastroofi,
vägivallaakti, väärkohtlemise või mõne lapsepõlvetrauma –, võite kogeda sügavat
psühholoogilist valu, traumajärgset stressi, ärevust või depressiooni. Kuid kas teadsite, et
trauma mõjutab ka keha, muutes teie närvi- ja immuunsüsteemi, mis viib terve hulga füüsiliste
sümptomite ja haigusteni? Põhinedes murrangulisel somaatilisel psühholoogial, pakub see
töövihik lihtsaid harjutusi, et leida pärast traumat taas ühendus oma kehaga...

Holly Tse
E-raamat: JUHISED JALATALLAL

PDF

HIND: 14,17

Hiina refleksoloogia iidsed saladused keha, meele, südame ja hinge tervendamiseks
Mida arvate sellest, kui
• saaksite haiguse taganema sundida või õppida seda ära hoidma?
• vananemise asemel tunneksite end iga mööduva aastaga noorema, tugevama ja
õnnelikumana?
• säilitaksite kogu eluks hea tervise?
• leiaksite oma jalataldadelt tervise ja pikaealisuse saladused?

John E. Sarno
E-raamat: SELJAVALUST TERVENEMINE

PDF

HIND: 14,95

Ÿ Kas teil esineb korduvat selja-, kaela- või õlavalu?
Ÿ Kas te peate oma selja pärast pidevalt muretsema?
Ÿ Kas seljavalu takistab teid täisväärtuslikku elu elamast?
Kui nii, siis võite kannatada TMSi all – ja te ei pea seda enam taluma!
Dr John E. Sarno on meditsiini teerajaja, kelle pöördeline uurimistöö TMSi (lihaspinge
sündroomi) alal on aidanud lugematuil patsientidel seljavalust üle saada. Sellest menukist
õpite, kuidas tuvastada stressi ja teisi seljavalu põhjustavaid psühholoogilisi tegureid, ja saate
teada, kuidas ennast ise tervendada – ilma ravimiteta...

Abby Wynne
E-raamat: LIHTNE ENERGIATERVENDAMINE

PDF

HIND: 13,08

Vabasta oma tervendajapotentsiaal
„Lihtne energiatervendamine” õpetab lugejale praktilisi harjutusi ja lihtsaid tehnikaid, mille abil
saab energiatervendamist kasutada oma igapäevaelus nii enda kui teiste aitamiseks.
Saate teada, kuidas:
• end maandada ja koondada;
• lõimida tervendamine oma igapäevaellu, et olla rahulikum ja tasakaalustatum;
• avaneda tervendavale valgusele;
• saata energiatervendamist oma lähedastele...
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Claire Baxter
E-raamat: PARIM SÕBER...

HIND: 3,01

TULEVANE ABIKAASA
Della on võluva naeratuse ning võrratute hallide silmadega lapsepõlvesõpra Luke’i alati
armastanud. Häda on aga selles, et midagi sõprusest sügavamat pole Luke’i kunagi
huvitanud. Ja kui mees võõrsile kolis, jäi Della tema sõprusestki ilma. Siis saabub Luke
ootamatult tagasi koju ja Dellas tärkab taas lootus.
ePub

Catherine Mann
E-raamat: LAST OOTAV EKSNAINE

ePub

HIND: 6,23

Rase?
Marianna Landis minestas vaid paar sekundit pärast seda, kui oli lahutuspaberitele alla
kirjutanud. Olles šokeeritud, avastas ta praeguseks endine abikaasa Sebastian, et Marianna
on kolm ja pool kuud rase. See aeg klappis täpselt nende viimase koosveedetud tormilise
ööga.
Olles ärritunud, et ta „naine” on ikka veel nende lahutuses nii kindel, tõotas Sebastian teha
ükskõik mida, et võita ta tagasi. Võrgutamine oli kord juba mõjunud… ta kontrollib, kas see
toimib veel kord. Sest Marianna kannab Landise last ja Landise perekonda kuuluv mees ei
lase käest seda, mis on tema oma!

Lori L. Harris
E-raamat: RÖÖVITUD

ePub

HIND: 3,05

Vale pööre keset ööd…
Õe julma röövimise ainuke tunnistaja Jillian Sorensen on tulvil süütunnet – ja ülepeakaela
omadega ummikus. Nüüd näib, et ainus võimalus oma õega taas kohtuda on ühendada jõud
ekspolitseinik Rick Bradyga, samasuguse aegunud juhtumi uurijaga, kellel on oma arved
õiendada. Kuid reetlike röövijate tabamatute jälgede ajamine muudab Jilliani ja Ricki ülelaetud
suhte veelgi pingelisemaks. Ning kui nende koostöö järjest isiklikumaks muutub, näib õe
röövinud ohtlike meestega silmitsi astumine vähem riskantsena kui nägusa võõra
usaldamine…

Maureen Child
E-raamat: PEIGMEES AINULT NIME POOLEST

ePub

HIND: 11,48

Fantaasiast sündinud romaan pole veel kunagi tundunud nii tõelisena!
Populaarne kirjanik Micah Hunter elab rändurielu. Asudes mõneks ajaks väikelinna, et
lähemalt tutvuda uue raamatu ainestikuga, jääb ta ilma luksushotellide keskkonnast, millega
on harjunud. Ta üürib suure eramu, kuid elab seal eraklikult ja teda suudab majast välja
meelitada ainult võluv majaperenaine. Sest Kelly Flynn tõmbab Micah’t tugevamini ligi kui seni
ükski teine naine...
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Jenny Oliver
E-raamat: SUVEMAJA MERE ÄÄRES

ePub

HIND: 17,97

Igal suvel on rääkida oma lugu...
Ava Fisheri jaoks on kõigi tema päikeseliste mälestuste – esimeste šokolaadi sisse kastetud
churro’de maitsest esimese suudluseni – toimumiskohaks tema vanaema suvemaja säraval
Hispaania rannikul asuvas Mariposa linnakeses.
Ava naaseb veel üheks viimaseks suveks lapsepõlve puhkuselinna ja lööb kaasa projektis,
mille üle tema vanaema suurt uhkust oleks tundnud. Estrella kohvik, – mis kunagi oli unise
mereäärse linna süda – omaaegne rustikaalne iludus – on nüüd üsna lagunenud. Tundub, et
nii kohvik kui ka Ava on üheaegselt kaotanud oma varasema sära...

Barbara Delinsky
E-raamat: ÜKSAINUS ROOS

HIND: 12,99

Shaye Burke ei üllatu, kui saab kutse Kariibi mere tuurile – see on nii tädi Victoria moodi.
Laevameeskonnaga kohtudes taipab ta aga liiga hilja, et on järjekordse kosjasobitamise
objekt. Noah VanBaar võib olla karune ja seksikas, aga Shaye on armastusega lõpparve
teinud… kui Noah’l just ei õnnestu teda veenda, et armastus ootab teda päris käeulatuses.
ePub

Ryan Winfield
E-raamat: JUNE’I ARMUDES

ePub

HIND: 17,31

„Leia endale keegi, kes väärib sinu armastust, ja armasta teda kogu südamest ja
hingest. See on ainus asi, mis selles elus üldse midagi väärt on.ˮ
Elliot Champ, atraktiivne, ent endassetõmbunud poissmees, kes on vandunud mitte kunagi
romantiliste tunnetega tegemist teha, on lähemal kui kunagi varem lapsepõlveunistuse
täideviimisele ja Miamisse kolimisele – ent siis maandub tema laual juhuslikult kiri, mis
muudab kõike.
Kiri viib ta Echo Gleni, kõrvalisse paika Seattle’i lähedal, kus ta kohtab David Hadleyd,
vanameest, kes vajab oma naisele June’ile antud lubaduse täitmiseks Ellioti abi...

Jules Bennett
E-raamat: SINUGA PÕIMITUD

ePub

HIND: 16,23

Vennad Monroed leidsid endale kodu Georgia osariigis Havenis, kui üks südamlik
abielupaar nad kõik adopteeris. Nüüd toob nende seast lahkunud õe mälestamine kolm
väga erinevat venda jälle kokku. Ja unustamatute naiste abiga avaneb igal vennal
võimalus muuta täielikult oma saatust…
Zach Monroe oli teinud oma elus vigu ja mitte väikseid. Vigadest kõige hullem oli jätta
armastatud tüdruk haavununa maha ja kaotada vennaga peaaegu igasugune kontakt. Seda
õhtut ei luba Zach endal kunagi unustada, ka siis mitte, kui seesama tüdruk – täiuslik ja küps
Sophie Allen – tema ellu naaseb...
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