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Luettelon tiedot ovat ennakkotietoja,
kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Ulkoasu Taittopalvelu Yliveto Oy
Kannen kuva Uzi Varon
kuvassa Anu Juvonen

Minerva löytyy myös Facebookista.

Mikä kirjassa on tärkeintä?
Kansi? Nimi? Kansainvälinen myynti?
Frankfurtin kirjamessujen pikatapaamisten kirjavyörystä jäivät lähimuistiin näyttävimmät
kannet ja nokkelimmat kirjojen nimet. Vaistomaisesti silmä myös poimii agenttien paksuista
katalogeista ne, joissa on pisin kansainvälisen myynnin meriittilista. Jos jo noin moni merkittävä ulkomainen kustantaja on havainnut kirjan hyväksi, ei se nyt kovin huonokaan voi olla.
Oli havahduttavaa kuulla päinvastaisia argumentteja Frankfurtin kirjamessujen Rights
Directors -seminaarissa, jonka teema oli tänä vuonna Is Big Always Beautiful? Mielenkiintoisimman puheenvuoron piti Ruotsin edustaja, tietokirjallisuuden kustannuspäällikkö Martin
Kaunitz Bonniersilta. Hän oli huolestunut. Ruotsalaiset tahtovat nykyään lukea miltei yksinomaan vain ruotsalaisten kirjoittamia kirjoja, olkoonpa aihe mikä hyvänsä – Italian ruokakulttuuri, Yhdysvaltojen presidentinvaalit, toinen maailmansota. Pääasia on, että tekijä on ruotsalaisessa mediassa näkyvä ruotsalainen, joka tulkitsee maailmaa ruotsalaisesta näkökulmasta
ruotsalaisille. Ulkomaisten kirjojen meriitit kaikuvat lukijoiden kuuroille korville.
Kaunitzin mielestä on kauheaa seurata, kuinka pieni maa tekee vapaaehtoisesti itsestään
entistäkin pienemmän kaventamalla ajatteluhorisonttiaan. Miten voimme ymmärtää maailmaa, jos emme tiedä, mitä muualla ajatellaan? Voimmeko oppia mitään uutta, jos torjumme
suoralta kädeltä epämukavat ajatukset?
Niinpä Minerva rikastuttaa keväällä 2013 suomalaista keskustelua ruotsalaisten feministien pahennusta herättäneellä erokirjalla Onneksi erosimme – Naiset kertovat (Maria Sveland
& Katarina Wennstam) sekä antaa ruotsalaisen biokemian tohtorin, Ann Fernholmin, puuttua päivänpolttavaan ruokavaliokysymykseen: Totuus hiilihydraateista – Mitä jokaisen karppaajan tulisi tietää.
Käännöskirjat eivät kuitenkaan koskaan kokonaan voi korvata kotimaista kirjallisuutta.
Minerva tarjoaa hengenravintoa tietysti ja ennen kaikkea kotimaisin voimin. Ruoka-asiaan
puuttuu myös Sinikka Piippo erinomaisessa oppaassaan Puhdasta ravintoa. Eero Heinäluomasta piirtyy vahva henkilökuva Heikki Saaren kirjassa Tasavallan vahva mies. Matti Paloheimo kirjoittaa kirpeästi vanhenemisesta Liian nuori vanhaksi? -kirjassaan. Sotahistorian
salattu puoli paljastuu, synnytys pelottaa, onnellisuuden esteet kaikkoavat ja narsistin uhri selviytyy. Kevään avaa Anu Juvosen esikoisromaani Lähiöoksennus, joka on raju kasvukertomus
80-luvun Suomesta.
Syksyllä on luvassa vielä kaksi muutakin esikoisromaania, mutta ei kerrota niistä nyt vielä.
Nauttikaa ja rikastukaa ensiksi näillä kevään kirjoillamme.

Lukuiloa!
Maria Säntti
Kustannuspäällikkö
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ILKKA KOIVISTO

Ovela lintubongari
ja muita tarinoita

ILKKA KOIVISTO
Ovela lintubongari

ja muita tarinoita

Minerva

Ilkka Koivisto (1926–2012) oli koko kansan luontosetä, joka
tuli tunnetuksi radion luontoilloista, tv-ohjelmista, lehtikirjoituksista ja vuosistaan Korkeasaaren johtajana.
Viimeiseksi jääneessä kirjassaan, joka julkaistaan postuumina, Koivisto pureutuu tarinoiden kautta ihmiselämän moninaisiin kysymyksiin. Teos on eräänlainen testamentti, jossa
hän avaa ajatteluaan ja elämänkatsomustaan yllättävistäkin näkökulmista.
Ilkka Koivistolle ominaiseen tapaan tarinoita siivittää hyväntahtoinen huumori, mutta paikoin sarkastiset sivallukset
osuvat terävästi kohteeseensa. Jos Koivisto oli nimenomaan
eläinten käyttäytymisen tarkkailijana ja tulkitsijana mestarillinen, varsin tarkkanäköiseksi hän osoittautuu myös ihmisluonteen suhteen.
– Ette kai te ehdota kilpailua? Heli kysyi.
– Mikäs vika kilpailussa on? Pasi tokaisi.
– Siinä on vikaa paljonkin, Heli sanoi. – Minun kuppini on ollut täynnä jo kauan.
– Eikö kilpailu ole kuitenkin perusvietti? Anssi kysyi.
– Vaikka olen biologi, niin tuo sana närästää. Onhan meillä muitakin viettejä, jotka on paras pitää aisoissa.
Tarinasta Ovela lintubongari
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ISBN/EAN 978-952-492-731-4
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 220 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy 2/2013
Sähkökirja ISBN / EAN 978-952-492-763-5
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ANU JUVONEN

Lähiöoksennus

Vakuuttava kaunokirjallinen avaus: brittihuumoria viljelevä lähiökuvaus ja kipeänhauska kasvukertomus 80-luvun Suomesta. Tyttöjen Trainspotting!
Katjan isä hylkää perheensä ja Kannelmäen demarit ja
muuttaa uuden naisystävänsä luo Töölöön. Kohta hänen silmissään siintävät jo Eiran demarit ja jälleen uusi naisseura. Äidistä tulee Katjan ja hänen isoveljensä Peten yksinhuoltaja.
Raha on tiukassa, eikä kotilähiö Kannelmäki näytä tarjoavan
paljonkaan hyvän elämän esimerkkejä. Ainoastaan ukki edustaa Katjalle hetkellistä turvaa.
Katja ja hänen ystävänsä Mirri ja Sanna varttuvat teineiksi ympäristössä, jossa he kohtaavat päivittäin elämän rujon laitapuolen; lähiöbaarien vakioasiakkaat ja puskissa heiluvat itsensäpaljastajat.
Herkkien tyttöjen ainoaksi selviytymiskeinoksi jää heidän keskinäinen ystävyytensä, unelmansa lähiöstä poispääsystä, yritys näyttää koviksilta ja väärät henkkarit. He ryyppäävät
ja rälläävät pitkin Helsingin katuja, haaveilevat romanttisesta
rakkaudesta ja miettivät miten ansaita helppoa rahaa. Hauskanpito on pitkään elämän keskiössä.
Lukioon pääsy avaa kahdelle tytöistä tien parempaan elämään. Yhdelle heistä varhaisnuoruuden kokemukset ovat kuitenkin liian julmia.
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ISBN/EAN 978-952-492-718-5
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 250 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 1/2013
Sähkökirja
ISBN/EAN 978-952-492-749-9
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L. M. MONTGOMERY

Jane ja Saaren kutsu

Jane Stuart asuu kauniin äitinsä sekä komentelevan isoäitinsä
kanssa upeassa mutta kolkossa talossa Torontossa. Hän uskoo,
että hänen isänsä on kuollut. Sattumalta hän saa tietää, että
asia ei olekaan niin: kirjailija-isä asuu kaukaisessa maankolkassa, Prinssi Edwardin saarella.
Eräänä päivänä isältä tulee kirje. Hän kutsuu Janen kesäksi
luokseen Saarelle. Jane vihaa isäänsä, joka hänen mielestään on
tehnyt äidin onnettomaksi. Hän inhoaa ajatusta isän luo lähtemisestä, mutta kesästä tulee suurenmoinen. Jane ja isä hankkivat Saarelta Lantern Hillin, pienen talon, ja Jane saa sydämensä kyllyydestä hoitaa taloutta ja puutarhaa. Hän saa myös
uusia ystäviä. Kesän mentyä hänestä on kurjaa palata Torontoon ja ikävään kotiin. Hän laskee syksyn ja talven päiviä siihen, että pääsee taas kesäksi Lantern Hilliin. Saaren kutsu on
voittamaton.
Jane alkaa unelmoida siitä, että äiti ja isä palaisivat yhteen
ja että Torontosta voisi löytyä pieni sievä talo, jossa he asuisivat kolmisin oikeana perheenä – talo, jota he voisivat kutsua
kodiksi.
Teos on uusi suomennos L. M. Montgomeryn (1874–
1942) kirjasta Jane of Lantern Hill, joka ilmestyi vuonna
1937. Kirjailija suunnitteli kirjalle myös jatko-osaa, mutta se
jäi haaveeksi.

L. M. M217*20(5<
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ISBN/EAN 978-952-492-717-8
Luokka 84.2
Suomennos Sisko Ylimartimo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 29,90 €
Ilmestyy 2/2013
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MONIKA PEETZ

Seitsemän päivää ilman

Monika Peetz

eitsemän
Späivää
ilman

Viiden naisen ystäväpiiri päättää rentoutua, puhdistautua ja laihtua. Niinpä he kirjoittautuvat syrjäiseen linnahotelliin osallistuakseen terapeuttiseen paasto-ohjelmaan.
Luvassa on seitsemän rentouttavaa päivää ilman häiriötekijöitä. Ei puhelinta, ei sähköpostia, ei miehiä, ei kotitöitä, ei ammatillisia vaatimuksia. Eikä ruokaa. Ainakaan teoriassa.
Ohjelman onnistumista uhkaa paitsi kiduttava nälkä myös kotoa mukana seuraavat ongelmat. Rentoutumisen sijaan ystävättäret saavat kokea salailua, väärinkäsityksiä, riitoja ja
unettomia öitä.
Yhdelle naisista suurin voimainkoitos ei kuitenkaan ole ruoasta kieltäytyminen. Eva
päättää etsiä isänsä, jota ei ole koskaan tavannut. Hän joutuu kuitenkin toteamaan, että joitakin perhesalaisuuksia ei kannata kaivaa päivänvaloon.

Minerva

Monika PeetzȋǤ͕͚͗͝ȌǡÚǦ
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ISBN/EAN 978-952-492-702-4
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, suojapaperi
n. 250 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 1/2013

VICTORIA CONNELLY

Etsin sinua,
Mr. Darcy
Vic to r i a C o n n e l ly

Minerva

Etsin sinua, Mr. Darcy
Vanhempiensa hylkäämät sisarpuolet Sarah ja Mia Castle ovat aina jakaneet kaiken, myös
rakkauden Jane Austenin kirjoihin. Jane Austen -festivaali Bathissa on ollut molemmille
vuotuinen kohokohta.
Sarah ja Mia joutuvat kuitenkin toteamaan, että olivatpa he kuinka läheisiä hyvänsä, samaa miestä he eivät voi jakaa keskenään. Vaikka tämä sitten vaikuttaisikin olevan juuri se
täydellinen Mr. Darcy, josta he ovat haaveilleet. Kumpikin voittaa hänet vuorollaan omakseen, mutta hinta on kova: sisaret menettävät yhteyden toisiinsa.
Kolmen vuoden välirikon jälkeen sisarukset uskaltautuvat toisistaan tietämättä jälleen
Bathiin. Saako Jane Austenin taika heidät uudelleen yhteen?
Kaikkien romanttisen viihteen ja Jane Austen -fanien toivekirja. Victoria Connelly punoo oman jännittävän juonensa Jane Austenin rakastettujen romaanien, Ylpeys ja ennakkoluulo sekä Järki ja tunteet, ikiaikaisiin teemoihin.
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ISBN/EAN 978-952-492-719-2 • Luokka 84.2
Suomennos Emma Murros
Kannen kuva Steven Siewert
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, suojapaperi
n. 320 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 2/2013
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LISA BALLANTYNE

Syyllinen
Lisa Ballantyne

SYYLLINEN

On asioita, joita ei voi
koskaan antaa anteeksi

Minerva

8-vuotias Ben Stokes löydetään kuolleena leikkikentältä, ja
11-vuotiasta Sebastian Crollia syytetään toverinsa murhasta.
Poikien on nähty nahistelevan aiemmin samana päivänä, ja
Sebastianin vaatteista löytyy verijälkiä, joten tilanne ei näytä
hyvältä syyttömyyttään vakuuttelevan ja hätääntyneen pikkupojan kannalta.
Daniel Hunter on kokenut puolustusasianajaja, joka on
tottunut hoitamaan toivottomilta tuntuvia tapauksia. Sebastianiin tutustuessaan hän saa pian todeta, että tällä oikeustapauksella on lähtemätön vaikutus hänen omaankin elämäänsä.
Sebastiania puolustaessaan Daniel joutuu vastatusten
omien kipeiden lapsuusmuistojensa kanssa. Hän muistaa turvattomuuden ja hylkäämiset, mutta myös Minnien, kasvatusäidin, jonka rakkaus pelasti hänet. Minnien ansiosta useaan
kertaan huostaan otetusta huumeäidin lapsesta ja sopeutumattomasta nuorisorikollisen alusta tuli teräväpäinen koululainen
ja opiskelija – ja lopulta juristi.
Danielin elämää varjostaa kuitenkin syyllisyys, sillä opiskeluvuosinaan Daniel katkaisi välit kasvatusäitiinsä lopullisesti. Mutta mikä oli niin suuri rikos, että Daniel ei suostunut
tapamaan Minnietä edes tämän kuolinvuoteella? Samastuminen murhasta syytettyyn lapseen saa Danielin kaivautumaan
omaan, kipeään menneisyyteensä, jossa kaikki tuntuvat kantavan syyllisyyden taakkaa. Onko lopulta kukaan syytön?
Mestariteos, jonka tarina ja henkilöt pitävät lukijan herpaantumatta otteessaan viimeiselle sivulle saakka – ja vielä pitkään sen jälkeenkin.

Lisa Ballantyne   ǡ Ǥ 
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ISBN/EAN 978-952-492-703-1
Luokka 84.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210
Sidottu, suojapaperi
450 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2013
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PETER JAMES

Kuolema kulkee kannoilla

Villin uudenvuodenjuhlan jälkeen nuori nainen raiskataan
raa’asti Brightonin Metropole-hotellissa. Viikkoa myöhemmin
uhriksi joutuu toinen nainen. Molemmilta raiskaaja vie kengät.
Rikosylikomisario Roy Grace toteaa nopeasti, että rikokset
noudattavat sama kaavaa kuin vuonna 1997 kaupungissa kauhua herättäneet, selvittämättömiksi jääneet raiskaukset. ”Kenkämieheksi” nimetyn hyökkääjän uskotaan raiskanneen neljä
naista ennen kuin hän murhasi viidennen uhrinsa ja katosi.
Onko nyt kyseessä jäljittelijä vai onko Kenkämies palannut?
Kun samankaltaisia raiskauksia tapahtuu vielä lisää, Roy
Grace on vakuuttunut, että kyseessä on sama mies. Vain kaivautumalla menneisyyteen Grace voi löytää avaimet tuntemattoman pedon arvoitukseen. Pian Grace joutuu tutkimusryhmineen epätoivoiseen kilpajuoksuun aikaa vastaan pelastaakseen
Kenkämiehen seuraavan uhrin.
Ensin pitäisi kuitenkin saada selville, kuka tämä seuraava
uhri on.
Kuolema kulkee kannoilla on Peter Jamesin huippusuositun Roy Grace -sarjan kuudes osa. Juonenkuljetuksen mestari
on jälleen kirjoittanut dekkarin, joka pitää herkeämättä otteessaan viimeiselle sivulle saakka.
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ISBN/EAN 978-952-492-701-7
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 500 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 4/2013
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JUHA VELI JOKINEN

Se on siinä!
Kansi tulossa

Antero Mertarannan parhaat

Kokoelma klassisia paloja Antero Mertarannan pitkältä selostajauralta.
Monitoimimies Antero Mertaranta muistetaan parhaiten legendaarisista jääkiekkoselostuksistaan. Niin hyvin Mertaranta on onnistunut kansan tuntojen kaikuna, että jotkut riemukkaat hihkaisut on tallennettu myös musiikkiversioiksi, joita edelleen hehkutellaan jääkiekkokatsomoissa.
Tämän verbaaliakrobaatin parhaista sutkautuksista riittää iloa urheiluareenoiden ulkopuolellakin.
”Bergenheim tinttaa Krajicekia niin, että Tšekki-pelaajan silmissä näkyy hetken aikaa koko Heikki Hietamiehen tuotanto.”
”Katsokaa mitä Fernholm tekee? Voi äiti sentään, kaveri tulee päälle, sitten tulee Komarov,
sitten tulee Aaltonen, ja sitten tulee PAM, ja sitten tulee 3–1 Suomelle!”
Juha Veli Jokinen   Ǥ ¡  ÚǦ
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ISBN/EAN 978-952-492-732-1
Luokka T10.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 110 x 178 mm • Nidottu
n. 150 s. • Ovh 11,00 €
Ilmestyy 3/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-759-8

CARLO M. CIPOLLA

Carlo M. Cipolla
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Inhimillisen typeryyden peruslait
Lyhyt oppimäärä
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Minerva

Carlo M. Cipolla todistaa kirjassaan, että olemme auttamattomasti typerysten ympäröimiä.
Heitä on kaikkialla, ihan jokaisessa ikä-, ammatti- ja yhteiskuntaluokassa. Ja he ovat aina
valmiina aiheuttamaan monenlaista harmia ja vahinkoa itselleen ja muille. Typerykset ovat
ehdottomasti maailman vaarallisin ihmislaji, jonka määrää tai tuhovoimaa ei missään tapauksessa tule aliarvioida.
Tämä kirja on yritys tunnistaa keskuudessamme liikkuvat typerykset, tuntea heidän toimintatapansa ja näin neutraloida tämä pimeä voima, joka uhkaa sekä jokaisen ajattelevan ihmisen että koko ihmiskunnan hyvinvointia ja onnea.
Ja jos kuitenkin osoittautuu mahdottomaksi pelastautua tyhmyydeltä, voimme saada
kostomme nauramalla sille.

  Carlo M. Cipolla ȋ͕͖͖͝Ȃ͖͔͔͔Ȍ  ¡ Ǧ
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ISBN/EAN 978-952-492-744-4 • Luokka 84
Suomennos Leena Mäntylä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
125 x 190 mm • Sidottu
n. 100 s. • Ovh 19,90
Ilmestyy 2/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-748-2

Tietokirjat
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RUEDIGER SCHACHE

R UEDIGER S CHACHE

Totuuden seitsemän verhoa

Etsi totuutta – ja löydät elämän ja rakkauden. Tie totuuteen
kulkee seitsemän harhaluulon läpi. Ne ovat kuin verhoja, jotka
kätkevät olennaisen. Kun opit tunnistamaan nämä illuusiot ja
vedät verhot totuuden edestä, kaikki elämässäsi muuttuu helpommaksi: konfliktit katoavat, ihmissuhteista tulee syvempiä
ja löydät sisäisen rauhan ja tasapainon.
Totuuden verhot saavat sinut näkemään itsesi ja ympäröivän maailman tietyllä tavalla. Usein toisin kuin asiat todella
ovat. Nämä verhot myös saavat sinut reagoimaan tiettyihin tilanteisiin ennalta arvattavasti – kuin ohjelmoituna. Schachen
teos selittää, miten vapaudut vanhoista käyttäytymismalleista,
peloista, ristiriidoista ja itsepetoksesta.
Ruediger Schachen teos on opas seitsenaskelisella polulla
kohti vapautta ja henkilökohtaisen totuuden parantavaa voimaa. Ainut mitä sinun tarvitsee tehdä, on tunnistaa totuuden
edessä olevat verhot, ja koet kiehtovan löytöretken oman elämäsi salaisuuksiin.

Totuuden
seitseman
..

verhoa

M INERVA

Uutta inspiraatiota
Sydänmagneetin kirjoittajalta

Ruediger Schache   ǡ ǡ ¡Ǧ
¡ ¡  Ǥ ¡  

9 789524 927055

¡¡ǤǦ
  ¡ ¡ ¡ Ǥ 
       ¡ ¡ Ǧ
¡Ǥ¡Ǧ
¡͕͖͔͔͔͔ǡ¡¡͕͙Ǥ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-705-5
Luokka 17.3
Suomennos Maikki Soro
Kansi Grafikdesign Ulrike Storch
140 x 178 mm
Sidottu, nelivärinen, suojapaperi
200 s.
Ovh 28,90 €
Ilmestyy 2/2013
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MARIA SVELAND –

M A R I A S V E L A N D & K A T A R I N A WE N N S T A M

KATARINA WENNSTAM

Onneksi erosimme

I
S
K
E
ONN

EROSIMME

NAISET KERTOVAT

Naiset kertovat

Onko naisella lupa olla avioeron jälkeen aiempaa onnellisempi? Tässä kirjassa Sveland, Wennstam ja kahdeksan muuta
naista kertovat oman avioerotarinansa. Heidän tunteensa eivät
ole pelkkää surua, häpeää tai syyllisyyttä. He eivät väitä, että
ero olisi helppo, mutta epäonnistumisena he eivät ole sitä kokeneet. Eron jälkeen elämä on ollut entistä parempaa.
Svelandin ja Wennstamin kirja sai Ruotsissa ja Tanskassa
aikaan valtavan mediaryöpyn heti ilmestyttyään. Kirjan mukaan ihmiset eroavat aivan liian harvoin ja kärsivät liian pitkään. Onko ydinperhe muinaisjäänne? Mikä siinä on vikana,
kun puolisossa ei ole mitään moitittavaa, päinvastoin?
Keskustelu on käynyt kiivaana, ja kirjoittajat ovat saaneet
osakseen ankaraa kritiikkiä, mutta myös ilahtunutta ja huojentunutta palautetta.
Kirjan kertomukset vahvistavat ja inspiroivat eronneita – ja
heitä, jotka ehkä pohtivat ratkaisevan askeleen ottamista.

M INERVA

Maria SvelandȋǤ͕͛͘͝ȌǡǦ
¡¡¡Ǥ ¡Ǧ
Ƥȋ͖͔͔͛Ȍȋ͖͔͕͔ȌǦ
ǣ 

9 789524 927222

¡Ǥ
Katarina WennstamȋǤ͕͛͗͝ȌǦ
ǡ   ¡¡ Ǥ ¡¡  Ǧ
ǡ¡Ǧ
Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-722-2
Luokka 17.3
Suomennos Salla Korpela
Kannen kuva Minna Ristolainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 190 mm • Sidottu
n. 200 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 3/2013
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HANNA ROUHE – TERHI SAISTO –
RIIKKA TOIVANEN – MAIJU TOKOLA

Hanna Rouhe – Terhi Saisto
Riikka Toivanen – Maiju Tokola

Kun synnytys pelottaa

Kun
synnytys
pelottaa

Synnytyspelko on varsin yleistä, ja se aiheuttaa paljon ahdistusta ja pahaa oloa raskauden aikana. Synnytystä pelkäävä on
usein yksin pelkonsa kanssa, eikä tiedä, miten lähteä vyyhtiä
purkamaan.
Tässä kirjassa synnytyspelon hoitoon ja tutkimukseen perehtyneet lääkärit ja psykologit kuvaavat normaaliin raskauteen ja synnytykseen liittyviä asioita synnytystä pelkäävän
näkökulmasta sekä antavat neuvoja ja ohjeita synnytykseen
valmistautuvalle.
Kirja sisältää käytännön harjoituksia mielen rauhoittamiseksi sekä synnyttäneiden äitien kokemuksia ja kertomuksia.
Teoksessa käsitellään myös mm. parisuhteen kysymyksiä ja
synnytysmasennusta.

Minerva

Hanna Rouhe¡¡¡ǡǦ
¡¡Ǥ

9 789524 927208

Terhi Saistoǡ¡¡¡ǡ¡Ǧ
¡¡Ǥ
Riikka ToivanenǤ ¡ǡǦ
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ǡǤ ¡Ǧ
¡¡¡¡ǡ¡¡¡¡¡¡Ǥ
Maiju TokolaǤǦ
Ǥ ¡¡¡¡¡ǡ¡¡¡¡¡¡Ǧ
Ǥ

•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-720-8
Luokka 59.571
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
Piirroskuvitus
Kaija-Leena Suutarinen
n. 240 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-751-2
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MARKKU OJANEN

M arkku O janen

Onnellisuuden esteet

Mikä estää meitä olemasta onnellisia? ”Onnellisuusprofessori”
Markku Ojanen paneutuu teoksessaan moniin asioihin, joiden usein koemme olevan itsemme ja onnellisen elämän välissä. Onko syy tyytymättömyyteemme sittenkään ulkoisissa olosuhteissa?
Onko onnellisuus vain muutamia elämän huippuhetkiä
vai onko kyse pitempään jatkuvasta perustilasta, kenties persoonallisuuden piirteestä? Markku Ojanen vastaa: onnellisuudessa on kysymys pitkäaikaisesta perustilasta.
Markku Ojasen mukaan onnellisuuden esteet löytyvät
usein ajattelu- ja suhtautumistavoissamme: Olen kokenut elämässäni suurta vääryyttä; Minua ei ole luotu onnelliseksi; Muilla
menee paremmin kuin minulla, myös minun on pakko olla onnellinen; Olisin onnellinen, jos minulla olisi enemmän rahaa; Kukaan ei välitä minusta; En selviydy menetyksistäni; En pääse irti
tuhoavista riippuvaisuuksistani; Voin olla todella onnellinen, vasta kun löydän oikean rakkauden.
Onnen lähteitä ja esteitä on pohdittu kautta ihmiskunnan
historian. Ojanen etsii vastauksia ihmisen sisimmästä: ajatuksista ja asenteista. Ja antaa kullanarvoisia ohjeita onnellisuuden esteiden raivaamiseen. Onnellisuus on taito, joka on opittavissa.

655,330:<<+,5

,:;,,;
minerva

Markku Ojanen¡¡¡¡Ǧ
Ǥ ¡Ǧ

9 789524 927345

¡¡ǡǤ ǡ
ǡ¡¡ǡ ¡Ǧ
ǤÚǤ
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ISBN/EAN 978-952-492-734-5
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 2/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-752-9
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MATTI PALOHEIMO
Matti Paloheimo

Liian nuori vanhaksi?

LIIAN
NUORI

52 tapaa sopeutua ja panna kampoihin
Matti Paloheimo kertoo omaan jäljittelemättömään tyyliinsä miten tulla toimeen sen tosiasian kanssa, että tietyssä vaiheessa elämää kehosi on huomattavasti vanhempi kuin mielesi.
Vanheneminen on tosiasia, johon on sopeuduttava. Sopeutuminen ei kuitenkaan tarkoita luovuttamista. Oma vanhenemisensa on pakko hyväksyä, mutta ei ole pakko hyväksyä minkälaista vanhenemista tahansa. Kuvaan astuu taistelumieli, kampoihin paneminen.
Kirpeän humoristisen tekstin ytimestä löytyy vanhenemisen vaivoihin oiva lääke: asennemuutos. On ryhdyttävä kriittiseksi. Se tarkoittaa tosiasiat hyväksyvää, mutta kaikki muut
asiat kyseenalaistavaa elämää.

VANHAKSI?
52 tapaa

sopeutua ja panna kampoihin

”Suhtaudun vanhenemiseen kärttyisästi. Vanheneminen on kuitenkin jo käsitteenä kevyenlainen, teinitkin vanhenevat. Todelliselle epämukavuusalueelle joudutaan, kun aletaan puhua vanhuudesta. Suhtaudun erityisen kärttyisästi vanhukseksi tulemiseen.”
Matti Paloheimo͕͛͘͝ǡ
Ǣ¡¡¡ǣǦ

9 789524 927062

ǡǡ¡Ǥ¡¡¡¡¡Ǧ
Ǥ ¡¡¡Ǧ
ǡ͕͖Ǥ
¡¡¡¡¡͖͔͕͕Ǥ

Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-706-2
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu
n. 200 s. • Ovh 27,90 • Ilmestyy 1/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-753-6

SIRPA POLO
Sirpa Polo

NARSISTIN

Narsistin uhrista selviytyjäksi
Suomi on työpaikoilla tapahtuvan henkisen väkivallan johtava maa Euroopassa. Tilastojen
mukaan kiusattuja on maassamme noin 140 000. Siitä huolimatta ongelmaa katsotaan edelleen läpi sormien.
Kirjassaan Narsisti esimiehenä Sirpa Polo kuvasi, miten työntekijän minuus murskataan
mahdottomassa, rajattomassa työyhteisössä. Tässä teoksessa hän kertoo, miten henkisen väkivallan aiheuttamasta syvästä uupumisesta ja masennuksesta on mahdollista eheytyä ja löytää tie kohti omaa hyvää elämää.
Narsistin uhriksi joutuminen ja siitä vapautuminen kuvataan konkreettisesti vaihe vaiheelta. Kirjoittaja esittelee myös niitä toipumisen työkaluja, jotka häntä itseään ovat auttaneet.

UHRISTA SELVIYTYJÄKSI

MINERVA

 ǡ ƤƤ  Sirpa Polo 
¡ǡǦ

9 789524 927215

Ǥ ¡¡¡Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-721-5
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu
n. 240 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 3/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-754-3
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ANN FERNHOLM

727886

Totuus hiilihydraateista

+,,/,+<'5$$7(,67$
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0 , 1 ( 59$

Mitä jokaisen karppaajan tulisi tietää
Ann Fernholm nostaa kiivaana vellovan karppauskeskustelun aivan uudelle tasolle. Muotidieettien sijaan on aika tarkastella niitä vaikutuksia, joita jatkuvasti koholla oleva verensokeri aiheuttaa ihmiselle ja koko kansanterveydelle.
Fernholm osoittaa vääriksi jo pitkään voimassa olleet ruokasuositukset, jotka ovat saaneet meidät syömään vähemmän rasvaa, mutta epäterveen suuria määriä hiilihydraatteja.
Sen seurauksena olemme yhä lihavampia ja sairaampia.
Tiedämme jo hyvin, että hiilihydraattien määrä ja laatu ruokavaliossa vaikuttaa painoon.
Vähemmälle huomiolle ovat jääneet kaikki ne dramaattiset vaikutukset, joita etenkin korkean glykeemisen indeksin hiilihydraateilla on terveyteemme. Olemme sokeroimassa itsemme kuoliaiksi.
Fernholm on kaivautunut suorastaan salapoliisin ottein virallisten ravintosuositusten alkulähteille. Tuloksena on ravisuttava teos ruokailutottumustemme terveysvaikutuksista.
Ann Fernholmǡ ǦǦ
ǦǤ ¡ÚǤǦ

9 789524 927147

Ǧǣ¡¡Ǧ
¡Ǥ ¡¡Ǥ
͖͔͕͖¡Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-714-7
Luokka 59.34
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Suomennos Laura Voipio
135 x 210 mm • Sidottu
n. 250 s • Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2013

SINIKKA PIIPPO

Sinikka Piippo

hm`\YklY

J9NAFLG9

Minerva

Puhdasta ravintoa
Korvaamaton käytännön opas kaikille terveellisestä ravinnosta kiinnostuneille.
Kirja kertoo, mitä ovat ns. superruoat, mitä ne sisältävät ja miten niitä voi käyttää. Se
selvittää myös mihin superruokina pidettävien kasvien teho perustuu ja onko terveysväittämille todellista näyttöä.
Markkinoiden kirjavasta superruokatarjonnasta on poimittu esiin todelliset terveyttä ylläpitävät ja kohentavat kasvit. Kirja sisältää villivihanneksia, marjoja, mausteita, hedelmiä,
vihanneksia, viljoja, pähkinöitä, sieniä, leviä, öljy- ja hernekasveja sekä juomia. Se esittelee
myös adaptogeenit, luonnonlääketieteen aineet, joiden sanotaan lisäävän kehon eri organismien vastustuskykyä stressiin, sairauksiin ja ympäristöön. Jokaisen kasvin yhteydessä esitellään sen aineosat, terveysvaikutukset ja käyttö.

 Sinikka Piippo Ǥ
¡͖͚͔¡Ǧ

9 789524 926713

ǤǤǡǦ
ǡ¡Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-671-3
Luokka 59.34
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 240 s. • Ovh 32,90 €
Ilmestyy 4/2013
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JUSSI MURTOSAARI – PETRI MÄNTYNEN

Perhosten vuosi
Suomalaiset perhoset saaristosta tuntureille
Upeasti kuvitettu tietokirja suomalaisten perhosten elämästä vuoden kierrossa.
Teos kertoo perhosten uskomattoman moniulotteisesta elämästä. Miten
perhoset löytävät toisensa yön pimeydessä? Kuinka pitkään ne elävät? Millaisia ovat siivettömät perhoset tai naarasperhosten siveysvyöt? Miksi osa lajeista ei ulkoisesti muistuta perhosia lainkaan? Vastaus näihin kysymyksiin löytyy tästä kirjasta.
Näyttävät kuvat avaavat lukijan eteen ilmiöitä, joiden näkeminen luonnossa on usein paljain silmin mahdotonta, kuten lentävien perhosten siivenliikkeitä, muodonvaihdoksen yksityiskohtia tai perhosten kosiomenoja.

J ussi M urtosaari – P etri M äntynen

3 H UKR V W H QY XR V L
6XRPDODLVHWSHUKRVHWVDDULVWRVWDWXQWXUHLOOH

Jussi MurtosaariȋǤ͕͚͖͝ȌǦ

9 789524 927390

Ǥ ¡¡¡
  ¡  Ǥ  ¡¡  Ǧ
ǤȂǡ ¡ȂǦ
Ǥ
Petri Mäntynen ȋǤ ͕͚͛͝Ȍ   ǡ  Ǧ
¡¡Ǥ ¡
¡ǦǤ ¡Ǧ
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ISBN/EAN 978-952-492-739-0
Luokka 58.21
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
250 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 200 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy 3/2013

ÚǦǤ

Lintujen
äänet
luonnossa
–
Tunnista 96 lajia

Hannu Jännes
& Owen Roberts

Mukana
ääninäyte-CD
Minerva

OWEN ROBE RTS – HANNU JÄNNES

Lintujen äänet luonnossa
Tunnista 96 lajia
Kirja ja sen mukana tuleva CD opettavat tunnistamaan 96 lintulajia. Kustakin lajista on valokuva, jota tekstiosuus täydentää. Kirjassa on samalla tietoa lajin esiintymisalueista, ravintotottumuksista ja pesimätavoista, sekä siitä, onko laji muutto- tai paikkalintu.
Lintujen äänien opettelu alkaa siitä, että oppii ensin tuntemaan tutuimmat ja yleisimmät lajit, joita kuulee kaikkialla. Kun ne ovat tulleet tutuiksi, voi alkaa erottaa joukosta myös harvemmin kuultuja lajeja.
Ääninäytteet löytyvät kirjan perusteella helposti – ja päinvastoin: lintulajin numero kirjassa
on aina sama kuin ääninäytteessä.

Hannu Jännes    ǦÚ ǳ ǳǤ ¡ 
¡¡¡¡¡¡͕͔͝͝¡¡ǡ

9 789524 926072

Ǥ ¡¡¡ǡǤǤ
Owen RobertsǤ
Pekka NikanderǣǣǦ
Ǥ ¡Ǥ

•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-492-607-2
Luokka 56.8
Suomennos Pekka Nikander
Kansi Peter Gwyer
150 x 210 mm
Sidottu, sisältää ääninäyte CD:n
64 s. • Ovh 19,90 • Ilmestynyt 6/2012
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PEKKA TUOMIKOSKI

50 vuotta sitten
Vuosi 1963
Toivesarja jatkaa nostalgiamatkaa puolen vuosisadan taakse. Runsaasti kuvitettu kirja kertoo
vuoden 1963 uutistapahtumat iskevästi taustoitettuna meiltä ja maailmalta.
22.11. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy murhataan Dallasissa, Texasissa. Hän on
neljäs salamurhassa surmansa saaneista Amerikan 35 presidentistä. Kennedyn murhannut
Lee Harvey Osvald murhataan puolestaan suoran tv-lähetyksen aikana vain kaksi päivää
Kennedyn murhan jälkeen. Murhaaja on yökerhon pitäjä Jack Ruby.

ǡ  Pekka Tuomikoski     Ǥ
¡¡

9 789524 927048

ÚǤ ¡Ǥ͘͝
¡ǡ͕͙͛͝Ȃ͕͚͖͝Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-704-8
Luokka 91.81
Kansi Niko Manikas
170 x 210 mm
Sidottu
n. 180 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 1/2013

HILKKA LAUKKA-SINISALO

Kuusikymppisten kirja
H ILKKA L AUKKA -S INISALO

Kuusikymppisten
kirja

0 ,1(59$
0 ,1(59$

Kuusikymppiset katsovat elettyä elämää, nykyisyyttä ja tulevaa. He kysyvät: Tässäkö kaikki?
Voisiko vielä olla jotakin muuta? Mitä vielä ehdin? Mihin pystyn?
Tämä ”kolmannen iän manuaali” on inspiroiva mietintä- ja pohdintapaketti. Se houkuttelee katsomaan itseä voimavarojen, menneisyyttä anteeksiannon ja tulevaisuutta uteliaan aktiivisuuden näkökulmasta.
Kirja on kirjoitettu niille kuusikymppisille, jotka odottavat eläkkeelle jäämistään ja niille, jotka miettivät, kuinka voisivat vielä jatkaa työtään. Siksi tämä kirja puhuu tarinoista,
minuudesta, ajasta, ikäkurista, unelmista, ideoista ja rohkeudesta. Tekstit ovat ikkunoita,
joiden kautta elämää voi katsoa eri kulmilta ja miettiä samalla, mitä mielenkiintoista olisi
vielä tarjolla. Teksteistä nousevat kysymykset pysäyttävät etsimään vastauksia ja katsomaan
rohkeasti uuteen.
  Hilkka Laukka-Sinisalo  Ǧ
ǡ¡¡Ǥ ¡Ǧ

9 789524 927475
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ISBN/EAN 978-952-492-747-5
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 170 mm
Sidottu
144 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy 1/2013

Muistelmat Henkilökuvat
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HEIKKI SAARI

HEIKKI SAARI

Eero Heinäluoma
Tasavallan vahva mies

Eero

(EIN¸LUOMA
Tasavallan vahva mies

Minerva

Henkilökuva avaa uusia, piiloon jääneitä näkökulmia ihmiseen
ja poliitikkoon nimeltä Eero Heinäluoma. Millainen ihminen
on julkikuvan takana? Mitkä ovat hänen arvonsa ja elämänihanteensa? Minkälainen on hänen maailmankatsomuksensa?
Mikä merkitys työllä ja työväenliikkeellä on hänelle?
Eero Heinäluoma astui aktiivisesti päivänpolitiikkaan
vuonna 2002, vasta 47-vuotiaana. Sen jälkeen hänen nousunsa politiikan huipulle on ollut nopeaa. Hän on ehtinyt toimia
2000-luvulla jo monissa merkittävissä tehtävissä: Sdp:n puoluesihteerinä ja puheenjohtajana, kansanedustajana, valtiovarainministerinä, eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja eduskunnan puhemiehenä.
Teos kertoo voimakastahtoisen miehen tiestä nuorisopolitiikan, ay-liikkeen ja puoluepolitiikan kautta poliittisen kentän kiistattomaksi pelinrakentajaksi ja tasavallan vahvaksi mieheksi.
Heinäluoma valittiin Sdp:n puheenjohtajaksi Paavo Lipposen jälkeen vuonna 2005. Puolueen vuonna 2007 kärsimän
vaalitappion jälkeen hän kuitenkin kaikkien yllätykseksi luopui puheenjohtajuudesta. Kirja valottaa dramaattisen päätöksen taustoja ja sen jälkeisiä käännekohtia Heinäluoman uralla.
Kirjassa käydään myös läpi suomalaista ay-politiikkaa ja
puoluepolitiikkaa 1980-luvulta lähtien, nuorisoradikalismin
ja suomettumisen ajoista nykypäivään. Moni poliittinen tapahtuma saa lisävalaistusta.

Heikki SaariǤ ¡Ǧ
¡  ǡ   Ú   Ǧ

9 789524 927079
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ISBN/EAN 978-952-492-707-9
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s. • Ovh 32,90
Ilmestyy 3/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-758-1
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BRAD TOLINSKI

Y K S I N O I KE U D E L L A
Jimmy Page

BRAD TOLINSKI

Elämäntarina

Jimmy Pagen Brad Tolinskille kertoma omaelämäkerta on täydellisin ja paljastavin koskaan julkaistu kuva legendaarisen Led
Zeppelinin perustajasta.
Vielä yli 30 vuotta hajoamisensa jälkeen Led Zeppelin
kuuluu rock-bändien eturiviin musiikillisten saavutustensa ja
kaupallisen menestyksensä ansiosta. Tähän mennessä yhtyeen
levyjä on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta. Bändin pahamaineisista tempauksista on kerrottu useissa kirjoissa, mutta
yksikään sen jäsenistä ei ole vielä tähän mennessä kirjoittanut
muistelmiaan tai ollut mukana sellaisten laatimisessa.
Nyt Jimmy Page, tähän asti yhtyeen vähäpuheisin ja vaikeimmin lähestyttävä jäsen, kertoo elämästään omalla äänellään. Syvimpiä syövereitä ja henkilökohtaisimpia muistoja
myöten.
Laajoihin haastatteluihin perustuva teos kartoittaa palvotun kitaristin koko uran. Page kertoo avoimesti dekadenteista mutta äärimmäisen luovista Zeppelin-vuosista, suhteestaan
bändin muihin jäseniin, sensaatiomaisista konserttikiertueista,
kiinnostuksestaan okkultismiin, Elvis Presleyn tapaamisesta,
huikean Led Zeppelin IV -albumin synnystä ja paljosta muusta, mikä tähän asti on jäänyt kulissien taakse.

YKSINOIKEUDELLA

Elämäntarina

Brad TolinskiȋǤ͕͙͜͝Ȍ Ǧ¡¡ ǦǦ
Ú¡¡ÚǤǦ

9 789524 927369
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ISBN/EAN 978-952-492-736-9
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, mv-kuvitus
n. 300 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2013
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DAVE THOMPSON
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Deep Purple on kuulunut raskaan rockin aateliin heti vuonna 1968 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien. Vielä edelleen – yli 40 vuotta, 18 studioalbumia, 14 muusikkoa ja miljoonia
myytyjä äänitteitä myöhemmin – bändi nauttii maailmanlaajuista suosiota.
Dave Thompsonin kirja on yli kahteenkymmeneen vuoteen ensimmäinen, joka kertoo
yhtyeen koko pitkän ja monipolvisen historian aina syntyhetkistä viimeisimmän levyn tekoon ja tämän päivän maailmankiertueisiin saakka.
Purplen jäsenten, kollegoiden, yhteistyökumppaneiden ja fanien paljastaviin haastatteluihin pohjaava teos kuljettaa lukijan bändin myrskyisien vaiheiden ja vaihtuvien kokoonpanojen läpi, taustoittaa maailman tajuntaa täräyttäneiden kappaleiden syntyvaiheita ja osoittaa,
kuinka perusteellisesti Deep Purple on rockmusiikkiin vaikuttanut.
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JOEL MCIVER
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100 kovinta metallikitaristia
Joel McIver esittelee neljän metallisukupolven parhaat kitaristit ja asettaa nämä sata kitarasankaria paremmuusjärjestykseen. Sijoituksen kriteerinä on joko tekninen taito tai innovatiivisuus ja uutta luova tyyli – parhaassa tapauksessa molemmat.
Tästä kirjasta löytyvät kaikki rautaisimmat kitarasankarit. Suomi-metallikaan ei ole jäänyt McIveriltä huomaamatta: mukana ovat myös Children of Bodomin Alexi Laiho ja Stratovariuksen Timo Tolkki.
Vannoutunut metallifani ei laske kirjaa kädestään ennen kuin on käynyt läpi koko kunniagallerian ja päässyt numeroon yksi, kaikkien aikojen lahjakkaimpaan metallikitaristiin,
Dave Mustaineen.
Joel McIverȋ͕͕͛͝ȌǤ ¡Ǧ
͖͔ ǡǤƤǡ Ǧ

9 789524 927086

ISBN/EAN 978-952-492-743-7
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 450 s. • Ovh 29,90
Ilmestyy 4/2013
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ISBN/EAN 978-952-492-708-6
Luokka 78.993
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Balley Design Ltd
216 x 270 mm • Sidottu, kuvitettu
224 s. • Ovh 32,90 • Ilmestyy 3/2013
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MICK O’SHEA

One Direction

VIISI UNELMAA

Viisi unelmaa
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Ohittamaton fanikirja tämän hetken kuumimmasta poikabändistä.
Komeasti kuvitettu teos kertoo kaiken tietämisen arvoisen
pojista, joista tuli salamavauhdilla maailmanlaajuinen ilmiö:
One Direction.
Vuonna 2010 X Factor -kykykilpailun tuomari, musiikkimoguli Simon Cowell keksi rakentaa viidestä kilpailuun osallistuneesta pojasta yhtyeen. Hän tuskin osasi itsekään kuvitella, minkälaiseen suosioon One Direction nousisi jo ensilevynsä
Up all night myötä. Listaennätykset paukkuvat molemmin
puolin Atlanttia, ja yhtyeen keikat nostattavat Beatles-hysterian kaltaisia reaktioita Tukholmasta San Franciscoon. Madison Square Gardenin kaikki 20 000 paikkaa menivät kaupaksi minuutin kuluessa siitä, kun liput One Directionin keikalle
tulivat myyntiin.
Mick O’Shean teoksessa Harry, Niall, Zayn, Liam ja Louis
kertovat itsestään, elämästään ja ajatuksistaan sekä siitä, millainen on ollut heidän matkansa ensimmäisistä (epäonnistuneista) koelauluista tämän päivän megasuosioon.
Olitpa sitten heikkona Niallin irlantilaiseen vetovoimaan,
Harryn ilkikuriseen virnistykseen tai bändin poikamaiseen
energiaan, tämä kirja on One Directin -fanin toiveiden täyttymys. Kirjassa on noin 80 upeaa, suurikokoista neliväristä fanikuvaa.
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ISBN/EAN 978-952-492-709-3
Luokka 78.993
Suomennos Anna Korolainen
Kansi Coco Wake-Porter
190 x 260 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ovh 24,90
Ilmestyy 2/2013
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WAYNE ROONEY

Minä, Wayne Rooney

Wayne Rooney

E S I P U H E S I R A L E X F E RG U S O N
Tässä kirjassa Wayne Rooney kertoo tarinansa itse. Hän kuvaa, mitä on olla osa yhtä maailman kuuluisimmista jalkapalloseuroista tai millaista on astua kentälle 76 000 tuhannen fanin pauhatessa Old Traffordin stadionilla.
Wayne Rooney on yksi aikakautensa arvostetuimmista
jalkapalloilijoista. Hyökkäävä pelaaja, joka vihaa häviämistä.
Englannin Valioliigan puhutuin pelaaja – hyvässä ja pahassa –
ja Manchester Unitedin johtotähti.
Rooney pelasi debyyttiottelunsa Valioliigassa Evertonin
joukkueessa vasta 16-vuotiaana. Englannin maajoukkueessa
hän debytoi vuotta myöhemmin. Vuonna 2004 Rooney ostettiin Manchester Unitedin miehistöön isolla rahalla, vain
18-vuotiaana. Sen jälkeen hän on pokannut pokaalin toisensa
perään: 4 Valioliigan mestaruutta, Mestarien liiga 2008, Englannin liigacup 2006.
Kirjan esipuheen kirjoittanut Sir Alex Ferguson toteaa:
”Olen tehnyt elämäni aikana joitakin hyviä pelaajahankintoja – ja muutamia, jotka haluan unohtaa – mutta yksi on ylitse
muiden: Wayne Rooneyn ostaminen Manchester Unitediin.”
Ehdoton teos jokaiselle futisfanille, ja kaikille, jotka haluavat myös kurkistaa ManU:n kulissien taakse.
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Esipuhe Sir Alex Ferguson
Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-746-8
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Suomennos Juhani Nieminen
Sidottu
n. 350 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 4/2013

24

Muistelmat Henkilökuvat

COLIN DURIEZ

LEGENDA NIMELTÄ
J. R. R. Tolkien

Legenda nimeltä

Kuka oli J. R. R. Tolkien, mies joka loi meille Taru sormusten
herrasta -trilogian; Keski-Maan, sen kielet, historian, yksityiskohtaisen maantieteen ja kiehtovat asukkaat? Fantasiakuninkaan elämäkerta avaa uuden perspektiivin Tolkienin maailmaan ja teoksiin.
Rakastetun fantasiamaailman symboleilla, hahmoilla ja ilmiöillä on esikuvansa todellisessa elämässä. Ei liene sattumaa,
että hyvän ja pahan välinen taistelu on keskeinen teema Sormusten herra -trilogiassa, saihan Tolkien kokea 1. maailmansodan kauhut Ranskan länsirintamalla. Siellä hän näki myös
ensimmäisen kerran hirvittävän sotakoneen – panssarivaunun.
Sarumanin uudet sotakoneet Rautapihalla kertaavat tätä kokemusta.
Tolkien suhtautui kriittisesti uuteen teknologiaan ja tehtaisiin. Maaseudun yksinkertainen elämäntyyli oli hänen ihanteensa, eikä hobbittien Kontua idyllisempää miljöötä voi kuvitellakaan. Kertomuksissa korostuu myös vahva toverillisuus,
samanlainen kuin niissä monissa veljeskunnissa, joihin J. R. R.
Tolkien kuului.
John Ronald Reuel Tolkien syntyi vuonna 1892 Etelä-Afrikassa. Isän kuoltua äkillisesti vuonna 1896 Ronald ja häMinerva
nen pikkuveljensä Hilary asettuivat Mabel-äitinsä kanssa asumaan Englantiin. Elanto oli niukkaa, ja köyhien poikien elämä
muuttui entistä vaikeammaksi, kun äitikin kuoli. 12-vuotias
Ronald määrättiin katolisen papin Isä Francis Morganin huostaan. 16-vuotiaana Tolkien rakastui tulevaan vaimoonsa Edith Brattiin.
Tolkienin huoltaja ei kuitenkaan hyväksynyt suhdetta ja nuoret saattoivat kihlautua vasta Ronaldin täytettyä 21 vuotta.
Vuodesta 1925 vuoteen 1959 Tolkien toimi Oxfordin yliopistossa muinais- ja keskiajan englannin professorina. Muinaisiin pohjoiseurooppalaisiin kieliin ja kulttuureihin syvällisesti perehtynyt kirjailija loi tiedollaan ja mielikuvituksellaan kokonaisen legendojen
maailman, johon sukupolvi toisensa jälkeen on saanut sukeltaa. Taru sormusten herrasta -trilogiassa käytetyssä haltiakielessä on vaikutteita myös suomen kielestä.

Colin Duriez
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ISBN/EAN 978-952-492-742-0
Luokka 99.1
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 12/2012

Kuva- ja lahjakirjat
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SAIMA HARMAJA – SINIKKA HAUTAMÄKI

Elämä on kaunis

Saima Harmaja
Sinikka Hautamäki

Tunteentäyteinen ja koskettava lahjakirja ystävälle, rakkaalle
tai omiin lukuhetkiin.
Saima Harmajan runoissa kukkii lannistumaton, suorastaan uhmakas elämänilo. Aistillinen nautinto luonnonkauneudesta välittyy myös Sinikka Hautamäen herkistä akvarelleista.
Kirja laulaa ylistystä uuden elämän synnylle, keväälle,
luonnolle ja rakkaudelle.
Ihanat vaaleat pilvet
liukuvat taivaalla.
Hiljaa ja lumoavasti
laulaa ulappa.

Elämä
on kaunis

ǣǦ

Aaltojen hyväilyistä
hiekka on väsynyt.
Tulisit aivan hiljaa
tulisit juuri nyt.

Minerva

Saima Harmajaȋ͕͕͗͝Ȃ͕͗͛͝ȌǦ
Ǥ ¡¡

9 789524 927246

¡¡¡¡
Ǥ
Sinikka Hautamäki͕͕͛͝
 Ǥ ¡Ǧ
¡¡Ǧ
ǡ   ¡¡ǡ    ¡
Ǥ

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-724-6
Luokka 82.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 245 mm
Sidottu, kauttaaltaan nelivärinen
60 s.
Ovh 22,90
Ilmestyy 2/2013
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STEPHEN HART

Historian suurimmat panssarivaunutaistelut
Vuodesta 1916 nykypäivään

STEPHEN HART

HISTORIAN

SUURIMMAT
PANSSARIVAUNUTAISTELUT
VUODESTA 1916 NYKYPÄIVÄÄN

Taitavasti kuvitettu tietoteos panssarisodankäynnin kehittymisestä ja maailmanhistorian tärkeimmistä panssarivaunuoperaatioista.
Kattava yleisesitys varhaisista höyrykäyttöisistä hyökkäysvaunuista aina tämän päivän moderniin sotateknologiaan.
Laajoihin tutkimuksiin ja arkistokuva-aineistoon perustuva teos kuvaa historian tärkeimmät panssarivaunutaistelut ja
dokumentoi panssaroidun sotakaluston roolin kaikissa tärkeissä sotaoperaatioissa aina vuonna 1916 käydystä Sommen taistelusta saakka.
Kirja sisältää yli 120 yksityiskohtaista taistelukarttaa, joista selviävät mm. panssarivaunujen asemat ja eteneminen. Teos
antaa myös selkeät graafiset esitykset panssarivaunujen aseistuksen kantamista sekä taistelumanöövereistä.

MINERVA
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ISBN/EAN 978-952-492-737-6 • Luokka 90.3
Käännös Kirsti Peitsara
Kansi Andrew Easton
225 x 295 mm • Sidottu, nelivärinen • 224 s.
Ovh 34,90 • Ilmestyy 4/2013
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ATSO HAAPANEN
Atso Haapanen

ASEVELISURMAT

Asevelisurmat

RINTAMALLA MURHISTA JA TAPOISTA
VUOSINA 1939–1944 TUOMITUT

Rintamalla murhista ja tapoista
vuosina 1939–1944 tuomitut
Kenttäoikeuksien pöytäkirjoihin perustuva teos sisältää kaikki asiakirjoista löytyvät tapaukset, joissa on käsitelty rintamapalveluksessa tapahtuneita tahallisia tai tahattomia omien surmaamisia.
Yhteensä sotien ja välirauhan aikana surmattiin 407 tapauksessa yksi tai useampi henkilö
tahallaan tai vahingossa. Muutamassa tapauksessa uhri oli siviili. Kaikkiaan uhrimäärä nousee noin 500:aan. Koskapa uhrien lisäksi joukoista poistui myös vankilaan lähetetty tuomittu, väheni sotilaiden määrä noin tuhannella. Lisäksi useita sotilaita haavoittui tapon yrityksissä, joten myös he ja näistä teoista tuomitut olivat poissa maamme puolustuksesta.

Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-710-9
Luokka 92.73
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu
n. 300 s. • Ovh 31,90 • Ilmestyy 4/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-755-0
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Minerva

Kurileiri
Sotavankileiri 24 ja muut neuvostosotavankien
erityisleirit jatkosodan aikana
Suomessa toimi jatkosodan aikana kolme erityissotavankileiriä. Kurileiri, virallisesti Sotavankileiri nro 24, perustettiin heinäkuussa 1942 Kerimäen Riitasensuolle. Seuraavana vuonna
leiri muutti Vaasa-Mustasaaren maisemiin, missä se toimi vuoteen 1944 saakka.
Sotavankileireillä sekä kansainvälisten sotavankisopimusten noudattaminen että vankien
inhimillinen kohtelu olivat jatkuva haaste, josta ei aina selviydytty kunnialla. Monet vartijat
eivät halunneet puhua kokemuksistaan, samoin vaikenivat neuvostosotavangit. Uusi vuosituhat on tuonut päivänvaloon vaiettuja, osin yllättäviä sotavankeuteen liittyviä tietoja. Arvo Myllymäen vuosikausien tutkimustyöhön perustuva teos antaa valaisevan kokonaiskuvan
kurileiristä ja sen edeltäjistä.
Arvo Myllymäki ȋǤ ͕͙͘͝Ȍ    Ǧ
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ISBN /EAN 978-952-492-713-0
Luokka 92.73
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, 16-sivuinen kuvaliite
n. 300 s. • Ovh 31,90 • Ilmestyy 3/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-756-7
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HANS-JOACHIM LANG
Hans-Joachim Lang

Parakki 10

3$5$..,

Naiset Auschwitzin koe-eläiminä

Naiset Auschwitzin koe-eläiminä

Parakki numero kymmenen oli yksi Auschwitzin keskitysleirin kammottavimmista paikoista. Siellä natsilääkärit tekivät julmia ihmiskokeita. Lääketieteen nimissä harjoitettiin kidutusta, jonka uhrit joutuivat kokemaan mielikuvituksemme ylittävää nöyryytystä, tuskaa ja
kauhua.
Parakki 10 sijaitsi miesten leirissä, mutta sen asukkaat olivat naisia, jotka oli koottu sinne palvelemaan ”eliittivankeja” prostituoituina. Näitä naisia leirin lääkärit käyttivät koekaniineina toinen toistaan barbaarisemmissa testeissä, mm. erilaisten sterilointimenetelmien
kokeilussa.
Kauhujen laboratoriossa pahoinpideltiin vuosien 1943–1945 välisenä aikana noin 800
naista. Hengissä selvinneiden naisten kertomusten perusteella Lang on koonnut järkyttävän
kuvauksen leirin kauhuista ja naisten elämästä Parakki 10:ssä. Hän kertoo myös, keitä olivat
nämä kuoleman lääkärit, joille ihmiselämällä ei ollut merkitystä.

Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-711-6 • Luokka 90.3
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 • Sidottu, 8-sivuinen kuvaliite
220 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 3/2013

ANTON RIPPON

Hitlerin olympialaiset

HITLERIN
OLYMPIALAISET
Berliini 1936
A NTO N R I P P O N
Minerva

Berliinissä vuonna 1936 järjestetyt olympialaiset olivat komea propagandavoitto natsi-Saksalle. Antisemitismi ja Saksan laajentumissuunnitelmat pidettiin visusti piilossa natsien hyödyntäessä olympia-aatetta ja häikäistessä yleisöä ja kansainvälisiä urheilureporttereita kisajärjestelyillään. Tuhannet ulkomaalaiset kisavieraat palasivat kotiinsa vaikuttuneina, tietämättä
että vain pienen matkan päässä upeasta stadionista ”valtion viholliset” viruivat keskitysleireillä.
Natsit valjastivat kaikki voimansa lavastaakseen kaikkien aikojen kisat. Hitler oli innokkaasti mukana suunnittelemassa tapahtumaa, jonka ainoa tarkoitus oli herättää kunnioitusta ja ihailua natsi-Saksaa kohtaan. Kisojen poliittinen dramatiikka oli yhtä intensiivistä kuin
urheilijoiden mittelö olympia-areenalla. Nämä tarinan kaksi puolta kalahtivat yhteen, kun
afroamerikkalainen Jessie Owens voitti neljä kultaa arjalaisuuden ylistykseksi suunnitelluissa kisoissa.

Anton RipponǡǦ
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ISBN/EAN 978-952-492-712-3 • Luokka 94.13
Suomennos Juha Peltonen
Kansi Jon Wilkinson
148 x 210 • Sidottu, läpikuvitettu
n. 300 s. • Ovh 32,90
Ilmestyy 4/2013
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SAILA ROUTIO

Puutarha laatikoissa
Viljelylaatikot, ruukut, kasvihuoneet, kohopenkit
Mitä kaikkea voi kasvattaa viljelylaatikossa? Mitä sen alle laitetaan ja kuinka laatikkopuutarha perustetaan? Entä uudet pienoiskasvihuoneet, miten niitä käytetään?
Kirja selvittää minkälaisia kasveja astioissa voidaan viljellä
ja miten. Kasvualustakin voi olla mullan sijasta vaikkapa muovia.
Tila ei enää rajoita puutarhan omistamista, sillä pystysuoralle seinäpinnallekin voi perustaa viljelmän. Ruukkujen,
amppeleiden ja laatikoiden lisäksi käydään läpi kohopenkit sekä monenkokoiset kasvihuoneet. Kasvivalinnoissa on otettu
pohjoinenkin viljelijä huomioon.
Tietopitoisten lukujen lomaan on koottu astiaviljelijöiden
innostavia haastatteluja: on tomaatinkasvattaja, jonka puutarha on parvekkeella, viiden neliömetrin perunanviljelijä sekä kasvihuonetarhuri, joka rakensi ansariinsa lämpölavan vanhoista ikkunoista. He kertovat, kuinka astiat on rakennettu
sekä miten viljely käytännössä toimii.

s a i l a ro u t i o

SXXWDUKDODDWLNRLVVD
viljelylaatikot ruukut kasvihuoneet kohopenkit

mine rva

Saila RoutioǦǡ Ǧ
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ISBN/EAN 978-952-492-725-3
Luokka 67.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, 4-värinen
n. 160 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 2/2013
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TOMMY TØNSBERG – KENNETH INGE BRETSEN

Hehkuvat sipulikukat

Tommy Tønsberg ja Kenneth Ingebretsen

250 kauneinta lajia

Kirjassa esitellään 250 erilaista, tuttua tai hieman erikoisempaa lajia tai lajiketta ja selkeät ohjeet niiden kasvattamiseen. Suurin osa on yleisiä, helposti kasvatettavia lajeja, mutta kasvatusohjeita löytyy myös erikoisempiin sipulikasveihin, joita voi kasvattaa esimerkiksi siemenistä.
Sipuli- ja mukulakasveja voi kasvattaa sekä keväällä ja kesällä että syksyllä. Useat kirjassa esitellyt lajit pärjäävät jopa kaukana pohjoisessa tai tunturiseudulla. Jotkut
sipuli- ja mukulakasvilajit ovat kotoisin trooppisilta alueilta, ja siksi ne eivät menesty Suomessa talven yli. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei niistä voisi iloita puutarhassa
kesäisin. Nämä lajit tarvitsevat talvisäilytyksen sisätiloissa kylmimmän kauden ajaksi.
Kirjasta löytyy neuvoja myös näiden lajien kasvattamiseen.

Hehkuvat sipulikukat
250 kauneinta lajia
Minerva

Tommy Tønsberg
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ING ER PALMSTIERNA

Oikeiden puiden ja pensaiden valinta pihaan on taitolaji. Puut ja pensaat muodostavat puutarhan rungon, joten niiden ulkonäkö, koko ja sijainti kannattaa miettiä
tarkkaan. Kasvupaikan maaperä ja olosuhteet on tietysti myös otettava huomioon.
Tämä kirja helpottaa oikeiden lajien valintaa esittelemällä pohjoismaisille pihoille sopivat puut ja pensaat ryhmittäin niiden ominaisuuksien ja kasvupaikkavaatimusten mukaan.
Haluatko reheväkasvuisia lajeja näkösuojaksi, nopeasti kasvavia puita luomaan
varjoa, komeasti kukkivan yksilön kevään tai kesän iloksi, väriloistoa syksyyn vai ympärivuotista vihreyttä? Tämän kirjan avulla löydät helposti omalle pihallesi parhaiten
sopivat puut ja pensaat sekä selkeät ohjeet niiden istutukseen ja hoitoon.

Inger PalmstiernaǡǦ

9 789524 927413

Ǥ
¡Ǧ¡Ǥ

ISBN/EAN 978-952-492-740-6
Luokka 67.3
Suomennos Kirsi Tuominen
Kansi Sissel Blekastad
210 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
190 s. • Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2013

Pihan
puut ja
pensaat

Pihan puut ja pensaat
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Inger Palmstierna
MINERVA
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ISBN/EAN 978-952-492-741-3
Luokka 67.3
Suomennos Kirsi Tuominen
Kansi Heidi Sundsröm
190 x 225 mm • Sidottu, nelivärinen
208 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 2/2013

harrastekirjat

MARY WEBB

Pieni suuri
kirjontakirja

Pieni suuri kirjontakirja
400+ kirjontapistoa
Pieni suuri kirjontakirja sisältää yli 400 kirjontapistoa, niin monikäyttöisiä peruspistoja kuin haastavampia koristepistoja. Jokainen pisto on esitelty selkein värikuvin ja vaikeimmat lisäksi vaihekuvin. Kirjassa myös neuvotaan tärkeimmät kirjontatekniikat.
Pistot on ryhmitelty kirjassa selkeyden ja käytettävyyden mukaan eri lukuihin.
Näin löydät helposti käyttötarkoitukseesi sopivan piston. Kirja alkaa materiaalien,
tarvittavien välineiden ja perustekniikoiden esittelyllä.
Pieni suuri kirjontakirja sisältää kaiken tarvittavan niin aloittelijalle kuin kokeneelle kirjojalle. Näyttävienkin pistojen kirjominen on tarkkojen värikuvien avulla helppoa.
Mary Webb    ¡Ú ǡ  
  Ú¡Ǥ ¡   ǡ   Ǧ

9 789524 927000

ǡ¡¡¡¡ÚǤ ¡
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EDIE ECKMAN
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Mary Webb

400+ kirjontapistoa
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ISBN/EAN 978-952-492-700-0
Luokka 65
Suomennos Tuulia Salmela ja Heli Suhonen
Kansi e-Digital Design
138 x 164 mm • Nidottu, nelivärinen
352 s. • Ovh 26,90 • Ilmestyy 2/2013

VÄRIKÄSTÄ KORISTEREUNUSMALLIA KAAVIOINEEN &

Virkkaa
ja
viimeistele

150 koristereunusta ja -kulmaa

ohjeet täydellisesti sopivien kulmien virkkaukseen

Edie Eckman

Virkkaa ja viimeistele

Kaunis reunus viimeistelee minkä tahansa käsityön täydellisesti. Olipa kyseessä neulehuivi, virkattu peite tai vaikkapa kaupasta ostettu pusero, saat
kaikkeen uutta persoonallista ilmettä virkkaamalla tyyliisi sopivan koriste150 koristereunusta ja -kulmaa
reunuksen.
MINERVA
Kirja sisältää yksityiskohtaiset ohjeet, selkeät kaaviot ja inspiroivat värikuvat 150 koristereunusmallista. Lisäksi se opettaa, miten teet täydelliset koristereunuksen kulmakäännökset.
Värikäs, leikkisä, tyylikäs, pitsimäinen, näyttävä, suloinen – virkattu koristereunus voi olla kaikkea tätä ja paljon muuta. Leikittelemällä erilaisilla langoilla, väreillä ja muodoilla luot juuri haluamasi tyylin. Kirjan laaja mallikirjo tarjoaa rajattomia soveltamismahdollisuuksia.
Edie Eckman¡ÚǦǦ
Ǥ ¡¡ÚǤǦ

9 789524 927291
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ISBN/EAN 978-952-492-729-1
Luokka 65
Suomennos Tuulia Salmela
Kansi Alethea Morrison
215 x 150 mm • Nidottu
316 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 3/2013
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Harrastekirjat

PÖRRÖ SAHLBERG

Valloittavat korut
askartelumassasta

Ensimmäinen suomalainen perusopas askartelumassojen käytöstä korumateriaalina.
Kirjassa on ohjeet 32 toinen toistaan viehättävämpään koruun. Kun tekniikka tulee tutuksi, voi jokainen kehitellä omia
mallejaan. Vain mielikuvitus on rajana.
Kotiuunissa kovetettava askartelumassa on helppokäyttöisyydessään, työstettävyydessään ja keveydessään mainio materiaali yksilöllisten korujen valmistukseen. Massan käyttö on
helppo oppia ja materiaali antaa mahdollisuuden sävyttää korut juuri omiin vaatteisiin ja mieltymyksiin sopiviksi. Lisäksi sekä askartelumassaa että työvälineitä on helposti saatavilla.
Kirjan värioppi-osio esittelee perusniksit, joiden avulla
ihan jokainen onnistuu luomaan omiin koruihinsa yhteensopivan väripaletin.

Pörrö Sahlberg¡¡¡ǡ
¡͖͔ǡǦ

9 789524 927277

ÚǤ
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ISBN/EAN 978-952-492-727-7
Luokka 65
Kansi Taru Moilanen
180 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2013
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harrastekirjat

KRISTIINA LEINONEN-SAHLGREN

Huonekaluverhoilijan käsikirja
Vanhoja, hyvärunkoisia tuoleja ja sohvia ei todellakaan kannata hylätä kaatopaikoille, kun
niistä voi verhoilemalla saada juuri mieleisiään.
Tämä kattava opas antaa ohjeet kankaiden valintaan, kaavoittamiseen ja leikkaamiseen
sekä huonekalun päällystämiseen. Selkeät kuvat opastavat pienimmissäkin työvaiheissa, kuten nyörien, nauhojen, nappien tai koristenaulojen kiinnityksessä. Mukana ovat myös verhoilussa käytettävät ompeleet ja solmut.
Saat perustietoa, työohjeita ja mallitöitä niin perinteisten kuin nykyaikaistenkin huonekalujen verhoiluun alusta loppuun. Kirja tarjoaa myös paljon hyödyllisiä niksejä ja hyviä
kierrätysideoita. Kirjassa on lyhyt verhoilun historia sekä sanasto keskeisimmistä verhoiluun
ja tyylisuuntiin liittyvistä termeistä.
Kirja sopii niin harrastelijalle ja alan opiskelijalle kuin ammattilaisenkin käteen.

Kristiina Leinonen-Sahlgren

HUONEKALUVERHOILIJAN
KÄSIKIRJA

MINERVA

 Kristiina Leinonen-Sahlgren 

•
•
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 ¡¡¡ Ǥ ¡ Ú  Ǧ

9 789524 927260
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MARKKU SIUKONEN JA VESA TIKANDER

ISBN/EAN 978-952-492-726-0
Luokka 65
Kansi Sami Saarela /
Taittopalvelu Yliveto Oy
180 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 200 s. • Ovh 34,90
Ilmestyy 3/2013

85+(,/81
9826,.,5-$


Urheilun vuosikirja 2013
Urheilun vuosikirja 2012 esittelee Suomen ja kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin,
kuvin, tuloksin ja tilastoin 1.1.2012–1.1.2013 päivästä päivään.
Vuoden päätapahtumat olivat Lontoon olympiakisat ja paralympialaiset 2012. Mukana myös mm. alppihiihdon, freestylen, lumilautailun, pohjoismaisten hiihtolajien sekä pikaja taitoluistelun arvokilpailut, jääkiekon ja salibandyn MM-turnaukset, miesten jalkapallon
EM-kisat, yleisurheilun EM-kilpailut, suunnistuksen MM-rastit, golfin, keilailun ja tenniksen arvoturnaukset sekä formula- ja rallikausi 2012.
Kirjasta löytyvät maailman ja Suomen parhaat urheilijat 2012 sekä tulokset, taulukot ja
tilastot yli 80 urheilumuodosta.
Urheilun vuosikirja on ilmestynyt jo vuodesta 1979 lähtien, nyt vuorossa on teossarjan
34. osa.

0LQHUYD

0$5..86,8.21(1

Markku SiukonenǤ ¡Ǧ
͔͜ǡǤ͙͘͘

9 789524 927352
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ISBN/EAN 978-952-492-735-2
ISSN 0358-9536 • Luokka 79.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 200 mm
Sidottu, kuvitettu, osin nelivärinen
n. 350 s. • Ovh 34,90 • Ilmestyy 3/2013
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AULI IRJALA

Matkapurjehtijan opas
Auli Irjala

0$7.$385-(+7,-$1
23$6

Kattava suomenkielinen käsikirja matkaveneilystä ja veneessä elämisestä. Teos on suunnattu
niin kotivesillä purjehtiville kuin maailman merille aikoville ja irtiotosta haaveileville.
Kirja antaa vinkkejä hyvän matkaveneen ominaisuuksista, reittien suunnittelusta, lasten
kanssa purjehtimisesta ja muonituksesta. Se opastaa varautumaan myrskyyn ja hankkimaan
veneeseen kullekin matkalle tarpeelliset varusteet. Kirjaan haastateltujen matkapurjehtijoiden tarinat syventävät oppaan tietoantia.
Maailmaa kiertäneenä purjehtijana Auli Irjala antaa realistisen kuvan matkaveneilijän
elämäntavasta.

minerva

ǡ Auli Irjala¡ǡǦ
Ǥ¡¡
¡ÚǦ

9 789524 927383
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ISBN/EAN 978-952-492-738-3
Luokka 69.63
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
180 x 240 mm • Sidottu, nelivärinen
220 s. • Ovh 32,90
Ilmestyy 3/2013

MATTI RÄMÖ
Matti Rämö
Matti Räm

ö

Polkupyörällä
rällä
Jäämerelle
Polkupyö sa
Islanntieisllä
Tupasvillaa, poroja
Tuulen
i
tien poikk
laavakent

ja tuntemattomia
sotilaita

Polkupyörällä Islannissa
Tuulen tiellä laavakenttien poikki
Matti Rämö polkee viidennessä matkakirjassaan Islannin ympäri. Kuukauden ja 2 500 kilometrin hyinen kesävaellus kulkee hämmentävän ihmeellisissä maisemissa.
Matka vie rosoisten laavakenttien poikki tulivuori Heklan kupeeseen. Pikkupurkaus jäätikön alla on nostattanut tulvan ja huuhtonut Ykköstien sillan mereen. Kiertotie suuntaa
ensin tuhka-aavikolle, sitten vuoristolaaksoihin, joissa pitää kahlata pyörän kanssa kylmien
virtojen poikki. Vierailu Vatnajökull-jäätikön kielekkeellä nostattaa arktista vimmaa, jota
jäätikkötuulet jäähdyttävät. Mannerlaattojen repeämissaumassa tuoksahtelee rikki. Vesiputoukset kuohuvat, ja äänekkäät linnut seurailevat matkaa. Rannikolla Rämö bongailee valaita. Länsivuonojen jylhä kauneus herkistää mielen. Ehkä pyörä on sittenkin se oikea kulkuväline Islannin ihmeiden tutkailuun.

minerva

Matti RämöǦǣǤ ¡Ǧ


9 789524 927338
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ISBN/EAN 978-952-492-733-8
Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 280 s. • Ovh 27,90 • Ilmestyy 1/2013
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-757-4
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Lasten ja nuorten kirjat

VIRVA LATOSTENMAA – PAULI RYTISALO
– ULLA THYNELL

Mennään onkimaan!

MENNÄÄN ONKIMAAN!
Lapsen oma
kalakirja

Lapsen oma kalakirja

M I N E RVA

Mutkaton ja innostava kirja kesäonkimisesta lapsille ja heidän vanhemmille kalakavereilleen.
Onkiminen tarjoaa unohtumattomia yhteisiä elämyksiä lapsille ja aikuisille perinteisen suomalaisen harrastuksen parissa.
Pauli-ukki huomaa aamulla, että ilma on mitä otollisin onkimiselle. Hän haasVirva Latostenmaa –
taa lastenlapset mukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä asianmukaiset varusteet. SitPauli Rytisalo – Ulla Thynell
ten onkimaan ja kyllähän kala nappaa. Joskus on yllätys, mitä onkeen tarttuu. Kirjan
avulla saalis on kuitenkin helppo tunnistaa.
Tämä lapsille kirjoitettu kirja antaa hyviä vinkkejä onkimiseen ja kertoo myös miten koukkuun tarttuneet kalat käsitellään. Mukana on lisäksi muutamia lapsille helppoja ruokaohjeita kalasaaliin valmistamiseksi.
Pauli-ukin hauskat kalajutut elävöittävät kirjaa.
Virva Latostenmaa¡¡Ú
¡ǡ¡ Ǧ
¡¡Ǥ

9 789524 927284

Pauli Rytisalo  ¡¡  ¡ Ǧ
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ISBN/EAN 978-952-492-728-4 • Luokka L67.62
Kuvitus Ulla Thynell
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 200 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 60 s. • Ovh 15,90 • Ilmestyy 4/2013

¡Ǥ¡¡¡¡
Ú
¡¡¡Ú¡Ǥ
Ulla Thynell  ͖͝Ǧ ¡  ǦǤ
 Ǧ
ǡ¡¡ƤƤǤ

WILLIAM BEE – CECILIA JOHANSSON

Kaivajakoira
Hauska ja hellyttävä tarina hyvin energisestä ja päättäväisestä koirasta. Kaivajakoira
rakastaa kaivamista ja aivan erityisesti maahan kätkettyjen luiden esiin kaivamista.
Mutta joskus luut ovat hautautuneet todella syvälle, varsinkin maailman suurimmat
luut. Lapiosta ei ole mitään apua. Kaivajakoira tarvitsee kaivinkoneen. Ei auta sekään, hän tarvitsee vielä suuremman ja vieläkin suuremman kaivinkoneen.
Tarinan edetessä kaivinkoneet kasvavat ja kuopat syvenevät, kunnes lopulta kirjan sivut eivät enää riitä. Niinpä pientä lukijaa odottaakin kirjan lopussa iso yllätys.
Alle kouluikäisille tarkoitettu riemastuttava kuvakirja, jota on hauska lukea lapselle ääneen yhä uudelleen ja uudelleen.
Ikäsuositus 1–7-vuotiaille
William Bee   ǡ     Ǧ
Ǥ

9 789524 927451

Cecilia Johansson   ǡ    Ƥ
Ǥ
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ISBN/EAN 978-952-492-745-1 • Luokka L85.2
Kansi Cecilia Johansson
250 x 250 mm
Suomennos Birgit Huttunen
Sidottu • 32 s. • Ovh 15,90
Ilmestyy 6/2013

9 789524 927161

Pokkarit

9 789524 927307
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M I N E R V A

CHIL RAJCHMAN

PETER JAMES

Treblinkan viimeinen juutalainen Kuolema katsoo kohti
• ISBN/EAN 978-952-492-730-7 • Luokka T99.139
Suomennos Marita Vihervuori • Kansi Leena Kilpi
110 x 178 mm • Nidottu • n. 160 s. • Ovh 11,00 • Ilmestyy 2/2013
•

MARKKU HATTULA

ISBN/EAN 978-952-492-716-1 • Luokka T84.2
Suomennos Leena Mäntylä • Kansi Jarkko Nikkanen
110 x 178 mm • Nidottu • 497 s. • Ovh 11,00 • Ilmestyy 3/2013

JUHA VELI JOKINEN

Eturintaman iskujoukko Se on siinä!
• ISBN/EAN 978-952-492-715-4 • Luokka T84.2
Kansi Jarkko Nikkanen • 110 x 178 mm • Nidottu
• n. 250 s. • Ovh 11,00 • Ilmestyy 4/2013

•
•
•

Antero Mertarannan parhaat

ISBN/EAN 978-952-492-732-1 • Luokka T10.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy • 110 x 178 mm
n. 140 s. • Ovh 11,00 • Ilmestyy 3/2013

0DUNNX+DWWXOD

(WXULQWDPDQ
LVNXMRXNNR
Kansi tulossa
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9 789524 927321
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Tommy Hellsten: Ihmisenpyörä: unia ja havahtumisia
ISBN/EAN 9789524927604

Markku Ojanen: Onnellisuuden esteet
ISBN/EAN 9789524927529

Tommy Hellsten: Kolmas mahdollisuus
ISBN/EAN 9789524927611

Carlo M. Cipolla: Inhimillisen typeryyden peruslait – Lyhyt
oppimäärä ISBN/EAN 9789524927482

Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 9789524927628

Juha Veli Jokinen: Se on siinä! Antero Mertarannan parhaat
ISBN/EAN 9789524927598

Anu Juvonen: Lähiöoksennus
ISBN/EAN 9789524927499

Heikki Saari: Eero Heinäluoma – Tasavallan vahva mies
ISBN/EAN 9789524927581

Matti Rämö: Polkupyörällä Islannissa – Tuulen tiellä laavakenttien poikki ISBN/EAN 9789524927574

Sirpa Polo: Narsistin uhrista selviytyjäksi
ISBN/EAN 9789524927543

Matti Paloheimo: Liian nuori vanhaksi? – 52 tapaa sopeutua ja
panna kampoihin ISBN/EAN 9789524927536

Arvo Myllymäki: Kurileiri – Sotavankileiri 24 ja muut neuvostosotavankien erityisleirit jatkosodan aikana
ISBN/EAN 9789524927567

Hanna Rouhe, Terhi Saisio, Riikka Toivanen, Maiju Tokola:
Kun synnytys pelottaa ISBN/EAN 9789524927512

Atso Haapanen: Asevelisurmat – Rintamalla murhista ja tapoista
vuosina 1939–1944 tuomitut ISBN/EAN 9789524927550

Ilkka Koivisto: Ovela lintubongari ja muita tarinoita
ISBN/EAN 9789524927635

S A AT AV I L L A

MYÖ S M M .

Rauli Mäkelä: Reuma ja niveltulehdukset
ISBN/EAN 9789524924344

Eeva Vuorenpää: Kotkansilmän uusi loisto : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924313

Emily Herbert: Michael Jackson : popin kuningas 1958–2009
ISBN/EAN 9789524924368

Eeva Vuorenpää: Arvet – Romaani sotavuodesta 1941
ISBN/EAN 9789524925549

Esko Valtaoja & Juha Pihkala: Tiedän uskovani, uskon tietäväni
ISBN/EAN 9789524924375

Max Manner:
13. huone ISBN/EAN 9789524925518

Ilkka Koivisto: Elämänmittainen luontoretki : mitä eläimet ja
luonto ovat minulle opettaneet ISBN/EAN 9789524924382

Max Manner:
Revanssi ISBN/EAN 9789524926256

Ilkka Koivisto: Eläinten kielellä – Tulkintoja luonnonystävän
iloksi ISBN/EAN 9789524925525

Max Manner: Demi Sec – komisario Anna Mäen tutkimuksia
ISBN/EAN 9789524926263

Eeva Vuorenpää: Kotkansilmä : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924290

Max Manner: 72 h
ISBN/EAN 9789524925662

Eeva Vuorenpää: Kotkansilmän perintö : kartanoromaani
ISBN/EAN 9789524924306

Tapani Heinonen: Reunalla
ISBN/EAN 9789524926898
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Visa Kuusikallio ja Katri Kuusikallio
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MELISSA MORGAN-OAKES

Pipo on pääasia
Niina Hakkarainen • Suvi Heikkilä • Hanna-Kaisa Hämäläinen • Kristel Nyberg
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Onerva Lääperi
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Vir pi Hämeen-Anttila
Riitta Kukkasniemi
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Anna Zagoras-Uotinen

Ulla Kauhanen

Tytti Issakainen
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100 parasta menovinkkiä pääkaupunkiseudulla
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YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE
M INERVA K USTANNUS

TOMITTAA TILAUS -

KIRJOJA YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN
ERILAISIIN TARPEISIIN MM .:

• juhlakirjat
• vuosikirjat
• historiikit
• lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat
• projektikirjat
Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:
Pirjo Jukarainen – Sirkku Terävä (toim.)
Tasa-arvoinen turvallisuus?
Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa
maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa
Tärkeä puheenvuoro ajankohtaisesta aiheesta
Petri Saharinen ja Pekka Böök
Böök
Shakkia ja kulttuuria
Shakin suurmestarin Eero E. Böökin elämäkerta
Perttu Peitsara ja Mikko Strang (toim.)
Kerimäen Makkosia 1600-luvulta näihin päiviin
Henrik Antinpoika Makkosen juuret ja suku
Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry:n sukukirja

Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi
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