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Lukemattomia tarinoita
Minerva julkaisee syksyllä 2015 teoksen Helsinki 1945 – Pääkaupunki ja rauha, joka kertoo pääkaupungin elämästä heti sodan jälkeen. Sodan jäljet olivat vielä näkyvissä, mutta toivo paremmasta huomisesta oli jo heräämässä. Samana vuonna koko Eurooppa sai huokaista helpotuksesta, kun raastava sota oli viimein ohitse.
Vuoden 1945 jälkeen Euroopassa on saatu elää suhteellisen rauhassa. Mutta kuka olisi uskonut, kuinka paljon vuosi 2014 tulisi muuttamaan käsitystä Euroopan turvallisuudesta? Minerva julkaisee jälleen laajan kirjon sotahistoriaa, ja sotavuosien opetukset ovat
ajankohtaisempia kuin pitkään aikaan. On entistä tärkeämpää oppia historiasta.
Samalla kun nykyhetki luo jatkuvasti uusia tarinoita, historian kätköistä paljastuu
kertomatta jääneitä ihmiskohtaloita. On viimeinen tilaisuus kirjata ylös nämä tarinat, ennen kuin ne katoavat miesmuistista. Minervan syksyn ohjelmassa ääneen pääsevät monet
suomalaiset ja ulkomaiset sodan kokeneet miehet ja naiset:
Kaukopartiomies, josta tuli Sotasankari vastoin tahtoaan. Veikko Vehviläinen – Mannerheim-ristin ritari 15. Nuoret taistelulentäjät, jotka joutuivat kovaan paikkaan jatkosodan ratkaisutaisteluissa 1944. Ulkomaisia tarinoita edustavat Yönoidat – Neuvostonaisten ilmasotayksiköt toisessa maailmansodassa sekä Kolmannen valtakunnan sankarilentäjä
Hanna Reitschin tarina.
Yksi syksyn ajankohtaisimpia teoksia on Pentti Perttulan Nykyaikainen ilmasodankäynti, jossa hän valottaa ilmavoiman käyttöä nykysodissa mutta myös sen mahdin näyttämistä osana valtioiden sotilasstrategisia pyrkimyksiä.
Minervan syksyssä myös toisenlaiset tarinat ovat vahvasti esillä. Peter Jamesin Kuolema merkitsee omansa -dekkarissa Roy Grace jahtaa Brightonin ensimmäistä sarjamurhaajaa. Ranskan suosituin trilleristi Pierre Lematre eksyttää lukijansa labyrinttiin, josta ei
tahdo löytyä ulospääsyä.
Mykkä huuto on uskomaton tarina pojasta, joka jäi oman kehonsa vangiksi. Åke ja
minä kuvaa Åke Lindmanin vähemmän tunnettuja puolia. Muistojaan kertovat läheiset
ja ystävät, pääosassa Lindmanin puoliso Pirkko Mannola. Panu Rajala seuraa tiivisti maailmanmenoa kirjassaan Nuoruuden neljäs näytös. Mies miettii samalla omaa suhdettaan
ikään, elämään ja haikeaan mutta väistämättä häipyvään nuoruuteen.
Hyvää kirjasyksyä lukemattomien tarinoiden parissa
Pekka Saarainen
kustannuspäällikkö
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TAPANI HEINONEN

Kuka heilutti pesäpuuta

Rakennusmies Roope Kilpineva on ruksannut elämän monivalintatehtävässä väärin. Avioliiton perustukset halkeilevat, ja
hän jää työttömäksi. Roope yrittää epätoivoisesti pitää elämänsä koossa.
Sisko Kaarina on menestystä tavoitteleva yrittäjä Helsingissä. Hän uskoo enemmän rahaan kuin rakkauteen. Aviomies
rakennusmestari Pertti Sund haluaa elämän pysyvän tasapainossa mutta ajautuu valtataistelun pyörteeseen kotona ja työpaikalla.
Sisaruksia sitoo yhteinen menneisyys maaseudulla, pelot ja
pettymykset, joita ei voi paeta mutta jotka vaikuttavat yhä heidän valintoihinsa, kykyyn tarttua elämän helmasta.
Äiti Alli asuu syrjäisellä kotitilalla kaukana Keski-Suomessa. Hän on sodan ajan lapsia. Nykyhetkeen sekoittuvat välähdykset menneestä, huoli aikuisten lasten kohtalosta kaukana
kaupungissa – sekä omasta tulevaisuudesta.
Lopulta kaikki ovat samalla lähtöviivalla; taistelemassa omantunnon ja moraalin, kompromissien ja unelmien, vihan ja rakkauden välillä. Niin vihalla kuin rakkaudella voi aina myös hallita.
Kuka heilutti pesäpuuta on koskettava perhesaaga, joka
kertoo kahden sukupolven tarinaa arvojen ja asenteiden muutoksesta. Samalla romaani heijastaa kuvaa modernista mutta
karusta maasta, missä ihminen voi menettää uskonsa yhteiskuntaan, rakkauteen, Jumalaan – jopa itseensä.

YTM Tapani Heinonen (s. 1955) on psykologi. Lapsuutensa hän on
viettänyt Karstulassa mutta asuu nykyään Jyväskylässä. Hän on kirjoittanut ja ohjannut näytelmiä harrastajanäyttämöille. Heinoselta on aiemmin ilmestynyt novellikokoelma Omaiset sekä romaani Reunalla (Minerva 2012).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Luokka 84.2
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MARKKU HATTULA

Kaukopartion kostoisku

Ylikersantti Kaartimon kuusihenkinen kaukopartio saa käskyn edetä vihollisen selustaan tiedustelemaan ja tuhoamaan teitä, siltoja ja
rautateitä. Partion edetessä Maaselän kannaksen kautta Ääniselle
saakka korpiseutu ja kylät vilisevät vihollisen joukkoja. Tiukoissa tilanteissa sissien rohkeus ja sisu punnitaan.
Kun partio joutuu vastakkain sodan raadollisuuden kanssa, suomalainen sisu kuohahtaa. ”Kosto elää”, takoo sissien aivoissa. Mutta
elävätkö sissit kostamalla, ja kuinka kauan? Vieläkö tältäkin reissulta palataan, ja jos, niin missä kunnossa?
Kaartimo itse on menettänyt talvisodassa veljensä, ja partion jäsen Kekki saanut edelliskesän partioreissulla luodin jalkaansa ja menettänyt samalla melkein henkensäkin.
Markku Hattulan romaani perustuu huolelliseen historialliseen taustatyöhön. Eletään jatkosodan asemasotavaihetta elokuussa 1942. Maaselän kannaksellakin rintamalinjat ovat vakiintuneet.
Seesjärven länsipuolta hallitsevat suomalaiset, itäpuolta venäläiset. Romaanin tapahtumat alkavat, kun heinäkuussa vihollisen 700
hengen vahvuinen sissiprikaati tunkeutuu syvälle suomalaisten selustaan.
Kaukopartion kostoisku on Hattulan kaukopartiotoimintaa kuvaavan kirjasarjan toinen osa. Sarjan aloitusosa, Kaartimon ryhmän ensimmäistä retkeä kuvannut Kaukopartion kujanjuoksu ilmestyi 2014.

Markku Hattula on Riihimäellä asuva kirjailija, joka julkaissut useita romaaneja ja
novellikokoelmia. Hän on kirjoittanut myös kesäteatterinäytelmiä ja toiminut pitkään luovan kirjoittamisen ohjaajana. Aiemmin häneltä on ilmestynyt mm. sotaromaanitrilogia
Eturintaman iskujoukko (2011), Eturintaman iskujoukko iskee takaisin (2012) sekä Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto (2013).
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ISBN/EAN 978-952-312-169-0
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Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
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Ilmestyy 9/2015
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PETER JAMES

Kuolema merkitsee omansa

Nick Walton saa tyttöystävältään Logan Somervilleltä puhelun, joka jättää hänet avuttoman kauhun valtaan. Hätääntynyt Logan ehtii kertoa ajaneensa juuri kotitalonsa maanalaiseen parkkihalliin, jossa hiippailee oudosti käyttäytyvä vieras
mies. Sitten kuuluu vain kirkaisu, ja puhelu katkeaa.
Nickin hälyttämät poliisit ovat paikalla muutamassa minuutissa, mutta hämärästä parkkihallista löytyy vain Loganin
auto ja hänen puhelimensa. 24-vuotias Logan on kadonnut
jäljettömiin.
Samana päivänä tietyömiehet löytävät ylös kaivamansa asfaltin alta 30 vuotta aiemmin kuolleen nuoren naisen jäännökset.
Näillä kahdella tapauksella ei aluksi näytä olevan mitään
yhteistä. Pian Brightonissa kuitenkin katoaa toinenkin nuori
nainen ja löytyy taas yksi uhri vuosikymmenten takaa.
Koko kauhistuttava kuvio alkaa piirtyä, kun tunnetun lontoolaisen psykiatrin vastaanotolle ilmestyy outo mies. Tämä
sanoo omaavansa tärkeää tietoa Logan Somervillen tapauksesta. Hän suostuu kuitenkin paljastamaan vain yhden asian.
Ja sekin tieto näyttää aluksi täysin paikkansa pitämättömältä.
Mutta vain aluksi.
Pian Roy Grace saa todeta, että tämä yksi asia on avain sekä nykyiseen että menneeseen. On hyytävän ilmeistä, että Brighton on saanut ensimmäisen sarjamurhaajansa.
Mielenkiintoisena kuriositeettina kirjassa vilahtaa suomalainen huumepomo Jorma Mahlanen, ”The Slippery Finn”. Kodin turvana hänellä on 4 isoa rottweileria.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britannian
suosituimmista dekkaristeista. Hänen teoksensa ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 36 kielelle. Hänen huippusuositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli 15 miljoonaa
kappaletta. Englannin suurin kaupallinen tv-kanava ITV on tuottamassa
Roy Grace -kirjoista tv-elokuvien sarjaa.

•
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PIERRE LEMAITRE

Alex

Alex, 35-vuotias viettelevän kaunis nainen, kidnapataan ja ripustetaan ahtaassa häkissä riippumaan tyhjän varastorakennuksen katosta. Hänet jätetään kitumaan kuoliaaksi ahneiden
rottien odottaessa uhrin viimeisten voimien hiipumista.
Sieppauksesta vihjeen saanut poliisi on avuton. Lunnaita ei
pyydetä, uhria ei tunneta, johtolankoja ei ole.
Kun poliisi lopulta löytää kiduttajan piilopaikan, tyttö on
jo kadonnut. Kukaan ei tunnu edes tietävän, kuka hän on.
Poliisi on koko ajan askelen jäljessä, kun sieppaajaltaan karannut Alex toteuttaa omaa suunnitelmaansa, jossa anteeksiannolla ei ole sijaa. Poliisipäällikkö Camille Verhoeven saa
panna peliin kaikki vaistonsa ja intuitionsa selvittääkseen nuoren naisen todellisen identiteetin.
Lemaitre eksyttää lukijan labyrinttiin, jossa uhri ja pyöveli vaihtavat paikkaa tämän tästä. Näkökulmien vaihdokset
ja juonenkäänteet pitävät otteessaan täydellisen nerokkaaseen
loppuratkaisuun saakka.
Amerikkalainen tuotantoyhtiö Elberon Entertainment kuvaa teoksen pohjalta parhaillaan elokuvaa, jonka käsikirjoituksesta vastaa Pierre Lemaitre itse.

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituimpia dekkarikirjailijoita, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan. Aiemmin Lemaitrelta on ilmestynyt suomeksi Goncourt-palkittu historiallinen
romaani Näkemiin taivaassa. Huikea trilleri Alex palkittiin ilmestymisvuonnaan 2013 The International Dagger -palkinnolla vuoden parhaana rikosromaanina. Palkinnon myöntää Crime Writers’ Association. Kirjan oikeudet on ostettu yli 20 maahan, ja sitä on myyty yksin

© Richard Dumas

Ranskassa 250 000 kpl.
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ING RID HEDSTRÖM

Ihmiskoe

Eräänä marraskuisena päivänä vuonna 1978 13-vuotias Mikael Granberg lähtee hakemaan pihavajasta polttopuita ja katoaa jäljettömiin. Poliisi ei koskaan onnistu selvittämään, mitä pojalle tapahtui.
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin diplomaatti Astrid
Sammils muuttaa enoltaan perimälleen sukutilalle Taalainmaalle. Enonsa tavaroiden joukosta Astrid löytää myssyn, joka Mikaelilla oli päässään tämän kadotessa. Astrid ei voi uskoa,
että hänen ujolla ja kiltillä enollaan voisi olla mitään tekemistä pojan katoamisen kanssa. Hän päättää selvittää asian tavalla tai toisella.
Jäljet johtavat suureen lääketehtaaseen ja sen aikoinaan
”jälkeenjääneiden” hoitolaitoksessa tekemiin lääketesteihin.
Astrid saa huomata, että vanhojen asioiden penkominen on
kuolemanvaarallista.
Samanaikaisesti Bukarestissa nuori lääkäri Gabriela Dumitru huolestuu lääketutkimuksesta, jossa hän on mukana.
Tutkimuspotilaiden kato on epätavallisen suuri.

Ingrid Hedström on tukholmalainen kirjailija, joka on työskennellyt yli kahdenkymmen vuoden ajan Dagens Nyheter -lehden ulkomaantoimittajana. Ennen kirjailijaksi ja journalistiksi ryhtymistään hän toimi psykologina psykiatrisissa sairaaloissa. Hän on aiemmin julkaissut kiitetyn ja
palkitun kuusiosaisen Villette-dekkarisarjan, joka on myynyt Ruotsissa yhteensä 100 000 kpl ja käännetty useille kielille. Villette-sarjan ensimmäisestä osasta Hedströmille myönnettiin Ruotsin dekkariakatemian esikoiskirjapalkinto vuonna 2008. Sarjan toinen romaani oli ehdolla vuoden
parhaaksi dekkariksi vuonna 2009. Uuden kirjasarjan aloittava Ihmiskoe il© Berit Djuse

mestyi Ruotsissa kesäkuussa 2014.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-171-3
Luokka 84.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 450 s. • Ovh 31,90 • Ilmestyy 9/2015
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-223-9

Kaunokirjallisuus

9

LARS PETTERSSON

Verijäljet lumessa

Ruotsin dekkariakatemian esikoiskirjapalkinnon voittajan toinen rikosromaani on edeltäjänsä tavoin ladattu Pohjois-Norjan karulla eksotiikalla ja ihon alle hiipivällä jännityksellä.
Pohjois-Norjassa, Koutokeinon liepeillä löytyy syrjäiseltä
tieltä autoonsa ammuttu mies. Uhri on Ruotsin elinkeinoministeriön valtiosihteeri Torben Nyhlén. Valtion virkamiehen
murha luokitellaan terroriteoksi, ja tapausta ryhtyy tutkimaan
sekä Ruotsin että Norjan suojelupoliisi.
Samaan aikaan kamppailu maaoikeuksista saamelaisten perinteisillä poronhoitoalueilla koventuu koventumistaan, kun
ruotsalainen Polar Gold AB haluaa käynnistää uudelleen toiminnan suljetussa kaivoksessa Koutokeinon länsipuolella.
Verijäljet lumessa on itsenäinen jatko-osa Petterssonin menestysdekkarille Koutokeino, kylmä kosto. Tukholmalaisesta
apulaissyyttäjästä Anna Magnussonista on tullut sukusiteidensä vuoksi aktiivinen poronomistaja. Hänen perheensä joutuu
konfliktin keskipisteeseen, sillä kaivos sijaitsee heidän porojensa pariutumis- ja vasomisalueella.
Kun sitten tapahtuu toinenkin murha, kiristyy tunnelma
pienessä suljetussa yhteisössä äärimmilleen.

Lars Pettersson on ruotsalainen elokuva-alan freelancer. Hän on
tuottanut elokuvia, tv-sarjoja, dokumentteja ja reportaaseja. Hän on työskennellyt myös opettajana ja tuottajana Ruotsin televisiossa. Pettersson
viettää talvet Norjan Koutokeinossa. Häneltä on aiemmin ilmestynyt ri-

© Private

kosromaani Koutokeino, kylmä kosto.
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JANNE VILJAM AA

Narsistin lapsena

Pitkä

tie itsenäisyyteen

Minkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten
löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?
Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta,
käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.
Vanhemman tulisi antaa lapselle turvaa, hoitoa, tukea, rakkautta ja välittämistä. Itsekeskeinen
narsisti ei tähän kykene, vaan hän voi pahimmassa tapauksessa alistaa lapsen, nöyryyttää tätä ja tai
olla täysin välinpitämätön lapsen tarpeista.
Narsistivanhemman varjossa kasvaminen lyö aina jonkinlaisen jäljen minuuteen. Yleisiä vaurioita ovat ahdistus, masennus, kyvyttömyys sietää stressiä ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat.
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa toimii psykologian lehtorina ammattikoulussa ja luennoi itsetunnosta, työpaikan toimivasta vuorovaikutuksesta ja kasvatuksesta kesäyliopistoissa ja yrityksissä. Hän on kirjoittanut myös useita teoksia, mm. kirjat
Mitä minä teen tämän lapsen kanssa – haastavan lapsen kasvatus sekä Kuka täällä oikein määrää – Lapsiperheen kasvatuskirja.
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ISBN/EAN 978-952-312-176-8
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
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Ilmestyy 8/2015
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MARKKU OJANEN

Kaikki on hyvin juuri nyt
100 pa r a d ok s i a o n n e s ta
Onnen tavoittelu näyttää usein kääntyvän itseään vastaan. Onni on käsitteenä määritelmiä pakeneva ja syvimmältä olemukseltaan paradoksaalinen.
Kirjassa sukelletaan pintaa syvemmälle onnen ristiriitaisuuteen ja jopa absurdeihin ajatuksiimme onnesta.
Laajaan lähdeaineistoon pohjautuen ”onnellisuusprofessori” Markku Ojanen valottaa onnen olemusta niin psykologian, filosofian, historian kuin tarinoiden ja sananlaskujenkin kautta.
Kirja haastaa totunnaiset käsitykset onnen tavoittelusta samalla, kun se antaa eväitä käsitellä yhtä aikamme suurimmista paradokseista.
Markku Ojanen on Lempäälässä asuva psykologian emeritusprofessori. Hänet
tunnetaan erityisesti hyvinvointia ja onnellisuutta käsittelevistä teoksistaan mm. Ilo,
onni ja hyvinvointi, Elämän mieli ja merkitys, Hyvinvoinnin käsikirja sekä Murra Onnellisuuden esteet. Ojanen on myös kysytty luennoitsija.
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TOMMY HELLSTEN

Löydät, kun lakkaat etsimästä
K i r j a l ä s n ä o l o n m y s t e e r i s tä
Tommy Hellstenin oivaltavia ajatuksia hetkessä elämisen taidosta ja läsnäolon parantavasta voimasta.
Kiireettömyydestä on helppo haaveilla, mutta miten sen voi löytää arkisen stressin ja
huolten keskellä? Joskus olemme oman hyvinvointimme suurin ja ainoa este. Hellsten neuvoo pysähtymään ja kohtaamaan itsensä. Kun on läsnä tässä hetkessä, kaikki on hidasta, levollista ja totta.
Hellstenin tekstejä on helppo lähestyä. Ne ovat ihmisen puhetta ihmiselle, kanssakulkijan, joka tietää, miten pitkä matka mielenrauhaan voi joskus olla.
Kirja on kuvitettu Tommy Hellstenin omilla tuokiokuvilla.
Tommy Hellsten on kirjailija, terapeutti ja kysytty luennoitsija. Hän on julkaissut lukuisia menestysteoksia, mm. Ihmisen pyörä, Kolmas mahdollisuus, Pysähdy, olet jo perillä, Oivalluksen kynnyksellä sekä Kun uskot unelmiisi, alat kulkea niitä kohti.
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ISBN/EAN 978-952-312-216-1
Luokka 17.3
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n. 160 s.
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Ilmestyy 8/2015

TORSTEN FRICKE – ULRICH NOVAK

Tapaus Google
Me emme suinkaan ole Googlen asiakkaita. Me olemme sen tuote. Joka sekunti Google vastaa yli 4 500 hakuun – näennäisesti ilmaiseksi. Tosiasiassa maksamme palvelusta korkeaa hintaa luovuttamalla Googlelle omat tietomme.
Big Data on tämän hetken arvokkaimpia kauppatavaroita maailmalla, ja Googlella on
käytännössä monopoli tähän jättimäiseen tulonlähteeseen. Se vahvistaa dominoivaa asemaansa edelleen ostamalla muita yrityksiä ja pakottamalla kaikki noudattamaan omia sääntöjään.
Kirja käy läpi hakukoneyhtiön vaiheet idealismista ja vaatimattomasta alusta aina konsernin nykyiseen kontrolloimattomaan valta-asemaan.
Google vaikuttaa ihmisiin kaikkialla maailmassa ja kaikilla elämänalueilla. Käyttäjät voivat kuitenkin suojautua. Tämä kirja osoittaa yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, miten se
onnistuu.
Torsten Price (s. 1963) on saksalainen journalisti, joka on toiminut mm. Abendzeitung-lehden varapäätoimittajana. Ulrich Novak (s. 1961) on toiminut median
ja PR-yritysten markkinointikonsulttina.
Nykyisin Price ja Novak konsultoivat yrityksiä kriisiviestinnässä, imagonrakennuksessa sekä sisältömarkkinoinnissa.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-218-5
Luokka 30.11; 61
Suomennos Juho Nurmi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu
n. 320 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 10/2015
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PÅL KARLSEN

Suuri herkkutattikirja

Suuri herkkutattikirja on ainutlaatuinen sienikirja. Se
kertoo kaiken tietämisen arvoisen tästä oikukkaasta
metsän aarteesta.
Teos kartoittaa herkkutattien kasvualueet ja opastaa sienen oikeaoppisessa poimimisessa. Kirja kertoo
myös herkkutattien historiasta ja käytöstä eri maissa
sekä antaa kattavan kuvan maailmanlaajuisesta herkkutattikaupasta.
Sienten käsittely ja käyttö ruoanvalmistuksessa on
tietysti saanut sekin kirjassa oman osionsa herkullisine resepteineen.
Herkkutatti on yksi halutuimmista ja arvostetuimmista sienistä maailmassa. Sitä rakastivat jo muinaiset
roomalaiset, ja siitä on tullut keskeinen osa italialaista ruokakulttuuria. Myös pohjoismaissa herkkutatteja etsitään vimmaisesti joka syksy. Antoipa Ruotsin ja
Norjan kuningas Karl XIV Johan sienelle nimensäkin.
Herkkutatti on tarjonnut mahdollisuuden parempaan
elämään niin köyhille kiinalaisille maanviljelijöille kuin
huono-osaisille amerikkalaisillekin.
Tämä gourmet-maailman tähti on arvokasta kauppatavaraa, ja sillä on laskettu olevan yli miljardin euron maailmanmarkkina-arvo.
Herkkutattien viljelyä on yrittänyt monikin, mutta kukaan ei ole siinä vielä onnistunut. Sienten kuningas on villin luonnon kasvatti.

Pål Karlsen (1960) on tutkinnon suorittanut sieniekspertti. Hän johtaa Oslon sieni- ja hyötykasviyhdistystä ja on sen jäsenlehden päätoimittaja. Varsinaiselta ammatiltaan Karlsen on opetusfilmeihin erikoistunut elokuvatuottaja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-188-1
Luokka 68.22
Suomennos Jutta Jarvansalo
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
195 x 225 mm
Sidottu
n. 200 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 6/2015
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VICTOR ARWAS

Silkkisääret
N a i s t e n s u kk i e n

historia

Sensuelli kuvahistoriikki naisten sukkien synnystä ja kehitysvaiheista 1700-luvulta tähän
päivään.
Naisten sukkien tärkein tehtävä ei ole peittää, piilottaa tai edes suojata kylmältä, vaan
tuoda sääret esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Taitelijoiden maalauksista ja piirroksista
voimme päätellä, että näin on ollut sellaisinakin aikoina, kun jo nilkan vilahtamista julkisesti pidettiin säädyttömänä. Hameenhelmojen lyhentyessä sukkien rooli korostui naisten
muodissa entisestään.
Silkkisääret on herkullinen visuaalinen aikamatka, joka kertoo naisten sukkien tarinan
ensimmäisistä neulojista teolliseen tuotantoon, nailonin markkinoille tulosta moderneihin
tekokuituihin, saumasukista värikkäisiin popkuoseihin, sukkanauhoista sukkahousuihin.
Ainutlaatuinen kuvakokoelma kertoo, miten sukkiin verhotut naisten sääret ovat olleet
katseiden kohteena kuvataiteessa, sarjakuvissa, mainoksissa, julisteissa ja elokuvissa.

Victor Arwas (1939–2010) on tunnustettu lontoolainen 1800- ja
1900-lukujen koristetaiteen tuntija, jonka erityisalaa olivat Art Deco ja Art
Nouveau -tyylisuunnat. Hän on julkaissut useita taidetta ja taide-esineitä
käsitteleviä tietoteoksia

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-184-3
Luokka 90.21 • Suomennos Nelli Iivanainen
Kansi Aldo Sampieri • 120 x 215 mm
Sidottu, nelivärinen
192 s. • Ovh 21,90 • Ilmestyy 8/2015

HANNAH LEE

Vau, mitkä kynnet!
Miljoonien nuorten YouTubessa seuraama kynsitaiteilija Hannah Lee esittelee kirjassaan 35
toinen toistaan upeampaa kynsidesign-mallia, jotka jokainen voi toteuttaa kotonaan.
Kirja neuvoo oikeat välineet ja opettaa parhaat tekniikat eri kynsimallien toteutukseen.
Kirjan selkeillä, vaihe vaiheelta etenevillä ohjeilla syntyvät ammattimaisen taidokkaat
lakkaukset ja kuvioinnit niin sormien kuin varpaidenkin kynsiin.
Helpoilla tekniikkavinkeillä opit tekemään pilkut ja raidoitukset, liukuvärjäykset, metallinhohteiset efektit, villit eläinkuosit, kauniit kukkakuviot ja paljon muuta. Opas esittelee
myös siirtokuvien ja kiilteiden käytön.
Hannah Lee on ammattimanikyristi ja kynsitaiteilija, jonka kynsidesignvideot ovat saavuttaneet valtavan suosion YouTubessa (youtube.com/
hannahroxnails). Hänen töitään on esitelty myös useissa naisten- ja nuortenlehdissä.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-217-8
Luokka 59.31
Suomennos Nelli Iivanainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 200 mm • Sidottu, nelivärinen
128 s. • Ovh 15,90
Ilmestyy 8/2015
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JUHO KUORIKOSKI

Suuret seikkailupelit
T i e t oko n e p e l i e n k l a s s i ko t
Suuret seikkailupelit on perusteellinen historiikki, joka esittelee graafisten seikkailupelien kerman ja kertoo pelien historian niiden tekijöiden äänellä.
Seikkailupelit ovat genrenä liki yhtä vanha kuin kotitietokoneet. Viiden vuosikymmenen
mittaisen historiansa aikana ne ovat vallanneet markkinat, kuihtuneet välillä pois ja viimein
palanneet ryminällä takaisin.
Ongelmanratkaisun ja juonenkuljetuksen rajapinnassa toimivat seikkailupelit muistuttavat elokuvaa, mutta panevat samalla älynystyrät töihin. Uusien pelien rinnalle ovat viime
vuosina nousseet vanhojen klassikkoseikkailujen uusintajulkaisut.
Juho Kuorikoski on vaasalainen toimittaja ja Pelit-lehden pitkäaikainen avustaja. Hän
on kirjoittanut vuonna 2014 julkaistun teoksen Sinivalkoinen pelikirja, joka kertoo suomalaisen pelialan historian.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-179-9
Luokka 79.81
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm • Sidottu, nelivärinen
220 s. • Ovh 29,90 • Ilmestyy 10/2015

DRAGOMIR ”GAGO” MRSIC

Kovaa treeniä
H o l ly w oo d - c o ac h i n

teho-ohjelma

Dragomir ”Gago” Mrsic tunnetaan Suomessa parhaiten roolistaan serbialaisena palkkamurhaajana Jens Lapiduksen bestseller-dekkariin pohjautuvassa elokuvassa Rahalla saa.
Gago on kuitenkin ennen kaikkea tunnettu ja arvostettu urheilu- ja kehonrakennusvalmentaja, joka on koutsannut paitsi huippu-urheilijoita myös useita näyttelijöitä, joita hän
auttaa valmistautumaan fyysisesti vaativiin elokuvarooleihin.
Kirjan harjoitusohjelma kehittää niin fyysistä kuin henkistäkin voimaa ja kestävyyttä.
Harjoitusvälineinä toimivat oma keho ja ruumiinpainon tuoma vastus. Muita välineitä ei
välttämättä tarvita, joten harjoitusohjelmaa voi toteuttaa missä ja milloin vain.
Harjoitusohjelmien ohella kirja tarjoaa mielenkiintoisia episodeja Gagon värikkäästä elämästä sekä sitaatteja ihmisiltä, joita hän on valmentanut.
Dragomir Mrsic syntyi vuonna 1969 Jugoslaviassa ja muutti Ruotsiin ollessaan kaksivuotias. Hänellä on musta vyö taekwondossa, ja hän on toiminut mm. Ruotsin olympiajoukkueen valmentajana. Hän on tullut tunnetuksi tukholmalaisen Extreme Training
-kuntosalin perustajana sekä kansainvälisten huippu-urheilijoiden ja elokuvanäyttelijöiden valmentajana. Hän on itsekin näytellyt elokuvissa. Viimeisin rooli oli vuonna 2014 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Edge of Tomorrow.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-211-6
Luokka 79.6
Suomennos Minerva Pietilä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
195 x 260 mm • Sidottu, kuvitettu
160 s. • Ovh 32,90 • Ilmestyy 9/2015
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LAURA KOLBE – SAMU NYSTRÖM –
JYRKI VESIKANSA

Helsinki 1945
P ä ä k au p u n k i j a

r au h a

”Rauhaa ja rakkautta, suuremmat tupakka-annokset ja pienemmät vihannesannokset sekä ennen kaikkea Kahvia (isolla Koolla).” Näihin sanoihin tiivistyivät
Ilta-Sanomien haastattelemien helsinkiläisten toiveet
vuodelle 1945. Ne olivat varovaisen optimisia, mutta
kertoivat samalla synkästä lähtötilanteesta.
Sota Lapissa ja Euroopassa jatkui, eikä rauhan palaaminen ollut itsestään selvää. Päivittäinen elämä jopa hankaloitui entisestään, ja sodan tuhot näkyivät vielä
kaikkialla. Monet kodit olivat tuhoutuneet pommituksissa, monet helsinkiläiset olivat menettäneet henkensä. Mutta toivo paremmasta huomisesta oli heräämässä.
Sodan loppuvaiheen tapahtumat nostivat pääkaupungin jälleen valokeilaan. Maailmansodan päättyminen, muuttunut sisäpoliittinen tilanne, valvontakomission saapuminen ja sotasyyllisyyskysymyksien käsittely näkyivät pian pääkaupungin elämässä – katutila ja torit täyttyivät niin juhlista kuin mielenosoi-tuksista.
Samalla itse kaupunki oli suuren murroksen edessä. Sinne tulvi uutta väkeä, ja asunnoista oli huutava pula. Vuoden lopussa toteutunut suuri alueliitos kasvatti kaupungin pinta-alan viisinkertaiseksi. Väkilukukin nousi 51 000 hengellä. Vuoden 1945 päättyessä alkoi kokonaan uusi vaihe pääkaupungin historiassa.
Tämä teos kertoo Suomen pääkaupungista vuonna 1945 kolmen kirjoittajan näkökulmasta. Professori Laura Kolbe kirjoittaa tulevan suurkaupungin kunnallispolitiikasta sekä pääkaupungin katu- ja toritilasta uuden ajan poliittisena näyttämönä. Lehdistöneuvos
Jyrki Vesikansa tarkastelee vuoden 1945 yhteiskunnallisia tapahtumia ja niiden näkymistä pääkaupungissa. Fil. tri Samu Nyström käsittelee helsinkiläisten jokapäiväistä elämää sodan ja rauhan saranakohdassa.
Oman tarinansa kertoo kirjan runsas kuvitus, jonka kautta lukijat pääsevät aistimaan muuttuvan kaupungin iloja ja suruja.

FT Laura Kolbe on Helsingin yliopiston Euroopan historian professori. Hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja ja käsittää sekä oman tieteenalansa tutkimuskirjallisuutta että
suuren yleisön kirjoja.
FT Samu Nyström on historiantutkija ja tietokirjailija,
jonka kirjallinen tuotanto on keskittynyt Helsingin kaupunkihistoriaan.
FL Jyrki Vesikansa on lehdistöneuvos, joka on toiminut mm. Uuden Suomen päätoimittajana. Hän on julkaissut
mm. toistakymmentä yhteisöhistoriaa ja toista sataa pienoiselämäkertaa Kansallisbiografiassa.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-192-8
Luokka 92.833
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 160 s. • Ovh 32,90 • Ilmestyy 9/2015
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KATJA TIKKA – LEEA LAPPALAINEN
– ANU JÄRVINEN

Helsingin sisäpihat kertovat
K au p u n k i h i s t o r i a a
p i h a n p u o l e lta

Kirja esittelee kiehtovia helsinkiläisiä sisäpihoja ja niiden historiaa sekä kronologisesti että asuinalueittain.
Sekä historiallisin että uusin valokuvin kuvitettu kirja on elävä kurkistus kaupunkilaisten arkeen ennen ja
nyt.
Teos johtaa lukijan rautaporttien ja julkisivujen
taakse, erilaisiin tunnelmiin ja menneiden vuosikymmenten tapahtumiin mm. ydinkeskustassa, Töölössä,
Kalliossa ja Puu-Käpylässä.
Helsingin kantakaupungin sisäpihat kätkevät muuriensa taakse erilaisia maailmoja, joita ohikulkijat eivät
aina huomaa. Pihat eivät ole pelkästään läpikulkupaikkoja, vaan niillä on eletty monimuotoista ja värikästä elämää läpi vuosikymmenten. Pihan puolelta katsottuna kaupungin näkee uusin silmin.
Alun perin sisäpihat rakennettiin niin, että sinne mahtuivat niin puuceet, kanalat kuin keittiöpuutarhatkin. Vuosien mittaan pihoilla on ollut monia käyttötarkoituksia aina autoistumisen ajan asfalttipihoihin ja viherrakentamisen ajan kaupunkikeitaisiin asti.
Pihapiirit ovat luoneet yhteisöjä, mutta myös saaneet todistaa yhteisöllisyyden katoamista. Sisäpihojen historia kertoo sosiaalisten
rakenteiden ja kaupunkielämän muutoksesta, miniatyyrikoossa koko nuoren kansakunnan historiasta.

Katja Tikka on historioitsija ja kaupunkielämän tutkija. Leea Lappalainen on kielitieteilijä ja Helsinki-opas, jolle ”omalla työpaikalla” kiertely on myös mieluinen harrastus. Anu Järvinen on valokuvaava taidehistorioitsija.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-191-1
Luokka 92.833, 42.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 210 mm
Sidottu, läpikuvitettu
160 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy 10/2015
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PENTTI PERTTULA

Nykyaikainen ilmasodankäynti
NATO, V e n ä j ä j a m a a i l m a n
kriisipisteet

Pentti Perttulan teos on perusteellinen selvitys ilmavoimien
nykyaikaisesta käytöstä.
Ilmavoiman merkitys on laajentunut viimeisen reilun vuosikymmenen aikana perinteisestä ilmatilan alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta tai toiminnasta taistelualueella.
Pelkällä ilmavoiman käytöllä on viime vuosina pyritty saavuttamaan mitä erilaisimpia päämääriä, kuten siviiliväestön
suojelu Libyassa, kemiallisten aseiden käytön estäminen Syy
riassa tai siepattujen sotilaiden vapauttaminen Libanonissa.
Myös sotilaallinen varustautuminen näyttää kulminoituvan yhä enemmän ilmavoimaan. Esimerkiksi Venäjä on näyttänyt sotilaallista mahtiaan nimenomaan ilmavoimillaan erityisesti Itämerellä ilmatilaloukkauksin ja hyökkäysharjoituksin.
Venäjän ilmavoiman käyttö Georgian sodassa 2008 osoitti NATO:lle, että Baltian puolustamiseen tarvitaan muutakin
kuin neljän hävittäjäkoneen ilmatilan vartiointilaivue. Siksi juuri Puolalla on nykyään Euroopan uudenaikaisin hävittäjäkalusto. Ilmavoimalla on Baltian puolustamisessa merkittävä rooli, koska vain sillä voidaan reagoida riittävän nopeasti.
Myös Suomella ja Ruotsilla uskottavan puolustuksen kivijalka on hävittäjävoima. Vain riittävä ilmavoima takaa edellytykset maa- ja merivoimien tehokkaalle toiminnalle sotilaallisessa konfliktitilanteessa.

Pentti Perttula (s. 1973) on euralainen tietokirjailija ja vapaa toimittaja. Hän esitelmöi sotilasilmailuaiheista ja on julkaissut aiheesta useita artikkeleita ja tietoteoksia, mm. Jyrisevä taivas – Israelin ilmamahdin synty ja kehitys
sekä Suomen ilmavoimien värit 1918–2013 – The Colors of the Finnish Air Force
(yhdessä Jouni Rönkön ja Kyösti Partosen kanssa).

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-215-4
Luokka 39.6
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 250 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 220 s.
Ovh 32,90
Ilmestyy 10/2015
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PANU RAJALA

Nuoruuden neljäs näytös

Mies miettii oman elämänsä kääntöpaalulla suhdetta ikään,
elämään, haikeaan ja väistämättä häipyvään nuoruuteen.
Panu Rajala seuraa valppaasti maan ja maailman tapahtumia. Sota ryskii idässä, kotimaassa käydään vaalitaistoa, mutta miehen oma mieli täyttyy muistoista ja läheisistä elämyksistä. Onko mielen tasapaino löytynyt monien kompastusten
jälkeen?
Mitä hän on vuosikymmenten matkalla löytänyt? Onko
rakkaus tätä, mistä hän juuri nyt saa nauttia? Onko hän oppinut myös antamaan sitä naiselleen? Mitä se onni lopultakin
on, jota me niin vaikeasti tavoittelemme?
Panu Rajala kertoo häilymisestä, miehen iloista ja innoituksen hetkistä, luetuista kirjoista ja kulttuurisista kokemuksista, jatkuvasta liikkeestä niin Helsingin Punavuoressa kuin
Hämeenkyrön hiljaisilla mailla, romantiikasta Pariisin Montmartren rinteillä ja heittäytymisestä Suomen suveen, rakkaan
savusaunan mustaan syliin.
Mies tuntee päivien vähenevän, elämän hupenevan, mutta vielä kuumottaa hiillos, vielä hehkuu halu ja sytyttää naisen
kosketus, vielä on tehtävää ja tulta ennen kuin edessä on tuhka ja multa.

Panu Rajala on suomalainen kirjailija ja tutkija. Koulutukseltaan hän on filosofian
tohtori. Rajala on toiminut Helsingin yliopiston assistenttina, MTV Oy:n teatteripäällikkönä ja Hiidenkivi-lehden päätoimittajana sekä Tampereen yliopistossa teatterin
ja draaman tutkimuksen professorina. Rajala on työskennellyt myös teatteriohjaajana sekä elokuvan parissa dramaturgina. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa käsittää
mm. useita elämäkertoja tunnetuista suomalaisista kulttuuripersoonista.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-209-3
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ovh 31,90
Ilmestyy 27.8.2015
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PIRKKO VEKKELI – ISMO LOIVAMAA

Åke ja minä
Åke Lindmanista (1928–2009) voi hyvin käyttää epiteettiä ’legenda jo eläessään’. Hän oli tunnettu ja rakastettu elokuvaohjaaja ja näyttelijä, joka muistetaan niin varhaisen Suomielokuvan konnana kuin Tuntemattoman sotilaan kovennettua
seisovana Lehtona.
Tiedetään, että Åke oli nuorena jalkapallotähti, mutta
moniko muistaa, että hän pelasi myös Suomen edustusjouk
kueessa Helsingin olympialaisissa vuonna 1952. Hänet nähtiin myös näyttämöllä eri puolilla Suomea ja Ruotsia aina
1990-luvulle saakka.
Lindman toimi lisäksi kansainvälisten tuotantojen suomalaisena yhteyshenkilönä mm. Jerry Lewisin, Alfred Hitchcockin ja Punaiset-elokuvan ohjaajan Warren Beattyn kanssa.
Åke ja minä -kirjan minä on vuorollaan moni Åken lähellä eläneistä ja työtä tehneistä ihmisistä. Pääosassa on itseoikeutetusti puoliso Pirkko Mannola, jonka tapaamisesta kertomus
alkaa – polveillakseen myös takaumina läpi tärkeiden vaiheiden molempien elämässä.
Läheisistä yhteistyökumppaneista mukana kirjassa ovat
muun muassa Åken luottokuvaaja Pauli Sipiläinen, säveltäjä
Lasse Mårtenson, näyttelijät Kari Heiskanen ja Pirkka-Pekka
Petelius, näyttelijä-teatterinjohtaja Asko Sarkola sekä kirjailija
Pirkko Saisio. Muistojaan kertomassa ovat myös Åken ja Pirkon tytär ja vävy Heidi ja Teemu Kara.

Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on julkaissut aiemmin mm. teokset Liisa
Lipsanen – bisneslady ja Kristiina Halkola – jos rakastat.
Ismo Loivamaa on toimittaja ja kriitikko, joka on kirjoittanut mm. iskelmämusiikkia
sekä lasten- ja nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia.
Yhdessä Pirkko Vekkeli ja Ismo Loivamaa ovat kirjoittaneet teokset Unohtumaton Ansa
Ikonen sekä Lumoava Eeva-Kaarina Volanen.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-193-5
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 225 mm
Sidottu, läpikuvitettu, kuvaliite,
suojapaperi
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MARTIN PISTORIUS

Mykkä huuto
P o i k a , j ok a j ä i

om a n k e h o n s a va n g i k s i

”Oletko nähnyt elokuvia, joissa joku herää aaveena, mutta
ei itse tiedä olevansa kuollut? Sellaiselta minusta tuntui, kun
huomasin ihmisten katsovan suoraan lävitseni. Yritinpä miten
kovasti tahansa anoa ja huutaa, en saanut heitä huomaamaan
minua.”
Vuonna 1988 kaksitoistavuotias Martin Pistorius palasi
koulusta valittaen kipeää kurkkuaan. Hän ei koskaan palannut takaisin kouluun. Mystiset oireet valtasivat Martinin kehon. Kahdeksantoista kuukauden kuluessa sairaus vei häneltä
sekä puhe- että liikuntakyvyn täysin.
Lääkärit olivat neuvottomia ja kertoivat Martinin vanhemmille, että tunnistamaton rappeumasairaus oli saanut pojan taantumaan vastasyntyneen tasolle. Lopulta Martin vajosi
kooman kaltaiseen tilaan eikä enää reagoinut ulkoisiin ärsykkeisiin. Hänen ei ennustettu elävän kauan.
Kukaan ei tiennyt, että vaikka Martinin keho pysyi täysin
halvaantuneena, hänen mielensä palasi viiden vuoden kuluttua eloon. Vain tajutakseen elävänsä pahimmassa mahdollisessa painajaisessa.
Martin ei kyennyt kertomaan kenellekään, että hänen mihinkään reagoimattoman kehonsa sisällä eli vankina ajatteleva
ja tunteva ihminen, joka oli tietoinen kaikesta ympärillään tapahtuvasta.
Martin Pistoriuksen matka takaisin elämään oli hidas ja
raskas. Maailmanmenestykseksi nousseessa kirjassaan hän kertoo itse noista kahdestatoista pitkästä vuodesta, väärän diagnoosin vahingollisuudesta, julmien hoitajien väkivallasta ja
kommunikointikyvyn puutteen aiheuttamasta tuskasta. Mutta kirja on myös ainutlaatuinen kertomus toipumisesta, sitkeydestä, uuden yhteyden löytymisestä, rakkaudesta ja elämän
voitosta.
Martin Pistorius syntyi Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa vuonna 1975. Kahdentoista ikäisenä hän sairastui tuntemattomaan tautiin, joka vei häneltä puhe- ja liikunta
kyvyn. Martin vietti eri laitoksissa 14 vuotta. Hänen elämänsä muuttui, kun hän vuonna
2001 oppi kommunikoimaan tietokoneen avulla. Vuonna 2008 hän tapasi tulevan vaimonsa, Joannan, ja muutti Englantiin, missä hän perusti oman yrityksen.
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SOPHIE JACKSON

Kolmannen valtakunnan
sankarilentäjä
Hanna Reitsch

Luftwaffen koelentäjän Hanna Reitschin tarina on kertomus
poikkeuksellisen taitavasta ja pelottomasta naisesta, jolle Hitler oli isähahmo, kansallissosialismi syvälle juurtunut aate ja
lentäminen suurin intohimo.
Hanna Reitsch oli ristiriitainen hahmo, joka on kuvattu
niin suurena sankarittarena kuin naiivina Hitlerin palvojana
ja kansallissosialismin nimeen vannoneena tytönhupakkona.
Jacksonin kirja kaivautuu myyttien, propagandan, vihan ja
palvonnan taakse. Se tuo näkyviin todellisen Hannan: naisen,
joka halusi tehdä jotain merkittävää aikana, jolloin valtaa oli
vain natseilla.
1930-luvulla Reitsch teki lukuisia ilmailuennätyksiä purjekoneella ja vuonna 1937 hänet lähetettiin Luftwaffen koelentokeskukseen, jossa hän toimi pääkoelentäjänä Junkers Ju 87
Stuka ja Dornier Do 17 -koneilla sekä lensi ensimmäisenä naisena helikopterilla. Reitsch oli mukana testaamassa ja kehittämässä myös V1-ohjuksia.
Adolf Hitler myönsi Reitschille ainoana naisena ensimmäisen ja toisen luokan rautaristin, ja lisäksi hän sai timantein koristellun Luftwaffen lentäjän ja valvojan merkin.
Toisen maailmansodan viimeisinä päivinä Reitschia pyydettiin lentämään Berliiniin tapaamaan Hitleriä. Valtakunnankanslian ollessa jo puna-armeijan saartama Reitsch valitsi lentokoneekseen ainoan mahdollisen, lyhyeen nousu- ja laskukiitoon
kykenevän kevyen Fieseler Storch -koneen. Reitsch pääsi perille onnistuen laskussaan ja Führerin bunkerissa käytyään nousemaan ilmaan sekä pakenemaan Berliinistä puna-armeijan kiivaasta ilmatorjuntatulituksesta huolimatta.
Sodan jälkeen Reitsch oli 18 kuukautta Yhdysvaltain armeijan kuulusteltavana, koska hän oli ollut merkittävästi esillä natsi-Saksan propagandassa ja osallistunut hankkeisiin, joista haluttiin saada tietoja. Häntä ei asetettu syytteeseen.
Hannan haastatteluihin ja Yhdysvaltain sota-arkiston aiemmin salaisiksi luokiteltuihin kuulusteluaineistoihin perustuva teos tuo
uutta tietoa legendaarisesta naislentäjästä ja selvittää hänen elämäänsä ja kuolemaansa liittyviä myyttejä.

Sophie Jakson on englantilainen journalisti ja kirjailija. Jackson toimittaa The History Magazine -julkaisua, ja hänen artikkeleitaan julkaistaan laajasti niin Britanniassa
kuin Yhdysvalloissakin. Jackson on aiemmin julkaissut mm. teokset Churchill’s Unexpected Guests, British Interrogation Techniques, Churchill’s White Rabbit sekä SOE’s
Balls of Steel.
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MAARTEN MEIJER

Louis van Gaal
H e n k i l ö k u va
Louis van Gaal otti toukokuussa 2014 vastaan haastavan tehtävän jatkuvaan menestykseen
tottuneen Manchester Unitedin managerina. Mutta millainen mies on tämä jalkapallovisionääri ja yksi Euroopan kaikkien aikojen menestyneimmistä valmentajista?
Missä van Gaal onkin valmentanut, häntä on syytetty dominoivaksi kontrollifriikiksi.
Oman kuvauksensa mukaan hän on mies, joka ei jätä mitään sattuman varaan. Joukkue menee aina yksilön edelle, eikä paraskaan pelaaja saa sooloilla oman mielensä mukaan.
Van Gaalin pitkä ura on ollut täynnä väriä ja draamaa. Hän rähisee medialle ja mediassa
ja ajautuu riitoihin FIFA:n, erotuomareiden ja pelaajien kanssa.
Maarten Meijer piirtää tarkan henkilökuvan Louis van Gaalista ja hänen metodeistaan.
Kirja valottaa oivasti niin valmentajasuuruuden elämää ja uraa kuin persoonallisuuttakin.
Maarten Meijer on hollantilainen jalkapallokommentaattori, joka on aiemmin kirjoittanut elämäkerrat hollantilaisista jalkapallovalmentajista Guus Hiddinkistä ja Dick Advokaatista. Hänellä on korkeakoulututkinto filosofiassa, ja
hän on väitellyt tohtoriksi venäläisestä kirjallisuudesta. Vuodesta 2000 hän on asunut perheineen Koreassa, missä hän
toimii filosofian opettajana.
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JOE PERRY

Rocks

Minä

ja

A e ro s m i t h

Joe Perryn omaelämäkerta on vetävä, humoristinen ja brutaalin suorasukainen kuvaus elämästä rock-areenoilla ja niiden ulkopuolella.
Aerosmith on kiistatta yksi maailman kuuluisimmista rockyhtyeistä. Vuonna 1970 perustetun bändin taipaleelle on mahtunut maailmanlaajuista suosiota, loppuunmyytyjä sta
dionkonsertteja ja yli 150 miljoonaa myytyä levyä, mutta myös suuria kriisejä ja syviä aallonpohjia.
Rocks on syväsukellus elämään, joka kulkee maailman huipulta tynnyrin pohjalle – useaan
kertaan. Se kertoo rehellisesti Joe Perryn ja Steven Tylerin vahvasta mutta ongelmallisesta
suhteesta, viinasta, huumeista, katkaisuhoidoista ja riidoista. Mutta myös veljeydestä, täysistä areenoista ja ajattomien hittibiisien synnystä.
Joe Perryn omin sanoin hänen muistelmateoksensa on tarina yksinäisyydestä, bändistä,
paranemisesta, kultista, rakkaudesta, menestyksestä, epäonnistumisesta, tuhoamisesta ja uudelleensyntymästä.
Anthony Joseph ”Joe” Perry (s. 1950) on yhdysvaltalaisen Aerosmithyhtyeen kitaristi ja sanoittaja.
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VEIKKO VEHVILÄINEN – JARKKO KEMPPI

Mannerheim-ristin ritari 15
V e ikko V e h vi l ä i n e n ja JR 9: n

va i he e t

1941–43

Vehviläisen sotapäiväkirja tuo valoa sodan tapahtumiin aliupseerin näkökulmasta. Se on autenttinen kuvaus rintamaolosuhteista ja taistelun keskellä osoitetusta kylmäpäisyydestä ja rohkeudesta.
Mannerheim-ristin ritarin arvon Vehviläinen sai syyskuussa 1941. Nimityksen taustalla olivat
hänen ansionsa heinäkuussa 1941 käydyissä taisteluissa.
Jalkaväkirykmentti 9 perustettiin kesällä 1941 Kontiolahdella. Rykmentti kuului 7. Divisioonaan. Rykmentin raskain vaihe sijoittui heti jatkosodan alkuun. Laatokan Karjalan valtauksessa
rykmentti kärsi suuria tappioita, koska vihollisen asemien murtaminen vaati paljon voimia. Rykmentti menetti jatkosodassa kaatuneina ja kadonneina runsaat 1 000 miestä.
Veikko Vehviläinen (1920–1998) palveli kiväärimiehenä JR 41:ssä.
Jatkosodassa hän toimi ryhmänjohtajana ja joukkueen varajohtajana JR 9:ssä 1941–43 ja JR 30:ssä 1943–44. Mannerheim-ristin ritari 15,
26.9.1941, alikersantti, ryhmänjohtaja 4./JR 9; Vänrikki 20.6.1948; luutnantti 16.2.1962.
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FT Jarkko Kemppi (s. 1970) on Viron historian dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja Sotahistorian dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän
on julkaissut useita sotahistoriaan liittyviä teoksia, mm. kolme kenraalielämäkertaa sekä jääkäriliikettä koskevan tutkimuksen.

EERO PORKO

Sotasankari vastoin tahtoaan
K au kopa rt i om i e h e n s o ta m u i s t e l m at
”Tämä kirja kertoo sodasta. Siitä ei ole tarkoitettu sotakirjaa, kutsun sitä siis sodassaolokirjaksi. Se
kertoo yksityisen sotilaan tunnoista ja kokemuksista kaiken sotapropagandan, onttojen fraasien ja
isänmaallisten iskulauseiden takana. Sen tapahtumat saattavat vaikuttaa lapsellisilta ja naurettavilta, mutta minusta se on surullinen kirja.”
Näin kuvaa sotamuistelmiaan Eero Porko, joka teki velvollisuutensa kapinoimatta, vaikka kaikki hänen näkemänsä ja kokemansa näytti olevan jyrkässä ristiriidassa upseereiden ja sotilaspappien
puheiden kanssa.
Kirjan sarkasmi ja terävä huumori paljastavat sodan todelliset kasvot paremmin kuin mikään
sankaritarina.
Eero Sakari Porko (1923–1995) syntyi Kälviällä Ruotsalon kylässä. Kuusilapsisen perheen vanhin poika teki elämäntyönsä maanviljelijänä kotitilallaan. Maalaisliittolainen Porko toimi Kälviän kunnanvaltuutettuna 1957–1984. Hänen ajankohtaisia kolumnejaan julkaistiin Keskipohjanmaa-lehdessä 17 vuoden ajan.
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PEKKA HIETALA

Nuoret taistelulentäjät
E n s i k e rta l a i s e t j at ko s o d a n
r at k a i s u ta i s t e l u i s s a 1944
Ilmavoimien veteraanien haastatteluihin ja arkistomateriaaliin perustuva teos kuvaa, kuinka nuorista pojista koulutettiin sotalentäjiä ja kuinka heidät komennettiin rintamalaivueisiin jatkosodan
ratkaisuhetkillä, kesän 1944 suurhyökkäyksen alla.
Haastatellut, vuosina 1920–1923 syntyneet veteraanilentäjät, kertovat koulutuksesta, sopeutumisesta laivuepalvelukseen sekä ensimmäisistä sotalennoistaan ja ilmataistelukokemuksistaan.
Kun Suomi talvisodan jälkeen ajautui kohti uutta sotaa, oli ilmassa runsaasti revanssihenkeä. Ilmasotakoulussa opeteltiin lentämisen alkeita kuumeisesti ja toivottiin hartaasti rintamalaivueeseen pääsyä. Asemasodan aikana ilmatoimintaa oli kuitenkin vähän ja koulutusaika venyi turhauttavan pitkäksi. Ongelmana olivat myös vanhentuneet ja loppuun lennetyt
koneet sekä vähäinen ilmataisteluharjoitusten määrä.
Tosipaikan edessä nuorten lentäjien valmiudet valtavien vihollishävittäjäpartioiden torjuntaan eivät olleet parhaat mahdolliset.
Karjalan taivaalla käynnistyi ankara selviytymiskamppailu.
Pekka Hietala toimii Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa ja kirjoittaa freelancerina tekniikan alan lehtiin. Aiemmin häneltä on ilmestynyt sodanajan ilmavoimien lentoteknistä henkilöstöä koskeva haastatteluteos Lentokonemekaanikot – ilmataistelujen takuumiehet.
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TIMO VIHAVAINEN – KARI KETOLA

Suuri ja mahtava
Venäjän historiaa

s u om a l a i s i l l e

Tiivis Venäjä-tiedon ABC esittelee suomalaiselle lukijalle naapurimaamme keskeisimmät asiat: historian, kirjallisuuden ja maantiedon. Samalla se avaa lukijalle venäläistä arvomaailmaa ja käsitteitä.
Kirjan punaisena lankana on Venäjän valtion tarina, jota täydentävät venäläisen kulttuurin ja liike-elämän esittelyt. Kirjan tekijät yhdistävät akateemisen tutkimuksen ja käytännön kokemuksen.
Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta kertovat katsaukset valaisevat maidemme suhteita,
niin myönteisiä puolia kuin kipupisteitäkin.
Kirja sisältää lisäksi runsaasti naapurimaamme historiaan ja nykypäivään liittyviä napakoita tietoiskuja meitä suomalaisia kiinnostavista yksityiskohdista.
FT Kari Ketola on hankkinut pitkän käytännön kokemuksen Neuvostoliiton ja Venäjän kaupasta ja Venäjän
kanssa toimimisesta. Hän on ollut kaupallinen sihteeri Moskovassa ja suomalaisen suurteollisuuden palveluksessa
1960-luvulta alkaen. Hän on julkaissut lukuisia Venäjän-kaupan käytäntöön liittyviä kirjoja.
FT Timo Vihavainen toimii Venäjän tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa ja on sitä ennen työskennellyt mm. Suomen Pietarin instituutin johtajana Hän on julkaissut runsaasti Venäjän ja Suomen historiaan liittyviä
tutkimuksia, yleisesityksiä ja esseitä suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Yksi hänen viimeisimpiä julkaisujaan on erittäin hyvän vastaanoton saanut Ryssäviha – Venäjän-pelon historia.
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WENDY HOLDEN

Äidiksi keskitysleirillä
K o l m e s e lv i y t y m i s ta r i n a a
Miljoonien keskitysleirille lähetettyjen ihmisten tavoin kolme toisilleen tuntematonta naista,
Priska, Rachel ja Anka, kulkivat Auschwitz-Birkenaun portista täynnä pelkoa vuonna 1944.
Heillä oli pelkoonsa vielä tavallistakin suurempi syy, sillä heistä jokaisella oli salaisuus, jonka paljastuminen olisi merkinnyt välitöntä kuolemaa. He olivat raskaana.
Ja heistä jokainen oli päättänyt kaikin keinoin suojella syntymättömän lapsensa elämää.
Kirja seuraa kolmen naisen uskomatonta matkaa äitiyteen. Tuo matka vei ensin Auschwitziin orjatyöhön, jossa he nälkiintyneinä ja puolikuolleina uupumuksesta onnistuivat kuin ihmeen kaupalla salaamaan tilansa.
Liittoutuneiden joukkojen lähestyessä saksalaiset lähettivät heidät tuhansien muiden vankien kanssa Mauthausenin kuolemanleirille Itävaltaan. Seurasi 17 päivän helvetillinen junamatka, jonka aikana satoja vankeja kuoli. Monen tuntemattoman ihmisen rohkeuden ja hyväsydämisyyden ansiosta Priska, Rachel ja Anka ja heidän lapsensa kuitenkin pelastuivat.
Wendy Holden on englantilainen journalisti ja kirjai• ISBN/EAN 978-952-312-194-2
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• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
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LJUBA VINOGRADOVA

Yönoidat
N e u vo s t o n a i s t e n
m
 aailmansodassa

i l m a s o tay k s i k ö t t o i s e s s a

Vuonna 1941 perustettiin puna-armeijalle hävittäjärykmentti 586 sekä pommittajarykmentit
587 ja 588. Kaikista toisessa maailmansodassa taistelleista lentorykmenteistä nämä kolme erosivat
siinä, että niiden jäsenet olivat kaikki naisia.
Keitä olivat nämä urheat naiset, joita Hitlerin joukot kutsuivat nimellä Nachthexen, yönoidat?
Lentorykmenttien vielä elossa olevien jäsenten haastatteluihin perustuva teos kertoo näiden
naisten koskettavan tarinan värväyksestä aina viimeiseen traagiseen taistelutehtävissä katoamiseen, seurapiiritanssiaisista merkitsemättömiin hautoihin, ratkaisevista taisteluvoitoista Stalingradin kauhuihin.
FT Ljuba Vinogradova (s.1973) on moskovalainen tutkija ja tietokirjailija.
Vuonna 1995 hän avusti Anthony Beevoria tutkimuksissa, joita tämä teki kuuluisaa Stalingrad-teostaan varten. Sen jälkeen Vinogradova on työskennellyt useissa
kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Yhdessä Anthony Beevorin kanssa hän on
julkaissut kirjan A Writer at War: Vasily Grossman with the Red Army.
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Kuva- ja lahjakirjat

JOHN VIKSTRÖM

Rakkaus on suurin
Apostoli Paavalin ensimmäinen korinttilaiskirje sisältää yhden maailmankirjallisuuden kirkkaimmista helmistä, rakkauden ylistyslauluna tunnetun hymnin. Emeritus-arkkipiispa John
Vikström osoittaa kirjassaan, miksi rakkaus on keskeinen osa niin kristillistä uskoa kuin yksittäisen ihmisen elämää.
Arkkipiispa vertaa Paavalin tapaa kuvata rakkautta kuvanveistäjän työhön: kun kivipaadesta
irrotetaan tarpeettomat osat, paljastuu vähitellen paaden sisällä piilossa ollut taideteos. Samalla
tavoin apostoli listaa, mitä kaikkea rakkaus ei ole. Pala palata tarpeeton pannaan syrjään ja olennainen alkaa paljastua.
Rakkauden ylityslaulu on myös kriittinen kannanotto ihmisen oman edun tavoittelua korostavassa ajassamme. Todellinen rak
kaus on jotain, mikä saa monet ihmisen itselleen tavoittelemat asiat näyttämään toisarvoisilta. Sillä lopulta rakkaus on palanen taivasten valtakuntaa maan päällä.
Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti lahjakirjaksi.
John Vikström oli Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa vuosina 1982–1998.
Hän on julkaissut runsaasti teologista kirjallisuutta, mutta myös suuren yleisön kirjoja, kuten
hartauskirjan Katselen sinun taivastasi ja surun kohtaamisesta kertovan kirjan Otan osaa sekä
yhdessä Jörn Donnerin kanssa kirjan Elämme, siis kuolemme: Keskustelukirjeitä.
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EERO OJANEN & DAGA ULV

Suomen myyttiset linnut
Upeasti kuvitettu teos suomalaisissa tarustoissa ja kansanperinteessä esiintyvistä linnuista ja niihin
liitetyistä myyteistä ja uskomuksista. Kirjan taidokas kuvitus ja kiehtovat tarinat vievät lukijan satumaiselle matkalle siivekkäiden viestintuojien salaperäiseen maailmaan.
Linnut ovat suomalaisille läheisiä, ja niistä on aina kerrottu monenmoisia tarinoita. Jo kansalliseepoksemme Kalevala kuvailee, miten maailma syntyy sotkan munasta. Lintujen on sanottu ennustavan tulevia tapahtumia ja tuovan viestejä tuonpuoleisesta asti. Minkälaisia uskomuksia eri lintulajeihin liittyy ja mitä eri tehtäviä linnuilla on suomalaisten vanhassa uskomusmaailmassa ollut?
Eero Ojanen on filosofi, kolumnisti ja kirjailija, joka on julkaissut useita kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja.
Daga Ulv on tamperelainen kuvittaja, joka tunnetaan erityisesti upeista eläinmaalauksistaan. Hän on kuvittanut lastenkirjoja, postikortteja sekä opetusmateriaaleja.
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TUULIA SALMELA

Neulo saumattomasti ylhäältä alas
I s t u vat h i h at u u d e l l a t e k n i i k a l l a

Istutettu hiha on neuleessa kaunis, ja se sopii useimmille vartalotyypeille parhaiten. Tuulian Salmelan innovatiivinen neuleopas opastaa, miten istutetut hihat
neulotaan ylhäältä alas ilman saumoja niin, että hihan pyöriöt muodostuvat samaan aikaan vartalokappaleiden kanssa. Neuleissa on valesaumat, jotka antavat ommellen kiinnitetyn hihan vaikutelman, vaikka
ainoatakaan saumaa ei tarvitse ommella.
Ylhäältä alas neulominen mahdollistaa langan
käyttämisen viimeiseen metriin ja neuleen sovittamisen neulomisen aikana. Näin neuleesta saadaan juuri
halutun kokoisia ja muotoisia.
Neulojan työn helpottamiseksi kirjaan on valmiiksi
laskettu kullekin neuleelle oikeat silmukkamäärät peräti kolmeentoista eri kokoon.
Kirjan puserot, tunikat ja neuletakit ovat klassisia,
ajattomia malleja, joita on helppo muunnella vartalomallin, maun, värimieltymysten ja muodin mukaan.
Kirja sisältää malleja sekä naisille, lapsille että miehille. Aikuisten mallit ovat helposti muunneltavissa sekä miehille että naisille sopiviksi.

Oululainen Tuulia Salmela suunnittelee neuleita kaikenikäisille ja -tasoisille neulojille Louhittaren Luolassa. Kehruu ja neulominen oli ensin harrastus, nykyään elämäntapa ja työ. Häneltä on aiemmin ilmestynyt Kehrääjän käsikirja. Hän
on myös suomentanut lukuisia ulkomaisia neuleoppaita.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-198-0
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
180 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 10/2015
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VERONIKA HUG

Koukkuneulonta
S p i r a a l i s u kk i a j a

m u i ta a s u s t e i ta

u u d e l l a tava l l a
Koukkuneulonta rantautuu vihdoin Suomeen. Uuden tekniikan avulla on mahdollista koukuta neuletta muistuttavaa pintaa. Tekniikasta käytetty englanninkielinen termi knooking
viittaa juuri tähän virkkauksen ja neulonnan yhdistelmään: knit (neuloa) + hook (koukku).
Koukkuneulonnassa käytetään erikoisneulaa, jonka toisessa päässä on koukku ja toisessa silmä, johon apulanka pujotetaan. Kirja tutustuttaa helppoon tekniikkaan selkein kuvin
ja vaihe vaiheelta etenevin ohjein.
Koukkuneulonta on erinomainen tekniikka sukkien tekemiseen. Sukka muistuttaa neulottua sekä ulkonäöltään että muodoltaan. Koukkuneulonnalla syntyvät helposti vaikkapa
spiraalisukat, jotka istuvat jalkaan täydellisesti.
Kirjan ohjeiden avulla syntyvät myös trendikkäät asusteet kuten tuubihuivit, myssyt, kolmiohuivit sekä hurmaavat suojukset kännykällesi tai vaikkapa sohvatyynyille.
Veronika Hug on saksalainen asusteisiin erikoistunut
neulesuunnittelija, joka on kirjoittanut useita käsityöoppaita. Hänen neule- ja virkkausmallejaan julkaistaan säännöllisesti monissa aikakauslehdissä.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-172-0
Luokka 65 • Suomennos Sanni Hyytiä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 225 mm • Nidottu, nelivärinen • 130 s.
Ilmestyy 8/2015

•

Ovh 27,90

LAURA STRUTT

Neulo ilman puikkoja
Ilman puikkoja neulominen on kasvamassa suosituksi tavaksi luoda asusteita ja sisustuselementtejä langasta. Kirjassa neuvotaan, kuinka kaikki tutut silmukat ja tekniikat voi toteuttaa käyttämällä vain käsivarsia ja sormia.
Yksityiskohtaiset ohjeet ja valokuvat auttavat neulomaan eri pintoja sileästä neuleesta
helmineuleeseen, kaventamaan ja lisäämään, neulomaan palmikkoja ja käyttämään useita
lankoja yhtä aikaa. Kirja opettaa myös neulomaan yhdellä, kahdella tai kolmella sormella.
Kirja sisältää 35 tyylikästä ohjetta huiveista ja peitoista liiveihin ja shaaliin, jonka voi
neuloa alle tunnissa. Sormilla neulojille kirjasta löytyy ohjeet esimerkiksi tablettiin, kylpymattoon ja jopa kaulakoruun.

Laura Strutt on Craft Business -lehden entinen toimittaja ja Sew-lehden perustaja ja vuoteen 2012 sen päätoimittaja. Hän jakaa kädentaitojen asiantuntemusta kotisivullaan www.madepeachy.com. Hän on aiemmin julkaissut kirjat The
Sewing Manual ja DIY Wedding Manual. Strutt asuu Colchesterissa, Englannissa.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-180-5
Luokka 65
Suomennos Sari Polvinen
Kansi Isobel Gillan
208 x 276 mm • Nidottu, nelivärinen
128 s. • Ovh 27,90 • Ilmestyy 9/2015
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VICKI TWIGG

Kääntöneuleet
Opi uusi kaksipuoleinen

n e u l e t e k n i i kk a

Vicki Twigg on kehittänyt uuden neuletekniikan, jolla syntyy aidosti kaksipuolisia neuleita!
Lopputuloksena on täysin käännettävä neulepinta, jossa käytetyt värit peilautuvat eri puolilla tai jonka molemmat puolet ovat kokonaan eriväriset.
Toisin kuin onteloneuleessa, Twiggin tekniikalla tuloksena on neulepinta, jossa eriväriset puolet ovat kiinni toisissaan. Neuloen kahdella eri langalla samanaikaisesti saadaan paitsi
käännettäviä kirjoneuleita myös erilaisia palmikkoneulepintoja tai jopa pitsineuleita, joiden
molemmat puolet ovat eriväriset.
Vaikka tämä tekniikka on kiehtova ja ainutlaatuinen, sitä ei ole vaikea omaksua. Kuka tahansa, joka osaa neulomisen perusteet, oppii tekniikan nopeasti.
Kirjan lopussa on myös pintaneulekirjasto, josta löytyy neulepintoja yksinkertaisista perusmalleista aina haastavampiin kirjoneuleisiin, pintaneuleisiin ja palmikoihin.
Vicki Twigg on Chicagossa asuva englantilaissyntyinen neulesuunnittelija. Hän pitää neulontakursseja sekä bloggaa ja myy neulemallejaan verkossa: www.vickitwigg.com

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-173-7
Luokka 65 • Suomennos Kristel Nyberg
Kansi Brass Bobbin Creative
215 x 260 mm • Nidottu, nelivärinen • 168 s.
Ovh 29,90 • Ilmestyy 9/2015

PINJA NIEMI – MARI NUIKKA – MARJO KOIVUMÄKI

Sisusta haaveilla ja höyhenillä
I h a n a ko t i i t s e t e h dy i n y k s i t y i s ko h d i n
Tämä kaunis kirja sisustamisesta ja somistamisesta on todellinen inspiraation ja ideoiden aarrearkku.
Teos johdattaa kuuden tunnelmallisen ja maalaisromanttisen kodin maailmaan. Sisustamalla itse valmistetuilla esineillä voi luoda mitä yllättävimpiä esteettisiä kokonaisuuksia ja tehdä kodista uniikin ja persoonallisen.
Kirja tarjoaa runsaasti ohjeita, uusia tekniikoita ja erilaisia materiaalien käyttötapoja. Lukijaa opastetaan myös, kuinka itse valmistetut esineet voi sijoittaa osaksi kodin sisustusta.
Pinja Niemi ja Mari Nuikka ovat artenomeja, joiden ammattitaito yhdistettynä innostukseen näkyy kaksikon luovissa sisustusideoissa ja selkeissä työohjeissa.
Kirjan upeista valokuvista vastaa valokuvaaja Marjo Koivumäki. Marjo on tunnettu
myös lukuisten sisustus- ja kädentaitokirjojen
valokuvaajana ja tekijänä.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-115-7
Luokka 68.4
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s. • Ovh 32,90
Ilmestyy 8/2015
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KRISTIINA LEINONEN-SAHLGREN

Huonekaluverhoilijan käsikirja
Uusi, pehmeäkantinen painos kysytystä kädentaitokirjasta.
Tämä kattava opas antaa ohjeet kankaiden valintaan, kaavoittamiseen ja leikkaamiseen
sekä huonekalun päällystämiseen. Selkeät kuvat opastavat pienimmissäkin työvaiheissa, kuten nyörien, nauhojen, nappien tai koristenaulojen kiinnityksestä. 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 myös lyhyt verhoilun historia sekä sanasto keskeisimmistä verhoiluun ja tyylisuuntiin liittyvistä termeistä. Kirja sopii niin harrastelijalle ja alan opiskelijalle kuin ammattilaisenkin käteen.
Verhoilijamestari Kristiina Leinonen-Sahlgren toimii verhoilualan
yrittäjänä Tampereella. Hän myös suunnittelee sisustustekstiilejä ja opettaa verhoilua.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-201-7
Luokka 65
Kansi Sami Saarela/Taittopalvelu Yliveto Oy
180 x 220 mm • Nidottu, nelivärinen
192 s. • Ovh 28,90 • Ilmestyy 5/2015

TUULIA SALMELA

Kehrääjän käsikirja
Uusi, pehmeäkantinen painos Tuulia Salmelan perusteellisesta kehruuoppaasta.
Kehrääminen on uudelleen suosioon noussut harrastus, joka vetää jatkuvasti opistojen
kurssit täyteen.
Tämä opaskirja sopii niin aloittelijalle kuin edistyneellekin. Se sisältää paitsi perustekniikat, myös paljon syventävää tietoa niille, jotka jo kehräävät. Niinpä opas ei vanhene taitojen
karttuessa, vaan siihen voi aina palata lisätietoja kaivatessaan.
Runsaasti kuvitettu käsikirja sisältää mm. seuraavat osiot: kehruun perusteet, rukit, erilaisten kuitujen ominaisuudet ja käyttö, yleisimmät lammasrodut ja niiden villa, tarkoituksenmukainen lanka, värien käyttö kehruussa.
Kirja tarjoaa myös perusneuleohjeita käsinkehrätylle langalle.
Tuulia Salmela värjää lankaa ja villaa sekä suunnittelee neuleohjeita
Louhittaren Luolassa. Kehruu ja neulominen oli ensin harrastus, nykyään
elämäntapa ja työ. Kiinnostus historiaan sai innostumaan myös tekstiilihistoriasta ja perinteisistä käsityönmuodoista. Niitä kunnioittaen Tuulia värjää ja suunnittelee nykyaikaisia neuleita kaikenikäisille ja tasoisille neulojille.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-170-6
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
180 x 225 mm
Nidottu, nelivärinen
184 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 5/2015
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JANE MEANS

Paketoi kauniisti
P a r h a at i d e at n äy t täv i i n
l
 a h j a pa k e t t e i h i n

Ajatuksella valittu lahja ansaitsee arvoisensa paketoinnin. Tämä upeasti kuvitettu opaskirja kertoo, miten syntyvät hurmaavat ja persoonalliset lahjapaketit, joita on ilo antaa ja saada.
Kaikki kirjan paketointi-ideat on esitetty selkein ja helposti seurattavin ohjein.
Olipa kyseessä yksinkertainen laatikko, putkimainen pakkaus, pyöreä rasia tai erityisen hankalan muotoinen esine, kirja opastaa, minkälaisilla tekniikoilla niistä syntyy elegantti lahjapaketti. Kirja antaa ohjeet myös kauniiden lahjakuorien ja
-kassien valmistukseen.
Kirjan paketointi-ideoista löytyy useita tyylejä ja teemoja,
kuten maalaisromantiikka, kierrätysmateriaalit, vintage, glamour ja japanilainen paperintaittelu.
Pakettien sidonta ja viimeistely on saanut kirjassa oman
osionsa. Siinä esitellään erilaiset lahjanauhat ja niiden lukemattomat käyttömahdollisuudet, pakettien koristeet sekä pakettikortit.

Jane Means on floristi ja lahjojen paketoinnin ammattilainen, jonka asiakkaisiin kuuluvat
mm. Englannin kuninkaalliset, Harrods, American Express ja monet muotitalot. Hänen Englannissa pitämiinsä työpajoihin tulee osallistujia ympäri maailmaa. Jane suunnittelee myös
omia nauhakokoelmia, joita esitellään tämän tästä lehdissä ja joita myyvät Lontoossa mm.
Liberty ja Fortnum & Mason.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-175-1
Luokka 65
Suomennos Eva Katajamäki
Kansi Sarah Rock
210 x 250 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ovh 29,90
Ilmestyy 9/2015
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TIIA KOSKIMIES

Suomalainen puurokirja

Puuro tekee kaikille hyvää, se täyttää vatsan pitkäksi aikaa, ravitsee, hoitaa ja auttaa ruoansulatusta. Se on helppotekoista
ja edullista. Yhdessä kattilassa hautuu kokonainen ateria suurellekin porukalle. Puuro on myös loistavaa laihdutusruokaa!
Suomalaisessa puurokirjassa on kaikkien perinteisten suomalaisten puurojen perusohjeet jouluisesta riisipuurosta, kaurapuuroon ja imelletystä ruispuolukkapuurosta haudutettuun
ohrauunipuuroon.
Muuntelemalla peruspuuroja ja tarjoamalla niiden kanssa
herkullisia lisäkkeitä saadaan annoksiin lisää makua ja vaihtelua.
Kotimaisten viljojen lisäksi kirjan puuro-ohjeita on kehitelty gluteenittomista superviljoista, esimerkiksi kvinoasta,
hirssistä, tattarista, speltistä, amarantista ja tummasta riisistä.
Niissä on runsaasti kuituja, kivennäis- ja hivenaineita sekä proteiinia.
Kirjassa on myös helppotekoisia ja trendikkäitä tuorepuuro-ohjeita. Erilaisista kuivatuista hedelmistä, siemenistä, pähkinöistä, kotimaisista marjoista, hedelmistä saa aamuksi ja
välipalaksi itselleen varsinaisen terveyspommin. Puurolautaselliseen voi halutessaan sisällyttää vaikka kaikki päivän aikana
tarvittavat ravintoaineet.

Tiia Koskimies on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on toiminut mm. tv-käsikirjoittajana ja ohjaajana MTV3:n ruokaohjelmasarjassa Bon Appétit. Nykyään hän toimittaa,
tuottaa, kuvaa ja kirjoittaa keittokirjoja sekä kirjoittaa Umami.fi-ruokablogia. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm. useita suositun Bon appétit -sarjan kirjoja, Makumatka saaristoon,
Pohjoisen herkut, Syystunnelmia ja joulun odotusta, Venekokin käsikirja sekä Suomalainen
smoothiekirja.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-178-2
Luokka 68.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 150 s.
Ovh 28,90
Ilmestyy 8/2014
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COSIMA BELLERSEN QUIRINI

Kotitekoiset jogurtit, rahkat ja
juustot

Maitotuotteiden valmistaminen kotona on yllättävän helppoa.
Yksinkertaisin välinein syntyy jogurttia, piimää, tuorejuustoa,
kovia juustoja ja paljon muuta. Tähän kirjaan on koottu kaikki
tarvittava tieto maidon käsittelystä, ja sen testatuilla resepteillä
valmistuvat monet herkulliset luonnontuotteet.
Valmistamalla maitotuotteet itse saa varmasti aitoja makuja ilman arominvahventeita, säilöntäaineita tai keinotekoisia aromeja. Itse tehdyt jogurtit ja juustot myös maksavat noin
puolet vähemmän kuin kaupasta ostetut tuotteet.
Kirja on myös ainutlaatuisen kattava tietopaketti maidosta. Tutuiksi tulevat eri maitolajit ja -laadut sekä maidon eri
käsittelyprosessit meijereissä. Terveellisyys, maku sekä käsittely- ja jalostusmenetelmät ratkaisevat, mikä maito sopii mihinkin käyttöön.
Nykyisinä elintarvikekohujen ja keinotekoisten kasvisrasvakermojen ja pizzaraasteiden aikoina on alettu yhä enemmän
kaivata perinteisiä maitotuotteita, jotka on valmistettu luonnollisista ja aidoista aineista. Omiin maitotuotteisiinsa voi
käyttää parhaita raaka-aineita ja lisäksi höystää ne oman makunsa mukaan esimerkiksi yrteillä, mausteilla tai pähkinöillä.

Cosima Bellersen Quirini asuu Cellessä lähellä Hannoveria. Yli 30 vuotta
Bellersen Quirini on valmistanut itse luonnonkosmetiikkaa ja -lääkkeitä sekä luonnonmukaisia elintarvikkeita. Hän on myös kirjoittanut romaaneja ja vetänyt usei-

©loeper

ta omatoimiseen tekemiseen keskittyviä kursseja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-168-3
Luokka 68.2
Suomennos Maiju Lempinen
Kansi Silke Reuter
170 x 235 mm
Nidottu, nelivärinen
144 s.
Ovh 27,90
Ilmestyy 8/2015
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Lasten ja nuorten kirjat

SANNA PELLICCIONI

Onni-poika tykkää pelata
Plääh, Onnilla on kamala flunssa! Mutta jokin on silloinkin hauskaa: saa kuumaa
kaakaota, kurkkupastilleja ja – mikä parasta – saa pelata tietokoneella!
Olavista on epäreilua, kun veli saa pelata niin paljon. Ja isin päätä kuumottaa
liiasta pelaamisesta. Olaville uusi tietokonepeli on liian jännä, Onnin mielestä taas
muissa perheissä pelataan enemmän. Äiti haluaisi heittää koko pelin parvekkeelta
alas. Sitten isi uskoo keksivänsä ratkaisun! Toimiiko se?
Sanna Pelliccionin valloittavan Onni-poika-sarjan kymmenennessä osassa tartutaan lähes kaikkien perheiden puheenaiheeseen: pelin huumaan.
2–6-vuotiaille.
Sanna Pelliccioni (s. 1976) on monipuolinen kuvittaja ja graafinen suunnittelija. Hän tekee kangaskuoseja ja kuvittaa keittiötuotteita ja luontopolkuja.
Pelliccionilla on oma lastenkuvakirjasarja ja hän tekee
yhteistyötä useiden eri kirjailijoiden kanssa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-181-2
Luokka L85.2
Kansi Sanna Pelliccioni
215 x 160 mm
Sidottu, nelivärinen
Sivumäärä 40 s.
Ovh 15,90
Ilmestyy 8/2015
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-234-5

ISMO LOIVAMAA (TOIM.)
RUDOLF KOIVU (KUVAT)

Sitten leikitellään kuusen alla
S u om e n l a s t e n j o u l u r u n o t
Kirja tulvillaan joulun tunnelmaa. Kokoelman runot ja laulut vievät nostalgiselle matkalle lapsuuden jouluun. Sukupolvelta toiselle yhteistä omaisuutta ovat mm. Kello löi jo viisi,
Kun joulu on tai No onkos tullut kesä. Tuoreimmissa joulurunoissa kerrotaan, miten käy Porsas Possan, millainen on tongalainen joulusatu ja miten peikko saa joulustaan punaisen ja
maistuvan. Runoilijat ovat tuttuja ja rakkaita Immi Hellénistä Marjatta Kureniemeen ja Topeliuksesta Jukka Virtaseen.
Kirjan kuvituksena on käytetty Rudolf Koivun kauniita, nostalgisia maalauksia. Rudolf Koivu oli itsekin joulun lapsi, hän syntyi
24.12.1980. Tänä vuonna hänen syntymästään tulee kuluneeksi 125 vuotta.
Ismo Loivamaa on toimittaja ja kriitikko, joka on julkaissut lasten- ja nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia ja antologioita, esim. Kas kuusen latvassa
(2012), Jos sul lysti on (2013), Unen sinistä maata päin (2014) ja Soita, soita sinikello (2015) sekä kirjoja iskelmämusiikista. Yhdessä Pirkko Vekkelin kanssa hän
on kirjoittanut teokset Unohtumaton Ansa Ikonen (2009) ja Lumoava Eeva-Kaarina Volanen (2013).

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-186-7 • Luokka L84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 190 mm • Sidottu, nelivärinen • 64 s.
Ovh 21,90 • Ilmestyy 9/2015
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-236-9
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SANNA PELLICCIONI

Jännittäviä aikoja, Onni-poika
Suositun Onni-poika -sarjan osat 4–6 koottuna yhdeksi kirjaksi.
Kirja Jännittäviä aikoja Onni-poika sisältää tarinat: Onni-poika menee päiväkotiin,
Onni-pojasta tulee isoveli sekä Onni-poika ja hirveä hirviö.
Aiemmin Onni-kirjoista on ilmestynyt yhteisnide Onni-pojan seikkailut, joka sisältää tarinat: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahtava matka sekä Onni-pojan kierrätyskirja.
2–6-vuotiaille.
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-182-9 • Luokka L85.2
215 x 160 mm • Sidottu, nelivärinen • 90 s.
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-235-2

• Kansi Sanna Pelliccioni
• Ovh 21,90 • Ilmestyy 8/2015

P okk a r i t

Mauro Beting – Ivan Moré
Neymar
Matkalla huipulle
ISBN/EAN 978-952-312-204-8
Luokka T99.1
Ovh 11,00 Ilmestyy 6/2015

Ruediger Schache
Sielunkumppani
ISBN/EAN 978-952-312-202-4
Luokka T17.3
Ovh 11,00
Ilmestyy 7/2015

Pierre Lemaitre
Näkemiin taivaassa
ISBN/EAN 978-952-312-206-2
Luokka T84.2
Ovh 11,00
Ilmestyy 9/2015

Tommy
Hellsten
Oivalluksen
kynnyksellä

M inerva

Lars Pettersson
Koutokeino – Kylmä kosto
ISBN/EAN 978-952-312-203-1
Luokka T99.1
Ovh 11,00
Ilmestyy 6/2015

Tommy Hellsten
Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 978-952-312-205-5
Luokka T17.3
Ovh 11,00
Ilmestyy 8/2015

Markus Hotakainen
Onko siellä ketään
Avaruuden älyä etsimässä
ISBN 978-952-312-207-9
Luokka T52.4
Ovh 11,00 Ilmestyy 10/2015
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T u l e vat

s ä h kö k i r jat

Tapani Heinonen: Kuka heilutti pesäpuuta
ISBN/EAN 978-952-312-219-2
Markku Hattula: Kaukopartion kostoisku
ISBN/EAN 978-952-312-220-8
Peter James: Kuolema merkitsee omansa
ISBN/EAN 978-952-312-221-5
Pierre Lemaitre: Alex
ISBN/EAN 978-952-312-222-2
Ingrid Hedström: Ihmiskoe
ISBN/EAN 978-952-312-223-9
Lars Pettersson: Verijäljet lumessa
ISBN/EAN 978-952-312-224-6
Janne Viljamaa: Narsistin lapsena – Pitkä tie itsenäisyyteen
ISBN/EAN 978-952-312-225-3
Markku Ojanen: Kaikki on hyvin juuri nyt – 100 paradoksia
onnesta ISBN/EAN 978-952-312-226-0
Panu Rajala: Nuoruuden neljäs näytös
ISBN/EAN 978-952-312-227-7
Pirkko Vekkeli, Ismo Loivamaa: Åke ja minä
ISBN/EAN 978-952-312-228-4

Pekka Hietala: Nuoret taistelulentäjät – Ensikertalaiset jatkosodan ratkaisutaisteluissa 1944
ISBN/EAN 978-952-312-232-1
Timo Vihavainen, Kari Ketola: Suuri ja mahtava – Venäjän historiaa suomalaisille
ISBN/EAN 978-952-312-233-8
Sanna Pelliccioni: Onni-poika tykkää pelata
ISBN/EAN 978-952-312-234-5
Sanna Pelliccioni: Jännittäviä aikoja Onni-poika
ISBN/EAN 978-952-312-235-2
Ismo Loivamaa (toim.): Sitten leikitellään kuusen alla – Suomen
lasten joulurunot
ISBN/EAN 978-952-312-236-9
Martin Pistorius: Mykkä huuto – Poika, joka jäi oman kehonsa vangiksi
ISBN/EAN 978-952-312-237-6
Sophie Jackson: Kolmannen valtakunnan sankarilentäjä Hanna Reitsch
ISBN/EAN 978-952-312-238-3
Maaren Meijer: Louis van Gaal – Henkilökuva
ISBN/EAN 978-952-312-239-0

Joe Perry: ROCKS – Minä ja Aerosmith
ISBN/EAN 978-952-312-229-1

Wendy Holden: Äidiksi keskitysleirillä – Kolme selviytymistarinaa
ISBN/EAN 978-952-312-240-6

Veikko Vehviläinen, Jarkko Kemppi: Mannerheim-ristin ritari
15 – Veikko Vehviläinen ja JR 9:n vaiheet 1941–43
ISBN/EAN 978-952-312-230-7

Ljuba Vinogradova: Yönoidat – Neuvostonaisten ilmasotayksiköt toisessa maailmasodassa
ISBN/EAN 978-952-312-241-3

Eero Porko: Sotasankari vastoin tahtoaan
– Kaukopartiomiehen sotamuistelmat
ISBN/EAN 978-952-312-231-4

sähkökirjat
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Peter James: Kuoleman kanssa ei kujeilla
ISBN/EAN 9789524928281

Lars Pettersson: Koutokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723

Peter James: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298

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

Peter James: Kuolema ei riitä
ISBN/EAN 9789524928304
Peter James: Kuolema peittää jäljet
ISBN/EAN 9789524928311
Peter James: Kuolema ei käy kauppaa
ISBN/EAN 9789524928328
Peter James: Kuolema kulkee kannoilla
ISBN/EAN 9789524928335
Peter James: Kuoleman koura on kylmä
ISBN/EAN 9789524928342

Elina Reenkola: Nainen ja häpeä
ISBN/EAN 9789523120792
Esko Seppänen: Suomen rikkaat – Kuka kukin on
ISBN/EAN 9789523120747
Henrik Tala: Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat – Ranskan apu
Suomelle 1939–1940
ISBN/EAN 9789523120822
Jonna Pulkkinen: Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia
ISBN/EAN 9789524928106

Peter James: Kuoleman kello käy
ISBN/EAN 9789523120730

Jonna Pulkkinen: Kossu – Koskenkorvan ja suomalaisen vodkan historia
ISBN/EAN 9789523120860

Peter James: Kuolema leikkii tulella
ISBN/EAN 9789523121416

Karin Sturm: Michael Schumacher – Elämäkerta
ISBN/EAN 9789523120662

Heli-Maija Heikkinen: Viestikyyhkyupseeri
ISBN/EAN 9789523120693

Markus Hotakainen: Onko siellä ketään? – Avaruuden älyä
etsimässä
ISBN/EAN 9789523120778

Minna Mikkonen: Kivenkerääjät
ISBN/EAN 978-952-312-158-4
Anna Karolina Larsson: Paviaanivarkaus
ISBN/EAN978-952-312-140-9
Jimmy Burns: Maradona – Maailman paras jalkapalloilija?
ISBN/EAN 9789523120679
Jaana Laamanen: Unohdetut sotilaat – Vaiettuja rintama
kokemuksia
ISBN/EAN 9789523120815
Markku Hattula: Kaukopartion kujanjuoksu
ISBN/EAN 9789523120716

Li Anderssoni; Susanna Koski: Punavihreä, sinivalkoinen – Keskustelukirjeitä
ISBN/EAN 9789523120686
Richard Sakwa: Tapaus Hodorkovski – Toisinajattelijana Putinin Venäjällä
ISBN/EAN 9789523120877
Tommy Hellsten: Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 9789524927505
Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 9789524927628
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Minerva

Aiemmin ilmestyneitä

THE GUITAR is the most popular musical
instrument on the planet, and this book tells its
story, from 16th century roots to the latest
creations of today.

high-quality pictures of guitars by all the great
more – as well as lesser-known names and
modern hits, from Koontz, Micro-Frets, and
Travis Bean to PRS, Taylor, and ESP.

and marriages of the two; six-strings, twelvestrings, seven-strings, and more; basses,
classical guitars, archtops … and everything
else in between.
■ Every type of guitar you can imagine is here,
carefully placed in context and properly
explained, alongside a unique archive of
memorabilia that pictures period ads, catalogue
portraits, and the coolest of cool players.
■ If you play guitar or you’re simply a fan of the
music, The Ultimate Guitar Sourcebook is the
one you need to make perfect sense of the
long and fascinating history of our favorite
musical instrument.

ULTIMATEGUITAR SOURCEBOOK

classic makers – Gibson, Fender, Martin, and

■ You’ll find acoustic guitars, electric guitars,

THE

■ Inside is a photographic feast, featuring

suuRI

KITARAKIRJA

Tony Bacon

kirjoittajan taitonsa huippuunsa.
Sarah Hatton on työskennellyt useiden englantilaisten lankatalojen kanssa, mutta yhteistyö
Rowanin kanssa on ollut laajinta. Hänen mallejaan
on nähty niin Rowanin lehdissä kuin esitteissä

29,90

31,90

22 upeaa neule
mallia, pitsejä,
pintakuvioita,
puolikierteisiä ja
helmin koristeltu
ja neuleita. Kirja
sisältää yksityis
kohtaiset ohjeet
erikoistekniikoihin
sekä neuvoo, mi
ten kirjan huivit ja
shaalit voi pukea
ylleen.

sekä Fresh Young Knits -kirjassa. Sarahilla on
myös Rowanin langoista oma ohjemallistonsa,
joka on suunniteltu erityisesti aloittelijoille.

31,90
(RAY)

34,90

31,90

28,90

31,90

31,90

28,90

14,90

28,90

25,90

28,90

Job:2-30028 Title:Race Point-Ultimate Guitar Sourcebook
#175 Dtp:221 Page:Race Point Case

27,90

Neulo
monikäyttöiset
huivit ja
shaalit

Neulo monikäyttöiset huivit ja shaalit

tekstiiliopintojen tutkinnon Leedsin yliopistossa,
ja ensimmäisessä työssään hän toimi neulesuunnittelijana, jolloin hän hioi suunnittelijan ja ohjeen

31,90

sarah hatton

Sarah Hatton oppi neulomaan viisivuotiaana ja on
rakastanut tekstiilejä siitä asti. Hän on suorittanut

31,90

22 upeaa
mallia
erikoistekniikoineen

Suosittu neulesuunnittelija Sarah Hatton on
luonut 22 upeaa mallia, joissa leikitellään mallineuleilla ja Rowanin kauniilla langoilla. Lopputulos
on kaunis mallisto erilaisia huiveja ja shaaleja.
Mallit on suunniteltu pidettäväksi monin eri tavoin,
ja kirja sisältääkin ohjeet, miten nämä huivit ja
shaalit voi pukea ylleen. Kirja sisältää myös askel
askeleelta etenevät ohjeet neulemalleissa käytetyistä erikoistekniikoista aina helmikoristeluista
pitsin neulomiseen. Siksi kaikkien ohjeiden neulominen sujuu helposti.
Neulontailoa!

Sarah Hatton
65
www.minervakustannus.fi
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Tilauskirjoja

yrityksille ja yhteisöille
M inerva K ustannus

tomittaa tilaus -

kirjoja yritysten ja yhteisöjen
erilaisiin tarpeisiin mm .:

Minerva

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

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Ritarihuone
ja

S uomen Aatelissuvut
Minerva

Reijo Ikävalko

Samu Nyström
Oodi sivistykselle
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja

Iltatuulen viesti

Reijo Ikävalko
Iltatuulen viesti
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Minerva

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

Saarijärven Offset Oy 2015

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

