
TEABEKIRJANDUS VEEBRUAR 2023 

Autor     Pealkiri    Liik 

Pärnits, Anette Ariana  7 sammu lapse parema uneni – saa 616 / laste-  

sõbraks mikrobioomi ja   haigused 

ööpäevarütmidega 

 

Kalda, Kristi    Ainus kokaraamat, mida vajad 641 / kokandus  

tervislikuks toitumiseks - wildfiti-ja  

paleosõbralikud retseptid ilma  

teravilja, piima ja valge suhkruta 

 

Byrne, Rhonda   Armastuse, tervise ja raha saladus – 133 / esoteerika 

meistriklass 

 

Pruks, Ülle    Carpe diem – Itaalia   910 / reisikirjad 

 

Leonard, Mark   Ebarahu aeg - ühendatus tekitab 327 / välispoliitika  

konflikte 

 

Coleman, Joey    Ei ühtki kaotatud klienti enam –  658 / ettevõtlus. 

muuda mistahes müük saja päevaga äri. turundus 

eluaegseks kliendiks 

 

Simard, Suzanne   Emapuud otsimas   58 / botaanika 

 

Inchauspé, Jessie   Glükoosirevolutsioon - vere   613 / hügieen 

suhkrusisalduse tasakaalustamise  

elumuutev jõud : kaota kaalu,  

pane piir isudele, saa tagasi oma  

energia ja söö edasi seda, mis sulle  

maitseb 

 

Ostler, Catherine   Hertsoginna-krahvinna - naine, kes 929 / biograafiad  

vapustas Inglismaad 

 

Skeie, Tore    Huntide aeg - viikingid, anglosaksid  94(3) / ajalugu 

ja võitlus Põhjamere impeeriumi  

pärast 

 

Matthews, Owen   Häving - lugu Putini sõja  327 / välispoliitika  

telgitagustest 

 



     Ilusad asjad, põnevad lood –   902/904/arheoloo- 

Beautiful things, attractive stories gia. esiajalugu 

 

Maddalena, Enrico   Joonistamise lühikursus - õpi  74 / joonistamine. 

tõetruult kujutama inimesi,  joonestamine.  

hooneid, esemeid ja maastikke tarbekunst 

 

Raav, Ivar    Juhtimise jalajälg - miks peaks  65.01 / juhtimine 

juhtimine olema ajutine 

 

Valk, Laura    Kohvrid ukse taha   159.9/psühholoo- 

          gia 

 

     Kolm ukraina gravüürimeistrit – 76 / graafika  

[näitus Kohila raamatukogus 01.02 –  

30.03.2023] = Three engraving  

masters from Ukraina 

 

     Kuldaja värvid - Eesti klassikaline 75 / maalikunst  

maalikunst Enn Kunila kollektsioo- 

nist = Colours of the golden age :  

classical Estonian painting from  

Enn Kunila's collection 

 

     Loomad keskaegse Liivimaa  94(4)  / ajalugu  

ühiskonnas ja kunstis 

 

Icke, David    Lõks - mis see on, kuidas see toimib 133 / esoteerika  

ja kuidas pääseda selle illusioonidest 

 

Lemole, Gerald M.   Lümfisüsteem ja pikk elu – tervise 613 / hügieen  

salajane allikas 

 

Lindeblad, Björn Natthiko  Ma võin eksida - ja teisi tarkuseteri 2 / religioon.  

minu elust buda mungana  teoloogia 

 

     Odessa köök võõrsil   641 / kokandus 

 

Gastl, Markus    Permakultuur ja loodusaed –  635/köögiviljandus 

jätkusuutlik aiapidamine, mis  

lähtub kolme tsooni mudelist 

 

Halfwassen, Jens   Plotinos ja uusplatonism  1 / filosoofia 

 



     Raekoja plats – teejuht  379.85 / turism 

 

     Rõõm linna südames. Maalid  75 / maalikunst 

Enn Kunila kollektsioonist - [näitus  

Tallinna raekojas 15.02 –  

01.05.2018] = Joy in the heart of  

the city. Paintings from  

Enn Kunila's collection 

 

Subbi, Olev    Subbi - [Olev Subbi maalid =  75 / maalikunst 

Paintings of Olev Subbi 

 

Fosslien, Liz    Suured tunded - kuidas toime tulla,  159.9/psühholoo- 

kui asjad ei toimi   gia 

 

Poom, Harri    Tomat ja paprika   635/köögiviljandus 

 

Sinkkonen, Marika   Torditeadus – 2   641 / kokandus 

 

     Traditsiooni sünd - Eesti kuldaja  75 / maalikunst 

kunst Enn Kunila kollektsioonist :  

[näitus Tartu Kunstimuuseumis  

19.05-12.08.2018] = The birth of  

a tradition. Art from Estonia’s golden 

 

Bradbury, Neil    Tõhus doos - üksteist tapvat   615 / farmakoloo- 

molekuli ja neid kasutanud   gia. teraapia 

mõrvarid 

 

Laiapea, Vahur   Ukraina päevikud   355/359/sõjandus. 

          sõjateadus 


