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70 ja
igavesti noor
Väike väänik, anna asu, siis ma suureks eal ei
kasu! Kas sul on vahel tunne, et päevad, nädalad ja vahest isegi kuud mööduvad nii kiiresti,
et ei jõua järge pidada? Mina näiteks mõtlen
pea igal sünnipäeval, et inimesed panevad
õnnesoovidega kümne aastaga mööda..
Pipi Pikksukk näeb nüüd, maikuus oma
seitsmekümnendat juubelit tähistades välja
täpselt selline nagu alati. Nooruse eliksiiriga
või ilma, vanus on eelkõige kinni peas.
Meie Rahva Raamatus unistame ja vallutame
maailma iga päev. Me oleme nooruslikult
uuenduslikud. 21. sajandil ütleb video tuhat
sõna rohkem kui üks pilt ja sestap käivitasime
koostöös Tallinna Ülikooliga lugemist propageeriva videosarja „Rahvas arvab“. Lühikestes
videoklippides räägivad tuntud inimesed oma
varjatumast minast. Näiteks Igor Mang pihib
avameelselt oma esimestest kohtingutest,
kindralleitnant Riho Terras kirjeldab oma
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avastusi ooperimaailmas, trikisuusataja Kelly
Sildaru loeb oma lemmikraamatut koguni
suusamäel!
Me peame lugu oma sõpradest ja koostööst.
Aprillis osalesime esmakordselt Rahva
Raamatu ajaloo jooksul Eesti sõjaveterane
toetavas Sinilille kampaanias ning kinkisime
rahvusvahelise raamatu ja roosi päeval igale
meie kauplust külastanud kliendile roosi.
Suvel kutsume Sind koos Nukuteatriga teatrisse – kui ostate meilt endale ja oma sõbrale
Dorian Gray etenduse piletid, saate trükisooja raamatu koju kaasa.
Õnnitleme Pipit auväärse juubeli puhul.
Aga sinu suvesse soovime ohtralt lapselikkust,
avastamislusti ja - kõige ootamatumaid (raamatu)seiklusi!

Airi Ilisson-Cruz
Rahva Raamatu turundusjuht
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PÄRNU MNT 10 RAHVA RAAMATU
KAUPLUS OSTAB JA MÜÜB VANU
RAAMATUID.
Ostetakse valikuliselt heas korras
kasutatud raamatuid.
Vastuvõtt toimub E, K, R 11.00 – 17.00
Rohkem infot 644 3682

Loe esimesena
laulja Lea Dali Lioni
uut raamatut!
Mai teises pooles ilmub Lea Dali Lioni
debüütraamat „Joonista valgus“.
Lea raamatus on nii karmi reaalsust kui
kaunist sügavat vaimsust. Lea kirjeldab
detailselt keemiaraviga seotud vaevustest
ja samal ajal toimuvatest vaimsetest
õppetundidest ning kogemustest
nähtamatu maailmaga, mida ta nimetab
pärismaailmaks.
Lea kirjutas selle raamatu ise, sest kahe
kirjastuse kolm eelmist katset ei olnud
universumi poolt määratud teoks saama.
„Joonista valgus“ on ka Lea laul, mis on
talle erilise tähtsusega. Tal oli seljataga
kaheksakuune raviprotsess ning ta polnud
ammu midagi loonud. Ja siis ühel ööl see
tuli…
Lea Dali Lion tutvustab oma raamatut
laulude kaudu kolmapäeval, 27. mail kl 18
Viru Keskuse Rahva Raamatus.

www.rahvaraamat.ee
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HEAD EESTI
VANASÕNAD

13.50 €

Kaardipakist leiate
rohkem kui 600 vanemat
ja uuemat vanasõna,
mis on jagatud nelja
tüüpi ülesanneteks.
Mängulised kaardid
toovad põnevust ja
nalja nii väiksemates
kui ka suuremates
seltskondades.

Carol Vorderman

ÕPIME
ÜHESKOOS
PROGRAMMEERIMA

Koolibri
224 lk

9.90 €

17.39 €

13.50 €
MINU
KALLI-KALLI
EMME!

Sinisukk
38 lk

Ema läheduses hajub
hirm ja kaovad kurbus
ning mure. Seepärast
ütlevadki karupoeg, väike
orav, koaalalaps ja hanetibu igaüks oma loo lõpus
hästi hellalt emale: “Minu
kalli-kalli emme!”.Raamatus on kõvad papplehed.

9.99 €

PAKKUMISED PÜSIKLIENDILE

Laura Markham

RAHUMEELNE
LAPSEVANEM,
RÕÕMSAD
LAPSED

Ajakirjade Kirjastus
256 lk

16.87 €

2.90 €

11.90 €

224 lk

16.60 €

10.90 €
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Kui oled väsinud võimuvõitlusest, lapse jonnihoogudest ja sobiliku
karistusviisi otsimisest,
siis pole vaja kaugemalt
otsida. Siit raamatust
leiad väga praktilised
juhendid, mille abil muuta oma kasvatusmeetodid
positiivseks.

Mark Brindle

Carla Bardi

“Digifilmi käsiraamat”
sisaldab kasulikke nõuandeid kõige kohta, mida
filmiamatööril tarvis alates idee vormistamisest
paberile kuni valmistoodetud filmi levitamiseni.

Selles raamatus
leidub enam kui 100
tervislikku ja hõrgutavat
taimetoiduretsepti, alates
eelroogadest, suupistetest
ja suppidest ning lõpetades
salatite, köögiviljaroogade
ja magustoitudega.

DIGIFILMI
KÄSIRAAMAT

Koolibri

„Õpime üheskoos programmeerima” on tarvilik
raamat algajale programmeerijale. Värviline
graafika ja samm-sammulised õpetused teevad
programmeerimise
selgeks ka võhikule.

TAIMETOIDUD

Koolibri
120 lk

10.66 €

6.90 €
www.rahvaraamat.ee
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koolibri

Tiina Paasik

Silja Luide

KASVUHOONE
A JA B

Otto Wilhelm
96 lk

17.99 €

11.99 €

Tore oleks panna suvel
salatisse omakasvatatud
vilju. Siis aga kahtled,
kas saad ikka hakkama
tomatite-kurkidepaprikate kasvatamisega.
Kasvuhooneaabitsa piltide, jooniste ja tööjuhiste
järgi talitades nopid
triiphoonest kevadest
sügiseni maitsvat ja
vitamiinirikast saaki.

10 JAHU SOOLASTES JA
MAGUSATES
KÜPSETISTES

Varrak
152 lk

18.90 €

12.90 €

Sophie Hannah

Agatha Christie

MONOGRAMMIMÕRVAD

Varrak
335 lk

18.90 €

13.90 €

Hercule Poirot’ rahulikku
õhtusööki ühes Londoni
kohvikus segab noor
daam, kes usaldab talle
oma hirmu peatselt langeda
mõrva ohvriks. Ta on
väga kartlik, kuid palub
Poirot’d oma tapjat mitte
otsida ega karistada. Kui
tema on surnud, teatab
naine, saab õiglus viimaks
jalule seatud.

POIROT’
VIIMASED
JUHTUMID

Varrak
503 lk

19.90 €

13.90 €

Celia Ruiz,
Ana Serna

KÄO
KUKKUMINE

Varrak
478 lk

19.90 €

13.90 €

Käesolevasse kogumikku
on koondatud neli juhtumit, milles tegutseb Agatha Christie kõige kuulsam
eradetektiiv Hercule Poirot: “Surnud mehe temp”,
“Elevandid mäletavad”,
“Herkulese vägiteod” ja
“Suur nelik”. Need kõik
jäävad silmapaistva Belgia
detektiivi hiilgava karjääri
lõpupoole.

LOOMALOOD
JA MÕISTUJUTUD

Sinisukk
288 lk

11.56 €

7.90 €
www.rahvaraamat.ee

Vahva juturaamat lapsele,
kes huvitub koduloomadest
ja talutegemistest. Kõikides lugudes on tegelasteks
loomad. Iga jutt lõpeb
õpetussõna või tarkuseteraga. Mõistujuttude vahele
on põimitud loomade ja
talutööde kirjeldusi ning
laulukesi.
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PAKKUMISED PÜSIKLIENDILE

Robert Galbraith

„Käo kukkumine” on
põnevalt ja elegantselt
kirjutatud Londonihõnguline mõrvalugu,
mis viib lugeja vaiksetelt
Mayfairi tänavatelt East
Endi tagahoovide pubidesse ning Soho melu
keskele.

Raamat annab ülevaate
kümne enim levinud
jahu omadustest ja kasutamisest küpsetamisel.
Autor annab nippe ja
soovitusi, kuidas ja millega asendada küpsetistes
nisujahu. Samuti on iga
jahu juures retseptid, kus
ja kuidas jahu kasutada.
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“Ikea“
kataloog,
kus kauplus
ärkab öösel
ellu

Ameeriklane kirjutab nii, et see võib panna
südamest naerma või vastikustundest nägu
kirtsutama.
„Horrorstör“ kirjeldab tänapäevast maailma,
kus on kõige olulisem kaubandus. Meid
kõiki suunatakse tarbima ja me tunneme end
tarbides turvaliselt. Me naudime, kui meie
valikuid kiidetakse, mis siis, et need võivad
olla ette söödetud ja millegi vahel ei olegi
tegelikult valida. Meid uinutatakse poodides
meeldiva muusikaga ja meile üllatuseks jõuab
ostukorvi tihti rohkem kui eluks vajame.

ILUKIRJANDUS

Kauplustes kohtame rohkelt saaliteenindajaid,
kes meid tülpinud ilmel saadavad või
hoopis vastupidi meile erksa olemisega
peale lendavad. Hendrixi õudusromaanis
kohtab lugeja müüjaid, kes on unustanud
naeratamise ja elavate surnute kombel
“suurde karpi” tööle suunduvad. Seal ootab
neid ees järjekordne päev, mis mitte kuidagi
eelmisest ei erine. Kuni ühe vahetuseni,
kui mõned müüjad peavad jääma öisesse
valvesse, et tabada teolt need, kes on
järjekindlalt lõhkunud poes müüdavat kaupa.

“Horrorstör” näeb välja kui ehtne Ikea
kataloog ning sisaldab ultrapinevat
lugu kummituslikust majast ja piirideta
kujutlusvõimest. Raamatu autor Grady
Hendrix on Aasia filmide hull, kellel on
lausa imetlusväärsed teadmised Jaapani
õudusfilmidest.
Hendrix aitas aastaid kokku panna New
Yorgi Aasia õudusfilmide festivali. Talle
on alati meeldinud ka kirjutada. Hendrixi
kirjutamisstiil on läbinisti tänapäevane –
tempokas, filmilik, lakooniline, täis satiiri.
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See öö on pöördeline, sest avastatakse midagi,
mis on poes kogu aeg olnud. Koos õudusloo
arenguga tekib põnev võrdus: kapitalismist
joovastunud tarbija = vang parandusasutuses.
Kuigi autor ei süüvi sügavale tarbimiskultuuri
psühholoogiasse ega eelmise sajandi vangla
siseellu, avastatakse ühel hetkel, et mööblist
võivad saada piinariistad. Kas need ikka on
kaks täiesti erinevat maailma?
Pea igaüks, kes raamatupoes “Horrorstöri”
kätte võtab, märkab kohe, et see näeb välja
nagu Ikea kataloog. Lugeja ei tea veel, kuidas
üks tänapäevane kummitava maja lugu
mõjuda võib. Pärast lugemist võib täheldada
kõrvalnähte – kas selliseid, mis panevad
lugeja mõneks ajaks tarbimisest selgemalt
mõtlema, või on kõrvalnähuks hoopis midagi
kriipivat, mis sunnib poest väljuma enne
õhtust aega. Milline on poe õhkkond, kui
taustaks ei mängi muusika?

www.rahvaraamat.ee
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Samantha Young

Hannah Beckerman

DUBLIN
STREET

Ajakirjade Kirjastus
380 lk

22.84 €

Neli aastat tagasi jättis
Jocelyn seljataha traagilise
mineviku Ameerika
Ühendriikides ja alustas
uut elu Šotimaal.
Vaikides maha oma leina,
ignoreerides valusaid
mälestusi ja jätkates
ilma lähedaste suheteta.
Jocelyni üksildasevõitu
elu kulgeb rahulikult
kuni kolimiseni uude
korterisse Dublin Streetil.

KÕIK ALGAS
HÜVASTIJÄTUGA

„Täna on mu surmaaastapäev. Aasta tagasi
samal päeval olin ma veel
elus.” Lõpp on üksnes
kõige algus ...
Helios
408 lk

19.90 €

Rick Yancey

Blake Crouch

Kuidas vabastada maa
seitsmest miljardist
inimolendist?
Vabastada inimolendid
inimlikkusest? Järg
Rick Yancey menukale
romaanile „Viies Laine”,
mille põhjal valmiv film
esilinastub 29. jaanuaril
2016. Peaosas Chloë
Grace Moretz, kes on
mänginud ka Martin
Scorsese filmis „Hugo”.

Psühholoogiline põnevik
sarjade “Twin Peaks” ja
“The X-Files” austajatele.
Menutriloogial põhinev samanimeline sari
linastub mais Fox Eesti
kanalil.

ÄÄRETU MERI

Ajakirjade Kirjastus
300 lk

22.84 €

WAYWARD
PINES
KOMPLEKT

Helios
799 lk

45 €

29.50 €
Jussi Adler-Olsen

Romaan kirjandust
ja irooniat nautivale
raamatusõbrale:
alkoholist loobunud
endine kirjastaja sõidab
Dublinisse, et korraldada
matused trükikunsti
mälestuseks.

Ühel ilusal kevadtalvisel
päeval kaob jäljetult noor ja
edukas Folketingi poliitik
Merete Lynggaard. Meedia
lahkab kirglikult tema kadumise ja eraelu üksikasju: oli
see enesetapp, mõrv,
traagiline õnnetus või
inimrööv.

DUBLINESK

Toledo
344 lk

15.85 €

11.99 €

NAINE PUURIS

Pegasus
330 lk

19.94

13.50 €
www.rahvaraamat.ee
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PÜSIKLIENDI PAKKUMISED
ILUKIRJANDUS

Enrique Vila-Matas

SUVI 2015
Indrek Hargla

SÜVAHAVVA:
TEINE SUVI

Varrak

„Süvahavva“ on etnopõneviku triloogia teine
romaan. Arnika peab
tegema otsuse, kas otsustada ise oma saatus või
järgida muistset ettemääratust. Avaneb Süvahavva
põnev ajalugu ja seigeldakse surmatagusel maal.

424 lk

18.90 €
Natalee Redmond

LINNUTEE

ILUKIRJANDUS

Mida loevad
Mart Juur ja
Mart Laar?

Odamees
232 lk

9.50 €

Justine ja Daniel Homage
on Pariisis elav väärikas
ja edukas abielupaar.
Kuid väärikus on
vaid fassaad, mille on
kujundanud terve elu
mehe kõrvalehüppeid
talunud Justine. Lõpuks
naise kannatus katkeb
ja ta läheb meest teolt
tabama. Olukord
kujuneb selliseks, et
Justine peab esinema
teise naisena ja klopsima
kokku loo teisikutest.

Nüüd saab Viru Keskuse Rahva Raamatu
kolmandal korrusel asuva „Soovituste
seina“ abil tutvuda raamatutega, mida
soovitavad lugeda Eesti avaliku elu
tegelased.

Mart Laar

Esimesena kirjutas oma raamatusoovitused
seinale kirjandusminister Mart Juur,
teisena tuli loetud teoseid tutvustama
uue ülipopulaarse raamatu „Pööre“ autor,
kahekordne Eesti peaminister Mart Laar.

Eestit on ammu huvitanud, mis oleks võinud
juhtuda, kui oleksime
1939. aastal vastu hakanud. See ongi alternatiivajalugu Eesti–NSV
Liidu sõjast 1939.

Mida nad loevad? Martide soovitused on
näha nii Rahva Raamatu veebis kui ka
kaupluses!
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SÜGISSÕDA.
PUNANE
TORM TÕUSEB

Read
224 lk

22.24 €

www.rahvaraamat.ee
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Rudolf Timmermans

Ronald Seth

ALCAZARI
SANGARID.
72 PÄEVA

LANGEVARJURINA EESTIS

VÕITLUSI
TOLEDO LINNA
SÜDAMES
Grenader
160 lk

15.73 €

6.90 €

Lugu Toledo linna
Alcázari kindluse
kangelaslikest kaitsjatest
Hispaania kodusõja
alguses.

Grenader
208 lk

15,73 €

9.95 €

Ian Westwell

Mati Õun

II MAAILMASÕJA VÄEJUHID.
Grenader
194 lk

20.91 €

13.99 €

VESILENNUKITE
LAPSEPÕLI,
NOORUS JA
SÕJAMEHEIGA

POOLA RÜNDAMISEST JAAPANI
ALISTUMISENI
Teatmeteos suuremate
riikide relvajõudude
tähtsamatest väejuhtidest,
kes mõjutasid II maailmasõja käiku.

Grenader
160 lk

15.73 €

9.95 €

Stephen McGinty

VELIKIJE LUKI
LAHING.

LAAGER Z.

RUDOLF HESSI
SALAELU

EESTI LASKURKORPUS VELIKIJE
LUKI OPERATSIOONIS 19421943

19.96 €

12.90 €

Raamat keskendub
eestlaste võitlemisele
Punaarmees Venemaal
asuva Velikije Luki linna
pärast 1942‒1943. a.
talvel.

Rohkete
illustratsioonidega
raamat, mis käsitleb
vesilennukeid nende
loomise algusest kuni
II maailmasõja lõpuni.

AJALUGU

Hanno Ojalo

Grenader
260 lk

R. Seth paisati 1942. a.
oktoobris Briti luure
diversandina lennukilt
Põhja-Eesti rannikule,
et organiseerida
sakslastevastast
sabotaaži.

Raamat sellest, kuidas
Briti luure murdis Hitleri
saadiku.

Grenader
328 lk

20.56 €

12.90 €

www.rahvaraamat.ee
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AJALUGU

Hanno Ojalo

Raymond Bagdonas

KURAMAA 1945.

TANKIKRAHV
HYAZINTH
VON STRACHWITZI ELU

EESTI LASKURKORPUSE
VIIMANE LAHING

Grenader
232 lk

Raamat jutustab 8.
eesti laskurkorpuse
võitlusest Kuramaal
1945. a. kevadel, mis on
jäänud seni suurema
tähelepanuta.

20.56 €

224 lk

368 lk

21.64 €

13.50 €

Varrak

Grenader

13.99 €
Mati Õun,
Hanno Ojalo

Kristiina Ehin

101 EESTI
LAEVA

PALEONTOLOOGI
PÄEVARAAMAT

Laevu on Eestis ehitatud
kindlasti sama kaua kui
ülemeremail Skandinaavias, seega üle tuhande
aasta. Raamatus käsitletakse mere-, jõe- ja järvelaevu nende mitmesugustes ülesannetes.

Kristiina Ehini isiklikku laadi mälupildid
lapsepõlvest, kooli- ja
noorusajast Raplas
kirjanikest vanemate
peres. Populaarse
raamatu kordustrükk.

19.90 €

Petrone Print
270 lk

15.70 €

BIOGRAAFIA

Mari Saat

Jelena Skulskaja

MATUSED JA
LAULUPEOD

Petrone Print

Mari Saadi esimesed
lapsepõlvemälestused
pärinevad 1950. aastate
algupoole Tallinnast,
kuid raamatus ulatuvad
tema mälupildid Vene
tsaariajast tänapäeva.

MARMORLUIK
Jelena Skulskaja sõjajärgsed
lapsepõlvemälestused ja
sürrealistlikud novellid
sellest, kuidas elu tõsiasjad
kunstiks muunduvad,
kuidas sünnib kirjanik.
Petrone Print

168 lk

256 lk

16.15 €

16.15 €
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Raamat jutustab II
maailmasõjas kõige
kõrgemini autasustatud
Saksa rügemendiülemast,
kelle hüüdnimeks oli
Tankikrahv.

www.rahvaraamat.ee
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Aili Paju

Romaan Suur-Soome
ideed toetanud ja oma
veneviha poolest tuntud
Soome pikaajalise
presidendi Urho
Kekkoneni võitlusteest
viimase suursõja
ajal kõrvale tõrjutud
poliitikust armastatud ja
vihatud riigijuhiks.

Aili Paju pihtimuses
põimuvad lüüriline
loodustunnetus ja
sotsiaalne närv.
Teose telg on ilmutuslik
unenägu kohtumisest
Lennart Meriga.

MEES NIMEGA
KEKKONEN

Pegasus
464 lk

25.69 €

KOHTUMINE
LENNART
MERIGA

Petrone Print
128 lk

15.10 €

14.95 €
Väino Uibo

Tiit Karuks

NAERU VARJUS
LÄBI ELU.

KAHEKSA
KANGET

ANEKDOOTLIKKE
TEATRIMÄLESTUSI
Petrone Print
212 lk

Näitleja ja lavastaja
Väino Uibo jutustab
naerva maski varjus
teatritegemisest 1960.–
1980. aastate ENSVs.

16.15 €

Ajakirjade Kirjastus
200 lk

16.32 €

Matthew Kneale

Raamat püüab eesti pärimustekstide põhjal heita
valgust sellele, milline
võis olla sada või rohkem
aastat tagasi suhtumine
lembesuhetesse ja nendega
seonduvasse– partneriideaalidesse, lubatud ja
keelatud võtetesse armastuses, armumaagiasse.

Mis sundis sügavates
koobastes varju otsivat
eelajaloolist inimest
palves vaimude poole
pöörduma? Ja miks usk
sestpeale jõudsalt on
edenenud, vormides oma
teel tuhandeid põlvkondi
šamaane, vaaraosid,
asteekide preestreid,
maiade valitsejaid, juute,
budiste, kristlasi, natse ja
saientolooge?

19.52 €

JUMALATE
LEIUTAMINE

Ajakirjade Kirjastus
264 lk

20.13 €

www.rahvaraamat.ee
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KULTUUR JA ÜHISKOND

212 lk

Intervjuude raamatu
“Kaheksa kanget”
peategelased on
maadlejad ja
korvpallurid. Mõlema
spordiala esindajad
on Eesti spordile ajast
aega kuulsust toonud.
Raamatusse valituil
on põnevad elulood ja
mõttemaailmad.

Reet Hiiemäe

ARMASTUS
EESTI RAHVAPÄRIMUSES

Pegasus

BIOGRAAFIA

Raija Oranen

SUVI 2015

LASTEKIRJANDUS

Pipi
Pikksukk
tähistab
seitsmekümnendat
juubelit
Maailmas on vähe neid, kes ei tea ilusat,
tugevat ja tohutult heasüdamlikku Pipi
Pikksukka. Tänavu mais täitub 70 aastat
ajast, mil Pipi sündis – ta on ikka särav ja
noor!
Pipi Pikksuka looja Astrid Anna Emilia
Lindgren kirjeldab maailma nagu väikesed
lapsed, ühendades võlukunsti ja imedemaa
igapäevase eluga. Tema kangelased on
elavad kõigis oma tegudes ja toimetustes,
tujudes ja kapriisides. Nad ületavad
kõhklemata raskusi, õpivad elama ja
võitlema. Lingren annab lastele sõbrad,
kes tulevad nende juurde just siis, kui nad
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tunnevad end üksildaste ja mahajäetutena.
Astrid Lindgren ise oli lapsepõlves suur
fantaseerija. Kõik, millest ta luges, hakkas
tema kujutluses uuesti elama. Isegi
piiblilood. Pühapäevakooli õpetaja ütles
talle: “Sa peaksid kirjanikuks hakkama.” –
“Ah et pean. Siis ma küll ei hakka!” Lugejate
rõõmuks sai Astrid Lindgrenist siiski
kirjanik.
Kuidas sai teoks “Pipi Pikksukk”? Tulevase
maailmakirjaniku kirjutamisoskust
märgati juba koolis ja sestap kutsuti teda
isegi Vimmerby Selma Lagerlöfiks. Just
sellepärast ei söandanud ta pikka aega
sulepead kätte võtta, kuigi mõnikord oli nii
kange tahtmine seda teha.
Ent lõpmatult küünalt vaka all ei hoia. Ja
saatus ise mängis Astridile kirjanikuameti
kätte. 1941. aastal jäi tema seitsmeaastane
tütar kopsupõletikku ja ema jutustas tütre
palve peale lugusid. Palve “Räägi Pipist!” ei
tekitanud küsimust, kes see Pipi on. Jutud
muudkui tulid ja tulid.
Ühel päeval oli need vaja kirja ka
panna. Mõne aasta pärast, tütar Karini

www.rahvaraamat.ee
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kümnendaks sünnipäevaks, sai nendest
juttudest raamat. Käsikirja koopia läks
kirjastusse lasteraamatute võistlusele.
Loomulikult andis üks korralik kirjastus
selle autorile tagasi. See oli ennekuulmatu!
Äkki hakkavad kõik lapsed Pipi kombel
käituma.
Aga pisik oli sees. Sel ajal, kui esimene
käsikiri kirjastuses tuuritas, jõudis Lindgren
valmis teise, nimega “Britt-Mari puistab
südant”. See saavutas võistlusel teise koha
ja alles järgmisel aastal tuli võit Pipiraamatule.
Praeguseks on Astrid Lindgren saavutanud
oma loominguga kõik, mida ühel
lastekirjanikul on võimalik saavutada –
suure hulga autasusid ja aunimetusi,
nimelised teemapargid, omanimelise
asteroidi, muinasjutumaja ja lastehaigla,
samuti Astrid Lindgreni nimelise
kirjandusauhinna. Ja loomulikult lugejate
armastuse ja lugupidamise. Aga Pipi seikleb
koos Tommy, Annika, härra Nilssoni ja
verandal elava hobusega muretult edasi pea
60 maailma keeles.

Germano Zullo,
Albertine

VÄIKE LIND

Draakon & Kuu
72 lk

“Ei ole suuremaid
aardeid kui väikesed
asjad. Piisab ainsast,
et muuta mööduv hetk
rikkamaks.
Piisab ühestainsast, et
muuta maailma.”

12.90 €

Eric Carle

Draakon & Kuu
32 lk

12.90 €

RÖÖVIKUL
ON KÕHT
TÜHI
Lugu tillukesest näljasest
röövikust, kellest saab
imeilus liblikas.
Loo käigus saab lugeja
selgeks nii mõnedki
maiustused, värvid,
numbrid ja
nädalapäevad.
Vanusele 1-5

VÄIKE JA
TUGEV

Draakon & Kuu
144 lk

Tunnustatud Rootsi autori
lood väikese Ulfi elust ja
inimestest, tema perest
ja sõpradest. Ulfi lugudes
on vallatust ja huumorit,
soojust ja südamlikkust.
Vanusele 5-10

12.35 €
Autor ©Ingrid Vang Nyman / Saltkråkan AB

www.rahvaraamat.ee
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LASTEKIRJANDUS

Ulf Stark,
Olof Landström

SUVI 2015
Kätlin Vainola,
Ulla Saar

REGIO LOTTE
ATLAS

SONJA JA KASS

Pegasus
48 lk

14.36 €

Sonjal on unistus – ta
soovib endale kassi.
Ühel päeval tema
unistus täitub, isa toob
talle kassi. Aga selgub,
et kasside mängud on
veidi teistsugused kui
laste omad. Ja kui tuleb
pulmaaeg, siis lähevad
kassid täitsa hulluks
kätte ...

Regio
178 lk

21.45 €

17.90 €

Kätlin Vainola

Kätlin Vainola

Üle kõige maailmas
meeldivad Kellile haldjad
ja printsessid. Kelli lemmikvärv on roosa. Kui on
sünnipäev või jõulud, kingitakse talle ikka igasuguseid haldjaasju. Viimasel
sünnipäeval juhtus lausa,
et külalised tõid Kellile
kokku neli printsessikrooni, kolmed haldjatiivad ja
seitse võlukepikest.

Kelli, kes varem tahtis
olla vaid haldjas, on
nüüd kasvanud suuremaks ja olenevalt olukorrast on tüdruk nüüd
hoopis piraat, sisekujundaja, psühholoog, pagar
või juuksur.

KELLI –
PEAAEGU
HALDJAS
Pegasus
48 lk

LASTEKIRJANDUS

15.40 €

KELLI
HAKKAB
PIRAADIKS
Pegasus
72 lk

17.46 €

10.99 €

Epp Petrone

Epp Petrone

Järg Epp Petrone
lasteraamatutele
“Marta varbad” ja
“Anna hambad”.
Need on lühilugude
kogumikud ühe pere
tegemistest läbi laste
silmade. Illustreerinud
Piia Maiste.

See poeetiline tekst
lapsevanemalt lapsele on
suvine paadiretk mööda
jõge. Raamatu detailsed
pildid on maalinud
Kamille Saabre.

LEENA
PEENAR

Petrone Print
84 lk

12.94 €
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Lotte atlas on lapse
parim sõber pikematel
autosõitudel!
Lisaks rikkalikult
illustreeritud, lastepäraste
leppemärkidega kaartidele
leiab siit lugusid Lottest,
nuputamisülesandeid ja
värvimist.

MA KINGIN
SULLE JÕE

Petrone Print
34 lk

11.85 €

www.rahvaraamat.ee
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Hervé Tullet

SUUR LUSTIRAAMAT
KAHELE

Pikoprint
112 lk

Äge mängude raamat
on täis ülesandeid,
mis mõeldud kahekesi
lahendamiseks. Pusled,
labürindid, sõna- ja
punktide ühendamise
mängud aitavad peletada
igavust kodus või reisil.

MINU
RAAMAT

Felistella
56 lk

12.23 €

11.90 €
Rick Riordan

Alari Kasemaa

PERCY JACKSON JA
KOLETISTE
MERI

Pegasus
264 lk

19.52 €

„Percy Jackson ja
Koletiste meri“ on
kangelasliku noore
pooljumala seiklusi
kirjeldava sarja teine
raamat. Esimene raamat,
„Percy Jackson ja
välguvaras“, võitis Red
House’i lasteraamatute
auhinna.

Cum Laude
64 lk

7.90 €

6.90 €

Töövihik aitab
kinnistada 3–5-aastaste
laste teadmisi
matemaatikast, arendada
tähelepanuvõimet
ja harjutada käelist
tegevust.

C. S. Lewis

MONDRAGO –
ISEÄRALIK
DRAAKON
Raamatusari kohmakast,
kuid toredast ja heatahtlikust draakonist Mondragost, kes ei jäta oma
peremeest ja parimat
sõpra Calet kunagi hätta.

MINU
ESIMENE
MÄLUMÄNG:
TEGEVUSRAAMAT

NARNIA
KROONIKAD
„Narnia kroonikate“
seitse raamatut ühtede
kaante vahel koos
Pauline Baynesi kaunite
illustratsioonidega.
Pegasus

144 lk

784 lk

9.75 €

28.79 €
www.rahvaraamat.ee
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LASTEKIRJANDUS

Ana Galan

Helios

Väikese lugeja ülesanne
on vajutada kindlatele
ringidele, keerata
lehekülgi ning toimuva
üle imestada. Selle
raamatu lugemine on
haarav seiklus ja lõbus
mäng!

LASTEKIRJANDUS

Lydia Crook

SUVI 2015
LASTEKIRJANDUS

Brandon Sanderson

Liz Pichon

TERASSÜDA

Pikoprint
Ilmub 01.06

Kui kaugele sa läheksid,
kui keegi hävitaks kõik,
mida oled armastanud?
Kuidas haavata
Terassüdant?
David Charleston on
näinud Terassüdame
verd. Ja ihkab
kättemaksu.

TOM GATES:
KÕIK ON
ÜLITORE

(ENAM-VÄHEM)

Pikoprint
404 lk
Ilmub 25.05

19.90 €

14.90 €
Anthony Horowitz

Ingrid Margus

HOROWITZI
ÕUDUS 1

Õõvastavad jutud
populaarselt kirjanikult
Anthony Horowitzilt.
Astu tema veidrasse ja
hirmuäratavasse maailma – kui julged!

NULLPUNKT.

FÄNNIRAAMAT

Pegasus
72 lk

15.40 €

8.50 €

Pikoprint
194 lk

Mitu preemiat võitnud
Tom Gatesi ülinaljaka
raamatusarja uus osa,
mis räägib Tomist, kes
on meistervabandaja,
ekspertjoonistaja,
koomiksikirjutaja ja
õpetaja Fullermani
needus.

Noorte seas väga
populaarseks saanud
Margus Karu raamatust
„Nullpunkt” valmis
film ja seriaal. Miks see
nii läks? Kuidas seda
tehti? Kes selle taga olid?
Raamatust saab kõigest
teada.

16.90 €
Kaire Talviste

NOORTEKIRJANDUS

e.lockhart

LÄHEN KOOLI!

ME OLIME
VALETAJAD

Pegasus
229 lk

20.55 €
16

“Me olime valetajad” on
mitu kirjandusauhinda
pälvinud põnevusromaan,
mille GoodReads nimetas
2014. aasta parimaks
noorteraamatuks. Lugege.
Ja kui keegi küsib, kuidas
lugu lõpeb, siis lihtsalt
VALETAGE.

Kuidas valmistuda
koolikatseteks?
Teadmatus ja hirm ei
peaks koolitee algust
ära rikkuma.
Nõu saad raamatust, mis
on sündinud koostöös
õpetajate ja teadlastega.
Pegasus
144 lk

15.40 €
www.rahvaraamat.ee
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Kiera Cass

ELIIT

Pikoprint
306 lk

35 tüdruku jaoks
on Valik erakordne
võimalus – ainus
pääsemine sünnihetkel
ette kirjutatud saatusest.
Ülimenuka triloogia
teises osas on järele
jäänud Eliit. Võitlus
printsi südame pärast
on raevukam kui kunagi
varem.

18.49 €
Teele Jakobson,
Gerle Trifanov

ÜLE
SILMAPIIRI
Keel: eesti/vene
MTÜ VeniVidiVici
120 lk

14.99 €

7.99 €

Enne kui lähed Pariisi,
käi ära Nuustakul.
Põnevad lood ja huvitavad seigad aitavad mõista, mida annab see, kui
õppida üks-kaks nädalat
mõnes teises Eesti koolis.

visuaaltragöödia täiskasvanutele
peaosas MART MÜÜRISEPP
juunis · juulis · augustis
alla 16 keelatud

Tea Kirjastus
256 lk

29.99 €

„Maailma rahvaste
muinasjuttude kuldraamat“ toob meieni kõigi
maailmajagude põnevad
muinaslood aegade hämarusest kuni tänapäevani.
Neis lugudes avaneb meile
maailma eri rahvaste
värvikas ja fantaasiarikas
mõttemaailm.

NOORTEKIRJANDUS / TEATMEKIRJANDUS

MAAILMA
RAHVASTE
MUINASJUTTUDE KULDRAAMAT

Teatripiletite ja raamatu
kinkepakett saadaval
Rahva Raamatu kauplustes,
e-poes ja NUKU kassas

www.rahvaraamat.ee

www.nuku.ee
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SUVISELE TOIDULAUALE

SUVISELE
TOIDULAUALE

Suvikorvitsa-sibulapirukas

Sidruni-vaarikamuffinid
toorjuustukreemiga

Tõeline maiuspala kaheksale, üllatavalt
lihtne teha ja maitseb hästi ka jahtunult.

14 maitsvat muffinit, mis suvisel ajal on
asendamatud.

0,5 kg pärmi-lehttainast
300 g toasooja maitserohelisega toorjuustu
100 g köömnejuustu (või muud juustu)
1 dl värsket hakitud peterselli
1 keskmine punane sibul
1 suvikõrvits (u 300 g)
soola ja purustatud musta pipart
õli määrimiseks

3 muna
2,5 dl suhkrut
1 tl vanillsuhkrut
100 g võid
1 dl piima
3,5 dl nisujahu
2 tl küpsetuspulbrit
soola
1 sidruni riivitud koor ja mahl
3 dl (külmutatud) vaarikaid

Rulli tainas küpsetuspaberil ristkülikuks ja
tõsta ahjuplaadile.
Määri pool toorjuustust tainale, jäta pikemad
servad 10 cm ulatuses katmata.
Lõika juustuviilud, aseta pooled taignale,
puista peale petersell.
Tõsta servad keskele kokku, kata
vahekoht ülejäänud toorjuustu ja
köömnejuustuviiludega.
Aseta õhukesed sibularõngad pikisuunas
piruka keskele juustu peale.
Lõika koorimata suvikõrvits 1 cm viiludeks ja
jaga need kergelt tainasse vajutades mõlemale
servale.
Pintselda köögiviljad õliga, puista peale veidi
soola ja pipart.
Küpseta pirukas eelsoojendatud 200kraadises
ahjus 40 minutit.
Lõika 5 minutit jahtunud pirukas lahti ja söö
kohe.
Aeg: 20 minutit + 40 minutit ahjus
Retsept on pärit raamatust „Nutika perenaise
kokaraamat 2”
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Vaarika-toorjuustukreem:
3 dl tuhksuhkrut
150 g toorjuustu
100 g toasooja võid
1,5 dl (külmutatud) vaarikaid
Kaunistamiseks 12 (külmutatud) vaarikat
Vahusta munad suhkru ja vanillsuhkruga.
Sulata või ja lisa koos piimaga munavahule.
Sega küpsetuspulbriga jahu tainasse ning
lisa sinna ka sidrunikoor koos mahla ja
vaarikatega.
Jaga tainas muffinivormidesse, küpseta 175
kraadises ahjus 15 minutit ja lase jahtuda.
Vahusta või tuhksuhkruga. Lisa toorjuust ja
pisut sulanud vaarikad. Vahusta ühtlaseks
kreemiks.
Pritsi kreem tordipritsiga muffinitele ja
kaunista vaarikatega. Hoia serveerimiseni
külmas.
Aeg: 30 minutit + 15 minutit ahjus + 20
minutit kaunistamiseks
Retsept on pärit raamatust „Muffinid on jälle
moes“

www.rahvaraamat.ee
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Dr Oetker

TAIMETOIDUD
Huvitavad ideed ja pea
230 isuäratavat retsepti
nii neile, kes on liha oma
toidulaualt kõrvale jätnud,
kui ka neile, kes tahavad
liha vähem tarbida.

Oreo küpsise-juustutort
maasikatega
Lihtne suvetort, mis sisaldab maasikate,
laimi ja šokolaadiküpsiste kõrval pudingit.
Oreo küpsiste asemel võib kasutada ka
magusamaid ja tumedamaid Domino
küpsiseid.

Sinisukk
277 lk

25.18 €

21.90 €
Annerose Sieck

VEGETAARSED
GRILLTOIDUD

Põhi:
200 g Oreo küpsiseid
50 g võid
Täidis:
200 ml vahukoort
400 g maitsestamata toorjuustu
0,5 dl suhkrut
2 tl vanillsuhkrut
200 g kondenspiima
12 želatiinilehte ( 20 g )
2 laimi mahl ja 1 riivitud koor
200 g hapukat maasikatoormoosi

Sinisukk
160 lk

Retsepte taimetoitlastele
ja kaalujälgijatele, kes
soovivad suve grillides
veeta. Toidud sobivad
uute maitsete avastamiseks ka lihasõpradele.

18.70 €

15.99 €

Peale: 7-8 Oreo küpsist
Kaunistamiseks:
250 g šokolaadipudingit
200–300 g värskeid maasikaid

Aeg: 30 minutit + 4–12 tundi külmas
Retsept on pärit raamatust „Lia tordid kaunil
Kärdik Keraamikal“

Sylvia Winnewisser

SUUR
GRILLIRAAMAT

Sinisukk

Grillile võib panna särisema nii liha kui ka kala,
samuti köögi- ja puuvilju.
Alusta marinaadist ja
täiusta maitsenaudingut
lisandite, värskete salatite
ja vürtsikate dippidega.

256 lk

21.58 €

18.90 €

www.rahvaraamat.ee
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KOKARAAMATUD

Sega purustatud küpsised sulatatud võiga,
suru küpsetuspaberiga vooderdatud 24 cm
läbimõõduga lahtikäiva koogivormi ja tõsta
külma.Vahusta koor ja toasoe toorjuust
suhkrutega. Lisa kondenspiim ning riivitud
laimikoor, vahusta. Paisuta želatiinilehed 5–10
minutit külmas vees, pigista kuivaks ja sulata
laimist väljapigistatud ja kuumutatud mahlas,
sega maasikatoormoosi hulka.
Nirista segu täidise hulka, samal ajal segades.
Lisa täidis vormi küpsisepõhjale, laota peale
purustatud küpsised ja tõsta tort külma.
Enne serveerimist määri peale
šokolaadipuding ja kaunista maasikatega.

SUVI 2015
Lia Virkus, Pille
Enden, Epp Mihkels,
Tiina Lebane

Maire Vesingi

TERVISE
HOIDMISE
TOIDUD 3.

NUTIKA PERENAISE KOKARAAMAT 2
Ajakirjade Kirjastus
228 lk

19.58 €

Sellesse raamatusse on
neli autorit kogunud oma
perede peal järele proovitud toitude retseptid.
Lemmikroogade valmistamiseks neljaliikmelisele
perele piisab kolmest
kuni viiest eurost. Kokku
100 nutikat retsepti.

LAKTOOSITA.
KASEIINITA.
GLUTEENITA

Ajakirjade Kirjastus
176 lk

22.85 €

Lia Virkus,
Pille Enden

Mare Angerjärv,
Annela Vaga, Annika
Ojeda Ramos
GLUTEENIVABAD
KÜPSETISED

KEVADTOIDUD

Ajakirjade Kirjastus
320 lk

23.94 €

Sarja “100 rooga”, milles
on ilmunud suve-,
sügis- ja talvetoitude
kokaraamatud,
lõpetab kevadtoitude
raamat, kus on üle 150
ahvatleva ja värskusest
pakatava retseptiidee nii
rõõmsateks tähtpäevadeks
kui ka igapäevasteks
söömaaegadeks.

Ajakirjade Kirjastus
152 lk

15.24 €

KOKARAAMATUD

LIA TORDID
KAUNIL
KÄRDIK
KERAAMIKAL

Ajakirjade Kirjastus
152 lk

22.84 €
20

Raamatus on jõud
ühendanud kirglik
tordisõber Lia Virkus ja
keraamik Kristel Kärdi.
Ligi 60 tordiretsepti seas
on palju Lia lemmikuid –
juustutorte, samuti
šokolaadi-, tiramisu- ja
beseetorte. Kõik tordid
on Kristel Kärdi ehk
Kärdik Keraamika
keraamilistel alustel.

Koostöös toitumisterapeut
Annely Sootsiga valminud
kokaraamat sobib nii neile,
kes soovivad muuta oma
toidulauda tervislikumaks,
kui ka neile, kelle tervis
ei luba tarbida gluteeni,
laktoosi ja kaseiini.

“Gluteenivabad
küpsetised” on seni
põhjalikem kokaraamat
gluteenivabast magusate
kookide küpsetamisest.
Raamatus toodud ligi
60 retsepti hulgast
leiad palju klassikalisi
küpsetisi ning lisaks
ka mõningaid uudseid
ideid.

Tareq Taylor,
Kristina Taylor

TAREQ.
LIHTSAD
LEMMIKUD

Varrak
192 lk

21.90 €

www.rahvaraamat.ee

Kuulus Rootsi telekokk ja
armastatud kokaraamatute
autor, humoorikas ja
võluv Tareq Taylor on
sellesse raamatusse
koondanud oma kõige
südamelähedasemad
retseptid.

SUVI 2015
Kristel Rumessen

Raamatu eesmärk on
aidata neid, kes võitlevad
oma keha ja hea enesetunde pärast või kes
tunnevad end väga hästi,
kuid armastavad toiduga
eksperimenteerida.

Jutt jookseb pingutamata
ja mõnusalt justnagu
kirjutaks autor heale
sõbrannale. Raamatule
lisab väärtust Hawaiid
puudutav faktoloogia ja
praktilised õpetused –
kes loeb, saab targemaks.
Üks on selge: pärast
sellist raamatut tahaks
Hawaiile.
Madis Jürgen, Eesti
Ekspressi ajakirjanik.

MU SÜDA
KUULUB
KOLMELE –
TOIDULE,
SINULE JA
MINULE
Pegasus
160 lk

18.49 €

ALOHA
HAWAII!

Ajakirjade Kirjastus
216 lk

16.32 €

Tarmo Virki

Ain Parmas

Majandusajakirjanik
Tarmo Virki annab
Helsingist rääkides
ülevaate meediast,
vaatamisväärsustest,
lastekasvatamisest,
kodust ja Nokia loost

Ain Parmas loobus
töökohast, pakkis
seljakoti ning läks
Kambodžasse, kus nägi
vaesust ja elujaatust,
tunnetas riigi minevikku
ning muutus peaaegu
kohalikuks.

MINU
HELSINGI.
ÄRGE TAPKE
SÕNUMITOOJAT
Petrone Print
248 lk

13.99 €

MINU
KAMBODŽA.
SELJAKOTIREIS ISEENDASSE
Petrone Print
255 lk

13.99 €

Fred Jüssi

REISIKIRJU

Juba aastaid bestselleriks
olnud Regio teedeatlases
on kõige täpsem Eesti
kaart mõõtkavas 1 : 150
000. Atlasega on kaasas
ülevaatlik Eesti teede voldikkaart ning kaardiäpp.

288 lk

Petrone Print
216 lk

17.90 €

13.99 €

21.45 €

www.rahvaraamat.ee

Kõrvemaa kohtumised.
Leedu linnujaam. Eestimaa pilvepiirilt. Saimaa
rahu. Lapimaa värvimäng.
Sürreaalsed ekspeditsioonid Siberis. Fääri saarte
unistus.
Ürgne loodus, ürgne
kutse.
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REISIRAAMATUD

REGIO EESTI
TEEDEATLAS
2014-2015

Regio

KOKARAAMATUD

Merilin Taimre

SUVI 2015

RAHVAS ARVAB

Rahvas arvab:
värvikas
videosari
ootamatustest
Milliseid raamatuid loevad tunnustatud
zooloog ja loomasõber Aleksei Turovski,
kindralleitnant Riho Terras, laulja Lea Dali
Lion, näitleja Mart Müürisepp, kirjanik
Andrus Kivirähk ning tähetark Igor Mang?
See selgub igal nädalal meedias ja Rahva
Raamatu veebis ilmuvatest lõbusatest videoklippidest „Rahvas Arvab”, kus tuntud avaliku
elu tegelane valib välja mõne enda avaliku
kuvandi mõttes ootamatu raamatu ja menetleb
seda.
Kevadel startinud sari „Rahvas arvab“ on
valminud Rahva Raamatu ja Tallinna Ülikooli
koostöös, videosarja konsultant on TLÜ õppe-
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jõud Indrek Treufeldt ja operaator Kristjan
Madalvee. Sarja eesmärk on toetada Eesti
kultuuri, propageerida lugemist, tutvustades põnevate persoonide kaudu põnevaid
raamatuid ning sellega avalikult väärtustades
lugemisharjumust.
„Öeldakse, et inimene on see, mida ta sööb.
Samamoodi on inimene see, mida ta loeb. Ehk
aitab videoklippide sari nii mõnelgi rutiinse
koolilugemise ohvriks langenul mõista, et lugemine kuulubki arenenud inimese argipäeva,
et raamatuid ei loeta üksnes kohustuse korras
ja siit siiani, vaid et need annavad argitegemistele sügavama mõõtme,“ tõdes Eesti Lugemisühingu juhatuse liige Mare Müürsepp.
Müürsepa sõnul leiab raamatute kaudu
mõttekaaslasi nii olnud kui ka praeguses ja
tulevas ajas. „Raamatute maailm on meeletult
rikas, seal saab läbi elada neid elusid, mis meie
igapäevasesse tegevusse ei mahu. Tore, et sari
osutab üllatavatele seostele inimese üldteada
tegevusala ja tema lugemisvara vahel.“

www.rahvaraamat.ee
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Pärnu mnt 10 asuvas
Rahva Raamatu kaupluse
raamatuturul on suur
valik väga hea hinnaga
ponevaid ingliskeelse
kirjanduse leide.
Ingliskeelsete raamatute
hinnad alates 0,50€.
Pakkumised kehtivad kuni
kaupa jätkub.

INGLISKEELNE KIRJANDUS
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Ruby Wax

Robin S. Sharma

TERVE UUS
ILM

Pegasus
256 lk

Ruby Wax on armastatud
Briti näitleja, kes
sai tuntuks eelkõige
koomikuna. Tema
suurem populaarsus sai
alguse huumorisarjadest,
kus ta tõmbas tähelepanu
oma otsekohese ja
tormaka küsitlusstiiliga.

15.40 €

PEREKONNA
TARKUSED
MUNGALT, KES
MÜÜS MAHA
OMA FERRARI
Pilgrim
168 lk

14.90 €
Dale Carnegie

Harri Kingo

KUIDAS VABANEDA STRESSIST JA MURETSEMISEST

Pilgrim

PSÜHHOLOOGIA JA VAIMSUS, TERVIS

200 lk

15.90 €

See on viieosalise sarja
neljas raamat. Varem
on ilmunud “Kuidas
luua edukaid suhteid”,
“Suhtluse teel edukaks”
ja “Rikkaliku elu valem”.
Kõik need raamatud käsitlevad enesearengu, suhete
ja motivatsiooniga seotud
teemasid.

24 TARKA.

SUURMEHED, KES
MUUTSID MEIE
MÕTLEMIST

Ajakirjade Kirjastus
200 lk

18.50 €

Anneli Päivänsara

Pegasus
208 lk

20.55 €
24

Selles raamatus on 24
suure mehe lood ja mõtted. Nad on mõjutanud
maailma ja seeläbi igaüht
meist. Me teame neid
nimesid, aga ei tea või ei
mäleta sageli, kes nad
olid, mida nad mõtlesid
ja mida ütlesid. „24 tarka”
aitab seda meenutada ja
teada saada. Ja nii ehk
mõista ennastki.

Kadi Toompere

SPORTLIKU
EMA
KÄSIRAAMAT
Raamat aitab rasedal
otsustada, kuidas raseduse
ajal ja pärast sünnitust
trenni teha ja toituda. Hea
füüsiline vorm muudab
sünnituse kergemaks ja
aitab pärast sünnitust
taastuda. Raamatus on
palju tõhusaid harjutusi,
mida saab teha ka koos
lapsega.

Selles raamatus tutvustab ta lihtsat, kuid
hämmastavalt tõhusat
süsteemi, kuidas päästa
valla oma lapse loomulik
juhipotentsiaal ning ise
samal ajal õnnelikumat
ja täisväärtuslikumat elu
nautida.

JOOGA
KÖÖGIS 1.

RETSEPTE &
SOOVITUSI
TERVEMAKS
ELUKS
Varrak
72 lk

19.90 €

www.rahvaraamat.ee

Raamat on mõeldud kõigile
neile, kes püüdlevad oma
elus suurema harmoonia
poole või otsivad lihtsalt
uusi põnevaid retsepte,
millega oma söögilauda
tervislikult rikastada.

SUVI 2015
Malcolm Cladwell

Paul Parsons,
Gail Dixon

TAAVET JA
KOLJAT

Pegasus

Gladwell näitab meile,
kuidas pisitegijateks
tembeldatud inimesed
pööravad selle enda
kasuks ja tulevad tänu
oma nutikusele üllataval kombel ikka ja jälle
võidumeesteks.

288 lk

PERIOODILISUSTABEL.
ELEMENTIDE
TUTVUSTUS

Varrak
240 lk

19.90 €

19.52 €
Lars Svensson,
Killian Mullarney,
Dan Zetterström

Paavo Kangur

TEEKOND
RIKKUSENI

LINNUMÄÄRAJA. EUROOPA

JA VAHEMEREMAADE LINDUDE
VÄLIMÄÄRAJA
Varrak
448 lk

28.90 €

See on kõige põhjalikum
Euroopa lindude määraja
nii algajale kui ka kogenud linnuvaatlejale. Uue,
täiendatud ja parandatud
trüki pehmet köidet on
hea kasutada välioludes.

Pegasus
156 lk

18.49 €

11.90 €

MAAILMA
RIIKIDE
TASKUENTSÜKLOPEEDIA

Raamat selgitab Buffetti
lähenemise psühholoogilisi aluseid. Seega
sisaldab see parimaid
juhiseid, kuidas omandada põhimõtted ja
käitumine, mis on teinud
Buffettist meie põlvkonna
suurima investori.

„Maailma riikide taskuentsüklopeedia” on faktitihe rohkelt illustreeritud
lühi-entsüklopeedia, mis
annab ülevaate maailma
196 riigist. Siin leiavad
käsitlemist iga riigi rahvastik, territoorium, poliitika,
sümboolika, geograafia,
ajalugu, majandus, kultuur
ja suuremad huviväärsused.

20.13 €

Tea Kirjastus
640 lk

32.55 €

www.rahvaraamat.ee
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LOODUS JA TEADUS, MAJANDUS

288 lk

Raamatust leiab 15 Eesti
eduka ettevõtja lood
ärist ja edust. Millega
nad alustasid ja kui kaua
võttis aega suurema
rahani jõudmine?
Millised on nende
suurimad õnnestumised
ja valusamad
õppetunnid? Milles on
rikkaks saamise võti?

Robert G. Hagstrom

WARREN
BUFFETTI
EDULUGU

Ajakirjade Kirjastus

Raamat sisaldab imelisi fotosid, mis toovad
lugejateni elementide
eheduse nende töötlemata kujul, ja tutvustab
kõigi 118 seni teadaoleva
elemendi põnevat avastamislugu, omadusi ja
kasutusvaldkonda.

SUVI 2015
Eneli Käger

Anne-Marie
Nageleisen

AIAST SIIN- JA
SEALPOOL
AKNALAUDA.

RUUTAIANDUS.

RIKKALIK SAAK
VÄIKSELT PINNALT

NÕUANDEID
TAIMEKASVATAJATELE LÄBI
AASTA
Varrak
248 lk

18.90 €

See raamat on
praktilisi näpunäiteid
ja soovitusi jagav
nõuandja. Hobiaednik ja
toalillekasvataja leiavad
siit vastused küsimustele,
mis puudutavad taimi.

Varrak
168 lk

20.90 €

Katrin Uurman,
Krisiina Viiron

Rita Galchus

KODUNE
IDANDAMINE.

NUTIKAS AED

Pegasus
200 lk

Räpina Aianduskooli
kutseõpetaja vastab küsimustele, mis aias toimetades pähe võivad tulla.
On palju olulisi nüansse,
mille tähtsust ei pruugi
algaja aiapidaja kohe
tabada: mulla omadused,
väetamine, kastmine,
viljavaheldus …

KODU JA AED

VÄRSKED,
TERVISLIKUD
JA MAITSVAD
IDANDID AASTA
RINGI
Varrak
160 lk

17.90 €

20.55 €

104 lk

18.50 €
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Raamatust saab teada,
miks on idandamine
tervislik ja miks valida
just see populaarne
roheline hobi, mille head
tulemused ei sõltu isegi
kliimast.

Leelo Paks

Terje Talts

Pärnu paberikunstniku
teine raamat pakub külluslikult ideid ja inspiratsiooni nii algajale kui ka
edasijõudnud paberitööhuvilisele. Üksikasjalike
tööjuhiste järgi saab
valmistada küünlakaarte,
kingikarpe, korruskarpe,
minialbumeid ning muid
romantilisi ja kordumatuid esemeid.

Raamat avab ukse
paberikunsti imelisse
maailma ning õpetab
valmistama lihtsaid või
veidi keerukamaid karpe,
märkmikke, kalendreid,
fotoalbumeid,
šokolaadipakendeid ja
järjehoidjaid.

PABERI
LUMMUSES

Pegasus

Ilus, hoolitsetud ja viljakas – just niisugune on
ideaalne köögiviljaaed.
Ruutviljelus on originaalne köögivilja kasvatamise
moodus, mis aitab need
eesmärgid hõlpsasti
teoks teha.

ARMASTUSEGA
PABERIST
Pegasus
93 lk

18.50 €

11.95 €

www.rahvaraamat.ee
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KOBO TAUSTAVALGUSTUSEGA E-LUGERID

KOBO AURA

KOBO AURA HD

179€

199€

Soodsaim taustavalgustusega
e-luger Eestis

129€

Kõige uuem ja kiirem Kobo
e-luger, veekindel

179€

229€

POPULAARSEMAID E-RAAMATUID
Walter
Isaacson

STEVE
JOBS

15€

KIIRE JA
AEGLANE
MÕTLEMINE

19.90€

Lars Kepler

Vahur Kersna

14.90€

13.90€

E. L. James

Stella Weller

12.90€

5.99€

PAINAJALIK
LEPING

VIISKÜMMEND
HALLI
VARJUNDIT

www.rahvaraamat.ee

EI JÄTA
ELAMATA

JOOGA
PIKA
ELU
JAOKS
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E-RAAMAT / E-LUGER

Daniel
Kahneman

KOBO AURA H2O

Suurem ekraan,
soodsam hind

SUVI 2015

LOOVKAARDID VÄIKE
TAIBU 2

9.75 €

7.95 €

Väike Taibu 2 on Väikese
Taibu uus pereliige.
Selle kaardipaki kaardid
vastavad küsimusele
Mida? Kaardipakis on
48 kaarti, millega saab
mängida 4 erinevat
mängu. Mängude
eristamiseks on kaardid
kolme eri värvi.

TEGEVUSKAARDID 50
TEADUSKATSET ÕUES
JA TOAS

9.75 €

7.95 €
CAMEL UP

29.90 €

23.95 €

Egiptuse kõrgema klassi
liikmetena on teil kõrbesse
kogunedes vaid üks eesmärk: paigutada oma raha
õige kaameli peale. Kuid
selles mõõduvõtus ei võida
vaid õnnelikud.
Õige kaameli peale kihlveo
sõlmimisel on võiduajamise dünaamika jälgimine
ning õige ajastus vähemalt
sama olulised.

32.95 €

23.95 €

MÄNGUD JA KIRJATARBED

TASKUKALKULAATOR
CASIO
SL-300NC

11.50 €
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Kaheksakohaline ekraan,
tavaline ja päikesepatarei.
Protsentarvutus, maksude
arvutus, neli mälukohta,
ülakomad muudavad
suurte numbrite eristuse
lihtsamaks, pluss/miinus
nupp, tagasi kustutamise nupp, ruutjuur, aja
konverteerimise nupp.
Mõõtmed 8x70x119mm,
kaasas ümbris, erinevad
värvid, varupatarei LR54.

Ka Sinust võib
saada teadlane!
Teadusteemalised
kaardid pakuvad rohkelt
avastamisrõõmu. Katsete
kohta on samm-sammult
kirjeldatud, kuidas neid
läbi viia ja mida iga katse
jaoks vaja läheb.

HOTELLIMAGNAAT
(HOTEL
TYCOON)
Hakka tõeliseks
kinnisvaraarendajaks!
Ehita hotelle, võta vastu
külalisi ning pumpa
nad hiljem hiiglaslike
arvetega rahast tühjaks!
Võidab mängija, kes
viimasena mängu jääb.

KOOLIKALKULAATOR
CASIO
FX-82SX PLUS

11.50 €

www.rahvaraamat.ee

Kalkulaator põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilastele, 10 +
2 kohta kaherealisel ekraanil
ja 177 funktsiooni, trigonomeetria funktsioonid,
protsentarvutus, murrud,
statistika, teisendamine,
logaritmid, ümardamine,
kombinatsioonid jpm. Plastkaas, toide AA patareiga,
mõõtmed 19x78x155mm.

SUVI 2015

GLOOBUS,
EESTIKEELNE/
VENEKEELNE,

GLOOBUS,
EESTIKEELNE,
PUITALUSEL,

VALGUSTUSEGA

20cm 24,90€
26cm 27,50€
30cm 32,90€

VALGUSTUSEGA
30cm 59,90€

Gloobus on parim
vahend anda lapsele
ettekujutus maakera
geograafilisest ja
poliitilisest olemuses.

PASTAPLIIATS PARKER IM Gun Metal GT 18€
PASTAPLIIATS PARKER IM Brushed Metal GT 18€

MÄRKMIK
OXFORD
OFFICE
SIGNATURE

VÄRVIPLIIATS
STABILO TRIO
Puidust värvipliiats,
millel on ergonoomiline,
lastele sobiv kolmnurkne
kuju.

72 LEHTE, RAAMKÖIDE, KUMMIKINNITUSEGA

RANITSAKOMPLEKT
SBS PÄIKESELILLED

89 €

12 värvi pakis

Unikaalne ning paljude
funktsioonidega märkmik
ja kaustik. Neli naiselikku
värvi: roosa, lilla, fuksia,
punane ja neli mehelikku
värvi: must, hall, sinine,
pruun

4,95€

18 värvi pakis

8,30€

127 €

Step By Step Touch
ranitsakomplekti kuulub
ranits, suur komplekteeritud pinal, väike pinal,
rahakott ja jalatsikott.
Sügavus 17 cm, kõrgus
35,5 cm, laius 28 cm.

www.rahvaraamat.ee

RANITSAKOMPLEKT
SBS PIRAADILAEV
Step By Step Touch
ranitsakomplekti
kuulub ranits, suur
komplekteeritud pinal,
väike pinal, rahakott ja
jalatsikott.
Kõrgus 39 cm, laius 28 cm,
sügavus 22 cm
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KIRJATARBED

9x14 joon/9x14,
ruut 5x5 6.40€
A5 joon/A5, ruut
5x5 7.30€
18x25joon/
18x25 ruut 5x5
9.40€

SUVI 2015

KAPTEN
MÕÕKHAMMAS JA LAMA
RAMA AARE
(2014)

DVD

7.99 €

DVD

15.99 €

Kaks vaprat last asuvad
kapteni ja tema meeskonnaga ohtlikule
teekonnale, et leida
üles kuningas Rufuse
muinasjutuline aare.
Seiklus Abrast, piraatide
kantsist, eksootilise Lama
Rama poole võib „Musta
Leedi“ pardal alata.

MAŠA JA
KARU: MAŠA
TONDIJUTUD

DVD

8.99 €

ARVO PÄRT 24 PRELUDES
FOR A FUGUE

SUURED
SILMAD
(2014)

Film jälgib heliloojat
loomas ja püüab tabada
seda, kust Pärt oma
muusika ammutab. Filmi
rikastavad katkendid
sellistest Pärdi olulistest
teostest nagu Tabula rasa,
Aliinale, Fratres, Orient &
Occident, Cecilia, vergine
romana, Como cierva
sedienta jt.

Tuginedes tõsielusündmustele, räägib
Tim Burtoni
biograafiline kunstifilm
kuulsast kunstnikust
Margaret Keane´ist, kes
võlus 1950ndatel aastatel
kõiki oma salapäraste
maalidega.

DVD

8.99 €

MUUSIKA JA FILM

JÄÄÄÄR TARTU VÄIKE
PUUST LINN
(2015)
CD

12.99 €
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Meie Maša on nutikas
tüdruk, kes teab, et
tondijutud on kõigest
elava fantaasia vili!
Mängides ja jutustades
õpetab Maša lastele,
kuidas mitte karta ja kust
saavad alguse laste kõige
levinumad hirmud.

Jäääär on külmast veest
jääservale tagasi roninud,
soojendab ennast rohelise teega ning kuulajaid
kauni muusikaga.

CD

13.49 €

www.rahvaraamat.ee

NAISED
KÖÖGIS - SEE
POLE AINULT
SÄÄSKEDE JA
SIILIDE ÖÖ
(2015)
CD-l “Naised köögis”
kõlab 14 rahvalikku laulu
Kristiina Ehini, Katrin
Laidre, Kairi Leivo ja Sofia
Joonsi esituses.
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1
3

4

5

6

7

1 Kleebised plekk-karbis: Ephemera, 13.80 €
2 Pinal Un Jour De Reve, Red, 14.40 €
KINKETOOTED

3 Pliiatsite komplekt plekk-karbis:
Vintage London, 11.30 €

4 Märkmik World Map 2, 12.80 €
5 Värvipliiatsite komplekt

The Psychology of Colour, 21.50 €

6 Märkmik Mini Vintage Maakaardid, 6.80 €
Pakketeenus
Viru Keskuse Rahva
Raamatus

2 € + pakkepaberi hind.

7 Märkmik New York City (small), 9.85 €

Kõik tooted on saadaval
Viru Keskuse Rahva Raamatus ning
www.rahvaraamat.ee e-poes.
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RAAMATURAHVA RISTSoNAMÄNG
Saada ristsõnamängu vastus kliendileht@rahvaraamat.ee või postiga aadressil
SUVESAGIN, Rahva Raamat, Peterburi tee 92E, Tallinn 11415 (lisa ka oma telefoninumber).
Õigesti vastanute vahel loosime välja 3 x 30€ väärtuses Rahva Raamatu kinkekaarte.
Loosimine toimub 15.06.2015.
Head lahendamist!

TALLINN:

PÄRNU:
Port Artur 2 keskuse Rahva Raamat
Lai 11, Pärnu

Viru Keskuse Rahva Raamat
Viru väljak 4/6, Tallinn
Rocca al Mare keskuse Rahva Raamat
Paldiski mnt 102, Tallinn
Pärnu mnt 10 Rahva Raamat
Pärnu mnt 10, Tallinn
Mustika Keskuse Rahva Raamat
A.H.Tammsaare tee 116, Tallinn
TARTU:
Tasku Keskuse Rahva Raamat
Turu 2, Tartu

VILJANDI:
Centrumi Keskuse Rahva Raamat
Tallinna mnt 24, Viljandi
KURESSAARE:
Ferrumi Kaubamaja Rahva Raamat
Tallinna 8, Kuressaare
NARVA:
Astri Keskuse Rahva Raamat
Tallinna mnt 41, Narva

www.rahvaraamat.ee

