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Tunne vai järki?
Tunne vai järki? kysyy professori Markku Ojanen uuden kirjansa otsikossa. Kun valmistelimme Minervassa kevään 2014 kustannusohjelmaa, tämän kirjan teemat herättivät
erityisen vilkasta keskustelua. Vaikka työpaikoilla pyritään keskustelemaan asioista yleensä ”järkevästi”, tuovat juuri tunteet keskusteluun yllättäviä näkökulmia ja ovat vahvasti
läsnä vaikkapa kustannuspäätöksiä tehtäessä.
Tunne ja järki ohjaavat myös kirjavalintojamme. Luontainen uteliaisuutemme saa
meidät etsimään kirjoista tietoa, mutta niistä haetaan myös elämyksiä ja vastauksia oman
elämän polttaviin kysymyksiin. Ajatus tunteesta ja järjestä liittyy luontevimmin elämäntaitokirjallisuuteen, mutta elämäntaitoja opitaan yhtä lailla kaunokirjallisuudesta.
Kevään kustannusohjelmassa jatkamme Minervan kaunokirjallisuuden vahvistamista. Lukijoittemme iloksi olemme löytäneet laadukkaita kansainvälisiä romaaneja. Beatrice ja Vergilius on Piin elämän tekijän, Yann Martelin, uutuusteos. Silvia Avallonen Teräs
on kriitikkojen ylistämä, palkittu romaani. Kotimaisessa kaunokirjallisuudessa Anna
Miskon Armovuosi aloittaa historiallisen romaanitrilogian.
Dekkarit ja trillerit pitävät edelleen hyvin pintansa. Vanhoista tekijöistä Peter James
jatkaa teoksella Kuolema kulkee kulisseissa. Uusia kirjailijoitamme ovat kansainvälisesti
menestyneet dekkaristit Adam Brooks ja Thomas Erikson sekä trilleristi Harlan Coben.
Elämäntaitokirjat ovat jälleen vahvasti esillä, kun alan tunnetut nimet Tommy Hellsten, Tom Lundberg, Pekka Hämäläinen ja Markku Ojanen julkaisevat uutuuskirjansa.
Henkilökuvat ja elämänkerrat keskittyvät eläviin legendoihin. Roman Polanski, Diego Maradona, Tiger Woods sekä rockin suuruudet Ian Gillan ja Procol Harum ovat kaikki oman alansa huippuja. Kevään erikoistapaus on Anders Breivikin asianajajan, Geir
Lippstadin, muistelmateos, jossa hän kysyy, voiko pahaa puolustaa.
Kevään kirjasato ilahduttaa myös viherpeukaloita. Kirsi Tuomisen Syötävän kaunis
piha opastaa, miten suunnitellaan nykyaikainen hyötypuutarha. Puutarhan hyönteisistä
kertovat teokset Puutarhan ystävät ja viholliset sekä Hyönteishotelli, jossa opetetaan rakentamaan pesäpaikkoja puutarhan hyödyllisille hyönteisille.
Mutta mikä onkaan Markku Ojasen vastaus kysymykseen tunteesta ja järjestä? Ojanen vastaa, että oikeaa vastausta ei ole. Hyvään elämään tarvitaan molempia, tunteiden
ja järjen tasapainoa.
elämyksellisiä lukuhetkiä toivottaen
Pekka Saarainen
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Kaunokirjallisuus

ANNA MISKO

Armovuosi

Anna Misko

ARMOVUOSI
Minerva

Historiallisen romaanitrilogian ensimmäinen osa kuvaa
1700-luvulla vakiintunutta käytäntöä, jolla papin lesken elämä pyrittiin turvaamaan. Kirkkolaki suositteli, että papin viran täytössä etusijalle asetetaan hakija, joka lupaa avioitua
edeltäjänsä lesken tai tyttären kanssa.
On huhtikuu vuonna 1793, kun Karhinpään kappalainen
Anders Gottleben yllättäen kuolee ja Ingrid-rouva jää kolmen
tyttärensä ja opiskelijapoikansa kanssa vaille elättäjää. Turun
tuomiokapitulin myöntämä armovuosi suo hänelle tilapäisen
turvan, mutta muuttuu koettelemukseksi, kun virasta kiinnostuneita kirkonmiehiä alkaa käydä arvioimassa pappilaa, leskeä
ja hänen naimaikäisiä tyttäriään.
Vuosi on täynnä dramatiikkaa ja voimakkaita tunteita. Pettymykset rakkaudessa, leimahtava mustasukkaisuus ja sisarkateus repivät äidin ja sisarusten välejä.
Perheen ainoa poika, lahjakas Julius opiskelee Turussa jumaluusoppia. Hänen valmistumistaan odotetaan hartaasti, että hän voisi pelastaa kotiväkensä häädöltä.
Kustaa III:n murhan jälkeen Suomessa eletään poliittisesti epävakaata aikaa, jonka vaikutukset tuntuvat myös syrjäisessä pappilassa. Maaseudun rauhassakin on syytä harkita tarkoin sanansa.
Anna Misko rakentaa vakuuttavaa ajankuvaa ja kirjoittaa
vetävästi, kieli on omintakeista ja nautittavaa, kerronta viisasta
ja hauskaa. Armovuosi on lukukokemus.
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ISBN/EAN 978-952-492-842-7
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 1/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-883-0
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YANN MARTEL

Beatrice ja Vergilius

Kiehtovan monikerroksinen ja allegorinen teos Piin elämän
kirjoittajalta.
Henry on maailmanmenestykseen yltänyt kirjailija, joka
haluaa kirjoittaa holokaustista aivan uudenlaisen kirjan. Viiden vuoden kirjoitusurakan jälkeen kustantaja kuitenkin hylkää teoksen rakenteeltaan täysin mahdottomana. Henry päättää jättää kirjoittamisen ja muuttaa pois kotimaastaan.
Eräänä päivänä Henry saa arvoituksellisen kirjeen paikalliselta ihailijalta. Tämä osoittautuu Henry-nimiseksi eläintentäyttäjäksi. Tämä tarvitsee apua saattaakseen valmiiksi näytelmän, jota on kirjoittanut lähes koko ikänsä. Sekin kertoo
kansanmurhasta. Pääosaa esittävät Beatrice-aasi ja apina nimeltä Vergilius.
Kirjallisen yhteistyön edetessä eläintentäyttäjästä alkaa vähitellen paljastua yhä arveluttavampia piirteitä.
Martel asettaa lukijan pohdittavaksi suuria kysymyksiä elämästä ja taiteesta, totuudesta ja petoksesta, vastuusta ja osallisuudesta. Läpi romaanin kulkee kysymys, jonka Vergilius
kysyy Beatricelta: sitten kun tämä kaikki on ohi, miten pystymme koskaan kertomaan, mitä meille tapahtui?
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ISBN /EAN 978-952-492-866-3
Luokka 84.2
Suomennos Torsti Lehtinen
Kansi Milja Salonen
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2014
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SILVIA AVALLONE

Teräs

Italialaisen Silvia Avallonen esikoisromaanista tuli sensaatio heti sen
ilmestyttyä vuonna 2010.
Romaanin tapahtumapaikka, toscanalainen rannikkokaupunki
Piombino, on kaukana postikorttien aurinkoisesta idyllistä. Se on
kuihtuvan terästehtaan ympärillä kohoavien vuokrakasarmien maailma. Horisontissa siintää Elban lomasaari, kuin lupauksena paremmasta elämästä.
Tarinan keskiössä ovat 13-vuotiaat sydänystävät Anna ja Francesca. He kasvavat naisiksi ankeassa ympäristössä, jota kansoittavat
syrjäytyneet perheet, huumekaupan pikkutekijät, osa-aikavarkaat,
terästyöläiset, tyhjäntoimittajat ja paosta haaveilevat nuoret. Tyttöjen voimana on kuitenkin lannistumattomuus ja sammumaton elämänjano.
Naapuruston miehet seuraavat himokkaasti kahta kaunista ja estotonta varhaisteinityttöä. Annan ja Francescan ystävyyeen mustasukkaisuus ja väärin ymmärretyt tunteet iskevät särön. Suhde uhkaa
katketa kokonaan, kun Anna pääsee jatkamaan opintojaan lyseossa.
Romaani käsittelee mestarillisesti nuorison näköalattomuutta
kuolevilla tehdaspaikkakunnilla ja arvojen menetystä yhteiskunnassa, jossa ei uskota enää muuhun kuin rahaan ja seksiin.
Vahva tarina, koskettavat henkilöhahmot ja Silvia Avallonen
kaunis, sensuelli kieli tekevät Teräksestä unohtumattoman lukuelämyksen.
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ISBN/EAN 978-952-492-844-1
Luokka 84.2
Suomennos Taru Nyström
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ovh 31,90
Ilmestyy 2/2014
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HARLAN COBEN

Lupaa ja vaikene

”Istuin kirkon takimmaisella penkkirivillä ja katselin, kuinka ainoa nainen, jota voisin koskaan rakastaa, meni naimisiin toisen
miehen kanssa.”
Harlan Coben on kriitikoiden mukaan kirjoittanut nyt parhaan teoksensa. Lupaa ja vaikene on vangitseva trilleri intohimosta, kadotetusta rakkaudesta, salaisuuksista ja valheista.
Kun Jake Fisher tapaa Natalien, hänelle on alusta asti selvää, että tämän naisen kanssa hän haluaa elää loppuelämänsä. Rakkaudentäyteisen kesän jälkeen Natalie kuitenkin yhtäkkiä ilmoittaa menevänsä naimisiin toisen miehen kanssa ja
pakottaa Jaken lupaamaan, ettei tämä enää koskaan yritä ottaa yhteyttä.
Kuuden kaipuuntäyteisen vuoden jälkeen Jake näkee lehdessä Natalien aviomiehen muistokirjoituksen ja hän päättää
lähteä tämän hautajaisiin. Jaken järkytykseksi leski ei olekaan
Natalie. Nainen, joka särki hänen sydämensä, näyttää kadonneen maan päältä.
Jake ryhtyy etsimään Natalieta ja saa pian todeta, ettei
suinkaan ole ainoa, joka tätä etsii. Jake ui petosten ja pelon
verkkoon, jossa hän ei voi luottaa edes omiin muistoihinsa tai
niihin ihmisiin, jotka hän luuli tuntevansa.
Kirjasta on tekeillä Ben Affleckin ohjaama elokuva, jonka
pääosaa esittää Hugh Jackman.
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ISBN/EAN 978-952-492-847-2
Luokka 84.2
Suomennos Salla-Maria Mölsä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2014
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ADAM BROOKERS

Koodinimi Yöhaukka

Kiinalainen rangaistusvanki karkaa työleiriltä ja onnistuu kuin
ihmeen kautta pakenemaan takaa-ajajiaan halki Koillis-Kiinan
talvisen erämaan. Kauan sitten hän oli Yöhaukka, joka myi salaisia tietoja Isolle-Britannialle. Nyt hän on Kiinan valtion vihollinen ja hengenvaarassa.
Saadakseen uuden identiteetin ja brittipassin hän etsii kontaktia Britannian salaiseen palveluun, mutta vanhoja kanavia
ei enää ole: hänellä ei ole käytössään muuta asetta kuin vanha
koodinimi Yöhaukka.
Monien yhteensattumien kautta hänen yhteydenottoyrityksensä suuntautuvat Beijingissä toimivalle englantilaiselle
lehtimiehelle Philip Manganille, joka pahaa aavistamatta joutuu keskelle elämänsä suurinta vaaraa.
Philip Manganin kautta Yöhaukka alkaa taas toimittaa salaisia tietoja Ison-Britannian edustajille. Mutta salaisuudet
ovat huimasti arvokkaampia kuin hän osaa kuvitellakaan. Eivätkä vain Britannian salaiselle palvelulle.
Koodinimi Yöhaukka on nykyaikainen vakoilutrilleri, joka
autenttisuudessaan tempaa lukijan todentuntuiselle matkalle
keskelle Kiinan poliittista järjestelmää ja kansainvälistä tiedustelupalvelujen harjoittamaa cyber-vakoilua.
Kirja on jo herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta, ja
sen elokuvaoikeuksista keskustellaan parhaillaan.
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ISBN/EAN 978-952-492-851-9
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 4/2014
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PETER JAMES

Kuolema kulkee kulisseissa

Pakkomielle voi olla vaarallinen. Pakkomielteinen ihailu tappavaa. Peter Jamesin kahdeksas Roy Grace -dekkari on hiuksia nostattava matka tähtikultin pimeälle puolelle. Tapahtumavyöry kiihtyy sivu sivulta, ja juonenkäänteet yllättävät niin
rikosylikomisario Roy Gracen kuin lukijankin.
Amerikkalaisella elokuvatuottajalla, Larry Brookerilla, on
käsissään elokuvaprojekti, joka voi lopultakin olla hänen suuri läpimurtonsa. Maailmankuululle rocktähdelle, Gaialle, päärooli elokuvassa lupaa hänen epätoivoisesti kaipaamaansa uskottavuutta näyttelijättärenä – ehkä jopa Oscar-palkinnon.
Kuvauspaikaksi valitulle Brightonille suuri Hollywood-elokuva merkitsee valtavaa PR-nostetta, jonka arvoa ei voi rahassa mitata.
Rikosylikomisario Roy Gracelle elokuvaprojekti on vain
toteutumistaan odottava katastrofi. Hänet on määrätty suojelemaan Gaiaa, joka on uhattu tappaa, mikäli hän ottaa elokuvaroolin vastaan. Ensimmäinen murhayritys tapahtuu jo ennen kuin tähti lähtee kotoaan kohti Englantia. Ja Brightonissa
Gaiaa väijyy pakkomielteinen ihailija. Odottaen, tarkkaillen,
suunnitellen…
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ISBN/EAN 978-952-492-841-0
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 550 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-885-4
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THOMAS ERIKSON

Pelonkylväjät

Käyttäytymisen tutkija Alex Kingin yleisöluennolla tapahtuu
murha. Yleisössä ollut mies ammutaan. Poliisi haluaa Kingiltä todistajalausunnon, mutta pian hänen ammattitaitoaan tarvitaan myös rikoksentekijän profiloinnissa. Yhdessä rikoskomisario Gabriel Hellmarkin ja rikostutkija Nina Manderin
kanssa hän alkaa jahdata kylmäveristä tappajaa, joka viikon sisällä on ampunut kaksi tukholmalaista liikemiestä.
Freelance-toimittaja Fredric Hellmark – rikoskomisario
Hellmarkin veli – on saanut tehtäväkseen kirjoittaa menestyneen yritysjohtajan elämäkerran. Kun hänelle selviää, että toimeksiantaja on yksi maan pahimmista gangsteripomoista, on
jo liian myöhäistä päästä jutusta irti.
On selvää, että tapaukset liittyvät toisiinsa. Mutta miten?
Ennen kuin ratkaisu löytyy, on luvassa monta yllättävää käännettä. Käyttäytymistieteiden tutkijana Thomas Erikson osaa
myös tarjota kiehtovia analyyseja ihmisluonteen syövereistä.
Lukija tulee pohtineeksi paitsi rikollisen mielen liikkeitä, myös
omia käyttäytymis- ja komunikaatiomallejaan.
Thomas Erikson on onnistunut esikoisromaanissaan kieputtamaan kokoon aivan uudenlaisen rikostarinan, joka on
kerännyt kriitikkojen kiitokset ja saanut lukijat odottamaan
jatkoa.
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ISBN/EAN 978-952-492-846-5
Luokka 84.2
Suomennos Torsti Lehtinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 550 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 1/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-886-1
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EERO OJANEN

Totinen Suomen historia
Miten kaikki varsinaisesti tapahtui
Historia on niin kuin se kirjoitetaan. Eero Ojanen pistää Suomen kansan vaiheet järjestykseen omintakeiseen tapaansa. Tuloksena on riemukas syväporaus katajaisen kansakunnan
sielunmaisemaan esihistoriasta aina nykypäivään saakka.
Kirja sisältää kieli poskessa kirjoitetun ja samalla asiantuntevan katsauksen maamme tärkeimpiin vaiheisiin. Esittelynsä saavat niin elinkeinoelämä, urheilu kuin kulttuurin kehityskin. Sodat, saavutukset ja tekniset innovaatiot ovat myös Ojasen armottoman analyysin kohteena. Vaan mikä olikaan kulloinkin syy ja mikä seuraus?
Teos on riemastuttava keitos faktaa ja fiktiota, jota lukiessa saa sekä nauraa että tarkistaa
omia historian tietojaan.
”Esimerkiksi Nurmen Paavo oli tosi ahkera mies käymään lenkeillä, se treenasi lujaa, ja niinpä sille pystytettiin juoksijapatsas, ja vielä kaikkein upeimmalle paikalle, stadionin lähelle. Nurmi kun näki sen patsaan, niin tietysti se antoi lisää kipinää. Hän siitä innostui harjoittelemaan lisää, se oli tosi tunnollinen ja tarkka harjoittelija, ja siitä tulikin mestari, voitti 9 olympiakultaa ja teki paljon maailmanennätyksiä.
Etteikö vain kannattanut sitäkin patsasta pystyttää!”
”Talvisota oli kaikista kamalimpia sotia, mutta oli siinä sentään se lohtu että se oli talvisota. Eihän sitä sen takia voinut onneksi pitkään jatkaa. Sitten kun tuli maaliskuu niin johan se alkoi kevät kolkutella ja kyllähän se sota sitten lopetettiin aika nopeastikin, pakkohan se oli lopettaa, kun se kerran oli talvisota ja kevät oli jo tulossa.”
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ISBN/EAN 978-952-492-877-9 • Luokka 84
Kansi Milja Salonen ja Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 200 mm • Sidottu, suojapaperi, piirroskuvitus
Ilmestyy 4/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-884-7

9 789524 928779

JOUKO HARJUNPÄÄ

Niin kuin vain naista voi rakastaa
Elämän suurien asioiden edessä tulee raavaasta miehestäkin runoilija. Eikä rakkautta suurempaa ole.
Jouko Harjunpää on kirjoittanut juuri niitä sanoja, joita nainen haluaa kuulla.
Tämä kirja on sinulle, rakkaani.
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ISBN /EAN 978-952-492-901-1
Luokka 82.2 • Kansi Milja Salonen
160 x 200 mm • sidottu, kuvitettu
60 s. • Ovh 17,90 • Ilmestyy 1/2014
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TOM LUNDBERG

Elämäntaidon käsikirja

720/81'%(5*
Innostavana kirjoittajana ja luennoitsijana tunnetuksi tullut
Tom Lundberg on julkaissut lukuisia menestyskirjoja, joita on
myyty jo n. 140 000 kpl.
Lundbergin teosten punaisena lankana on positiivisuus,
onnistuminen ja hyvä elämä. Elämäntaidon käsikirja on synteesi Lundbergin opeista. Se on läpileikkaus hänen laajasta
tuotannostaan ja tarjoaa jokaiselle oman elämänsä ja tulevaisuutensa rakentajalle kiehtovan matkan ihmismielen mahdollisuuksiin.
Teos auttaa löytämään mielenrauhan, elämää ohjaavat arvot sekä luomaan omannäköisesi tulevaisuuden.
Tämän kirjan äärellä elämänilosi ja rohkeutesi kasvavat ja
löydät menetelmät, joilla alat kukoistaa.
Elä kuin edessäsi olisi tuhat vuotta, elä kuin tämä olisi viimeinen päiväsi – olet kummassakin tapauksessa oikeassa.

-4g5g6

<)1,76
3g;131:2)

0 ,1(59$

   ¡   ÚÚǡ
       Ú¡Ǧ
Ú¡͕͔Ǥ ¡¡¡¡¡Ǧ
¡¡Ǥ

9 789524 928571

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-857-1
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 200 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-887-8
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TOMMY HELLSTEN

Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti
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Uskalla kulkea ovesta, jolle intohimosi sinua kutsuu.
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ISBN/EAN 978-952-492-879-3
Luokka 17.3
Kansi Päivi Veijalainen
160 x 200 mm • Sidottu, nelivärinen,
suojapaperi
n. 120 s. • Ovh 24,90
Ilmestyy 4/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-888-5

RUEDIGER SCHACHE

Sielunkumppani
Suhteessa mikään ei tapahdu sattumalta. Valitsemasi elämänkumppani on osa elämänsuunnitelmaasi. Mitä hän sanoo tai ei sano, mitä hän ajattelee tai tuntee, miten hän käyttäytyy –
tämä kaikki heijastaa peilin tavoin niitä kätkettyjä voimia, jotka johdattavat teidän kumppanuuttanne ja elämäänne.
Bestsellerkirjailija Ruediger Schache paljastaa kirjassaan sielunkumppaneiden seitsemän
peilisalaisuutta. Ne eivät johda pelkästään onnelliseen parisuhteeseen, vaan myös henkilökohtaiseen vapautumiseen ja sisäiseen kasvuun.
Kirja sisältää harjoitusohjelman, jonka avulla voidaan parantaa parisuhdetta ja itsetuntemusta. Vanhat tiedostamattomat tottumukset menettävät voimansa, ja samalla syntyy tilaa
sille, mikä teitä alun perinkin yhdisti: rakkaudelle.
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Sydänmagneetin tekijän uutuusteos
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ISBN /EAN 978-952-492-874-8
Luokka 17.3
Suomennos Maikki Soro
Kansi Guter Punkt • 135 x 175 mm
Sidottu, suojapaperi, nelivärinen
330 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 4/2014
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Kuka täällä oikein määrää
Lapsiperheen kasvatuskirja

Miksi nykylapsilla on niin paljon käytöshäiriöitä? Keskittymisvaikeudet, häiriköinti ja työrauhaongelmat ovat yleistyneet viime vuosina. Kun kukaan ei kiellä, lapselle ei kehity itsekuria.
Miten tähän on päädytty? Suuret ikäluokat kävivät aikoinaan läpi kovan latistusmankelin, joka aiheutti henkisiä vaurioita, itsetunto-ongelmia ja ahdistusta isolle joukolle ihmisiä.
Kovasta ja alistavasta kurista on tultu nykyiseen vaiheeseen,
jossa lapsi on saanut omista asioistaan pelottavan suuren vastuun pelottavan aikaisin.
1990- ja 2000-luvuilla syntyneiden curling-tyylillä kasvatettujen lasten auktoriteettiongelmat ovat nyt tulleet näkyviin.
Ongelmana ei enää ole latistettu itsetunto, vaan pikemmin eisanan vähyydestä johtuva egon kasvu.
Ajatuksia herättävä kirja käsittelee vallankäyttöä ja kuria
kotona sekä koulussa. Kirja tarjoaa runsaasti käytännön kasvatusvinkkejä ja paljastaa, miten erilaiset kasvatustyylit muokkaavat meistä erilaisia persoonallisuuksia.
Kasvatuksessa on aina tavoitteena muita kunnioittava ihminen. Kasvatus ei kuitenkaan koskaan ole tasa-arvoista vuorovaikutusta aikuisen ja lapsen välillä. Kasvatus tuottaa lapselle
pettymyksiä, ja aikuisen tehtävänä on toimia lapsen pettymyssuodattimena.
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ISBN/EAN 978-952-492-850-2
Luokka 38.1
Kansi Anitta Yritys
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 4/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-889-2
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PEKKA HÄMÄLÄINEN
Pekka Hämäläinen

Elämisen vimma ja syvä ilo

Elämisen vimma
ja syvä ilo

Opas täydempään elämään
Et ole kuka tahansa, miksi siis tyytyisit mihin tahansa.
Pekka Hämäläisen pääteos kertoo, miten voimaannuttava vaikutus on positiivis-realistisella minäkuvalla ja miten tuo voimaantuminen muutetaan teoiksi omassa elämässä.
Pieni ääni monen ihmisen sisimmässä kysyy, voisiko elämäni olla kokonaan toisenlaista.
Miten arjen harmauden voisi muuttaa selkeäksi näkemiseksi, kirkkaaksi visioksi elämisen arvoisesta tulevaisuudesta?
Kirja tarjoaa kokonaisvaltaisen ja moniulotteisen analyysin siitä, mikä meitä estää elämästä sitä elämää, jota pohjimmaltamme kaipaamme. Lisäksi kirjassa on paljon käytännön
neuvoja siitä, miten päästä eteenpäin oman itsensä löytämisen vaativalla tiellä.
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ISBN/EAN 978-952-492-873-1
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 300 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-890-8
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ISBN/EAN 978-952-492-872-4
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 250 s.
Ovh 28,90 • Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-891-5

MARKKU OJANEN

Tunne vai järki

Polkuja viisaisiin valintoihin

Tulisiko elämän suuret – ja miksei pienemmätkin – ratkaisut tehdä järkeilemällä, vai olisiko tunteisiin luottaminen sittenkin oikea tie? Ovatko järki ja tunteet toisensa poissulkevia
asioita? Markku Ojasen mainio teos antaa paljon ajattelun aihetta, piditpä sitten itseäsi tunne- tai järki-ihmisenä.
Jo antiikin ajoista lähtien järki ja tunne on asetettu vastakohdiksi. Jo varhain syntyi myös
käsitys, että naisia hallitsevat tunteet ja miehiä järki.
Psykologinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että järkeä ja tunnetta ei koskaan voida
erottaa toisistaan. Sen enempää yksinomaan järkeen kuin tunteisiinkaan perustuvat ratkaisut eivät ilman muuta johda hyvään tai huonoon lopputulokseen.
Tunteet ovat aina mukana ratkaisuissa, jotka koskettavat jollakin tavalla omaa persoonaa.
Pahin tunteisiin liittyvä harha saattaa olla se, että uskotaan yksinomaan järjen varassa tehtäviin ratkaisuihin.
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JUTTA SAANILA

JUTTA SAANILA

Kehon viisaus

KEHON VIISAUS
Opi kuuntelemaan itseäsi

Fbg^koZ

Opi kuuntelemaan itseäsi

Keho on viisaampi kuin uskommekaan. Se opastaa meitä koko ajan. Sillä on ikään kuin
oma äly, tahto ja muisti, jotka eivät suinkaan aina ole symmetriassa päämme ja ajatustemme kanssa.
Meidän täytyy oppia kuuntelemaan sitä, jotta kehomme ja päämme oppisivat elämään
samassa todellisuudessa. Jotta lopettaisimme itseämme vastaan sotimisen. Kun aivoilla on
yliote, kehon viestit jäävät helposti huomaamatta.
Teos tutustuttaa amerikkalaisen Eugene T. Gendlinin (Ph.D.) kehittämään fokusointimenetelmään, jossa ihminen keskittyy kehollisten aistimusten kuunteluun ja sanoittamiseen. Läsnä ollessa ja kehoon virittyneenä hän alkaa pikkuhiljaa herkistyä kehon erilaisille viesteille.
Tämä kirja tarjoaa uuden tavan asennoitua elämään. Kirjan avulla on mahdollista saavuttaa tasapaino kehon ja mielen välillä. Elämään löytyy täysin uusi ulottuvuus ja vaihde.
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ANNIKA KAARNALEHTO

Rinnat

ISBN/EAN 978-952-492-856-4
Kirjastoluokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • N. 250 s.
Ovh 28,90
Ilmestymisaika 4/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-892-2

ĄīīĦĨĞĎĞĞįīĞĩĢĥıĬ

Kaikki mitä niistä tulee tietää

Rinnat ovat tärkeässä osassa jokaisen naisen elämässä: murrosiässä, seksuaalisuudessa, äitiydessä, ikääntyessä, sairastaessa. Mutta paljonko oikeastaan tiedämme niistä?
Miksi naisilla oikeastaan on rinnat? Miten ne toimivat? Miltä ne näyttävät? Miten niitä
tulisi hoitaa? Tämä teos vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.
Kirja käy läpi rintojen kulttuurihistoriaa, niiden roolin mediassa, seksuaalisuudessa,
lääketieteessä ja pukeutumisessa. Siinä käsitellään niin tabuja, imetystä kuin rintasyöpääkin yleistajuisella ja rennolla otteella. Kirjan tarkoituksena on hyödyllisen tiedon jakamisen
ohessa auttaa naisia hyväksymään omat, ainutlaatuiset rintansa, ja kannustaa hoitamaan niitä parhaalla mahdollisella tavalla.
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ISBN/EAN 978-952-492-849-6
Luokka 17.3
Kansi Anitta Yritys
172 x 225
Sidottu, kuvitettu
n. 200 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-893-9
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KAISA VÄLIVEHMAS

Miten onnistut työnhaussa

Työmarkkinat ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten vuosien aikana, eivätkä perinteiset työnhakumenetelmät enää toimi. Työpaikan saanti on usein kiven takana. Mitä voit tehdä löytääksesi ja saadaksesi haluamasi työn?
Kirja antaa ohjeita urasuunnitteluun, työnhaun eri vaiheisiin,
omien vahvuuksien kartoittamiseen, piilotyömarkkinoiden löytämiseen ja oman osaamisen tehokkaaseen myyntiin.
Teos perehdyttää mm. työsopimuksiin, työsuhdesanastoon sekä yleisimpiin työhaastatteluissa esitettyihin kysymyksiin ja psykologisiin testeihin. Kirjasta löytyy myös työhakemus- ja cv-malleja.
Työnhakuoppaassa on paljon kullanarvoista tietoa muuttuvien
työmarkkinoiden ja nykypäivän työelämän turbulensseista sekä ohjeita niiden kohtaamiseen elämänikäisen urahallinnan avulla.
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ISBN/EAN 978-952-492-843-4
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 200 s.
Ovh 25,90
Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-894-6

18

Muistelmat Henkilökuvat

M I N E R VA

GEIR LIPPESTAD

Olin Anders Breivikin asianajaja

VOIKO PAHAA
PUOLUSTAA?

OLIN ANDERS BREIVIKIN

ASIANAJAJA
G E I R L I P P E S TA D

Voiko pahaa puolustaa? Asianajaja Geir Lippestad kertoo ajatuksia herättävässä kirjassaan, mitä ovat ne asiat, joiden takana omantunnontarkka lakimies voi seistä joutuessaan puolustamaan kylmäveristä massamurhaajaa.
Heinäkuussa 2011 Geir Lippestadin puhelin soi kello kuusi aamulla. Soittaja on poliisi, joka kertoo, että edellisenä päivänä pidätetty Anders Breivik haluaa Lippestadin asianajajakseen, eikä suostu puhumaan, ennen kuin tämä on paikalla.
Lippestadin ensimmäinen ajatus on: Ei ikinä!
Breivikiä syytetään 69 teinin surmaamisesta Utøyan saarella ja kahdeksan ihmisen murhaamisesta Oslon keskustassa. Rikos on karmeudessaan käsittämätön.
Päätös puolustaa Norjan vihatuinta miestä ei ole helppo.
Lippestad joutuu muistuttamaan itseään siitä, että oikeusvaltiossa pahimpiinkin tekoihin syyllistyneellä on ihmisoikeudet.
Lippestad kirjoittaa paineesta, unettomista öistä, saamastaan vihapostista ja tappouhkauksista. Teoillaan ylpeilevää
Breivikiä on raskasta kuunnella. Tämän poliittisista näkemyksistä Lippestad kieltäytyy jyrkästi keskustelemasta.
Anders Breivik sai lopulta teoistaan 21 vuoden vankilatuomion. Ennen kaikkea hän sai avoimen ja oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin.
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ISBN /EAN 978-952-492-878-6
Luokka 99.1
Suomennos
Kansi Chris Maluszynski ja
Taittopalvelu Yliveto Oy
Kannen kuva Kitty Ensby
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 200 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 4 /2014
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PAU L WERNER

Polanski
Henkilökuva

Paul Werner

Kiehtova henkilökuva elokuvaohjaajasta, jonka elämä on ollut
yhtä dramaattista kuin hänen elokuvansakin.
Roman Polanski syntyi vuonna 1933 Pariisissa, mutta perhe pakeni nousevan antisemitismin takia Puolaan, kun Roman
oli kolmevuotias. Päätös osoittautui kohtalokkaaksi. Roman
vietti osan lapsuuttaan krakovalaisessa ghetossa. Hänen äitinsä
ja isoäitinsä murhattiin Auschwitzissa. Isäkin joutui keskitysleirille, mutta selvisi hengissä.
Ensimmäisen menestysfilminsä Veitsi vedessä jälkeen vuonna 1962 Polanski käänsi selkänsä Puolalle ja matkusti ensin
Englantiin ja sen jälkeen Yhdysvaltoihin, missä hän ohjasi nopeaan tahtiin useita menestysfilmejä kuten Inho, Rosemaryn
painajainen, Chinatown ja Vampyyrintappajat.
Polanskin elokuvat ovat elokuvahistorian tunnetuimpia
teoksia, ja ne ovat saaneet useita alan arvostetuimpia kansainvälisiä palkintoja.
Henkilökohtaisessa elämässään hän ei ole ollut yhtä onnekas. Hän erosi ensimmäisestä vaimostaan Barbara Kwiatkowskasta vain kahden avioliittovuoden jälkeen. Vuonna 1969 hänen raskaana oleva toinen vaimonsa Sharon Tate murhattiin.
Tess-elokuvan filmauksissa 1970-luvun puolivälissä Polanski tutustui Nastassja Kinskiin; heidän suhteensa herätti paMinerva
hennusta, sillä Kinski oli suhteen alkaessa 15-vuotias, Polanski
taas yli 40. Vuonna 1977 Polanski pidätettiin syytettynä alaikäisen raiskauksesta. Hän pakeni Ranskaan ja vajosi syvään luomiskriisiin, josta hän toipui vasta vuosituhannen vaihteessa.
Vuonna 2002 Polanski ohjasi ehkä henkilökohtaisimman elokuvansa Pianisti, joka käsittelee eloonjäämistä natsivallan alla olevassa Krakovassa. Elokuva palkittiin parhaan ohjaajan Oscarilla. Myös sen jälkeen valmistuneet elokuvat kuten Haamukirjoittaja ja Carnage ovat vahvistaneet Polanskin asemaa yhtenä aikamme merkittävimmistä elokuvantekijöistä.

POLANSKI
Henkilökuva
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ISBN/EAN 978-952-492-875-5
Luokka 99.1
Suomennos Juho Nurmi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
n. 350 s.
Ovh 31,90
Ilmestyy 4/2014
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JIMMY BURNS

Maradona

Jimmy Burns

Maailman paras jalkapalloilija?

Paljastava henkilökuva yhdestä urheilumaailman tunnetuimmista, ihailluimmista ja ristiriitaisimmista tähdistä. Diego Maradona on ehkä maailman kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta hänen elämänsä syvänteet ovat olleet yhtä synkkiä kuin hänen tähtihetkensä
kirkkaita.
Myrskyisän jalkapallouransa aikana Maradona on pelannut huippujoukkueissa molemmin puolin Atlanttia.
Ihaillun urheilusankarin elämän kääntöpuolelta löytyy kuitenkin skandaaleja, mafiayhteyksiä, huumeriippuvuutta ja huonojen sijoitusten aiheuttama vararikko. Huume- ja dopingkäryjen vuoksi Maradonan ura oli katkolla useaan kertaan.
Jimmy Burns kertoo Maradonan koko matkan Buenos Airesin slummeista maailman
suurimmille jalkapalloareenoille ja skandaalilehtien otsikoihin. Hän on onnistunut piirtämään monisärmäisen henkilökuvan miehestä myyttien takana mutta myös valottamaan
huippu-urheilun kulissien takana tapahtuvaa korruptiota, hyväksikäyttöä ja juonittelua.
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ISBN/EAN 978-952-492-871-7
Luokka 99.1
Suomennos Juuso Arvassalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 300 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 4/2014

STEVE HELLING
Steve Helling

Tiger Woods

Ihminen legendan takana

Henkilökuva golfin elävästä legendasta ja maailman parhaiten ansaitsevasta urheilijasta.
Eldrick Tont Woods syntyi Kaliforniassa 1975 ja opetteli kunnianhimoisten vanhempiensa kannustamana lyömään golfpalloa lähes välittömästi sen jälkeen, kun oppi kävelemään. Tiger rikkoi ennätyksiä jo juniori- ja amatööriurillaan.
1997, heti ensimmäisenä ammattilaisvuotenaan Woods voitti Masters-turnauksen, ja jo
vuonna 1999 hän nousi maailmanlistan ykköseksi. Ensimmäistä voittoa seurannut golf-ura
hakee voittojen ja ennätysten määrässä vertaistaan. Mainos- ja sponsorisopimukset ovat tuoneet hänelle miljardiluokan tulot.
Vuonna 2009 puhtoinen kuva rikkoutui, kun Tigerin avioliiton aikaiset suhteet lukemattomiin naisiin paljastuivat. Skandaali oli liikaa myös suuryrityksille, jotka sanoivat irti mainossopimuksiaan sitä mukaa, kun Tiger sai mediassa yhä enemmän kyseenalaista mainetta.
Myös Tigerin peli kärsi skandaalin seurauksena. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen
Tiger Woods on noussut jälleen maailmanlistan kärkeen.
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Tiger Woods
Ihminen legendan takana

MINERVA

ISBN/EAN 978-952-492-881-6 • Luokka 99.1
Suomennos Jere Saarainen • Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite • n. 300 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy 4/2014
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IAN GILLAN – DAVID COHEN

Ian Gillan

Omaelämäkerta

Suorasukainen elämäkertateos rock-vokalistien ehdottomaan aateliin kuuluvalta Ian Gillanilta.
Vuonna 1970 Deep Purple sinkoutui Black Night -kappaleellaan kertaheitolla raskaan
rockin ykköskaartiin. Sitä seurasi pitkä sarja hittibiisejä, joista suuri osa on lunastanut asemansa todellisina rock-klassikkoina. Pian kuitenkin myös bändin myrskyisä elämäntapa tuli faneille yhtä tutuksi kuin sen musiikki.
Gillan kertoo kirjassaan Deep Purplen loiston päivistä, mutta myös repivistä ristiriidoista, väkivallasta, huumeiden ja alkoholin vauhdittamasta loputtomasta juhlinnasta ja siitä miten kaikki lopulta karkasi käsistä ja johti bändin hajoamiseen.
Gillanin ura kuitenkin jatkui, ensin Black Sabbathin riveissä ja sen jälkeen maailmankiertueilla Gillan Band -yhtyeen itseoikeutettuna solistina ja menestyslevyjen tekijänä. Vuonna
1993 Gillan palasi Deep Purplen solistiksi, ja bändi kiertää edelleen maailman rock-areenoita.
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HENRY SCOTT-IRVINE

Procol Harum

HENRY SCOTT-IRVINE

Koko ura

Kattava historiikki yhdestä aikamme vaikutusvaltaisimmista rock-yhtyeistä. Procol Harumin
vaiheet bändin itsensä kertomana.
Progressiivisen rockin historiassa ei liene kappaletta, joka suosiossaan ja unohtumattomuudessaan ohittaisi Procol Harumin vuonna 1967 julkaiseman debyyttisinglen A Whiter
Shade of Pale. Siitä tuli välittömästi kansainvälinen megahitti, ja se on edelleen säilyttänyt
paikkansa radioasemien soittolistoilla.
Yhtyeen tavaramerkiksi muodostunut laulu on ollut myös painolasti. Se on jättänyt varjoonsa paljon hienoja Procol Harum -kappaleita, ja sen tekijänoikeuksista on jouduttu käymään katkeraa ja kallista oikeustaistelua.
Rakettimaisesti maailmanmenestykseen noussut bändi hajosi vuonna 1977, mutta teki
komean paluun neljätoista vuotta myöhemmin. Procol Harum täyttää yhä edelleen konserttisaleja maailmankiertueillaan.
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ISBN/EAN 978-952-492-880-9
Luokka 78.993
Suomennos Nelli Iivanainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite,
suojapaperi
n. 280 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 2/2014
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ISBN/EAN 978-952-492-845-8
Luokka 78.993
Suomennos Anna Korolainen
Kansi Fresh Lemon • 135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
n. 380 s. • Ovh 31,90 • Ilmestyy 3/2014
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ROBERT EDSEL – BRET WITTER








Monuments Men

MYÖS

ELOKUVANA

Historian suurin taideryöstö

Edselin maailmanmenestysteos on tositarina Yhdysvaltain armeijan erikoisyksikköön rekrytoiduista taideasiantuntijoista,
jotka saivat tehtäväkseen pelastaa natsien ryöväämiä taideaarteita toisen maailmansodan jaloista. Samaan aikaan kun Hitler
yritti valloittaa läntisen maailman, hänen armeijansa ryösti järjestelmällisesti Euroopan taideaarteita. Liittoutuneiden armeijan erikoisyksikkö, Monuments Men, kävi henkensä kaupalla
linjojen takana omaa taisteluaan pelastaakseen tuhansien vuosien kulttuuriperinnön lopulliselta tuholta.
Kuusi miestä käy laajuudessaan epätoivoiselta vaikuttavaan operaatioon. Huippukonservaattori, museointendentti,
kuvanveistäjä, arkkitehti, kulttuuri-impressaario ja taiteeseen
perehtymätön, mutta natsien toimintatavat tunteva jalkaväen
sotilas aloittavat etsinnän luomalla omat aarrekarttansa epämääräisten vihjeiden ja satunnaisten johtolankojen pohjalta.
Sodan viimeisten viikkojen aikana kaikki merkit osoittavat
samaan suuntaan: juutalaisilta ryöstetty omaisuus ja Euroopan
tärkeimmistä kokoelmista ja museoista viedyt mestariteokset
on piilotettu Alpeilla sijaitsevaan suolakaivokseen lähelle Saksan ja Itävallan rajaa. Ja natsit ovat päättäneet tuhota kaivoksen
ennen kuin sen kätkemä aarre joutuu liittoutuneiden käsiin.
Kirjaan perustuva, George Clooneyn ohjaama ja tähdittämä elokuva tulee Suomessa teattereihin helmikuussa 2014.









HISTORIAN SUURIN
TAIDERYÖSTÖ

””MAHTAVA ROBERT M. EDSEL
TARINA” BRET WITTER
– WASHINGTON
POST.

MINERVA
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ISBN/EAN 978-952-492-861-8
Luokka 90.35
Suomennos Jutta Jarvansalo ja Antti Posti
Kansi Twentieth Century Fox Film
Corporation
148 x 210 mm
Sidottu
n. 400 s.
Ovh 31,90
Ilmestyy 1/2014

Sotakirjat ja historia
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JUKKA SEPPINEN

Kivi bolševikin kengässä
Neuvostoliiton tavoitteet Suomessa 1917–1965

Bolševismin merkitys ulkoisena uhkana oli suurempi kuin
Suomessa todella ymmärrettiin. Jukka Seppinen analysoi teoksessaan Neuvostoliiton vaikutusta Suomen poliittiseen historiaan Venäjän vallankumouksesta ja Suomen itsenäistymisestä
aina 1960-luvun rajun radikalisoitumisen aikaan.
Kun V. I. Leninin johtamat Venäjän bolševikit saivat vallan käsiinsä lokakuun suuren vallankumouksen seurauksena ja
tunnustivat Suomen 6.12.1917 antaman itsenäisyysjulistuksen, länsimainen Suomi joutui tahtomattaan Moskova-johtoisen kansainvälisen totalitaarisen kommunismin pyörteisiin 74
vuoden ajaksi.
Stalinin tavoitteena oli vielä 1930-luvulla Suomen sotilaallinen valtaaminen, ja hän ryhtyikin siihen toisen maailmansodan syttyessä. Hän muutti kuitenkin linjaansa suurvaltojen
1.12.1943 Teheranissa saavuttaman yhteisymmärryksen pohjalta. Sen jälkeen hän pyrki vaikuttamaan Suomen pikemminkin poliittisesti.
Pian Stalinin kuoleman jälkeen 1953 NKP ja SKP käynnistivät uudelleen Stalinin hylkäämään kansanrintamapolitiikan, ja Neuvostoliiton vaikutusvalta Suomessa kasvoi räjähdysmäisesti. Alkoi ajanjakso, jota alettiin kutsua suomettumiseksi.
Kirja perustuu laajoihin arkistotutkimuksiin sekä monipuoliseen tutkimuskirjallisuuteen. Siinä on myös ennen julkaisematonta tietoa Supon arkistosta.

Jukka Seppinen

KIVI
BOLŠEVIKIN
KENGÄSSÄ
Neuvostoliiton tavoitteet
Suomessa 1917 – 1965

Minerva

      Ǧ
ǡǡǦ
 ¡    Ǥ  
͕͛ǡǤǫǡ
¡ ǡǤ

9 789524 928656

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-492-865-6
Luokka 92
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 450 s.
Ovh 34,90
Ilmestyy 2/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-895-3
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ATSO HAAPANEN
Atso Haapanen

SUOMALAISTEN
HEIMOSOTARETKET

Suomalaisten heimosotaretket 1918–1922
Laajaan arkistomateriaaliin perustuva teos sotaretkistä, joiden tarkoitus oli suomensukuisten heimojen asuinalueiden irrottaminen Neuvosto-Venäjästä.
Heimosotien tarkoituksena oli yksinkertaisesti liittää Karjala Suomeen ja ”Suomen heimo” yhteen. Joissakin suunnitelmissa haaveiltiin jopa Kuolan niemimaan saamisesta osaksi Suomea. Suurista suunnitelmista huolimatta kyse oli varsin vaatimattomista yrityksistä: sanan varsinaisessa mielessä ne eivät olleet sotia, eikä Suomen valtio ollut niiden osapuolena.
Retket olivat vapaaehtoisten tekemiä aseellisia sissi-iskuja, ja niillä oli vain armeijan moraalinen
tuki ja aseapu. Monesti aseetkin jouduttiin hankkimaan suojeluskuntien kautta, eikä läheskään kaikilla vapaaehtoisilla ollut sotakokemusta tai edes asekoulutusta. Lisäksi useat retkeläiset olivat alaikäisiä.
Ei siis ihme, että nämä heimosodiksi kutsutut retket epäonnistuivat. Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen kaaos houkuttelivat uskomaan menestykseen ja arvioimaan vihollisen voimat todellista paljon vähäisemmiksi.
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1918–1922

Minerva

ISBN/EAN 978-952-492-858-8
Luokka 92
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 350 s. • Ovh 31,90 • Ilmestyy 4/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-896-0

9 789524 928588

SERGEI VERIGIN

Pettureita vai sodan uhreja
Yhteistyö vihollisen kanssa Karjalassa
toisen maailmansodan aikana
Paikallisen väestön yhteistyö miehitysviranomaisten kanssa toisen maailmansodan aikana Karjalassa ja Suomessa on teema, jonka käsittely oli pitkään Neuvostoliiton historiankirjoituksessa kokonaan kielletty.
SERGEI VERIGIN
Yhteistyötä kuitenkin oli rajan molemmin puolin. Jotkut suomalaiset siviilit sekä sotavangit taiPETTUREITA VAI
SODAN UHREJA
puivat yhteistyöhön neuvostoviranomaisten kanssa, ja suomalaiset miehitysviranomaiset saivat vuoYhteistyö vihollisen kanssa Karjalassa
toisen maailmansodan aikana
sina 1941–1944 niin ikään tarvitsemaansa tietoa niin sotavangeilta kuin paikallisilta siviileiltäkin.
Mielenkiintoinen yksityiskohta yhteistoiminnan historiassa olivat venäläisille sotavangeille Suomessa perustetut vakoojakoulut, joissa koulutettiin lähinnä heimosotavankeja lähetettäväksi vihollisen selustaan.
Laajaan venäläiseen ja suomalaiseen arkistomateriaaliin perustuva teos kuvaa sota-ajan Karjalassa harjoitetun yhteistyön eri aspekteja. Se kertoo, keitä nämä yhteistoimintamiehet olivat, miten laajaa toiminta todellisuudessa oli ja minkälaisista syistä siihen ryhdyttiin.
Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-860-1 • Luokka 92.87
Suomennos Veikko Koivumäki
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 250 s.
Ovh 31,90 • Ilmestyy 2/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-897-7

Kuva- ja lahjakirjat

NIINA HAKALAHTI – JULIA PRUSI

Vauvailoa
Oi vauva, sinä toukka, katkarapu, kevätkääryle!
Sinä elämänsekoittaja:
herne, joka kierähtää keskelle valkeaa pöytäliinaa
eikä kukaan näe enää mitään muuta kuin herneen
Suloinen lahjakirja uuden vauvan vanhemmille.
Runoilija Niina Hakalahden säkeet ilmentävät koskettavasti sitä iloa, onnea, ihmetystä
ja hämmennystäkin, minkä uusi perheenjäsen mukanaan tuo. Huumoria unohtamatta. Niihin tunteisiin on jokaisen vanhemman helppo samastua.
Julia Prusin herkkä kuvitus tavoittaa täydellisesti niin uuden elämän haurauden kuin
vahvuudenkin.
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ISBN/EAN 978-952-492-853-3
Luokka 82.2
Kansi Julia Prusi
190 x 190 mm
Sidottu, nelivärinen
64 s.
Ovh 21,90
Ilmestyy 2/2014

9 789524 928533

RISTO KORMILAINEN

Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa

Risto Kormilainen

Risto Kormilaisen rohkaisevia sanoja elämän iloista ja suruista, lohdusta ja valosta. Kirjan tarinat ovat pieniä tuokiokuvia jokapäiväisestä elämästä, mutta ne avaavat näköalan aina vähän
kauemmas, sinne missä ihminen tunteineen on perusasioiden äärellä.
Kynttilä on elämän vertauskuva. Syntymässä meissä syttynyt elämän liekki sammuu kerran
kuolemassa. Kynttilän liekki kuvaa osuvasti myös rukousta, joka vähäisenä ja arkana kohoaa
meistä Jumalan luo. Aina emme löydä sanoja rukoukseemme, mutta hauraan liekin kaltainen
hento huokauskin riittää. Voimme psalminkirjoittajan tavoin luottaa uskoomme: ”Suuri on
Jumala! Hän on Jumalamme ajasta aikaan. Hän johdattaa meitä ainiaan.” (Ps. 48:15.)
Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti lahjakirjaksi.
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ISBN/EAN 978-952-492-876-2
Luokka 24.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
60 s.
Ovh 17,90
Ilmestyy 2/2014
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Harrastekirjat

KIRSI TUOMINEN

Syötävän kaunis piha
Nykyaikainen hyötypuutarha
Käytännönläheinen opas kertoo havainnollisesti, miten hyötykasvit integroidaan osaksi kaunista pihapiiriä.
Nykyaikainen hyötypuutarha ei enää ole vain kasvimaa pihan perällä. Tässä kirjassa esitellään tapoja, joilla teet hyötykasveista osan kaunista puutarhakokonaisuutta ja saat ne viihtymään ja kukoistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Kauniisti kuvitettu teos esittelee mm. hyötypensaiden erilaisia käyttötapoja, muotojen ja
värien yhdistelyä, kasvimaiden uusia muotoja, hyötykasvien ruukkukasvatusta, syötäviä kukkia, kasvien talvisuojausta ja monia muita asioita, joiden avulla puutarhuri kerää kukoistavasta pihastaan paitsi kehuja, myös runsaan sadon.
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ISBN/EAN 978-952-492-863-2
Luokka 67.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
n. 200 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 3/2014

EVA FANQVIST SKUBLA

E VA F A N Q V I S T S K U B L A

Puutarhan ystävät ja viholliset
Hyötyeläinten ja tuholaisten luonnollinen tasapaino
Ovatko etanat tuhonneet kauneimmat istutuksesi tai myyrät nakertanet hedelmäpuitasi?
Puutarhan ystävät ja viholliset esittelee lukuisia tehokkaita ja kekseliäitä konsteja, joiden avulla pääset eroon puutarhasi tihutyöläisistä käden käänteessä – ja mikä parasta: torjunta-aineita käyttämättä.
Teos käsittelee puutarhaa osana luontoa, jossa kasvit ja eläimet elävät vuorovaikutuksessa keskenään. Tasapainoinen puutarha kärsii harvoin suurista tai pitkäkestoisista vahingoista.
Kirjassa esitellään tavallisimmat pohjoismaiset tuholaiset ja kerrotaan, miten ne voidaan
tunnistaa joko toukkavaiheessaan, täysikasvuisina yksilöinä tai pelkästään aiheuttamiensa tuhojen perusteella.
Kirja antaa useita käytännön neuvoja siitä, miten estää tuholaisia ottamasta valtaa puutarhassa. Samalla kirja ohjaa hyödyntämään luonnon omia apureita eli erilaisia hyönteisiä ja
eläimiä, jotka pitävät puutarhan terveenä ja kukoistavana.
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ISBN/EAN 978-952-492-839-7
Luokka 67.3
Suomennos Jutta Jarvansalo
Kansi Anna Hild • 167 x 240 mm
Sidottu • 158 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy 2/2014
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DAN ROSENHOLM

MINERVA

Helppohoitoinen puutarha
88 vinkkiä, joilla saat pihan kukoistamaan vähällä vaivalla
Tervetullut opas kaikille, jotka haaveilevat kauniista, hyvin hoidetusta pihasta, mutta jotka
eivät ehdi, jaksa tai halua viettää koko kesää puutarhatöissä.
Viihtyisän pihan voi saada aikaan myös minimaalisella työpanoksella. Tämän kirjan
vinkkejä noudattamalla puutarha hoitaa melkeinpä itse itsensä!
Laiskaksi puutarhuriksi tunnustautuva Dan Rosenholm jakaa neuvoja mm. siitä, miten
rakennetaan kukkapenkki, jossa rikkaruohoille ei jää mitään mahdollisuutta kasvaa tai mitkä ruusut kukkivat monta kertaa kesässä lähes ilman hoitoa.
Myös kasvien valintaan kirja tarjoaa hyviä neuvoja. Oikealla kasvupaikalla kasvit pärjäävät kuin itsestään. Eikä kaikkia kasveja kannata istuttaa maahan, sillä monet lajit ovat huomattavasti helppohoitoisempia ruukuissa tai laatikoissa.
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DAN ROSENHOLM

HELPPOHOITOINEN
PUUTARHA
88 VINKKIÄ, JOILLA SAAT PIHAN KUKOISTAMAAN VÄHÄLLÄ VAIVALLA
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ISBN/EAN 978-952-492-838-0
Luokka 67.3
Suomennos Kirsi Tuominen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
189 x 223 mm
Sidottu, nelivärinen
126 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 2/2014

MELANIE VON ORLOW
Melanie von Orlow

Hyönteishotelli
Rakenna koti pölyttäjähyönteisille
30 helppoa mallia
Kukoistavassa puutarhassa työskentelee paljon luonnon omia apureita. Hyödylliset hyönteiset hoitavat pölytyksen ja pitävät tuholaiset aisoissa. Jos haluat varmistaa, että tärkeät hyönteiset asettuvat pihapiiriisi, rakenna niille viihtyisä asumus.
Kirjasta löytyy pesävaihtoehtoja erilaisille hyönteislajeille. Se esittelee niin kaupunkiparvekkeelle, terassille, rivitalon pihalle kuin luonnonpuutarhaankin soveltuvia ratkaisuja.
Pääset rakentamisessa saman tien vauhtiin teoksen selkeiden vaihe vaiheelta etenevien
kuvien, tarvikelistojen ja tarkkojen mittojen avulla.
Hyönteishotellien rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta miten niihin saa asukkaita? Asiantuntija Melanie von Orlow tietää tarkalleen, miten hyönteiset houkutellaan paikalle. Nämä
hotellit täyttyvät asiakkaista varmasti.
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Hyönteishotelli
Rakenna koti pölyttäjähyönteisille
30 helppoa mallia

MINERVA
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ISBN/EAN 978-952-492-882-3
Luokka 67.3
Suomennos Tuula Syvänperä
Kansi red sign, Anette Vogt
165 x 235 mm • Sidottu, nelivärinen
95 s. • Ovh 24,90 • Ilmestyy 2/2014
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MARTIN STOREY

Kauneimmat
palmikkoneuleet

Kauneimmat palmikkoneuleet

Klassinen
Aran-tekniikka
Uudet mallit

Klassinen Aran-tekniikka
Uudet mallit
Palmikot ja muut perinteiset Aran-pintaneuleet ovat aina neulojien suosiossa: ne ovat näyttäviä ja mielenkiintoisia neuloa.
Rowan-kehräämön tunnetuimpiin suunnittelijoihin kuuluva Martin Storey tuo klassikkoneuleisiin tuoretta näkemystä. Kauniisti kuvitetussa kirjassa on houkuttelevia neulevaatteita ja -asusteita.
Neuleet ovat modernilla tavalla pelkistettyjä, ja ne on toteutettu pehmeissä, luonnonläheisissä värisävyissä. Kaikki neuleet on toteutettu Rowanin kutsuvilla ja luonnollisilla langoilla.
Kirjan 23 ohjeen vaikeustasot vaihtelevat melko helposta haastavaan – jokaiselle jotakin.
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MARTIN STOREY

ISBN/EAN 978-952-492-822-9
Luokka 65
Suomennos Kristel Nyberg
Kansi Anne Wilson
268 x 216 mm
nidottu, nelivärinen
136 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 1/2014

RITA TAYLOR

Parhaat perinneneuleet
150 mallia maailmalta
Parhaat perinneneuleet
150 MALLIA
MAAILMALTA
RITA TAYLOR

1-2)6:%

Kirja perehdyttää eri maiden neuleperinteisiin ja antaa inspiraatiota soveltaa vanhoja, kauniita malleja moderneihin neuletöihin.
Kirjasta löytyvät kalastajien paksut gansey-paidat, henkäyksenohuet pitsihuivit, geometriset kirjoneuleet sekä erilaiset nyppylät, kierteet ja palmikot. Mukana on myös suomalaisia perinnemalleja.
Kustakin mallista kerrotaan sen historiallinen tausta.
Kirjassa on ohjeita neuletöihin sekä yli 150 neulemallia, joista nykypäivän harrastaja voi
etsiä innoitusta omiin neuleisiinsa.
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ISBN/EAN 978-952-492-823-6
Luokka 65
Suomennos Mirja Muurinen
Kansi Blanche Williams/
Harper Williams Ltd
279 x 216 mm
Nidottu, nelivärinen
144 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 1/2014
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NICOLE SMITH

Uusi hame päivässä

UUSI
U SI H
HAME

28 yksilöllistä mallia kaavoineen
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Ompele itsellesi uusi hame kuukauden jokaista päivää ja jokaista tilaisuutta varten.
Kirja antaa ohjeet niin kietaisuhameisiin kuin suoriin, viistottuihin ja korkeavyötäröisiin
malleihin. Kirjan havainnollisten ohjeiden avulla voit piirtää kustakin perusmallista kaavat
omille mitoillesi. Kustakin kaavasta saat varioitua seitsemän muunnelmaa. Kankaita, kuoseja, hameiden pituuksia ja yksityiskohtia vaihtelemalla yksilöllisten variaatioiden määrä on
loputon.
Teos opettaa kaiken tarvittavan ompelun perusasioista aina hienoihin viimeistelytekniikoihin saakka. Erityistä iloa ompelutyössä tuottaa se, että saman päivän aikana ehtii todella
sekä piirtää että ommella koko hameen.
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Unelmien

laukut
itse painetuista kankaista
• 35 tyylikästä laukkumallia
• opi parhaat kankaanpainantamenetelmät
• linopainanta, kaavaimet ja paljon muuta

MINERVA
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YKSILÖLLISTÄ MALLIA
K A AVOINEEN

Nicole
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l
Smith

ISBN/EAN 978-952-492-848-9
Luokka 65
Suomennos Eva Katajamäki
Kansi Peter LaMastro
203 x 216 mm • Nidottu • 240 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy 2/2014

JENNY MCCABE

Unelmien laukut itse painetuista kankaista
Opi ompelemaan omat laukkusi itse painetuista kankaista 35 hurmaavan mallin avulla.
Kirjasta löytyy ihastuttavia laukkumalleja kaikille – suurille ja pienille, aikuisille ja lapsille. Opit kaivertamaan kuvioita linolevyyn, pyyhekumiin, styroksiin tai jopa perunaan. Estokuvioinnissa käytetään kaavaimia ja seuloja. Mukana on myös siirtokuvatekniikka ja aurinkovärjäys.
Selkeät, vaihe vaiheelta etenevät ohjeet ja kaunis kuvitus tekevät kankaan painannasta ja
laukunteosta helppoa ja palkitsevaa.

Jenny McCabe
Minerva
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ISBN/EAN 978-952-492-836-6
Luokka 65
Suomennos Paula Erkintalo
Kansi Lucy Parissi
208 x 276 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 3/2014
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CHRISTINA BUTCHER

Kauneimmat kampaukset
Klassiset ja modernit mallit arkeen ja
juhlaan

Klassiset ja modernit mallit arkeen ja juhlaan
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9 789524 928403
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Tuntuuko sinusta, että hiuksesi näyttävät tilaisuudesta riippumatta aina samalta? Tässä kirjassa opetellaan monenlaisia kampaustyylejä, jotta voisit ottaa kaiken irti tärkeimmästä asusteestasi: omista hiuksistasi.
Kirja sisältää ohjeet niin moneen kampaukseen, että voit
laittaa hiuksesi eri tavalla vaikka joka päivä.
Ohjeissa kerrotaan myös kuinka haastava kampausmalli
on, miten sitä voi muokata ja millaiset asusteet sen kanssa sopivat.
Löydät kunkin kampauksen kohdalta myös listan siihen
tarvittavista muotoiluvälineistä sekä kampauksen tekemistä
helpottavat vaihekuvat.
Kirjan valokuvat havainnollistavat, miltä kampaukset
näyttävät luonnossa.

KAUNEIMMAT
KAMPAUKSET

ISBN/EAN 978-952-492-840-3
Luokka 59.31
Suomennos Anna Korolainen
Kansi RotoVision SA
Koko 190 x 280 mm
Nidottu
192 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2014
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RAIJA HENTMAN

Etelä-Suomen retkeilyopas
Luontokohteita pääkaupunkiseudun
reunamilla

Kun karttaan piirtää Helsingin Tuomiokirkolta kaaren, joka
ulottuu linnuntietä noin 100 kilometrin etäisyydelle, sen sisään jää maaseudun, taajamien ja kaupunkien palapeli tiuhaan
asuttua Etelä-Suomea.
Rakennettua ympäristöä enemmän löytyy kuitenkin luontoa: talousmetsiä, peltomaisemia, merta, uhkeita lehtoja, jokia,
järviä, soita, aarnimetsiä, jylhiä kallioalueita, jääkauden jälkiä
ja luonnon kätkemiä kulttuurijäänteitä. Kaaren sisällä on viisi
kansallispuistoa ja lukemattomia luonnonsuojelu-, virkistys-,
retkeily- ja ulkoilualueita.
Kirjassa esitellään retkeilyreittejä, joilla voi samoilla päiväkausia, luontopolkuja, joilla viivähtää tunnin tai pidempään,
historiaan johdattavia muinaispolkuja ja reittejä, joista ilahtuvat erityisesti lapset.
Alueella on myös paljon vesistöjä, joihin voi tutustua soutaen tai meloen tai matkata yhdysaluksien kyydissä. Talvella
pitkät latureitit houkuttavat hiihtoretkille.
Kohdeselostusten lisäksi kirja antaa tiivistettyä tietoa valituista kasveista, eläimistä, geologisista kohteista, historiallisista paikoista ym.
Selkeät kartat takaavat, että kohteet löytyvät ja upea kuvitus kutsuu tutustumaan paikkoihin.

RAIJA HENTMAN

ETELÄSUOMEN
RETKEILYOPAS
Luontokohteita pääkaupunkiseudun reunamilla
M I N E RVA
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ISBN /EAN 978-952-492-852-6
Luokka 79.4
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 280 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy 4/2014
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Harrastekirjat

MATTI RÄMÖ

Polkupyörällä Andalusian vuorilta Afrikkaan

ö

Matti Räm

rällä
Polkupyösian
Andalu a
vuorilt
Afrikkaan

minerva

Matti Rämön kuudes matkakirja vie lukijan vuoristopyöräilyn riemuihin ja rasituksiin. Rämö polkee Sierra Nevadalla 3 400 metrin korkeuteen. Sen korkeammalle ei Euroopassa tietä
myöten pääsekään. Espanjasta seikkailijamme reitti kulkee Marokkoon ja sieltä vielä takaisin Andalusian matalammille vuorille.
Matkan varrella tulevat tutuiksi vuoriston vaatimukset, puoliautiomaan maisemat ja hellepyöräilyn rasittavuus, mutta myös se kahden kulttuurin kiehtova rajapinta, jossa islamilainen ja kristitty maailma kohtaavat.
Al-Andalusin kalifikunta, joka ulottui Pyreneiltä nykyiseen Länsi-Saharaan saakka, luo
pohjavirettä koko matkan tunnelmaan. Reitti kulkee maisemissa, joissa on vahva linkki
menneeseen.
Menneeseen Rämö luo katseen omakohtaisestikin. Polkiessa on hyvä tilaisuus purkaa
myös itsepintaisesti päälle pyrkivää viidenkympin kriisiä.
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MARKKU SIUKONEN JA VESA TIKANDER

ISBN/EAN 978-952-492-864-9
Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 280 s. • Ovh 28,90
Ilmestyy 1/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-898-4
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Urheilun vuosikirja 2014
Urheilun vuosikirja 2014 esittelee Suomen ja kansainvälisen urheilun huippuhetket sanoin,
kuvin, tuloksin ja tilastoin 1.1.2013–1.1.2014 päivästä päivään.
Mukana ovat mm. alppihiihdon, freestylen, pohjoismaisten hiihtolajien, lumilautailun
sekä pika- ja taitoluistelun arvokilpailut, jääkiekon, jääpallon ja naisten salibandyn MM-turnaukset, suunnistuksen MM-rastit, uinnin, voimistelun ja yleisurheilun MM-kilpailut, kori- ja lentopallon sekä naisten jalkapallon EM-kisat, golfin, keilailun ja tenniksen arvoturnaukset sekä formula-, moottoripyöräily- ja rallikausi 2013.
Maailman ja Suomen parhaat urheilijat 2013.
Tulokset, taulukot ja tilastot yli 80 urheilumuodosta.
Nopeakäyttöinen, napakankokoinen tietopaketti ja hakuteos jokaiselle urheilun ystävälle.
Urheilun vuosikirja on ilmestynyt jo vuodesta 1979 lähtien, nyt vuorossa teossarjan osa 35.
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ISBN/EAN 978-952-492-855-7
ISSN 0358-9536 • Luokka 79.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 200 mm • Sidottu, kuvitettu
n. 360 s. • Ovh 36,90 • Ilmestyy 3/2014
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CHRISSY FREER

Superviljat
Terveellisen ruokavalion uudet trendit
SI SÄ LT Ä

Ä

4 0 onta

Tässä kirjassa käsitellään 12 superviljaa: kvinoaa, amaranttia,
tattaria, tummaa riisiä, chiaa, hirssiä, kauraa, spelttiä ja ohraa
sekä kamut-, emmer- ja freekeh-vehnää. Kirja kertoo niiden
ravinto- ja terveysvaikutuksista samoin kuin siitä, miten niitä
kannattaa käyttää ja valmistaa.
Superruoka on ravintoa, joka on luonnostaan erityisen ravitsevaa suhteessa sen energiamäärään. Superviljat ovat viljalajeja, jotka ovat paitsi ravitsevia myös monella tapaa terveyttä
edistäviä. Ne ovat viime aikoina herättäneet suurta kansainvälistä huomiota.
Pitkälle jalostetuissa viljalajeissa on superviljoja huonompi
ravintoarvo, vähemmän terveellisiä rasvoja, antioksidantteja ja
kasviperäisiä ravinteita eli fytonutrientteja.
Innostus superviljoja kohtaan on nousussa myös siksi, että ne sopivat syötäväksi silloinkin, kun on pakko pitää yllä erikoisruokavaliota, vaikkapa keliakian tai vehnäintoleranssin
tähden. Superviljat sopivat myös niille, jotka syövät kasvis- tai
vegaaniruokaa.
Kirjassa esitellään myös runsaasti kustakin superviljasta
loihdittuja herkullisia reseptejä, joten lukijalle tarjoutuu tapoja
sisällyttää superviljoja omaan jokapäiväiseen ruokavalioonsa.

gluteenit
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superviljat
terveellisen ruokavalion uudet trendit
Y L I 1 0 0 H E R K U L L I S TA R E S E P T I Ä
kvinoa * amarantti * tattari * tumma riisi * chia * hirssi
kaura * kamut * speltti * ohra * emmer- ja freekeh-vehnä
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ISBN/EAN 978-952-492-837-3
Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Susanne Gebbert
216 x 255 mm
Nidottu, nelivärinen
224 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 2/2014
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TOMMY MYLLYMÄKI

Parhaat kastikkeet arkeen ja
juhlaan

Todellisena kastikemestarina tunnettu huippukokki Tommy
Myllymäki antaa kirjassaan takuuvarmat ohjeet yli sataan erinomaiseen kastikkeeseen, joilla jokaisesta ateriasta tulee juhlaa.
Myllymäki perehdyttää lukijan ammattikokkien salaisuuksiin opastamalla parhaisiin valmistustekniikoihin ja antamalla
arvokkaita vinkkejä, joiden avulla kotikokkikin onnistuu loihtimaan gourmet-kastikkeet.
Kirjasta löytyvät oikeat seuralaiset kaikille ruokalajeille,
viinikastikkeista Béarnaiseen ja vinaigrettesta jälkiruokakastikkeisiin.
”Kastikkeet ovat olleet koko kokin urani punainen lanka, ja ajan
mittaan olen todella uppoutunut niihin. Kuulostaa ehkä sairaalta, mutta saatan käyttää tunteja jonkin reseptin hiomiseksi täydellisyyteensä. Oikea maku, tuoksu, koostumus, rakenne, lämpötila ja tasapaino.”

Tommy Myllymäki

PARHAAT
KASTIKKEET
ARKEEN JA JUHLAAN
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ISBN/EAN 978-952-492-862-5
Luokka 68.2
Suomennos Jutta Jarvansalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
170 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 3/2014
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Lasten ja nuorten kirjat

TITTA KUISMA & LAILA NEVAKIVI

Lapsen oma luontoretki
Seikkailuja mökkimaisemissa
Suositun luontokirjasarjan uusin teos vie lapsen retkelle Suomen suveen ja mökkiluonnon
ihmeisiin.
Tietokirjan lämminhenkiset tarinat, yksityiskohtaiset tieto-osiot ja taidokkaat kuvat esittelevät ympäristön eliölajeja pienistä ötököistä ja perhosista lepakoihin, marjoista sieniin ja
kaloista lintuihin.
Asta-tyttö ja Joonas-serkku viettävät muistorikkaan kesän Kolisevanmäen tilalla. Saapuessaan ensi kertaa mökille he tapaavat hassun Tonttu-Hermannin, joka on asunut savusaunassa jo sata vuotta. Tonttu-Hermannista tulee lasten ystävä, joka on aina lähellä.
Luonnossa seikkaillessaan Asta ja Joonas kohtaavat kurnuttavia sammakoita, jäniksenpojan ja maalaismaisemassa laiduntavan äksyn Peke-pässin sekä muita mielenkiintoisia eläimiä.
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ISBN/EAN 978-952-492-859-5
Luokka L56.8 • Kansi Laila Nevakivi
210 x 210 mm • Sidottu, nelivärinen
80 s. • Ovh 21,90
Ilmestyy 3/2014
Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-899-1

ISMO LOIVAMAA (TOIM.)

Jos sul lysti
y on

Jos sul lysti on

SUOMEN LASTEN LEIKKIRUNOT

Suomen lasten leikkirunot
Jos sul lysti on vie nostalgiselle matkalle lapsuuden leikkeihin. Runoissa vietetään iloisia hetkiä niin kesäisillä rannoilla kuin talvisissa hyppyrimäissä. Leikkiin johdattavat myös leikinaloituslorut ja lastenlaulut, jotka herättävät muistoja kaikenikäisissä lukijoissa. Sukupolvesta toiseen muistetaan mm. Entten tentten teelika mentten, Oli ennen onnimanni ja Körö körö
kirkkoon.
Runoilijat ovat tuttuja ja rakkaita Immi Hellenistä Hannele Huoviin ja Alli Nissisestä
Tittamari Marttiseen. Kirja houkuttelee leikkimään, laulamaan ja muistelemaan. Kokoelma ammentaa suomalaisen lastenrunouden pitkästä perinteestä, meille kaikille tutusta aarteistosta.
Hyväntuulisen kirjan kuvituksena on käytetty Rudolf Koivun rakastettuja satukuvia.
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ISBN/EAN 978-952-492-854-0
Luokka L84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 190 mm • Sidottu, nelivärinen
64 s. • Ovh 21,90
Ilmestyy 1/2014
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-900-4
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Pokkarit

PETER JAMES

PETER JAMES

Kuolema kulkee
kannoilla
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ISBN/EAN 978-952-492-824-3
• Luokka T84.2
• Nidottu
• Ovh 11,00
• Ilmestyy 1/2014
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THEO FLEURY

Kovaa peliä
NHL:n huippukiekkoilijan
raju elämä
•

ISBN/EAN 978-952-492-868-7
• Luokka T79.37
• Nidottu • Ovh 11,00
• Ilmestyy 3/2014



•

Kuolema peittää
jäljet

Theo Fleury
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ISBN/EAN 978-952-492-867-0
Luokka T84.2
Nidottu
Ovh 11,00
Ilmestyy 2/2014

9 789524 928670

LUCA CAIOLI

Lionel Messi
Poika, josta tuli
jalkapallolegenda

Kovaa
vaa Peliä

LIONEL

MESSI
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ISBN/EAN 978-952-492-869-4
Luokka T99.1
Nidottu • Ovh 11,00
Ilmestyy 3/2014
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WAYNE ROONEY

Wayne Rooney &
Matt Allen

Minä, Wayne
Rooney
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ISBN/EAN 978-952-492-870-0
Luokka T99.1
Nidottu
Ovh 11,00
Ilmestyy 4/2014

Esipuhe Sir Alex Ferguson
Minerva

9 789524 928700
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Tulevat sähkökirjat
Anna Misko: Armovuosi ISBN/EAN 9789524928830
Eero Ojanen: Totinen Suomen historia – Miten kaikki
varsinaisesti tapahtui ISBN/EAN 9789524928847
Peter James: Kuolema kulkee kulisseissa
ISBN/EAN 9789524928854

Annika Kaarnalehto: Rinnat – Kaikki mitä niistä tulee tietää
ISBN/EAN 9789524928939
Kaisa Välivehmas: Miten onnistut työnhaussa
ISBN/EAN 9789524928946
Jukka Seppinen: Kivi bolševikin kengässä – Neuvostoliiton
tavoitteet Suomessa 1917–1965 ISBN/EAN 9789524928953

Thomas Erikson: Pelonkylväjät ISBN/EAN 9789524928861
Tom Ludberg: Elämäntaidon käsikirja
ISBN/EAN 9789524928878

Atso Haapanen: Suomalaisten heimosotaretket 1918–1922
ISBN/EAN 9789524928960

Tommy Hellsten: Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti
ISBN/EAN 9789524928885

Sergei Verigin: Pettureita vai sodan uhreja – Yhteistyö vihollisen
kanssa Karjalassa toisen maailmansoadn aikana
ISBN/EAN 9789524928977

Janne Viljamaa: Kuka täällä oikein määrää –
Lapsiperheen kasvatuskirja ISBN/EAN 9789524928892

Matti Rämö: Polkupyörällä Andalusian vuorilta Afrikkaan
ISBN/EAN 9789524928984

Pekka Hämäläinen: Elämisen vimma ja syvä ilo –
Opas täydempään elämään ISBN/EAN 9789524928908

Titta Kuisma ja Laila Nevakivi: Lapsen oma luontoretki –
Seikkailuja mökkimaisemissa
ISBN/EAN 9789524928991

Markku Ojanen: Tunne vai järki – Polkuja viisaisiin valintoihin
ISBN/EAN 9789524928915
Jutta Saanila: Kehon viisaus – Opi kuuntelemaan itseäsi
ISBN/EAN 9789524928922

Ismo Loivamaa (toim.): Jos sul lysti on – Suomen lasten
leikkirunot
ISBN/EAN 9789524929004

Saatavilla myös mm.
Tommy Hellsten: Ihmisenpyörä ISBN/EAN 789524927604
Tommy Hellsten: Kolmas mahdollisuus
ISBN/EAN 789524927611
Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 789524927628
Tommy Hellsten: Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 789524927505
Johanna Viitanen: Hiekkaan kadonneet jäljet
ISBN/EAN 9789524928113

Markku Hattula: Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto
ISBN/EAN 9789524928175
Pirkko Vekkeli – Ismo Loivamaa:
Lumoava Eeva-Kaarina Volanen ISBN/EAN 9789524928182
Samu Nyström: Helsinki 1914–1918 – Toivon, pelon ja
sekasorron vuodet ISBN/EAN 9789524928199
Max Manner: K18 ISBN/EAN 9789524924320
Max Manner: 13. huone ISBN/EAN 9789524925518
Max Manner: Revanssi ISBN/EAN 9789524926256

Siina Tiuraniemi: Kukkia Birgitalle ISBN/EAN 9789524928137
Ilkka Mattila: Egotrippi – Aina matkalla jonnekin
ISBN/EAN 9789524928144

Max Manner: Demi Sec – komisario Anna Mäen
tutkimuksia ISBN/EAN 9789524926263
Max Manner: 72 h ISBN/EAN 9789524925662
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Kuinka varjella tyttöjen lapsuutta
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SUURI

KITARAKIRJA

Tony Bacon
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Aiemmin ilmestyneitä
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Ulla Vestola
Martti Leppä
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Minerva

Tilauskirjoja
Tapiolan kuoro
50 vuotta
...laulut, matkat, ystävät...

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!

Minerva

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

5LWDULKXRQH

Anu Jaantila ja Eva Forssén (toim.)
Tapiolan kuoro 50 vuotta
Laulut, matkat, ystävät
Syksyllä 2013 50 vuotta täyttävän Tapiolan kuoron juhlakirja.

MD

Minerva

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut
Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja
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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