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TELLIMINE
- www.ersen.ee (kodulehelt)
- telefoni teel helistades 53 924 601
- e-postiga: rkaup@ersen.ee
- tavapostiga: Bestkaup OÜ, Tartu mnt 84a-111, 10112 Tallinn

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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NEW YORK TIMESI BESTSELLERITE AUTOR

SUSAN MALLERY
KASUÕED

kliki
siia

Susan Mallery toob lugejateni teistlaadi
250-B09401421
armastusloo… südamliku loo sõprusest kk, 145x214 mm, 384 lk
kahe naise vahel, kes olid kunagi õed.
Kunagi ammu, kui tema isa abiellus Sageʼi emaga, oli Daisy elevil, et saab
endale toreda ja särava uue õe. Aga Sage oli ilus ja populaarne, kõike
seda, mida Daisy ei olnud, ja Sage hoolitses selle eest, et Daisy seda
teaks.
Sageʼil ei olnud Daisy tarkust… ta pidi ühe klassi tagasi minema, et
peenesse rikaste laste kooli õppima saada. Seega kasutas ta oma
populaarsust relvana, tehes Daisyt maha, et end üles kergitada. Pärast
vanemate lahutust kasuõdede rivaalitsemine jätkus kuni viimase, ebatõenäolise õlekõrreni: Daisy abiellus
Sageʼi esimese armastusega ja Sage põgenes Californiast.
Kaheksateist aastat, kaks last ja üks probleemne abielu hiljem ei looda – ega taha – Daisy enam kunagi Sageʼi
näha. Aga kui nende ühine väikeõde neid mõlemaid vajab, jätavad nad erimeelsused kõrvale...

uus
uus
16,40
28,75

SUSAN MALLERY

sõpruse nimekiri
27,50

• Tantsi koiduni
• Mine langevarjuga hüppama
• Kanna avalikus kohas bikiine
• Hakka elama
Kaks parimat sõbrannat annavad elule uue hoo ühel suvel, mis muudab neid
igaveseks...
Üksikema Ellen Fox on oma eluga väga rahul, kuni kuuleb pealt, et tema poeg ei saa
minna unistuste ülikooli, sest arvab, et ema ei tule temata toime. Kui Ellen tahab, et
poeg elaks oma parimat elu, peab ta Coopi veenma, et ka tema elab oma elu.
Unity Leandre, kes on olnud Elleni parim sõbranna juba lapsest saati, koostab
nimekirja väljakutsetest, et Ellenit mugavustsoonist välja tirida...

SUSAN MALLERY
27,00

250-B12387820
kk, 145x214 mm, 344 lk

250-B10366919
kk, 145x214 mm, 368 lk

Baxteri pere õed on siiani ainult teineteisele toetunud – ühe saatusliku suveni,
mil Sunshine’i ja Margot’ halb õnn pöördub õnnelikuks saatuseks…
Etiketiõpetaja Margot Baxter teab täpselt, kuidas isepäiste klientidega toime tulla…
kuni tal tuleb näost näkku seista Bianca, hunnitu vananeva filmistaariga, kes on
kurikuulus oma šokeeriva ja aukartust äratava käitumise poolest. Margot’ karjääri
suurim väljakutse on koolitada Biancat nii, et too hakkaks diplomaadi naisena valdama peent käitumist. Peagi hakkavad hargnema saladused, mis naisi lähendavad ja
sunnivad Margot’d silmitsi seisma tõega, et muutumine ei juhtu lihtsalt niisama...
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barbara cartland

Barbara Cartland
LOSS

250-D09402821
Ilus, koketeeriv ja romantiline Valeria Montford
pk, 106x172 mm, 200 lk
on harjunud eliidi hulka kuuluvate noormeeste
imetlevate pilkudega. Ratsutades Prantsusmaa kaunil maastikul, saab ta
aga teada, et uhkus ajab upakile. Enesekindla ratsutajana tunneb ta
alandust, kui lendab lord Charles Waterfordi nähes hobuse seljast. Häbi
tundes ja oma ratsutamisoskuse kohta harjumuspärast kiitust pälvimata
otsustab ta, et vihkab lord Waterfordi, kuna too pani teda piinlikkust tundma.
Siis kohtab ta söör Peter Cousinsit – laastavalt kena, erutavat ja pisut
ohtlikku meest. Lummatud söör Peteri sarmist ja ilmselgest imetlusest,
tunneb Valeria lord Waterfordi vaiksema loomu vastu veel suuremat põlgust.
Kui ta jõuab tagasi Inglismaale, tunnistab Valeria armas isa, et üks kelm on temalt välja petnud kogu nende
varanduse. Isa näeb ainult ühte võimalust võlausaldajatele tasumiseks ja täieliku finantskrahhi vältimiseks –
Valeria peab tegema hea partii. Ja isal on juba olemas ka potentsiaalne kosilane...

uus
uus
15,00
16,40

Barbara Cartland
ARMASTUSEPALVE

250-D12386420
pk, 106x172 mm, 200 lk

Leedi Galina More ja tema vend Georgie, krahv Ranmore, on meeleheitel, sest neil on
kaks suurt ajaloolise väärtusega maja, mis on pärandiga seotud.
13,75
Georgie otsustab, et peab abielluma ameeriklannast pärijannaga ja nii avab ta Londonis
oleva maja, teadmata sealjuures, kuidas teenijaskonnale palga maksmiseks või
meelelahutusteks raha leida.
Siis kohtub ta Ameerika ühe rikkaima miljonäri härra Craig Farlow’ga, kes on oma tütre
Ellie-May Londonisse toonud, sest soovib leida talle tiitliga abikaasat, ja nendest saavad
Georgie Park Lane’il asuva maja üürilised.
Galina on tänu oma ilule suurt menu saavutanud, aga ta on otsustanud abielluda üksnes armastusest.
Kui ta lord Bramtonit kohtab, kaotab ta oma südame, ent teab, et olukord on lootusetu, sest mees on sama
vaene nagu nemad...

Barbara Cartland
RAHA VÕI ARMASTUS

13,25

250-D11386320
pk, 106x172 mm, 192 lk

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...

betty neels
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Betty Neels
15,00

Äratatud süda

250-D07398321 pk, 125x195 mm, 200 lk

Sophie Blount kurvastas oma nurjunud armuloo pärast ja oli otsustanud südamevalu
edaspidi vältida. Aga ühel päeval ilmus ta ellu hiilgav ajukirurg Rijk van Taak. Ka tema
oli minevikus haiget saanud ja kõik, mida ta võis pakkuda, oli mugavusabielu. Sophie
mõistus ütles, et sellest piisab – aga süda näis arvavat hoopis midagi muud!

Kaks mälestusväärset nädalat

15,75

250-D04395321 pk, 125x195 mm, 216 lk
Usk, lootus – ja armastus!
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...

Südasuvine täht

15,00

Nende armastus oli saatusest ette määratud…
Celine’i perekond oli pankrotiga silmitsi seistes sunnitud ots 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.

Õnnelubadus
13,75

250-D09383820 pk, 125x195 mm, 224 lk

250-D05380220 pk, 125x195 mm, 192 lk

„Mind ei võlu kõhnad hiirekesed.ˮ
Nii teatas parun Tiele Raukema van den Eck – ja kuna Rebecca Saunders oli just
kõhna hiirekese tüüpi, teadis ta täpselt, mida see mees temast arvab. Aga parun oli
olnud tema vastu väga kena ja ta päästnud, kui neiul polnud tööd ega elukohta. Mees
leidis talle isegi töö, mis kujutas endast paruni ema eest hoolitsemist. Töö oli meeldiv ja
hästi makstud ning viis Becky Norrasse ja Hollandisse. Kõige selle tulemusel armus
neiu parunisse ja isegi mehe sõbratari Nina kohalolek ei takistanud teda unistamast.
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ARMASTUSROMAANID
New York Timesi bestsellerite autor

RaeAnne Thayne

LUNASTUSE LAHT
Sari „Snow Angel Coveˮ
250-D09401521
New York Timesi bestsellerite autor
pk, 140x208 mm, 296 lk
RaeAnne Thayne viib su tagasi Haven
2. raamat
Pointi – kohta, mis on loodud tervitama uusi võimalusi...
McKenzie Shaw oli valmis oma kodulinna Haven Pointi heaks tegema
mida tahes. Linn võis olla väike, aga see polnud teda kunagi alt vedanud...
vastupidi seksikale Ben Kilpatrickule, kes teda marru ajas. Mees oli tema
lapsepõlvekangelane, kuni sulges oma perekonnale kuuluva tehase,
jättes linna majanduse kokkuvarisemise äärele. Nüüd kavatseb mehe
tehnoloogiaettevõte avada kohaliku haru. Haven Pointi nimel peab
McKenzie uhkuse alla neelama ja viisakalt käituma.
Mida saaks valusaid mälestusi täis linn Benile pakkuda? Ent nähes seda
nii, nagu näeb McKenzie – linna keevaline noor linnapea –, saab ta järsku sellele küsimusele vastuse. Kui ta
ainult suudaks leevendada nendevahelist vaenulikkust, on Ben ehk leidnud koha, kus luua sidemeid ja
terveneda... koha, kus armastus saabub siis, kui seda kõige vähem oodatakse...

uus
uus
22,50
16,40

RaeAnne Thayne

250-B05395221
pk, 140x208 mm, 280 lk
1. raamat
New York Timesi bestsellerite autor RaeAnne Thayne kutsub teid Haven Pointi,
väikesesse linna, mis on täis suuri, rõõmsaid ja säravaid üllatusi.
Eliza Haywardi jõulumeeleolu saaks tagasi tuua vaid ime. Töökoht, millele ta kõik oma
lootused oli pannud, on suitsujoana õhku haihtunud – sõna otseses mõttes – ja nüüd
on ta võõras, ehkki kaunis väikelinnas plindris. Meelt heitev Eliza vajab kangelast, aga
ta ei oota sellist, kes ta autoga peaaegu alla ajab!
Eliza päästmine on tehnikageenius Aidan Caine’i jaoks üksnes instinktiivne. Alguses
leevendab see, et ta Elizale oma järveäärses majas tööd annab, lihtsalt tema süümepiinu, kuni ta taipab, kui lihtne oleks naisesse armuda...

LUMEINGLI LAHT
22,00

„Snow Angel Coveˮ sarja kolmas raamat ilmub detsembris

MARY ELLEN TAYLOR

kuslapuude hooaeg

23,25

250-E07396621
pk, 140x208 mm, 304 lk

Lugu suurtest kaotustest, karmidest tõdedest ja metsistunud kasvuhoonest,
mis on tulvil vanu saladusi
Pärast isa surma, purunenud abielu ja mitut katkenud rasedust tunneb Libby McKenzie
end tõeliselt üksikuna. Ehkki ta uuel elul pulmafotograafina on omamoodi eesmärk,
juhib see ka tema mõtted kõrvale kõikehaaravalt valult.
Kui tal palutakse pildistada pulma ajaloolises Woodmonti häärberis, kohtub Libby selle
omaniku Elaine Grantiga. Woodmonti uste avamisele lootes on Elaine palganud noore
lese Colton Reeseʼi valdusi korda tegema ja palub Libbyl tööde käiku jäädvustada.
Libbyt paelub kohe vana kuslapuuväätidesse mattunud kasvuhoone...

ARMASTUSROMAANID
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N e w Yo r k Ti m e s i b e s t s e l l e r i t e a u t o r

Brenda Novak
Raamatupood
rannal

uus
uus
26,25
16,40

250-E09399121
Kuidas alustada oma elus uut peatükki,
pk,
140x208
mm, 376 lk
kui sa pole veel eelmist lõpetanud?
Autumn Divaci abikaasa kadus kaheksateist kuud tagasi. Meeleheitlikud
otsingud pole mingeid vastuseid andnud ning naine ei suuda ette
kujutada, kuidas oma eluga ilma abikaasata edasi minna. Kuid nende
kahe teismelise lapse huvides peab ta seda üritama.
Autumn viib suvel oma lapsed võluvasse rannaäärsesse linna, kus ta
kunagi üles kasvas. Ta leiab lohutust sellest, et töötab koos ema ja tädiga
nende raamatupoes, kuid avastab siis, et ta tütart ootab ees suur muutus ning et ta ema on varjanud aastaid
kohutavat saladust. Ja kui ta kohtub mehega, kes röövis keskkooli ajal ta südame, löövad vanad tunded uuesti
lõkkele. Võib ta meest armastada või peaks ta edasi lootma, et abikaasa naaseb? Ta saab usaldada üksnes
oma südant... ja loota, et see ei juhi teda eksiteele.

DEBBIE MACOMBER
16,25

Lindy Kyle pageb Seattle’isse, et oma 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?

DEBBIE MACOMBER
15,75

250-B04394721
pk, 140x208 mm, 248 lk
1. raamat

250-D07397821
pk, 140x208 mm, 232 lk
2. raamat

Hoolimata endise abikaasa põikpäisusest teab Carol, et kaptenmajor Steve Kyle oleks
ideaalne isa lapsele, keda Carol meeleheitlikult soovib. Ta saab ka aru, et see tugev ja
väärikas mees ei laseks iialgi lapsel isata kasvada. Seega peab Carol Steveʼi veel
viimast korda võrgutama...
Kirg pole neile kunagi muret valmistanud, kuid lahusolek jättis nad teineteisest eemale.
Kas nad on piisavalt küpsemaks saanud, et proovida uuesti riskida, eriti kui Caroli
plaan paistab toimivat?
Kolmas raamat „Mereväelase tütarˮ ilmub oktoobris.

8

ARMASTUSROMAANID

Karen King
VALLASPÕLV ON
JÄLLE KÄES

uus
uus
16,40
20,75

250-E09402721
Ma näen, et ema helistab mulle. Võtan
pk, 140x208 mm, 256 lk
kõne vastu, teades, et pean talle enda ja
Oliveri lahkuminekust rääkima. Kuid
ma ei jõua seda veel teha, kui tema teatab: „Ma ei tea, kuidas seda
sulle öeldagi… Aga ma jätan su isa maha.ˮ
Olles esimest korda koos vallalised, hülgavad kolmekümne nelja aastane
Meg ja ta südamlik, kaua kannatanud ema Sally kodused jõulud ja
põgenevad väikesesse puhkemajja Cornwalli rannikul. Megi jaoks on see
suurepärane koht eemal kogu jõulutrallist, kus lasta hingel paraneda, kuid
ta ema jaoks on sellel paigal südames eriline ja salajane koht. Tema
armuloost näib olevat möödas terve igavik.
Meg ja Sally õpivad tundma nii iseennast kui ka teineteist paremini kui kunagi varem. Ent siiski ei suuda nad ära
öelda osalemisest külakese jõulude tähistamisel ja nii kohtavad nad kaht nägusat võõrast...

LORI FOSTER

LÕPUNI VÄLJA

23,75

Ta saaks hakkama ka ilma meheta, aga see ei takista tal igatsust tundmast…
Veokijuht Sterling (Star) Parson teab kõiki naiseks olemise valusid, nii oma töös kui ka
eraelus. Aga ta saab hakkama. Ta pole kunagi vajanud – või tahtnud – enda kõrvale
meest. Aga siis kohtub ta Cade McKenziega. Enesekindel baariomanik muudab ta
valvsaks, aga paneb ka südame kiiremini põksuma.
Cade on elanud Ridge Traili linnakeses piisavalt kaua, et hädaohtu ära tunda ja samal
hetkel, kui Sterling – Star – tema baari astub, aimab ta ohtu. Väikelinna elu on tulvil
saladusi ja Cade mõistab, et Sterlingil on neid sama palju kui tal endal ning tema
eesmärk on need kõik lahti harutada...

Catherine Miller

99 päeva koos sinuga

19,50

250-B07398421
pk, 140x208 mm, 312 lk

250-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...

AjaviiteROMAANID
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N E W YO R K T I M E S I B E S T S E L L E R I T E AU T O R

M A D E L I N E M A RT I N
VIIMANE RAAMATUPOOD

LONDONIS

uus
uus
22,00
16,40

Teise maailmasõja teemaline romaan
250-E09401821
August 1939: London valmistub sõjaks,
pk, 140x208 mm, 280 lk
kui Hitleri väed läbi Euroopa tungivad.
Grace Bennett oli alati unistanud Londonisse kolimisest, aga kindlasti ei
lootnud ta sealt eest leida varjendeid ja ette tõmmatud kardinaid. Ja
kahtlemata ei kujutanud Grace kunagi ette, et asub tööle Primrose Hilli
raamatupoes, tolmuses vanas äris Londoni südames.
Kui Londoni pommitamine sageneb, avastab Grace keset pimendamisi ja õhurünnakuid raamatute
ettelugemise jõu, mis ühendab kogukonda viisil, millest ta kunagi ei unistanud – jõu, mis saab võitu isegi sõja
kõige pimedamatest öödest.

BARBARA FREETHY

Äkki ühel suvel

22,50

Naine otsib peidupaika. Kas ta leiab selle Angel’s Bays?
Angel’s Bays on kohalik legend: 1800ndate laevahukus surnute hinged kaitsevad
linnaelanikke, tuues endaga kaasa usu imedesse ning kogukonna võime parandada
haavu ja ravida hingi. Nii et kui Jenna Daviese kadunud õde palub tal kaitsta oma tütart
Lexiet tema vägivaldse isa eest, täidab Jenna oma õe soovi ja viib Lexie Angel’s
Baysse. Kolm kuud elavad nad seal märkamatult. Aga kui üks noor naine kailt merre
viskub, hüppab Jenna talle järele ja päästab naise elu. Nüüd kohalike silmis kangelane,
püüab Jenna varjus püsida, aga ajakirjanik Reid Tanner on otsustanud järele uurida,
kes naine on ja mille eest ta end peidab – aimamata, mis võib olla selle hind...

Holly Miller

Sina mu unedes
26,25

250-D07402421
pk, 140x208 mm, 272 lk

250-E07400721
pk, 140x208 mm, 376 lk

Kas valiksid armastuse, kui teaksid, kuidas see lõpeb?
Joel kardab tulevikku.
Lapsest saati on teda vaevanud unenäod armastatud inimestest. Nägemused sellest,
mis ootab ees – nii head kui ka halvad asjad. Ja ainus viis seda kõike ennetada on
elada nii, et keegi talle enam iial hinge ei poe.
Callie ei suuda minevikust lahti lasta.
Parima sõbranna surmast saati on Callie olnud omadega pahuksis. Ta teab, et peaks
olema vahetum ja elama täiel rinnal. Ta lihtsalt ei tea, kuidas saada tagasi see Callie,
kel olid kunagi unistused...

10 ROMAANID
New York Timesi bestsellerite autor

Steena Holmes

Emma leidmine
250-B09403221
„Emma!ˮ Megan jooksis välja, hüüdes
pk, 140x208 mm, 272 lk
oma tütre nime. Ta peatus keset sissesõiduteed ja uuris ümbrust. Ei midagi. Emmat polnud liblikaid
jälitamas ega aias lilli välja tirimas ega võililledega mängimas. Teda
polnud kusagil. Megan hüüdis nii valjusti, kui suutis, pisarad mööda
nägu alla voolamas. Emma oli kadunud.
Viimane kord nägi Megan oma noorimat tütart Emmat tema kolmandal
sünnipäeval. Nüüd, kaks aastat hiljem, näeb ta oma tütre nägu igas
mööduvas blondis tüdrukus – toidukaupluses, autoakendes, arsti
vastuvõturuumis. Ta otsustab tütre kindlasti üles otsida, kuid tema
pühendumus läheneb juba kinnismõttele, kui ta leiab end järgnemas igale
väiksele tüdrukule, kes sarnaneb tema kadunud tütrega.
Pärast Emma kaotsiminekut on Megan kaugenenud sõpradest ja perekonnast. Ta kaks vanemat tütart
panevad pahaks ema järeleandmatult viljatuid otsinguid ning tema abikaasa Peter palub tal Emma
kadumisega leppida, enne kui see kinnismõte põhjustab ülejäänud perekonna lagunemise...

uus
uus
16,40
19,50

Amanda Prowse

250-B10384420 pk, 140x208 mm, 264 lk

KOLM JA POOL südamelööki
20,00

Kuidas toime tulla sellega, kui kolmest saab kaks
Grace ja Tom Penderford on maailma kõige õnnelikumad inimesed. Neil on imeline
suhe, mõnus elu ja ilus pisitütar Chloe.
Siis aga saab õnnetundest ühe hetkega meeleheide ja nende elu muutub igaveseks.
Kui kolmeaastane Chloe haigestub ja sureb, on Tomi ja Graceʼi maailm purunenud.
Kolmeliikmelisest perest saab kaheliikmeline ja nad peavad leidma viisi, kuidas
parandada teineteise murtud süda… ning päästa abielu, kui nad seda suudavad.

CYNTHIA ELLINGSEN

250-E07399721 pk, 140x208 mm, 288 lk

MÕRKJASMAGUS ÜLLATUS
22,50

Saladuslik ja südantsoojendav lugu väikelinna intriigidest, perekonnasaladustest ja uue armastuse võimalikkusest
Emma Laurent on alati eelistanud pigem teisi aidata kui ise abi paluda. Aga nüüd on
tema see, kes abi vajab. Tema kasuema müüb kadunud isa kommipoe maha, vanaema hooldekoduarved hakkavad üle pea kasvama ja kunagise kihlatu surmaaastapäev on peagi käes. Selle asemel et probleemidele silma vaadata, teeb Emma
seda, mida ta kõige paremini oskab – leiab mõne teise abivajaja, pakkudes öömaja
emale ja pojale, kel pole kuhugi minna. Nii et kui Starlight Coveʼi tulnud turistidest
abielupaar pakub talle 20 000 dollarit vana maali eest, mis on kommipoe seinal
rippunud Emma lapsepõlvest peale, tundub, nagu oleks saatus omakorda Emmale
appi tõtanud...

põnevusROMAANID
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SHALINI BOLAND

ABIKAASA
250-B09400621
Zoe minestas oma pulmapäeval ega
pk, 140x208 mm, 288 lk
saanudki teada, miks. Ta oli alati kindel,
et juhtus midagi halba. Kümme aastat hiljem saab ta teada, mis…
See pidanuks olema tema elu kõige õnnelikum päev. Zoe istus hotellitoas,
seljas täiuslik valge kleit, ning ootas hetke, mil lahkest ja nägusast Tobyst
saab tema abikaasa.
Edasi tuli tühjus.
Nad ütlesid, et ta ilmselt minestas, sest emotsioonid said temast võitu.
Aga pärast ei tundunud miski päris õige. Kas vahepeal juhtus midagi?
Nüüd on Tobyl ja Zoel kaks ilusat last ja imeline elu. Nad plaanivad
kümnenda pulma-aastapäeva puhul perele ja sõpradele peo korraldada.
Kutsed on välja saadetud, toit tellitud. Nad lähevad tagasi hotelli, kus nad abiellusid.
Aga pulma-aastapäeva lähenedes saab selgeks, et kõik ei ootagi tähistamist. Zoe tabab Toby valetamast. Üks
ta parimatest sõbrannadest tundub teda eiravat. Ja keegi levitab jutte, mis võivad peole üldse kriipsu peale
tõmmata...

uus
uus
22,50
16,40

SALLY HEPWORTH

ÄMM
21,25

Hetkel, mil Lucy oma abikaasa emaga kohtus, mõistis ta, et ta pole selline minia, keda
Diana oli vaimusilmas oma täiuslikule pojale ette kujutanud. Ehkki ta oli kogu aeg
erakordselt viisakas, sõbralik ja väga lahke, jäi Diana, vaatamata Lucy pidevatele
poolehoiukatsetele, minia suhtes jahedaks. Ning kuna Diana oli kogukonna
tugisammas, naispagulaste eestkõneleja ja aastakümneid õnnelikult abielus, ei olnud
kellelgi tema kohta halba sõna öelda… peale Lucy.
See oli seitse aastat tagasi.
Nüüd on Diana surnud ja tema surnukeha lähedalt leiti enesetapukiri, mis annab
mõista, et ta ei soovinud sisikonda hävitava vähi tõttu enam elada...

JULIE GARWOOD

Side
23,25

250-B01390821
pk, 140x208 mm, 296 lk

250-B10389220
pk, 140x208 mm, 296 lk

New York Timesi menukirjaniku Julie Garwoodi romaanis peavad kaunis häkker
ja pühendunud FBI agent tegema koostööd rohkem kui ühel rindel.
Allison Trent ei näe välja kui häkker. Õigupoolest käib ta kolledžis õppimise kõrvalt
modelliks. Aga naise kauni näolapi taga peitub särav mõistus ja tema tegelik armastus
on kodeerimine… ja häkkimine. Allisoni suur unistus on luua uus viirusetõrjeprogramm, mis võib teha arvutitööstuses revolutsiooni.
FBI tippagendil Liam Scottil on probleem: kusagil tema osakonna sügavuses on leke.
Ülitundliku projekti kallal töötamiseks vajab ta abi tipptasemel häkkerilt, kes murraks
vargsi FBI serveritesse ja teeks reeturi kindlaks...
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louise jensen

Kohting

uus
uus
16,40
22,00

250-E09402321
Ali arvas, et ta on valmis kohtingule minepk, 140x208 mm, 312 lk
ma, aga kui tema pimekohting lõpeb
kohutavalt halvasti, peab ta hakkama oma seljatagust valvama.
Üks öö võib muuta kõike...
„Ma teadsin seda kohe, kui ärkasin ja silmad avasin... Midagi on valesti.ˮ
Ali laupäev algab tavaliselt. Sõbrad on veennud äsja abikaasast lahku
kolinud Alit ühe mehega pimekohtingule minema. Ta on valmis, ta on
närvis, ta on elevil. Ta on astumas esimest sammu teistsuguse tuleviku
suunas. Pühapäeva hommikuks on Ali elu tundmatuseni muutunud. Ta
ärkab ja teab kohe, et midagi on valesti. Ta on kodus, ta on üksinda, ta on
vigastatud ning ta ei mäleta sellest, mis temaga juhtus, mitte midagi.
Veelgi hullem, kui Ali vaatab peeglisse, ei tunne ta ära nägu, mis talle sealt vastu vaatab...

VICTORIA HELEN STONE

T
U N D M AT U
Kaks elu, kuid üks eesmärk: kättemaks
20,75

Jane’i päevad ühes kindlustusfirmas Minneapolises on täiesti tavalised. Ta elab kiiresti
sisse, olles silmapaistvalt kena oma lillelistes kleitides ja väga tubli oma perspektiivitul
ametikohal. Ta on just seda tüüpi naine, kes meeldib keskastmejuht Steven
Hepsworthile: tasane, ebakindel ja alistuv. Kellelgi pole aimu, kes Jane tegelikult on.
Kõige vähem Stevenil.
Lihtsakoelise loomusega Jane varjab midagi. Ja Steven tirib temast välja halvima.
Miski ei saa Jane’i teelt kõrvale juhtida, kui ta on otsustanud võita Steveni südame: ta
laseb end meelitada mehe voodisse, manööverdada end tema karjääri ja perekonda
ning paljastada kõik tema räpased saladused...

VICTORIA HELEN STONE

MURELAPS
20,75

250-E05381920
pk, 140x208 mm, 288 lk
1. raamat

250-E03395921
pk, 140x208 mm, 272 lk
2. raamat

Jane on tagasi
ja ta pole üksi
Pärast jõhkrat lapsepõlve on Jane jäädavalt pühendunud enda ja ainult enda eest
hoolitsemisele. Nüüd, pealtnäha tavalise naisena on tal olemas armsam ja töö. Kuid ta
pole oma teravaid servi kaotanud. Need teravnevad veelgi, kui temaga võtab ühendust
üks võõrandunud pereliige.
Jane’i vägagi probleemne 16-aastane vennatütar Kayla on kadunud, kuid see ei paista
kedagi häirivat. Ka Jane’i mitte. Kuni ta näeb Kayla pilti ja tunneb end ära noore neiu
silmades. See on sotsiopaadi tühi pilk.
Jane teab, milliseks kättemaksuhimuks ja metsikusteks Kayla on võimeline...

põnevusROMAANID
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VICTOR METHOS

TAPJA NAINE
250-D09403721
Kuni surm nad lahutab…
pk, 140x208 mm, 344 lk
Neliteist aastat tagasi pandi prokurör
Jessica Yardley abikaasa jõhkrate sarimõrvade eest vangi. Koos tütrega
on Jessica suutnud luua uue elu ja saanud kõrgelt hinnatud juristiks. Ta on
eluga edasi liikunud. Aga kui tuleb uus tapmistelaine, mis paistab kõigi
märkide järgi olevat otsekui tema eksmehe Eddie kätetöö, ärkavad
mineviku õudusunenäod uuesti ellu.
FBI palub, et Jessica aitaks neil see jäljendav tapja kinni püüda – see
tähendab aga, et ta peab külastama oma eksi ja asuma tegema koostööd
mehega, kes rebis ta elu tükkideks.
Kui jäljendaja motiivid muutuvad selgemaks, kogunevad Jessica uue elu
kohale varjud. Ta peab endalt küsima, keda ta saab usaldada ja kas ta on üldse suuteline peatama seda
tapjat – meest, kelle iga kuritegu kujutab endast verist tervitust haiglaselt geeniuselt, kelle eest ta ei pruugi
kunagi peitu saada.

uus
uus
23,25
16,40

Hilary Boyd
22,50

VALE

250-E07401221
pk,
140x208
mm, 312 lk
Mida lähedasem paar, seda suurem vale
„Ma lihtsalt arvan, et peaksite teadma, kellega te abielus olete...”
Romyl ja Michaelil on kõik hästi. Kolmkümmend aastat abielu, kaks imelist poega ja
kaunis kodu. Kui saabub kiri šokeeriva süüdistusega, variseb kõik kokku.
Põgenenud idüllilisse külla, et elu üle järele mõelda, avastab Romy, et teda tõmbab
traagilise minevikuga kena võõra poole. Kas see on tema võimalus alustada algusest?
Kuid siis heliseb telefon. Michael on haiglas. Ta ütleb, et vajab abi.
Romy leiab end kahe väga erineva mehe elust, kus ta püüab täita kohustusi abikaasa
ees, harutada lahti tema minevikku ja selgitada välja, kuhu kuulub tema süda.

Sarah Penner Kadunud apteeker

23,75

250-D07399021
pk, 140x208 mm, 296 lk
Unustatud ajalugu. Salajane naistevõrgustik.
Mürgi ja kättemaksu pärand. Olete lahkesti palutud „Kadunud apteekrit“ lugema.
18. sajandi Londoni sügavustesse peidetud salajane apteek teenindab ebaharilikke
kundesid. Kogu linnas sosistavad naised müstilisest Nella-nimelisest isikust, kes
müütab raskesti tuvastatavaid mürke vägivaldsete ja reetlike meeste vastu. Nella
sünge maailm ei ole paslik paik tema uusimale kliendile, varaküpsele kaheteistaastasele tüdrukule Eliza Fanningile, kuid nendevahelisest ootamatust sõprusest saab
alguse tagajärgede ahel, mis küünib läbi sajandite.
Kakssada aastat hiljem leiab innukas ajaloohuviline Caroline Parcewell Thamesi jõest
iidse rohupudelikese. Ta üritab parajasti oma abikaasa truudusetusest põhjustatud
kõrvetavale hingevalule leevendust leida ja seepärast on ootamatult süllesadanud
omapärane uurimisprojekt talle teretulnud võimalus mõtted mujale viia...
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mary kubica
NEW YORK TIMESI BESTSELLERITE AUTOR

MARY KUBICA
KOHALIK NAINE
KADUNUD 250-E09399221

Inimesed ei kao lihtsalt jälgi jätmata...
pk, 140x208 mm, 312 lk
Esimesena jääb kadunuks Shelby Tebow.
Varsti pärast teda haihtuvad Meredith Dickey ja tema kuueaastane tütar
Delilah kõigest paari kvartali kauguselt sealt, kus Shelbyt viimati nähti, ja
nii haarab nende tüünet kommuuni hirm. Kas need juhtumid on seotud?
Pärast tulutuid otsinguid, millest kerkib rohkem küsimusi kui vastuseid,
jääb juhtum seisma.
Nüüd, 11 aastat hiljem, tuleb Delilah ootamatult tagasi. Kõik tahavad
teada, mis temaga juhtus, kuid keegi pole valmis selleks, mis välja tuleb…
Selles nutikas ja kõhedas põnevikus viib pinge kerimise meister ja New
York Timesi menuautor Mary Kubica kodused saladused täiesti uuele tasemele ja näitab, et mõni inimene ei
peatu millegi ees, et hoida tõde varjatuna.

uus
uus
16,40
22,50

MARY KUBICA

TEINE NAINE

26,25

Ta püüdis põgeneda, kuid teda saatis ikka järelejätmatult teine naine
Sadie ja Will Foust on alles äsja kolinud koos lastega rahvarohkest Chicagost Maineʼi
osariigi väikelinna, kui nende naabrinna Morgan Baines leitakse oma kodust surnuna.
Naise mõrv vapustab tillukest rannaäärset saart, kuid kõige rohkem satub segadusse
Sadie. Teda ei muuda närviliseks ainult Morgani surm. Seda teeb sünge kopitanud
maja, mille nad päranduseks said. Sellele aitab kaasa Willi psüühikahäiretega teismeline õetütar Imogen, kelle sealviibimine mõjub kõhedust tekitavalt. Ning perekonda
kipuvad ikka veel lõhestama kunagised mured.
Kuna kahtlustavad pilgud pöörduvad linnakese uute elanike poole, kistakse Sadie
järjest sügavamale Morgani surma saladusse...

MARY KUBICA

kui tuled kustuvad

22,00

250-E10387620
pk, 140x208 mm, 352 lk

250-E01355819
pk, 140x208 mm, 296 lk

Unetus on röövinud ta puhketunnid.
Nüüd röövib see ta mõistuse.
Kaasakiskuv ja emotsionaalselt pinev põnevusromaan, kus noor naine on sunnitud
seadma kahtluse alla omaenda identiteedi.
Pärast aastatepikkust haige ema eest hoolitsemist asub Jessie Sloane oma elu uuesti
üles ehitama. Ta üürib uue korteri ja esitab sisseastumisavalduse ülikooli. Ent kui talle
ülikoolist teatatakse, et tema sotsiaalkindlustusnumbriga on midagi valesti, avastab
Jessie jahmatava üksikasja, mis paneb teda kahtlema kõiges, mida ta on tõeks
pidanud.
End ühtäkki veidra mõistatuse keskmest leidnud Jessie sajab küülikuurust alla ning
olukorda teravdavad veelgi leinavalu ja halastamatu unepuudus...

põnevusROMAANID
PAULA TREICK DEBOARD

250-E07398121
pk, 140x208 mm, 328 lk

VALEDE VÕRGUS
23,75
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Minevik ei jää kunagi minevikku…
Megan Mazeros ja Lauren Mabrey on esmapilgul täielikud vastandid. Megan on
tagasihoidliku Kesk-Lääne taustaga tüdruk ja Lauren senaatori tütar mainekast UusInglismaa perekonnast. Kui neist saavad toanaabrid naiste kolledžis, sõlmivad nad
tugeva, ehkki tavatu sõpruse, jagades riideid, nõuandeid ja kõige intiimsemaid saladusi.
Suvel enne viimast õppeaastat läheb Megan Laureni ja tema perekonnaga Maineʼi
ranniku lähedasele erasaarele. See peaks olema lõõgastav suvepuhkus, viimane
puhkus enne kooli lõpetamist ja pärast kolledžielu paineid. Ent siis ühel hilisõhtul juhtub
midagi kirjeldamatut, mis purustab nende sõpruse ja viib nad lahku...

Catherine Ryan Hyde

Vapper tüdruk, vaikne tüdruk

22,50

250-B07400521
Enne kui sind on võimalik leida,
pk, 140x208 mm, 304 lk
pead sa aru saama, et oled kadunud
Brooke on lahutatud üksikema. Ta on rahalistes raskustes, elab oma ema juures ja
hoiab kõvasti kinni sellest, mis tema jaoks kõige tähtsam on. See on tema kaheaastane
tütar Etta. Mõne sekundi jooksul puruneb aga Brookeʼi elu kildudeks, kui ta autoröövi
ohvriks langeb. Abituna ja õudusega saab ta ainult vaadata, kuidas Etta, kes on
endiselt oma turvatooli kinnitatud, Los Angelese öhe kaob.
Kilomeetreid eemal leiab Etta Molly, kodutu teismeline, kes on pimedusega vägagi
harjunud. Vanemad on ta kodunt välja visanud ja tema tulevik on sama kindel nagu
puidust kast, mida ta koduks kutsub...

TARRYN FISHER

20,75

ÜHE MEHE NAISED

Kujutle, et su mehel on veel kaks naist
Sa pole neid teisi naisi kunagi näinud. Te ei tunne üksteist ja selle ebahariliku
kokkuleppe tõttu näed sa meest ainult ühel päeval nädalas. Aga sa armastad teda nii
väga, et lepid sellega. Või vähemalt nii oled sa endale kinnitanud.
Aga ühel päeval pesu pestes leiad sa abikaasa püksitaskust paberi. See on arsti
vastuvõtu meeldetuletus Hannah’le ja sa lihtsalt tead, et see on üks su mehe naistest...

Nicola Marsh Skanda
25,00

250-E05380320
pk, 140x208 mm, 272 lk

250-E03378420
pk, 140x208 mm, 336 lk

Salalaps kisub väikelinnas elu lõhki
Mu elu on nagu odav lumekuul, mida mu kaksikud nooremana kogusid. Väljast läikiv ja
ilus, aga kui seda raputada, äratundmatult hägus.
Sellest ajast peale, kui ta kaksikutest tütred kodust lahkusid, on Marisale tundunud, et
ta elust on midagi puudu. Tema suur häärber ei ole enam tulvil naeru ja kaost ning ta
tahab meeleheitlikult tunda end vajalikuna… ja viia mõtted eemale saladuselt, mida ta
on aastaid abikaasa eest varjanud.
Parimate sõbrannadega kohvitamine on ehk ainuke asi, mis aitab Marisal mõistuse
juurde jääda. Aga Claire’il ja Ellyl on omad saladused...
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meditsiinimeedium

Anthony William
MEDITSIINIMEEDIUMI
TERVENDAV PUHASTUS

250-B04389821
pk, 165x235 mm, 488 lk

Raviplaanid ärevuse, depressiooni, akne, ekseemi, Lyme’i tõve, soolehädade,
mõistuse ähmasuse, kaaluprobleemide, migreenihoogude, kõhupuhituse, pearingluse, psoriaasi, tsüstide, väsimuse, polütsüstiliste munasarjade sündroomi,
emakamüoomide,
kuseteede põletiku, endometrioosi ja autoimmuunhaiguste
31,25
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...

MEDITSIINIMEEDIUMI
SELLERIMAHL

20,00

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;
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...

MEDITSIINIMEEDIUMI
ELUMUUTVAD TOIDUD

23,25

250-B09370019
pk, 140x208 mm, 216 lk

250-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 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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250-B12315416
pk, 140x208 mm, 320 lk

Anthony William, üks ja ainus meditsiinimeedium, on aidanud kümntel tuhandetel
inimestel 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 depressioon,
Ÿ Lyme’i tõbi,
Ÿ närvihaigused,
Ÿ fibromüalgia,
Ÿ neerupealiste väsimus,
Ÿ krooniline põletik,
Ÿ kroonilise väsimuse sündroom, Ÿ autoimmuunhaigused,
Ÿ veresuhkru kõikumine,
Ÿ hormonaalne tasakaalutus,
Ÿ koliit
Ÿ Hashimoto tõbi,
ja muu.
Ÿ hulgiskleroos,
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

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
26,25

250-B04357319
pk, 140x208 mm, 312 lk

250-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.
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...

18 tervis
LAUREN ROXBURGH

VÄEALLIKAS
Tuuma sütitamise, keha väestamise,
250-B09399421
stressist vabanemise ja elu ümberpk, 140x208 mm, 224 lk
kohandamise peidetud võti
Programm, mis vabastab vaagnapõhja tugevdades stressist, annab
kehale jõudu ning tungib pinge füüsilise ja vaimse allikani
Suure tõenäosusega tunneb teie keha iga päev mingit laadi stressi, olgu
selleks siis põletik, kõhupuhitus, pinge, ebamugavus, ärevus või valulik
seks. Meie tähelepanu hajutavad pidevalt tervisehäired, millele me ei näi
lahendust leidvat.
Keha joondamise ekspert Lauren Roxburgh usub, et kõik probleemid on
võimalik lahendada, kui kõigepealt avame oma vaimse ja füüsilise tervise
vundamendi: vaagnapõhja. Vaagna juurel asudes määrab see ära, kui
tugev on kere, kuidas me tuleme toime stressiga ja kui palju energiat jõuab ülejäänud kehasse. Kui me ei pööra
tähelepanu vaagnapõhja seisundile, minetame üldise füüsilise, emotsionaalse ja vaimse tervise võimsa
võtmekomponendi. Roxburgh esitleb täiesti uut lähenemist heaolu kujundamisele – sellist, mis põhineb
tugeval vaagnapõhjal, avatud energiakanalitel ja meeleselgusel.
Raamat pakub sügavat arusaamist sellest, kuidas holistilise, multisensoorse programmi abil seda jõudu
suurendada. Vaagnapõhjast alustades keskendub Roxburgh viiele väekeskusele, mida saab kehas ära
kasutada – nendeks on: süda ja õlad; kere ülemine osa; kere süvalihased; vaagnapõhi; pea, kael ja lõualuu...

uus
uus
16,40
18,75

MATT FARR

HÄID NIPPE

250-B04397021
pk, 140x208 mm, 256 lk

IMMUUNSÜSTEEMI TUGEVDAMISEKS

20,00

Paranda oma tervist nende enam kui 175 kiire, tegusa toimimisviisiga, et tugevdada oma immuunsüsteemi ja saada võitu hooajalistest külmetushaigustest.
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
• harjutused immuunsüsteemi ülesehitamiseks ja tugevdamiseks;
• immuunsust tugevdavad toidud, vitamiinid, mineraalid, ravimtaimed ja toidulisandid...
250-B01357419 pk, 140x208 mm, 184 lk

VABASTA HINGAMINE, VABASTA ELU

15,00

Teadlik hingamine leevendab stressi, suurendab elujõudu ja aitab elada täiel
rinnal
Selles raamatus selgitatakse, et teadlik hingamine mõjub väga hästi su füüsilisele ja
emotsionaalsele tervisele. Olenemata sellest, kas soovid leevendada stressi,
vabaneda kroonilisest hingamisprobleemist või uurida hingamise vaimsemaid
aspekte, leiad sellest piltidega illustreeritud teejuhist praktilisi ja lihtsaid harjutusi, mis
rahustavad, annavad energiat ja suurendavad üldist heaolutunnet. Autor kirjeldab
ühtlasi, mil moel teadlikum hingamine heidab valgust su minapildile ning aitab
tõhusamalt toime tulla keeruliste emotsioonide ja olukordadega...

HIINA MEDITSIIN
E Douglas Kihn
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250-B07365019 pk, 140x208 mm, 304 lk

HIINA MEDITSIIN TÄNAPÄEVA MAAILMAS
22,50

IIDNE TARKUS MURETSEMISE, KIIRUSTAMISE JA LIIGSÖÖMISE
LÕPETAMISEKS
Ennetage ja ravige tänapäeva haigusi iidse Hiina meditsiiniga
See ainulaadne ja laialdasi teadmisi pakkuv käsiraamat korraldab 21. sajandil revolutsiooni Hiina meditsiini kasutamise ja õpetamise valdkonnas. Niisugune igivana
süsteem võib tunduda tänapäeva inimestele iganenud, kuid see raamat näitab, et
Hiina meditsiin toimib suurepäraselt kõigi nüüdisaja probleemide korral alates
stressist, mille põhjustavad sotsiaalmeedia ning ööpäev läbi kättesaadav rikkalik ja
rasvane toit, kuni ärevuseni, mille põhjus on lõputu ülesannete ja kohustuste nimekiri...
250-B04319717 pk, 140x208 mm, 280 lk

16,25

Lihtsad ja tõhusad viisid tervise, õnne ja heaolu saavutamiseks
Kuidas saab Hiina tarkus aidata terveks jääda ja kauem elada.
On palju tervist puudutavaid moeröögatusi, mis tulevad ja lähevad, kuid Hiina meditsiinis on sajandite jooksul välja töötatud hea tervise saladused ja need on põlvkonniti
edasi pärandatud.
See raamat toob teie ette paljud neist lihtsatest, ent tõhusatest saladustest. Need
võimaldavad tagasi saada meelerahu, terve keha ja sisemise leidlikkuse. Leiate
juhatust oma eluviisi paljude aspektide kohta...

Angela Hicks

250-B11371619 pk, 140x208 mm, 192 lk

HIINA MEDITSIINI PÕHIALUSED
16,25

MIS SEE ON JA KUIDAS SEE TOIMIB
Kas teid huvitab Hiina meditsiin, aga te ei tea, kust alustada?
Hiina meditsiin võib pakkuda terve hulga ravimeetodeid nõelravist ja Hiina taimedest
tui na massaaži, qigong’i harjutuste ja toitumiseni, tervisehädadele ja üldise heaolu
parandamisele suunatud tehnikaid ja elustiilivalikuid. See ammendav käsiraamat on
teie ideaalne lähtekoht. Siin käsitletakse:
Ÿ kuidas leida praktik;
Ÿ baasteooriat;
Ÿ kuidas on teised sellest abi saanud.
Ÿ viit teraapialiiki;
Ÿ kuidas valida endale õige ravi;

Gail Reichstein

Hiina meditsiin igapäevaelus

250-B08297115
pk, 140x208 mm, 248 lk

Kas teie seljavalu muutub õhtul eriti ägedaks? Ehk on vee-element liiga nõrk. Teid
vaevab kevadel allergia? Närv viskab üle? Võib-olla on puuelement ülemäära tugev.
Kasutades võtmena Hiina kosmoloogia viie elemendi: puu, tule, maa, metalli ja vee
süsteemi, avab Gail Reichstein tänapäeva lugejate ees Hiina meditsiini iidsed saladused, et neid oleks võimalik kasutada oma tervise ja heaolu huvides.
Igast peatükist leiate Ÿ levinumad vaevused, mis seostuvad ühe või teise elemendiga;
Ÿ feng shui soovitused kodu ja töökoha kujundamiseks;
Ÿ akupunktuurravi...

14,15

20 ESOTEERIKA
RICHARD WEBSTER

KUIDAS KASUTADA KRISTALLI

18,75

50 praktilist rituaali ja spirituaalset tegevust inspirat250-B07380920
siooni saamiseks ja heaolu suurendamiseks
pk, 140x208 mm, 240 lk
Võimalustest tulvil maailm kõigest ühe kivi abil
Sa vajad kõigest ühte kristalli, et lisada sügavust oma maagilistele praktikatele ja
saavutada oma eesmärke. Menuautor Richard Webster toob sinuni inspireeriva
teejuhi, milles on praktilisi rituaale ja spirituaalseid tegevusi, mida saab teha vaid ühe
kiviga. Avasta, kuidas valida, puhastada ja laadida oma kristalli. Kui oled valitud kristalli
ette valmistanud, võid lähemalt vaadata selle viitkümmend kasutusvõimalust...

Judy Hall

250-D08346318 pk, 128x200 mm, 320 lk

juhised kristallidega töötamiseks
Tähestikulised juhised kristallide kasutamiseks ruumi puhastamisel, feng shui
rakendamisel ja psüühilise kaitse tagamisel

17,50

• Kristallid abistavad, kui teil on vaja luua turvalist ruumi igapäevaeluks või mediteerimiseks, rahuoaasi sumisevas töökeskkonnas või kaitsta kodu, mis asub kõrge
kuritegevusega piirkonnas.
• Te saate tegutseda harmoonias feng shui baguaʼga, et meelitada ligi küllust ja
edendada oma elu kõiki valdkondi.
• Te leiate kristallid vaimude eemale peletamiseks ja needusest vabanemiseks...

Michael Gienger

KRISTALLIDE KODUAPTEEK

1,99
17,50

LISA PESCHEL

250-B12298315
pk, 140x208 mm, 264
+ (värvilisa) 32 lk
OSALISELT
VÄRVIFOTODEGA

Tõhus abi levinuimate terviseprobleemide korral
Kergesti kasutatav käsiraamat paljude laialt levinud tervisehädade ja haiguste
leevendamiseks kristalliteraapia abil.
Raamat tugineb autori pikaaegsele uurimistegevusele ja praktilistele kogemustele
kristalliteraapia valdkonnas. See sisaldab kasulikke nõuandeid kristalliteraapia
rakendamiseks kodustes tingimustes.

250-M03342818 pk, 128x200 mm, 184 lk

PRAKTILINE JUHEND RUUNIDE MAAILMA
Ruunide kasutamine ettekuulutuste ja loitsude jaoks
13,75
RUUNIMAAGIA: Võimas vägi saada nõu, kaitset ja tagada õnne
EIHWAZ – jugapuu, URUZ – metshärg, KENAZ – koldetuli. Skandinaavia ja germaani
hõimude loodud ruunid said alguse loodusjõude ja looduslikke objekte esindavate
piktogrammide maagilisest süsteemist.
See raamat aitab teil avastada ruunide oraakelliku olemuse ja õpetab, kuidas
kasutada neid kui maagilist tööriista ettekuulutuste, kaitse ja õnne jaoks...

muuda oma elu
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JOSEPH POLANSKY

SINU ISIKLIK HOROSKOOP 2022
27,50

Igakuine ennustus kõikide sodiaagimärkide kohta
250-B07403421
See populaarne teejuht sisaldab kõike, mida peate teadma kk, 145x214 mm, 344 lk
oma 2022. aasta isikliku horoskoobi kohta. Olge valmis
läheneva aasta igakuisteks ennustusteks teie sodiaagimärgi kohta ja avastage, kuidas
oma võimalusi ja võimekust kasutades võtta 2022. 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.
• Ennustusi parimateks ja halvimateks päevadeks – ideaalseid päevi, et tõmmata ligi
armastust, raha või edu, ja päevi, millal on kõige parem lihtsalt voodisse jääda!

Diane Ahlquist

16,25

SINA JA KUU

250-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...

Julia Cameron, Emma Lively

KUNAGI POLE LIIGA HILJA UUESTI
ALUSTADA

250-B02342618 pk, 140x208 mm, 296 lk

LOOMINGULINE JA TÄHENDUSRIKAS ELU KESKEAS JA HILJEM.
18,75
Tegevuskava pensioniealistele ja teistele loovhingedele!
Kui inimene pensionile jääb, võib äsja leitud vabadus olla üsna põnev, ent ühtlasi
hirmutav. Julia Cameron näitab lugejatele, et pensioniiga võib olla elu kõige loomingulisem ja rahuldust pakkuvam aeg. Raamat on otsekui kaheteistkümne nädala pikkune
kursus, mis aitab visandada ja luua elu, mida soovid, seejuures ennast taas avastada.
Neilt lehekülgedelt leiad hõlpsasti vahendid, mis juhatavad ja innustavad sind võtma
sellest eluetapist kõik, mida võtta annab...

MICHELLE BRODY

Lõpetage tülitsemine!

250-B10367619
pk, 140x208 mm, 336 lk

KUIDAS LAHENDADA 12 ENIM LEVINUD VAIDLUSKÜSIMUST JA KUJUNDADA
KESTEV SUHE
19,50
Illustreeritud teejuht paaridele teeb alatiseks lõpu 12 valusale vaidlusteemale!
Suhtekonfliktist jagu saada on keeruline ja katsumusterohke. Oma kahekümne
tööaasta jooksul paariterapeudina leidis kliiniline psühholoog Michelle Brody
mooduse, kuidas suhtes toimuvat ja suhtemuutusi lihtsamaks teha. Üks tema saladusi
on ka selged ja lustakad illustratsioonid, mis aitavad paaridel sõna otseses mõttes
näha, mis nende tulutuid võitlusi tagant tõukab ja sideme taasloomist takistab...

22 lastele
Linda Chapman

Tähesõbrad
12,50

Peegli lummuses

250-B05364419
pk, 128x200 mm, 160 lk

Kas sina usud imedesse?
Maia ja tema sõbrad usuvad! Ja kui nad kohtuvad tähesõpradega, avaneb neile
uus ja imeline seiklusrohke maailm!
Maia vanem õde on hakanud kummaliselt käituma ja täheloomad aimavad, et
selles on süüdi must maagia. Kas tüdrukud suudavad õppida kasutama võlujõudu
ja takistada kurjuse levikut?

soovilõks
12,50

250-B06364519
pk, 128x200 mm, 160 lk

Kas sina usud imedesse?
Ilona ja tema sõbrad usuvad! Ja kui nad kohtuvad tähesõpradega, avaneb neile
uus ja imeline seiklusrohke maailm!
Kui kohaliku võimlemisklubi liikmeid hakkab üksteise järel tabama ebaõnn,
kahtlustavad tähesõbrad selles musta maagiat. Aga kas nende võluvõimed on
juba piisavalt tugevad, et selle vastu võidelda?

Kuriteo lahendamine rekordajaga
• Üks hindamatu väärtusega maal
• Salapärane kiri
• Nii haisev juust, et tapab

250-B05364619
pk, 128x200 mm, 128 lk

Detektiiv Kaval Rebane jälitab ühte varastatud maali Pariisi galeriidest kuni Moskva
paleedeni. Kuid Dimitri Paksupepumõmmovitš teeb kõike, mida saab, et Kavalat
eksitada. Paistab, et selles maalis peitub rohkem kui palja silmaga näha. Kaval
Rebane uurib asja.

11,25

Emily Bliss

Ükssarvikuprintsessid
Päikesekiire sära

13,75

250-B08367819
kk, 133x206 mm, 120 lk

Tere tulemast Vikerkaare kuningriiki, ükssarvikuprintsesside võlumaale!
Ükssarvikud on Cressida Jenkinsi lemmikud. Ühel päeval täitub Cressida suurim soov,
kui ta leiab oma maja tagant metsast päris elus ükssarviku. Ükssarviku nimi on
printsess Päikesekiir ja ta vajab Cressida abi – inimtüdruk, kes usub ükssarvikutesse,
on ainuke, kes saab rumala võlursisaliku lausutud loitsu tagasi pöörata ning printsess
Päikesekiire tema kollase võlusafiiriga taas kokku viia.
Cressida tutvub külaskäikudel Vikerkaare kuningriiki ükssarvikuprintsesside ja nende
võlumaailmaga ning leiab eest palju põnevaid seiklusi. Vaja on vaid uskuda.

lastele
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HOLLY WEBB
LUMES EKSINUD
13,75

Tups igatseb meeleheitlikult oma kodu nagu on tema
250-B08351618
õdedel-vendadel – aga paistab, et keegi ei taha teda
kk, 133x206 mm, 120 lk
endale…
Siis tuleb talusse Ella. Ta on Tupsust silmapilk sisse võetud ja palub, et ema lubaks tal
kassipoja endale võtta. Aga ema jääb endale kindlaks – ta ei soovi kassi.
Tups ja Ella on murest murtud… ja Tupsul on hirm. Mis saab kassipoegadest, keda
keegi endale ei taha?

KODUTU KUTSIKAS HARRY
Grace ei saa endale päris oma koera, aga talle meeldib
250-B08351718
väga jalutada kohaliku koerte varjupaiga asukaid, kk, 133x206 mm, 128 lk
iseäranis Harryt, maailma kõige armsamat Jack Russelli
terjeri kutsikat.
Harry ootab pikisilmi Grace’i külaskäike ja peagi saavad neist parimad sõbrad. Aga
siis antakse Harry uude kodusse.
Grace teab, et tal peaks olema hea meel, et Harryl on nüüd oma kodu, aga ta tunneb
koerast hirmsasti puudust… ja vaene Harry ei saa üldse aru, kuhu on jäänud tema
armastatud Grace.

13,75

..
.. ..
IHUUKSI JAANUD ALFIE
13,75

Evie on üliõnnelik, kui saab endale päris oma kutsika
250-B02362119
Alfie. Alfie jumaldab Eviet – talle meeldib, kui teda kk, 133x206 mm, 128 lk
hellitatakse, ta magab tüdruku voodis ja tervitab teda
sabaliputusega alati, kui tüdruk koolist koju jõuab.
Aga peagi saabub perre uus liige – Evie väikevend Sam. Ühtäkki pole kellelgi enam
aega Alfie eest hoolitseda, rääkimata sellest, et temaga mängida või teda jalutama viia,
ning peagi tunneb koerake end soovimatuna ja ihuüksi…

TUISUS EKSINUD

250-B02362219
kk, 133x206 mm, 120 lk

Ella armastab oma kassipoega Tupsu ja muretseb sellepärast, et loomake võib
uuesti kaotsi minna. Tups aga naudib õuevabadust, eriti lumesadu ja seda, et ta saab
lumehelvestega mängida ning paljudes talvistes aedades avastusretkel käia.
Ühtäkki aga algab tuisk ja Tups ei leia enam koduteed.
Kas Ella saab oma kassipoja veel tagasi?

13,75

24

soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

Kelly Rimmer

250-B10330017 pk, 140x208 mm, 328 lk

kui ma su kaotasin
6,99
21,25

Kujutle, et kaotad kõige olulisema inimese oma elus
Kas sooviksid, et sul oleks võimalik kellegagi taas esimest korda kohtuda?
Kui Leo ja Molly kohtusid ning abiellusid, uskusid nad, et on võitmatud. Koos suudavad
nad vallutada maailma! Elu, teadagi, on ettearvamatu. Aga siis juhtub sõjakorrespondendist Leoga, kes pidevalt piiri peal elab, tragöödia: ta astub sammu
tundmatusse ja kaotab õnnetuse tagajärjel mälu. Molly kiirustab appi, aitamaks Leol
taastuda, ning peagi armuvad nad uuesti.
Häda on selles, et Molly varjab midagi. Midagi olulist...

Kerry Fisher

6,99
P Õ N E V U S R O M A A N I D

20,00

VAIKIV ABIELUNAINE

Kas riskiksid armastatud mehe nimel kõigega? Isegi kui teaksid, et tema teod
pole just kõige õilsamad?
Lara elu on pealtnäha täiuslik. Nägus ja pühendunud abikaasa Massimo, armas väike
poeg Sandro ja ideaalne kodu. Aga Lara tunneb ka Massimo teist poolt, seda, millest
kellelegi iitsatadagi ei tohi, sest vastasel juhul hävib kõik, mille nimel nad mõlemad
senini pingutanud on: perekonna maine, poeg ja ka mehe töökoht. See saladus on
teinud Larast abielu vangi.
Maggie on abielus Massimo venna Nicoga ja nendega koos elab mehe riiakas
teismeline tütar. Maggie teab suurt saladust Nico esimese abielu kohta...

BARBARA DELINSKY

Pole minu tütar

6,99
21,25

PEALEKAEBAJA
20,00

250-M02341118
pk, 140x208 mm, 344 lk

Barbara Delinsky romaan, mille läbiv teema on, kuidas olla hea ema.
Kui Susan Tate’i seitsmeteistaastane tütar teatab oma rasedusest, on Susan
šokeeritud. Üksikemana on ta püüdnud oma last õigesti kasvatada. Ta näeb Lily
raseduses kujutlematut tragöödiat, kuid siis selgub, et ka Lily kaks parimat sõpra on
lapseootel. Linnas hakkavad levima jutud tüdrukute kokkuleppest rasedaks jääda.
Susanit peetakse juhtunu eest vastutavaks ning ta peab toime tulema tütre rasedusest
põhjustatud mõjuga oma tööle ja majanduslikule iseseisvusele. Kõik see seab ohtu
tema tulevikuunistused.

Sarah J. Naughton

6,99

250-B01335518
pk, 140x208 mm, 320 lk

250-M02338318
pk, 140x208 mm, 344 lk

Ideaalne vend. Ideaalne kihlatu. Ideaalne kättemaks.
Ühel päeval muutub Jody elu igaveseks.
Ta on endasse tõmbunud ja mälestustest painatud ega suuda kedagi usaldada. Siis
aga tutvub ta Abe’iga, kõrvalkorteris elava puruvõõraga, ning ühtäkki tundub elu tulvil
võimalusi ja lootust.
Ühel päeval muutub Magsi elu igaveseks.
Aastaid tagasi oma perest võõrandunud Magsile tuleb ehmatav telefonikõne. Tema
vend Abe on haiglas ja keegi ei tea, mis temaga juhtus. Mags kohtub oma venna
kihlatu Jodyga ja paneb tükkhaaval kokku selle elu riismed, mille ta seljataha jättis...

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

soodsalt

ROBIN PERINI
Unustatud saladused

2,99
20,00

HÜVASTIJÄTUKS POLE AEGA

Sa ärkad üles. Su maja on vaikne. Su pere on jäljetult kadunud...
Maja oli vaikne. Polnud ühtki heli, mis oleks reetnud, et vanemad valmistuvad minema
tööle või vend kipub kooli hilinema. Kas nad karistavad teda eilse õhtu eest? Ta oli
olnud kohtamisel, kuigi oleks pidanud õppima, ja tal oli vastik tüli oma isaga. Kus kõik
on? Miks on tema perekond kadunud?
Kakskümmend viis aastat hiljem pole saladus lahenema hakanud ja Cynthiat
kummitavad endiselt vastamata küsimused. Kas kogu tema perekond tapeti? Rööviti?
Kui nii, siis miks nad temale armu heitsid? Ja kui nad on elus, miks nad ta hülgasid?

MELINDA LEIGH
Valusad saladused

2,99
18,75

17,50

250-B05327017
pk, 140x208 mm, 320 lk

Major Grant Barrett saab Afganistanis lähetuses olles kohutava teate – tema vend ja
vennanaine on Granti unises kodulinnas, rahulikus Scarlet Fallsis mõrvatud. Sõjast
emotsionaalselt haavatud sõdur tuleb tagasi koju, et ajutiselt oma vennalaste eest
hoolitseda. Ent kui keegi üritab lapsi ja nende teismelist hoidjat röövida, saab Grant
aru, et see pole juhus... ja ka mõrvad polnud juhuslikud.
Naabrite vägivaldsest surmast heidutatud Ellie Ross on sügavalt vapustatud, kui keegi
üritab tema teismelist tütart röövida. Meeleheites pöördub ta abi saamiseks Granti
poole. Koos ohtliku tõe väljaselgitamist alustades tuleb neil tegelda ka kasvavate
tunnetega teineteise vastu ja Granti kohustusega peagi Afganistani naasta...

JANE LYTHELL
Sinu vale

2,99

250-M06324017
pk, 140x208 mm, 360 lk

250-M06327217
pk, 140x208 mm, 304 lk

Ühe naise hirm on teise relv…
„Kui ma meenutan enda ja Kathy suhet, imestan ma, kui naiivne ta oli, kui vähe ta
teadis. Samas arvas ta, et tal on olemas kõik: töö, laps, sõbrad ja elukaaslane. Ta
arvas, et ta pole ohus. Ta arvas, et mitte miski ei ulatu tema täiusliku maailmani. Ta
poleks tohtinud mind usaldada.”

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

21,25

250-B11333417
pk, 140x208 mm, 344 lk

Kui naise minevik põrkub mehe olevikuga, vajavad nad teineteist, et jõhker
inimröövel tabada.
Riley Lambert vaatas kümneaastase lapsena abitult pealt, kuidas tema õde nende
kodunt rööviti. Viisteist aastat hiljem on ta suunanud oma minevikuvalu karjääri, töötades FBIs profileerijana. Riley on pühendanud oma elu vägivaldsete kurjategijate paljastamisele… ja kasutab salaja valitsuse andmebaase, et otsida kadunuks jäänud õde.
Kui Riley saab telefonikõne ainsalt mehelt, kes on ta eales jalust rabanud – endiselt
SEALi sõdurilt Thayne Blackwoodilt –, kerkivad tumedad mälestused pinnale. Thayne’i
õde Cheyenne on röövitud...

LINWOOD BARCLAY

2,99

25

26

soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

NÜÜD JA IGAVESTI

6,99
18,25

MacGregorid: DANIEL

Igal suurepärasel lool on algus…
Lugege, kuidas see kõik algas, ja minge kaasa MacGregorite sarmi, jõu ja kirega!
Daniel MacGregor on omal jõul haljale oksale jõudnud miljonär, kes on harjunud oma
tahtmist saama. Kui ta kohtab ägedalt sõltumatut Anna Whitfieldi, on ta üllatunud naise
kangekaelsetest vastulöökidest. Anna ei lase mingil upsakal mehel end eemale
tõrjuda oma eesmärkidest, isegi kui see mees paneb ta südame pekslema. Kuid
Daniel ei kavatsegi lasta oma elu armastusel sõrmede vahelt minema lipsata...

Nancy Thayer

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

Saaretüdrukud
5,99
21,25

Parim ravim

21,25

250-E01357719
pk, 140x208 mm, 296 lk

Sarmikas naistemees Rory Randall sureb, kuid tal on varuks veel viimane trikk. Tema
testamendis on kirjas kalkuleeriv klausel, mis nõuab, et tema erinevatest abieludest
saadud tütred peavad veetma kogu suve koos, kui tahavad pärida tema uhket
Nantucketi maja. Kolme õe suhted on pikaleveninud armukadeduse, põlguse ja
arusaamatuste tõttu halvad. Arden, kes on Bostonis edukas telesaatejuht, pole saarel
käinud sellest saati, kui ta sealt teismelisena väga halva käitumise eest minema
saadeti. Kolledžiõppejõud Meg loodab suvel valmis kirjutada ühe elulooraamatu ja
vältida kolleegi, kes on temasse armunud...

Tracy Brogan

5,99

250-D04342218
kk, 145x214 mm, 272 lk

250-B10348518
pk, 140x208 mm, 296 lk

Bell Harboris arvavad kõik, et karjäärihimuline ilukirurg Evelyn Rhoades vajab
abikaasat. Kõik peale Evelyni… vist. Isegi kui ta endale abikaasat tahab (kuigi ei
taha… enamalt jaolt), ei laseks ta iialgi millelgi nii tabamatul nagu saatus määrata,
kellega ta abiellub. Ei, kui ta leiab kellegi, kellega koos elu veeta, siis ta teeb seda
teaduslikult – hoolikalt koostatud nimekirja ja interneti tutvumislehekülje abil.
Aga kui joobes ja seadust rikkunud Tyler Connelly varastatud skuutriga ta ellu põrutab,
jääb kaine mõistus taltsutamatute tunnete varju. Jah, Tyler on seksikas, võluv ja ta on
võtnud nõuks Evelynis sooje tundeid äratada, ent kõik märgid viitavad sellele, et enam
hullemat valikut ei saa olla. Ta on Evelyni jaoks liiga noor. Liiga vastutustundetu...

Madeline Hunter

Kõige ohtlikum hertsog Londonis
5,99
20,00

250-E10366619
Alistumises pole midagi häbiväärset...
pk, 140x208 mm, 296 lk
Kurikuulus aadlik otsib kättemaksu
Nimi ja tiitel: Adam Penrose, Strattoni hertsog.
Liikmesus: Londoni kõrgseltskonda kuuluv Dekadentlikud Hertsogid.
Perekonna ajalugu: skandaalne.
Iseloom: sünge ja salaplaane sepitsev, kättemaksuhimuline.
Ideaalne kaaslanna: ilus ja tark varakas naine, kes on valmis elama teiste arvamustest
välja tegemata.
Ihaobjekt: Clara Cheswick, perevaenlase imeline tütar...

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

soodsalt

SUSAN MALLERY

ütle sina seda esimesena

6,99
18,75

teise võimaluse ootuses

Südantliigutav tänapäevane muinaslugu New York Timesi menukirjanikult, kes
tõi meieni Fool’s Goldi armastuslood.
Mathias Mitchelli sõbraliku naeratuse taga peitub valu täis maailm. Pärast kõige
hullemat perekondlikku reetmist kolib ta California osariigi linnakesse Happily Inci ja
kuna tegu on pulmalinnaga, pole siin pruutneitsitest puudust, mis sobib väga hästi
tema elustiiliga, mida võiks iseloomustada lausega „Kui ei anna tõotusi, ei saa ka
haiget“. Kuid sellele vaatamata ei suuda ta pilku pöörata oma ilusalt ja tabamatult
naabrilt...

SUSAN MALLERY

miks m te täna õhtul

6,99
22,50

ei saa sinuﬆ üle

24,50

250-B01350219
kk, 145x214 mm, 312 lk
3. raamat

Susan Mallery kutsub teid Happily Inci linnakesse, kus veendute, et tõelist
armastust leiab mujaltki kui muinasjuttudest...
Natalie Kaleta on valmis tegema kõik kunstnike heaks galeriis, kus ta töötab: riskima
eluga ja laskma õhuniiskusel keerata krussi ta loomulikult lokkis juuksed. Kui ta sõidab
paduvihmas erakliku Ronan Mitchelli juurde, vajub Natalie auto mehe mäe otsas
asuva maja lähedal mudalaviini tõttu vastu puud ja Natalie on sunnitud otsima Ronani
juures tormi eest ulualust. Seejuures avaldub omaette hoidva kunstniku vallatum pool,
nii et mees, kes Nataliele juba niigi meeldis, ajab ta pea päris segi...

SUSAN MALLERY
6,99

250-B01334518
kk, 145x214 mm, 312 lk
2. raamat

250-B05358419
kk, 145x214 mm, 328 lk
4. raamat

Susan Mallery tõestab, et parim paik esimese armastuse taas lõkkele
puhumiseks on Happily Inc.
Silver Tesdalil on ettevõtluseks loodud pea ja suudlemiseks huuled ning pankur Drew
Lovato silm on jäänud pidama mõlemal. Aga pärast seda, kui Drew oli nii rumal, et lasi
Silveri käest, on naine hoidnud temaga distantsi. Kui pank keeldub Silverile laenu
andmast, näeb Drew kahekordset võimalust: rahastada Silveri fantastilist ja ainulaadset ideed ja võita ühtlasi naise usaldus.
Vaatamata tugeva naise reputatsioonile pole Silver siiski nii tugev, nagu välja paistab.
Drew’ kaotamine mõjus talle väga rängalt...

S A R I „ H A P P I LY I N C ”

20,00

250-B11334117
kk, 145x214 mm, 312 lk
1. raamat

New York Timesi menukirjanik Susan Mallery kutsub teid muinasjutuliste
pulmade linna Happily Inci.
Skulptor Nick Mitchelli lapsepõlv möödus kunstnike peres ja ta õppis oma plahvatusohtliku isa käest, et kirega kaasneb üksnes valu. Uut tellimustööd oodates võtab ta ette
puusepatöö teemapulmade korraldamise ﬁrmas. Sel tööl on oma plussid – peamiselt
ﬁrma võluva omaniku Pallas Saundersi näol. Kuigi Nick ei lase armastusel end alla
neelata, pole tal midagi selle vastu, et nautida lühiajalist ekstaasi...

SUSAN MALLERY

6,99

27

28

soodsalt

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

250-D03360019
Cara Colter
pk, 106x172 mm, 200 lk
Keeristorm miljardäri maailmas

3,99
12,50

Ta võis endiselt olla võluv prints… Kuid kas naine ikka uskus endiselt
muinasjuttudesse?
Bree Evansi elu viimased aastad on olnud nii katastroofilised, et ta otsustab
pühenduda täielikult vaid sellele, mis tal hästi välja tuleb – oma õitsvale küpsiseärile.
Siis aga ristub ta tee noorpõlve salaarmastuse Brand Wallace’iga, kellest on vahepeal
saanud miljardär. Bree on sunnitud endalt küsima, kas ta usub veel muinasjutte ja kas
elu ilma armastuseta on üldse midagi väärt...

Heidi Rice

250-D04360319 pk, 106x172 mm, 216 lk

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

SEOTUD SKANDAALSE BEEBIGA

3,99
13,75

Mees on miljardär, kellele naine peaks vastu panema… ent selle miljardäriga on
ta seotud!
Hotellimagnaat Lukas Blackstone on šokeeritud, kui saab teada, et tal on orvuks
jäänud vennapoeg, ning teda ajab marru elektriline särin tema ja lapse hooldaja Bronte
vahel. Hoolimata nende võimsast külgetõmbest, teab Lukas Bronte kohta kaljukindlalt
üht – ta on läbi raskuste õppinud, et pereelu pole tema jaoks. Ent kui sensatsiooniline
tuli nende vahel lõkkele lööb, seovad dramaatilised asjaolud nad ühte – igaveseks…

Andrea Laurence

Kokkuleppeline kallim
3,99
13,25

Teeskle, kuni jõuad… altari ette?
Et mitte järjekordse sõbranna pulma üksinda minna, palub Harper Drake kaasa
Sebastian Westi – seksika, parajasti käepärast oleva ja mitte just täiesti võhivõõra –
jumaldava kallima rolli etendama. Kui sädemed lendavad, võib natuke teeseldud
kiindumus päris lõbus olla ja mitte keegi, eriti Harperi ekskaasa, ei arva tõde ära. Ainult
et asjalood muutuvad ülikiiresti päriselt väga kuumaks… Ja siis sunnivad väljapressija
ähvardused neid kõiki oma saladusi paljastama!

Barbara Cartland
VÕRRATU MARKII

3,99
13,75

250-D03360119
pk, 106x172 mm, 200 lk

250-D03359019
pk, 106x172 mm, 200 lk

Harlingtoni markii on äsja lõpu teinud rahuldust mittepakkuva armuafääriga ja
otsustab välismaale minna. Kuid siis palub peaminister tal Egiptusesse sõita ja teada
anda, kuidas on lood ehitustöödega Suessi kanalil.
Markii läheb oma maakodus elavale naabrile lord Durhamile külla ning kuuleb pealt,
kuidas too ähvardab oma tütrele Delisiale peksa anda, kui tütar ei abiellu rikka
Prantsuse krahviga, keda mees loodab oma väimeheks saada.
Kui markii lord Durhami majast lahkub, märkab ta, et tema kaariku tagaosas asuvast
kastist paistab välja jupike sinist paela...

Pakkumised kehtivad 1. oktoobrist 31. oktoobrini,
kuni kaupa jätkub.

Kathryn Petras, Ross Petras

soodsalt

29

250-B05347218 kk, 117x206 mm, 192 lk

„ASI NÄIB TEOSTAMATU SENI, KUNI SAAB TEHTUD.“

4,99
15,00

Motivatsiooniks unistajatele ja tegutsejatele
Unistuse püüdmine on ränk töö. Õigel ajal öeldud õiged sõnad inimeselt, kes selle tee
on läbinud, võivad olla just need, mida vajame. Sõnad, mis ütlevad: „Mina sain
hakkama ja saad ka sina.”
Siia raamatusse on kogutud sajad tähendusrikkad sõnad ja mõtted filosoofidelt ja
räpparitelt, ühiskonnaaktivistidelt, džässmuusikutelt, luuletajatelt, teadlastelt,
sportlastelt, koomikutelt ja paljudelt teistelt – ideed, kuidas ennast julgustada, kuidas
peletada eemale kõhklused ja anda inspiratsiooni enesekindluseks.

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...

Sean Grover

250-B01355119 pk, 140x208 mm, 224 lk

KUI LASTE KÄES ON VÕIM

2,99
17,50

Kuidas võtta oma armsalt kiusajalt ohjad ja taas nautida lapsevanemaks
olemist
Kui oled kätte võtnud selle raamatu, oled arvatavasti murdumise äärel. Sinu lapse
käitumisest, mida sa algul välja vabandasid – mu laps on lihtsalt elavaloomuline; ta on
nagu väike jurist –, on kujunenud sinu elus suur mureallikas.
Kuid laste kasvatamine ei pea olema nii raske. Raamat avab su silmad lapse vastalise
käitumise sügavamatele põhjustele, jagades samas vabastavaid nõuandeid ja
tähelepanekuid, et su perele taas õnnelikum ja tervislikum suund kätte näidata...

Theodora Lau

HIINA HOROSKOOP TEIE LAPSELE

1,99
17,50

250-B11352618
pk, 140x208 mm, 264 lk

Kuidas mõjutab lapse isiksust sünniaeg?
Hiina astroloogia, mis põhineb sünniaastal, võib aidata olla parem lapsevanem,
pannes mõistma iga märgi tugevusi ja nõrkusi ning seda, kuidas mõjutavad need alles
kujunevat isiksust – last.
Raamat on jagatud kaheteistkümneks peatükiks, mis vastavad kaheteistkümnele
loomamärgile – Rott, Kukk, Härg… Iga peatükk selgitab sellele märgile omaseid
iseloomujooni, samuti mõju, mida avaldab lapsele tema perre sündimise järjekord.
Sünnijärjekord kujundab ka lapse vaadet elule ja suhetele. Lapse täpne sünnikellaaeg võimaldab aga määrata, mis ja mismoodi mõjutab teie lapse „sisemist mina”.

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

3,99

250-B12372619
pk, 140x208 mm, 208 lk

30

e-raamat

PDF

TELLI E-RAAMATUID PDF FORMAADIS
E-POEST https://ersen.ee/
Emily Belden
E-raamat: ABIKAASAMATERJAL

PDF

HIND: 19,09

Kahekümne üheksa aastasel Charlotte Rosenil on saladus: ta on lesk. Alates tollest
saatuslikust päevast, mis muutis ta elu, on Charlotte elus edasiliikumise nimel palju vaeva
näinud. Hea töökoht sotsiaalmeediaanalüüsi firmas? Olemas. Korterinaaber, kes ei tea
midagi tema minevikust? Olemas. Nunnu koer? Olemas. Kogu selle aja on ta ustavalt
andmetele tuginedes läbi elu läinud, arvestades riskide tõenäosust, et saaks neid vältida.
Ometi poleks Charlotteʼi algoritmid kunagi ette näinud, et abikaasa tuhk viis aastat hiljem tema
uksele saabub. Oimetult, aga meelekindlalt asub Charlotte otsima selle saatuse keerdkäigu
tähendust, isegi kui ta peab seetõttu silmitsi seisma täiuslikus soengus ja täiuslikult keerulise
endise ämma ja oma abikaasa parima sõbraga...

RaeAnne Thayne
E-raamat: WILLOWLEAFI TEE

PDF

HIND: 20,70

Mõnikord on tagasiminek parim viis uuesti alustamiseks
Kommipoe omanik Charlotte Caine teab, mis on kiusatus. Selleks et elu muuta, kaalus alla
võtta ja uut eesmärki leida, loobub ta arvukatest ahvatlustest. Kuid tema tahtejõud jääb
nõrgaks, kui asi puudutab Hopeʼs Crossingisse naasvat probleemset Spencer Gregoryt, kes
toob endaga kaasa mälestused murtud lubadustest ja teismelise ängist. Vigastusest ja
skandaalist taastuv endine professionaalne pesapallimängija peab ka ise end uuesti leidma.
Charlotteʼi liigutab kõik, mis puudutab Spenceri uusi ja paremaid kavatsusi, alates ta plaanist
rajada vigastada saanud veteranidele puhkusravikeskus...

Kathleen Reid
E-raamat: PÄIKESETÕUS FIRENZES

PDF

HIND: 18,40

Meil kõigil on unistused.
Vahel viivad need kõige hämmastavamate avastusteni...
Rose Maning igatseb ärgata igal hommikul Itaalias Firenzes, et vaadata tõusva päikese
kumas kümblevaid katedraale ja terrakotakatuseid. Nii lendabki ta koos parima sõbratari
Zoeyga üle suure lombi lustakale korterijahile. Esimest korda elus kulutab alati teistele
meeldida püüdnud kooliõpetaja Rose oma säästud just sellele, mida ise soovib: osta korter ja
tegelda maalimisega. Rose tunneb kirglikku huvi kuulsa skulptori Michelangelo ehk Il Divino
(Jumaliku) elu ja töö vastu. Ta süveneb välismaal olles renessanssi ja naudib kõike
itaaliapärast...

Helen Dickson
E-raamat: GUVERNANDI SKANDAALNE ABIELU HIND: 17,50

PDF

Rikutud mainega guvernant…
Skandaalist sündinud abielu!
Kui rahatu Linnet Osborne hakkab guvernandina tööle, avastab ta ehmatusega, et tema
tööandja on ei keegi muu kui Christian, lord Blakely! Nad suudlesid varem kirglikult ning
oleksid seepärast äärepealt pidanud abielluma.
Christian pole praegu sugugi vähem ligitõmbav... ja Linnet tunneb ahvatlust minna kaugemale
kui need üürikesed suudlused... Aga see tähendaks, et nad peavad abielluma!

e-raamat
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PDF e-raamat
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e-raamatud mugavalt
sinu arvutis
Ann Marie Sabath
E-raamat: ISESEISVALT RIKASTUNUD

HIND: 13,73

MILJONÄRIDE SALADUSED

PDF

52 VIISI, KUIDAS SAAVUTADA EDU
Lihtsad miljonäriks saamise strateegiad
Konfutsius ütles, et tuhandemiiline teekond saab alguse ühestainsast sammust. Sama
põhimõte kehtib ka miljonäriks saamise puhul, kuigi see teekond on veidi lühem, hõlmates
kõigest 52 mõistlikku praktikat.
Lugedes intervjuusid nii mõnegi ise end üles töötanud miljonäriga, üllatud, kuidas suudab
igaüks saavutada miljonäri staatuse, hakates praktiseerima õiget mõtteviisi...

Laura Wilson
E-raamat: „ALUSELINE 5”-DIEET

PDF

HIND: 16,10

KAOTAGE KAALUS, SELJATAGE OMA TERVISEPROBLEEMID JA TUNDKE END
IMELISELT!
Kasutage aluseliste toitude väge: sööge viis einet päevas ja te kaotate kaalu, panete
oma naha särama, seljatate terviseprobleemid ja tunnete end fantastiliselt!
See imeliselt lihtsasti järgitav dieet annab teile võimaluse süüa viis einet päevas kaloreid
piiramata ning saavutada parim võimalik tervis, mis teil kunagi on olnud. Lihtne, kõhtutäitev,
jätkusuutlik, ülitervislik ja süstematiseeritud „Aluseline 5”-dieet rakendab aluseliste toitude
tervendavat jõudu, varustades teid kõigi vajalike toitainetega...

Merina Ty-Kisera
E-raamat: PUNKTIMASSAAŽ EETERLIKE ÕLIDEGA

PDF

HIND: 17,25

Juhtnöörid enda eest hoolitsemiseks, et parandada tervist ja tõsta meeleolu
Sisaldab 24 levinud seisundi kirjeldust
Avasta enda jaoks eeterlike õlide tervendav jõud, kasutades neid koos iidsete punktimassaaži
võtetega, mida kirjeldab see köitev käsiraamat!
Merina Ty-Kisera on kogenud ravitseja ja Viie Elemendi akupunktuuri praktiseerija, kes annab
siin raamatus ülevaate oma Aroma Acupressure’i ehk eeterlike õlidega tehtava punktimassaaži meetodist – eeterlike õlide kandmisest survepunktidele, nii et see toob kaasa
energeetilisi muutusi, tasakaalustades keha ja meelt...

Allison Post, Stephen Cavaliere
E-raamat: SOOLESTIKU HEAOLU TEEJUHT

PDF

HIND: 15,64

Hingamise, puudutuse ja teadveloleku jõud stressi vähendamisel, seedimise abistamisel ja kogu keha tervise taastamisel
Kasutajasõbralik juhend igaühele, kes maadleb kroonilise valu, väsimuse, gaaside,
kõhupuhituse ja teiste levinud soolestikuhädadega.
See kergesti kasutatav juhend käsitleb suurt hulka probleeme – kaasa arvatud
seedimisvaevusi, ärevust ja depressiooni – pakkudes lihtsaid viise mõnede tänapäeva kõige
pakilisemate terviseprobleemidega seotud stressi leevendamiseks...
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ePub

TELLI E-RAAMATUID ePUB formaadis
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Linda Lael Miller
E-raamat: TAPPEV ÕNNEMÄNG

ePub

HIND: 14,07
1. raamat
Ta teeb panuse kummitusele ja riskeerib armastusega...
Aastaid tagasi salapärase tragöödia järel mälu kaotamine jättis Mojo Sheepshanksi ilma
teadmisest, kes ta on või kuidas oma eluga edasi liikuda. Nüüd hakkab teravmeelne Mojo, kes
elab Arizona osariigis Cave Creekis Bad-Ass Bert’si mootorratturite baari peal, korraga
kummitusi nägema... ja oma tegeliku identiteedi kohta aimu saama. Samal ajal paneb
seksikas politseinik Tucker Darroch tema südame pekslema ja kired metsikult lõõmama, aga
kas on turvaline neile järele anda ja meest armastada? Teda tõeliselt armastada?
Linda Lael Miller

E-raamat: TAPVAD PETTUSED

ePub

2. raamat
HIND: 13,20
New York Timesi bestsellerite autor Linda Lael Miller toob teieni lugejate lemmiku Mojo
Sheepshanksi, aukartusetu eradetektiivi, kes leiab tõe kõige veidramatest kohtadest ja
lahendab kuritegusid kõige veidramal moel...
Mojo üritab tänu rikkale õele Greerile oma kaunist uut kodu nautida, kuigi sooviks pigem tagasi
minna Bad-Ass Bertʼsi mootorratturite baari kohal asuvasse korterisse Cave Creekis Arizonas.
Elu oli siis palju lihtsam. Nüüd tundub, et tema seksikas politseinikust kallim ei suuda oma
minevikust lahti lasta, samal ajal kui ta enda õde Greeri tema minevikusaladuste tõttu
šantažeeritakse. Ja Mojo on taas selle kõige keskel...

Kelly Rimmer
E-raamat: ENNE KUI SUL MINNA LASEN

ePub

Mary Kubica
E-raamat: KUI TULED KUSTUVAD

ePub

HIND: 21,21

Kaks õde. Üks beebi. Mõeldamatu valik
Kell kaks öösel tulnud kõne on esimene kord, kui Lexie Vidler kuuleb üle mitme aasta oma õe
häält. Annie on narkosõltlane, varas, valetaja – ja jälle hädas. Lexie on alati õe hädast välja
aidanud, andnud raha, katuse pea kohale, saatnud kõikvõimalikesse võõrutuskliinikutesse.
Ent seekord ta ei ole lihtsalt sõltuvuse tõttu füüsiliselt omadega läbi – ta on rase ja kohe-kohe
enne õiget aega sünnitamas. Kui ta läheb haiglasse, kaotab ta lapse hooldusõiguse, võib-olla
pannakse ta isegi vangi. Ent teine võimalus on mõeldamatu...

HIND: 19,05

Unetus on röövinud ta puhketunnid.
Nüüd röövib see ta mõistuse.
Kaasakiskuv ja emotsionaalselt pinev põnevusromaan, kus noor naine on sunnitud seadma
kahtluse alla omaenda identiteedi.
Pärast aastatepikkust haige ema eest hoolitsemist asub Jessie Sloane oma elu uuesti üles
ehitama. Ta üürib uue korteri ja esitab sisseastumisavalduse ülikooli. Ent kui talle ülikoolist
teatatakse, et tema sotsiaalkindlustusnumbriga on midagi valesti, avastab Jessie jahmatava
üksikasja, mis paneb teda kahtlema kõiges, mida ta on tõeks pidanud...

ePub

e-raamat

33

e-raamatud mugavalt
sinu lugeris
Robyn Carr
Thunder Pointi romaan, 1. raamat HIND: 12,56
Oregoni rannikul asub kiviste randadega ja karuselt võluv väike linn. Kohalikud armastavad
sealset rikkumata ilu. Kinnisvaraarendajad näevad selles potentsiaalset kullaauku. Kui
uustulnuk Hank Cooper saab teada, et sõber on talle jätnud kogu oma rannaäärse
maavalduse, avastab ta, et terve kogukonna saatus on tema kätes.
Cooper pole kunagi olnud mees, kes jääb ühte kohta püsima, ning Thunder Point pidi olema
lihtsalt üks järjekordne kiire vahepeatus. Kuid Cooper avastab, et tal on linnaga side tekkimas,
ja ka Sarah Duprega, naisega, kes on ühteaegu nii keeruline kui ka ilus...

E-raamat: EKSLEJA

ePub

Robyn Carr
E-raamat: UUSTULNUK

ePub

Thunder Pointi romaan, 2. raamat HIND: 12,56
Üksikisa ja Thunder Pointi asešerif Mac McCain on palju vaeva näinud, et linna turvalisust ja
tütre õnne tagada. Nüüd on ta leidnud oma õnne Gina Jamesi näol. Kauaaegsed sõbrad on
alati teismeliste tütarde kasvatamisega seotud raskusi ja rõõmuhetki teineteisega jaganud.
Nüüd, kui nende vahel areneb ootamatu armulugu, tunnevad nad end ise teismelistena –
äkitselt ei saa neil teineteisest küllalt.
Ja just siis, kui nad on hoogu sisse saamas, paisatakse nende elu järsku kaosesse. Kui Maci
endine abikaasa kohale ilmub, saab sõna „draama“ hoopis uue tähenduse. Mac ja Gina on
teineteisele loodud, aga kas nende äsja leitud armastus suudab pingele vastu panna?

Robyn Carr
E-raamat: KANGELANE Thunder Pointi romaan, 3. raamat HIND: 12,33

ePub

Meeleheitele aetuna võtab Devon McAllister oma tütre ning põgeneb kohast, kus neil oleks
pidanud ohutu ja kindel elu olema. Tal pole aimugi, mis järgmise kurvi taga ootab, aga ta on
üsna veendunud, et see ei saa olla hullem selja taha jäetust. Tema plaan on põgeneda kuhugi,
kus ta saab olla nähtamatu. Selle asemel viib ootamatu abipakkumine ta Thunder Pointi,
tillukesse Oregoni linna, kus tahetakse abivajajaid aidata.
Spencer Lawson, tundliku väikese poisi lesest isa, teab nii mõndagi vajadusest sõpru leida.
Aga midagi muud ta ei otsi. Selle asemel on ta suunanud kogu oma energia uude töökohta
Thunder Pointi keskkooli jalgpallitreenerina...

Robyn Carr
E-raamat: VÕIMALUS

ePub

Thunder Pointi romaan, 4. raamat HIND: 12,33
Hingematvalt kaunite vaadete ja rahumeelsete elanikega Thunder Point on täiuslik paik FBI
agendile Laine Carringtonile, taastumaks kuulihaavast ja mõtlemaks tuleviku üle. Pärast
seda, kui Laine riskis eluga ja päästis väikse tüdruku ohtliku sekti küüsist, võtsid kohalikud ta
omaks. Laine, kelle haavad ei ole üksnes kehalised, loodab mõneks ajaks sulanduda ja leida
oma tõelise mina linnas, mis tundub turvaline. Ta võib koguni õppida oma südant avama – see
on miski, mille jaoks salaagendil pole erilist mahti olnud.
Ka Eric Gentry on Thunder Pointis uustulnuk. Hämara minevikuga mees on otsustanud
paikseks jääda ja õppida paremini tundma tütart, kelle olemasolu ta on hiljuti avastanud...
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