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PEALKIRI     AUTOR   LIIK 

33 küsimust ja vastust Ukraina kohta   Heinsoo, Heinike  913/ geograafia 

77 veidrat kommet üle maailma   Espenberg, Allan   392/ tavad 

Baltisakslase mälestused Vabadussõjast ja  Klawan, Nicolai   94(474.2) / ajalugu 

II maailmasõjast sõduri, laagrivalvuri ja  

vangina   

Depressioonis laps - kuidas vanemana  Alderson, Suzanne   616.8 / psühhiaatria 

toetada ja lootust hoida   

Eelaimuste büroo     Knight, Sam     133 / esoteerika 

Eesti kõnekäänud - III        398 / etnograafia 

Index - Phrasia Estonica     

Eesti maffia - meie IT-eduloo niidid       658 / ettevõtlus 

ja niiditõmbajad   

Ehita ja remondi kodus ja aias 2022 –      69 / ehitus 

tee ise vundamendist katuseni         

Elamise loomulik kergus - häirivate   Rosin-Pindmaa, Kreet  615 / arstiteadus 

emotsioonide mõju vähendamine ning  

sisemise rahu ja elurõõmu suurendamine 

koputusteraapia ja hiina meditsiini abil  

Elu õhukesed vaheseinad - arutlev   Burton, Nina    502/504 / loodus 

kirjutis läbikostvast majaseinast ja 

looduse keeltest   

Ettemääratus, vabadus, hing - mis on  Osho     159.9 / psühholoogia 

elu mõte?  

Good vibes, good life - how self-love King, Vex    159.9 / psühholoogia 

is the key to unlocking your greatness   

How to be your own therapist   O´Kane, Owen   159.9 / psühholoogia 

Hõimlased - neandertallaste elu, armastus,  Wragg Sykes, Rebecca  57 / bioloogia 

surm ja kunst   

Investeerimisedu põhimõtted - algajast  Liivamägi, Kristjan   336 / rahandus 

edukaks investoriks  

Kohtumised - tõlkija joonistab kirjanikku      81 / keeleteadus 

Lood, mis loovad     Trapido, Toomas   502/504 / loodus 

Louis de Funèsi suured ja väikesed   Loubier, Jean-Marc   791 / kino 

jalutuskäigud   



Miks me sõdime     Martin, Mike   355/359 / sõjandus 

Moodsad Itoh-pojengid    Vartla, Marika   635.9 / lillekasvatus 

Paradiisi kaotades - miks meie meeled  

vajavad loodust     Jones, Lucy     502/504 / loodus 

Parimad püsililled Eestimaa aedadesse  Uurman, Katrin   635.9 / lillekasvatus 

Polly Lilly portselan ja mosaiik   Peet, Hedda    745 / kunst 

Puhkamise kunst - kuidas leida tänapäeva 

maailmas hingetõmbeaega    Hammond, Claudia   159.9 / psühholoogia 

Ravimtaimla - millal ja kuidas ravimtaimi  

korjata          615.8 / arstiteadus 

Siberisse, vabatahtlikult    Vähi, Peeter    910 / geograafia 

Suvelillede mitu palet - ravimiseks,  

toiduks, silmailuks     Niiberg, Toivo   635.9 / lillekasvatus 

Sõjaähvardus - rahvusvaheline kommunism  

ja Teise maailmasõja põhjused   Haslam, Jonathan   94 / ajalugu 

Zelenskõi - ootamatu kangelane Ukrainast,  

kes astus Putinile vastu ja ühendas maailma Urban, Andrew L.   32 / poliitika 

  

Tallinna mõisad ja mõisakesed   Särg, Alo    72 / arhitektuur 

Talupojatarkusest digiõppeni - elukestva õppe  

arengujooni       Männiste, Tiiu  374.7 / pedagoogika 

 

Tere, iseseisev elu! - häid nõuandeid noortele 

oma elu alguseks         159.9  / psühholoogia 

 

Terve südame raamat     Viigimaa, Margus  612 / arstiteadus 

 

Think like a monk - train your mind  

for peace and purpose every day    Shetty, Jay   159.9 / psühholoogia 

 

Thinking, fast and slow     Kahneman, Daniel  159.9 / psühholoogia 

 

Tänapäeva pered - uued peremudelid ja kuidas  

neis luua heaolu olevikus ja tulevikus   Corbalán, Joan  159.9 / psühholoogia 

 

Õpetaja - Kuldkepp : fragmentaarium   Mälk, Kadri   73 / kunst 

Ürgema needus ja teisi jutte loodusest ning 

 inimesest       Mänd, Raivo   57 / bioloogia 


