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Minervan pöllö
Antiikin mytologiassa Minerva on viisauden, tieteen ja taiteen jumalatar. Kreikan kirjallisuudessa roomalaista Minervaa vastaa Pallas Athene. Maalaustaiteessa Minerva on useimmiten kuvattu nuorena, kauniina naisena. Hänen tunnuseläimensä on pöllö.
Kansainvälisesti Minerva on suosittu kirjakauppojen ja kustantamojen nimenä. Suomeen
nimi tässä käytössä rantautui ensimmäisen kerran vuosina 1917–1934, jolloin Helsingissä toimi P. V. Lönngrenin omistama Kustannus Oy Minerva. Se kustansi etupäässä jännitys- ja rakkausviihdettä, mutta myös Aaro Hellaakoskea ja Eino Leinoa. Uudelleensyntymän nimi koki vuonna 2003, kun kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen vuonna 1991
perustama kulttuurikustantamo otti nimekseen Minerva Kustannus Oy; nimen isä oli
dosentti Osmo Pekonen.
Teoksessaan Oikeusfilosofian pääpiirteet (1821) filosofi G. W. F. Hegel kirjoitti: ”Minervan
pöllö lähtee lentoon vasta hämärän laskeutuessa.” Hegelin tarkoituksena oli sanoa, että
kunkin aikakauden perusolemuksen voi ymmärtää vasta sen lähetessä loppuaan.
Kun Minerva Kustannuksen ensimmäinen neljännesvuosisata on nyt jäämässä taakse, on
nähtävissä ainakin yksi selvä trendi: ulospäin, yhä laajemmalle. Kotiseutuhenkisestä kustannusliikkeestä on kasvanut valtakunnallinen kustantamo, jolla on hyvät kansainväliset
yhteydet ja laaja käännetyn kirjallisuuden lista. Erikoiskustantajasta on tullut yleiskustantaja. Pienkustantamosta on kasvanut keskisuuri kirjatalo.
Kiitos kuljetusta matkasta, hyvät kirjailijat ja yhteistyökumppanit. Kiitos entiset ja nykyiset työtoverit.
Tästä on hyvä jatkaa. Tervetuloa seuraava neljännesvuosisata!
Juhani Korolainen
toimitusjohtaja
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PANU RAJALA

Ilonhilaaja

Runoilija Johannes Rantalan rauha järkähtää, kun hän kotikulmillaan Rööperissä kohtaa vanhan vastapelurinsa. Syvältä
muistoista ja maaseudulta eteen putkahtava entinen poliisi ja
verojohtaja Kosti Kortesuo ei suinkaan ole unohtanut menneitä.
Mutta ei hätää, Kosti Kortesuolla on vanhoja rötöksiä
isompiakin asioita agendallaan. Hän on saapunut pääkaupunkiin panemaan maan ja maanosan asioita järjestykseen. Siihen
tarvitaan kovia otteita, löysäilylle on pantava rajat.
Pian Johannes, joutilas kirjaniekka, on ravisteltu mukaan
toimintaan. Miesten ystävyys alkaa vastahakoisen kyräilyn jälkeen versoa, tuloksiakin syntyy, ei tosin aiotun kaltaisia.
Panu Rajalan veijariromaani tarkastelee tuoreeltaan aikaa,
jota elämme, Suomen synkän seisahtanutta ilmapiiriä, jota kadonneen ilon metsästäjät tuuppivat miehissä liikkeelle.

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 978-952-312-345-8
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
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Sidottu, suojapaperi
n. 260 s.
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RIKU RUJO

Lacrimosa

Taiteilijaksi kutsuttu mies kärsii avovankilassa tuomiota henki
rikoksesta. Maalaaminen ja musiikki tuovat helpotusta pään
sisäiseen kaaokseen, mutta rakkauden ja vapauden kaipuu tekevät elämästä sietämätöntä. Mies päättää ottaa hatkat.
Naiskauneudesta yhä uudelleen hurmioituvan miehen ei
ole vapaudessakaan helppo ottaa elämää hallintaan. Lähes hilpeästi alkava pakomatka muuttuu pian naisten ja huumeiden
pyörityksessä syöksykierteeksi. Elämä on tragikomediaa, jossa
kyyneleet eivät ole koskaan kovin kaukana.
Ja miksi mikään ei ole tarpeeksi? Miksi kaikki tuntuu vieraalta? Riittääkö iho, jos tahtoo yhteisen pään? Vain yksi asia
on selvääkin selvempi: vankilaan mies ei aio enää palata.
Riku Rujon esikoisromaani on raju, eroottinen kertomus
päihteidenkäytöstä, rakkaudesta ja vapaudenkaipuusta. Se on
nälkäinen romaani, joka tihkuu lihanhimoa ja levottomuutta.
Rujo piirtää kuvaa niin, että hiili roiskuu, ja kuljettaa lukijan hurmahenkisestä paatoksesta suvantoihin, joissa elämän
kauneus ihastuttaa. Lacrimosa on kuin energinen keikkasetti
ja jokainen sen kohtaus rakenteeltaan kuin biisi.
Kuu solahti lampeen ja amfetamiini suoneen. Minä tunsin
aavistuksen, mieleni havahduksen. Värähdin niin kuin hevoset värähtävät, kun niitä hipaisee. Ja sieltä se tuli. Näkymätön koura nosti takaraivoni pystyyn. Mä tarkoitan mitä mä
sanon. Pirin ensikohahdus tuntuu siltä. On kuin menisi kyykkyyn päätään seinään nojaten ja päänahka rullautuisi ylös.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-361-8
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-382-3

Riku Rujo oli jo nuorena monilahjakkuus: teki teatteria ja elokuvaa, harrasti kuvataiteita ja olipa hänellä levytyssopimuskin. Boheemi, ajelehtiva
elämäntapa kuitenkin kostautui. Kaksikymmentä
vuotta hän vietti päihteiden ja syrjäytymisen horroksessa, kunnes sai tuomion henkirikoksesta. Vankeus herätti. Vankilavuosinaan hän löysi jälleen
itsestään muusikon ja kuvataiteilijan. Ja kirjoitti ensimmäisen romaaninsa.
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VILLE KAARNAKARI

Operaatio Polar
S a l a i s e n s o da n

s a l a i s e t pa rt i ot

Eletään vuotta 1948. Sodan päättymisestä on jo muutama
vuosi. Puolustusvoimat toimii niukkuudessa. Sodassa tehokkuutensa näyttänyt tiedustelu on ajettu alas, parhaimmat osaajat ovat poistuneet maailmalle ja tekniset toimintamahdollisuudet on leikattu lähes olemattomiin. Kuitenkin itsenäinen
valtio tarvitsee tietoa päätöstensä pohjaksi.
Tiedusteluosaston harvalukuinen miehistö käynnistää salaisen ohjelman. Entisiä kaukopartiomiehiä värvätään salaa
amerikkalaisten palkkalistoille suorittamaan tiedustelua itärajan takana. Suomalaiset käyttävät suurvaltojen kasvavaa keskinäistä epäluuloa hyväkseen ja antavat amerikkalaisten tehdä likaisen työn. Jos käry käy, syy lankeaa heidän niskaansa.
Salainen partiotoiminta käynnistyy kesällä 1948 Yhdysvaltojen lähettäessä kaukopartiomiehiä tiedusteluretkille Neuvostoliittoon. Samalla paljastuu yksi kylmän sodan kynnyksellä
elävän maailman suurista salaisuuksista.

Ville Kaarnakari on toiminut strategiasuunnittelijana viestinnän maailmassa.
Sotilasarvoltaan hän on reservin majuri. Kirjailija on palvellut myös rauhanturvaajana Lähi-Idässä. Kaarnakarin luoma omaperäinen sotatrilleri, faktan ja fiktion tehokkaasti sekoittava ”operaatio-sarja”, paljastaa salattuja tarinoita sotien ja niiden jälkeisten vuosien merkittävimmistä tapahtumista. Kaarnakari on julkaissut 14 teosta.

•
•
•
•
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ISBN/EAN 978-952-312-347-2
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
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n. 300 s.
Ilmestyy 8/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-377-9
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MARKKU HATTULA

Kaukopartio virittää ansan

Kesällä 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäys yllättää suomalaiset. Heinäkuussa Laatokan Karjalassa eversti Torvald Ekmanin
komentama 21. Prikaati joutuu perääntymään Aittojoen ja Porajärven suunnista viivytystaisteluja käyden kohti Ilomantsia.
Vääpeli Väinö Kaartimon kuusihenkinen kaukopartio liikkuu selustassa, jonka vihollinen on miehittänyt tehden laajoja korpikoukkauksia perääntyvien suomalaisjoukkojen kimppuun. Mitä pieni mutta pippurinen, monien kokemusten
terästämä kaukopartio voi tehdä hidastaakseen ylivoimalla
eteenpäin rynnivän vihollisen vauhtia?
Kaartimo miehineen tiedustelee ja tuhoaa, kunnes saa käskyn virittää ansalangan, jonka toivotaan napsahtavan vihollisen kaulaan.
Miten käy Kaartimon miehineen, kun koko Suomi seisoo
kuilun reunalla? Mikä on suomalaisen partiomiehen rohkeuden ja sitkeyden hinta?
Kaukopartion kostoisku on Hattulan kaukopartiotoimintaa kuvaavan kirjasarjan kolmas osa. Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet romaanit Kaukopartion kujanjuoksu (2014) ja Kaukopartion kostoisku (2015).

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 978-952-312-335-9
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 8/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-378-6

8

Kaunokirjallisuus

PETER JAMES

Kuolemaan asti sinun

Jodie Bentley on koko lapsuutensa saanut kokea olevansa ruma ankanpoikanen. Nyt hänellä on elämässään kaksi suurta
unelmaa: olla kaunis ja rikas.
Ensimmäisen tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan vain
plastiikkakirurgin apua. Toinen vaatii huolellista suunnittelua.
Jodien filosofia rahan suhteen on yksinkertainen. Sitä on
joko ansaittava tai sen kanssa on avioiduttava. Naimisiin pääseminen on helppoa, rikkaasta aviomiehestä eroon pääseminen sen sijaan vaatii todellista taitoa. Mutta harjoitus tekee
mestarin…
Rikosylikomisario Roy Gracea elämä puristaa monelta taholta. Esimiesten odotukset painostavat, Gracen edellinen rikostapaus valvottaa häntä edelleen öisin, ensimmäisen vaimon, Sandyn, vuosien takaisesta katoamisesta on ilmennyt
uusia seikkoja ja kaiken lisäksi vanha vihollinen on ilmestynyt taas maisemiin.
Pahinta kaikista on kuitenkin se, että Brightonissa näyttää operoivan todellinen musta leski. Nainen, jolla on myrkyllinen mieli ja tappavat taidot. Pian Roy Grace joutuu tunnustamaan, että hän on pahasti aliarvioinut naisen vaarallisuuden.
Kuolemaan asti sinun on rikosylikomisario Roy Gracesta
kertovan kirjasarjan kahdestoista osa.

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 17 miljoonaa kappaletta.

•
•
•
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ISBN/EAN 978-952-312-342-7
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 9/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-383-0
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PIERRE LEMAITRE

Irène

Camille Verhoevenin onnellinen elämä raskaana olevan Irènevaimon rinnalla keskeytyy, kun Pariisin lähistöllä sijaitsevasta
varastohallista löytyy kaksi paloittelumurhan uhriksi joutunutta naista. Murhaaja on yksityiskohtia myöten rekonstruoinut
kohtauksen Bret Easton Ellisin kirjasta Amerikan Psyko.
Vähitellen selviää, ettei veriteko suinkaan ole ensimmäinen
laatuaan: sitä on edeltänyt peräti neljä murhaa, jotka on tehty
tunnettuja rikosromaaneja jäljitellen.
Ranskan lehdistö seuraa tiiviisti Kirjailijaksi kutsumansa
tappajan tapausta, ja Verhoeven joutuu tahtomattaankin mediahuomion keskipisteeseen. Tuntemattoman rikollisen jahdista tulee Verhoevenille henkilökohtainen kamppailu, jossa
vastassa on rikollinen, joka ei tunne onnellisia loppuja.
Irène on kirjallinen palapeli, jota kootessa niin lukija kuin
ylikomisario Camille Verhoeven joutuvat todistamaan rikoskirjallisuuden klassikoista inspiroituvan sarjamurhaajan aikaansaannoksia.
Irène kuuluu samaan Camille Verhoeven -sarjaan, josta
aiemmin on julkaistu suomeksi osat Alex ja Camille.
Lemaitrella on huikea draamantaju, ja hän pyörittää lukijan
tunnepalettia taitavasti, tekstinsä rytmiä ja tyyliä notkeasti tilanteen mukaan vaihtaen. Erityisen vakuuttavasti hän rakentaa asteittain lisäkerroksia. Näin siihen kiinnittyvät menneisyyden laahukset muuttuvat koko ajan karmeammiksi.
− Petri Immonen, HS

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin ja arvostetuin dekkarikirjailija, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan.
Kansainvälinen Crime Writers’ Association palkitsi Pierre Lemaitren vuonna 2015 jo toistamiseen vuoden parhaasta rikosromaanista, Camillesta. Edellinen International Dagger -palkinto tuli vuonna
2013 Lemaitren mestarillisesta dekkarista Alex, joka on myynyt yksistään Ranskassa yli 175 000 kappaletta. Näiden lisäksi Lemaitrelta on ilmestynyt suomeksi Goncourt-palkittu historiallinen romaa-

© Richard Dumas

ni Näkemiin taivaassa.
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ISBN/EAN 978-952-312-357-1
Luokka 84.2
Suomennos Sirkka Aulanko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 8/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-379-3

10

Kaunokirjallisuus

THOMAS RYDAHL

Erakko

Upouusi auto löytyy murskaantuneena Fuerteventuran lomarannalta. Sen tavaratilassa on pienen pojan ruumis. Lapsen, jota kukaan ei tunnu kaipaavan.
Auton kuljettajasta ei ole merkkiäkään. Hiekassa ei ole jalanjälkiä, autosta ei löydy sormenjälkiä ja auton matkamittarin
lukemakin on outo. Ainoa johtolanka näyttäisi olevan autosta
löytynyt silputtu tanskalainen sanomalehti.
Kanariansaarten turismi on heikoissa kantimissa, eikä
Fuerteventura todellakaan tarvitse kaameaa rikostapausta karkottamaan turisteja jo ennestään puolityhjistä baareista ja rannoilta. Poliisi yrittääkin haudata tapauksen mahdollisimman
pian.
Kauan saarella asunut tanskalainen Erhard Jørgensen on
toista mieltä. Paikallisten Erakoksi kutsumalle Erhardille kuolleen pojan kohtalosta tulee lähes pakkomielle.
Mutta miten maailmasta vieraantunut, kännyköistä ja internetistä ymmärtämätön vanha mies voisi ratkaista murhamysteerin, jonka lonkerot ulottuvat kauas Kanarialta?
Koukuttava, karhea ja sydäntä särkevä rikoskertomus, jonka päähenkilö on kaukana tavanomaisesta.
Erakko palkittiin Tanskassa parhaana esikoisromaanina ja
sai myös Tanskan parhaan rikosromaanin palkinnon sekä pohjoismaisen Lasiavain-palkinnon vuoden 2015 parhaasta pohjoismaisesta rikosromaanista. Erakko pysyi Tanskan bestseller-listalla peräti 32 viikkoa, ja sitä on myyty siellä yli 25 000 kappaletta.
Sen käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan ja elokuvaoikeudet Espanjaan.

Thomas Rydahl (s. 1974) on Kööpenhaminassa
asuva kirjailija ja viestintästrategi. Rydahl on opiskellut filosofiaa ja psykologiaa. Hän valmistui Tanskan
kirjailija-akatemiasta vuonna 1999 ja on aiemmin julkaissut useita novelleja. Erakko on ensimmäinen osa
Erhard Jørgensen -rikosromaanitrilogiasta, ja sen itsenäinen toinen osa De Savnede (Kadonnut) ilmestyy

© Ninna Flor

Tanskassa vuonna 2016.
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ISBN/EAN 978-952-312-333-5
Luokka 84.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 520 sivua
Ilmestyy 10/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-392-2
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THOMAS PIKETTY

Pitääkö pankkiirit pelastaa?
K i r j o i t u k s i a ta l o u s k r i i s i n

y t i m e s tä

© Emmanuelle Marchadour

Teräviä puheenvuoroja länsimaiden talousromahduksesta ja sen jälkiseurauksista yhdeltä tämän ajan kuumimmista taloustieteilijöistä.
Piketty selvittää kirjassaan Euroopan ja Yhdysvaltojen toimia pankkien pelastamiseksi
ja eri maiden menestystä laman torjunnassa. Teos kattaa maailmantalouden kriittisimmän
ajanjakson, alkaen Lehman Brothers -pankkiiriliikkeen kaatumisesta vuonna 2008 aina hänen viimeisimpiin kirjoituksiinsa keväältä 2016.
Miksi monet maat ovat selvinneet talouskurimuksestaan mutta se jatkuu yhä Euroopassa? Piketty vastaa: Euroopassa on harjoitettu vääränlaista rahapolitiikkaa.
Piketty avaa kansantajuisesti eurooppalaista velkakriisiä ja markkinatalouden tyranniaa.
Demokraattinen yhteiskunta on keskeisen haasteen edessä: miten estää uuden aristokratian
syntyminen ja vallankäytön keskittyminen rikkaimmalle kansanosalle?
Kirjan suomenkieliseen laitokseen esipuheen on kirjoittanut Esko Seppänen.

Thomas Piketty (s. 1971) on ranskalainen ekonomisti, joka toimii professorina École d’Économie de Paris’ssa ja École des Hautes Études en Sciences
Sociales’ssa. Piketty tunnetaan erityisesti vuonna 2013 ilmestyneestä, maa-

•
•
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ISBN/EAN 978-952-312-372-4
Luokka 36.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy • 135 x 210 mm
Sidottu • n. 220 sivua • Ilmestyy 9/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-384-7

ilmanlaajuista huomiota herättäneestä teoksestaan Le Capital au XXIe siècle
(Pääoma 21. vuosisadalla). Hän on saanut lukuisia taloustieteen palkintoja,
mm. Ranskan paras nuori ekonomisti -palkinnon vuonna 2002 sekä Yrjö Jahnsson -palkinnon vuonna 2013 panoksestaan eurooppalaisessa taloustieteessä.

ANNIKKI KAIKKONEN

Uskottomuus

Syyt

j a s e u r au k s e t

Kokenut pari- ja perheterapeutti antaa äänen suomalaisen parisuhdemoraalin ja uskottomuuden vaietuille kokemuksille. Kirja auttaa ymmärtämään niin petetyksi tulleen osapuolen tunnekokemusta kuin pettäneeksi tulleen osapuolen toimintaa.
Paljastuessaan uskottomuus aiheuttaa pitkäkestoisen kriisin parisuhteeseen, joka päättyy
usein eroon, mutta kriisistä voi myös selviytyä.
Uskottomuudesta yli päässeet parit alkavat yleensä vaalia suhdettaan aivan uudella tavalla. Pettämisen paljastuminen pakottaa puhumaan totta, ylipäätään puhumaan paljon. Kaikesta siitä, mistä olisi pitänyt puhua jo vuosia sitten.
Uskottomuudesta yli pääseminen ei ole koskaan helppoa. Parivuoteessa voi olla ylimääräistä porukkaa hyvinkin pitkään rinnakkaissuhteen paljastumisen jälkeen.
Annikki Kaikkonen on helsinkiläinen psykoterapeutti ja yhteiskuntatieteiden tohtori, jolla on yli 30 vuoden
kokemus suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön asiakastyön
eri tehtävissä.

•
•
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ISBN/EAN 978-952-312-373-1 • Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • sidottu • n. 260 s. • Ilmestyy 10/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-391-5
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LARS JONSSON

Talvilintujen elämää

Upeasti kuvitettu kirja Pohjolassa talvehtivista linnuista ja niiden elintavoista.
Talitiaiset sujahtelevat lintulaudalle sieppaamaan auringonkukan siemeniä, pikkuvarpuset istuvat rauhallisesti pureksimassa hampunsiemeniä ja heittelevät pois maissin, jonka keltasirkut kiitollisina napsivat maasta. Viherpeipot istuskelevat
syöttöautomaatin pienoilla työstämässä auringonkukansiemeniä systemaattisesti yhden kerrallaan. Pari sinitiaista kiikkuu
talipalloissa. Lintujen puuhia seuraavalle jokainen päivä lintulaudalla on oma tarinansa.
Ruotsin tunnetuimpiin akvarellitaiteilijoihin kuuluva Lars
Jonsson kuvaa kiehtovassa kirjassaan talvisessa pihapiirissä vierailevien lintujen puuhia ja elämää suorastaan vangitsevasti. Jonssonin kirjaamat havainnot sekä taidokkaat piirrokset
ja akvarellit saavat lukijan katsomaan tuttuja siivekkäitä ystäviämme aivan uusin silmin.

Lars Jonsson on ruotsalainen kuvataiteilija, kirjailija ja ornitologi, joka on
julkaissut lukuisia lintukirjoja. Hänen näyttelynsä Tukholman Waldemarsuddessa 2002 ja 2012 kuuluvat museon historian suurimpiin yleisömenestyksiin.
Jonssonin taidetta on ollut säännöllisesti näytteillä myös Euroopassa ja Yh-

© Henrik Ekman

dysvalloissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-341-0
Luokka 58.12
Kansi Lars Jonsson & Annika Lyth
Suomennos Anna Maija Luomi
165 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen, piirroskuvitus
344 s.
Ilmestyy 8/2016
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KARIN BOJS

Homo europaeus
E u r oo p pa l a i s e n i h m i s e n

pitkä historia

Ainutlaatuisen mukaansatempaava, 54 000 vuotta kattava tarina eurooppalaisten alkuperästä, dna:sta ja sukututkimuksesta. Teos sai Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuden alan tunnustuksen, August-palkinnon, vuoden 2015 parhaana tietokirjana.
Tiedetoimittaja Karin Bojs ryhtyi tutkimaan sukujuuriaan ja lähti seuraamaan dna-jälkiä
voidakseen sitoa oman tarinansa muinaisiin esivanhempiinsa ja selvittääkseen sukunsa vaiheet mahdollisimman kauas taaksepäin. Perusteellisen tutkimuksen tuloksena syntyi kiehtova kirja, joka ei kerro vain Karin Bojsin suvusta vaan meistä kaikista. Joskus jossain elivät viimeisimmät yhteiset esi-isämme ja -äitimme. Dna-ketjut sitovat meidät yhteen.
Sen lisäksi, että teos valottaa ansiokkaasti eurooppalaisten keskinäisiä sukulaisuussuhteita, se on huikea matka yhteiseen historiaamme ja eurooppalaisen ihmisen kehitysvaiheisiin.
Karin Bojs on yksi Ruotsin tunnetuimpia ja tunnustetuimpia tiedetoimittajia ja tietokirjailijoita. Hän työskenteli vuosia Dagens Nyheter -sanomalehden tiedetoimituksen toimituspäällikkönä ja kirjoittaa lehteen edelleen säännöllisesti. Karin Bojs on Tukholman yliopiston
kunniatohtori, ja hän on saanut kirjoituksistaan lukuisia palkintoja. Teos Homo europaeus
© Ulrica Zwenger

sai Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuden alan tunnustuksen, August-palkinnon, vuoden
2015 parhaana tietokirjana. Se on myynyt Ruotsissa yli 30 000 kappaletta, ja sen julkaisuoikeudet on myyty viiteen maahan.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-352-6
Luokka 56.411
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu
n. 500 sivua • Ilmestyy 10/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-393-9

JUHO KUORIKOSKI

X-COM-t i e t oko n e p e l i e n

k l a s s i ko t

Maailman parhaana pidetyn tietokonepelin UFO: Enemy Unknownin, sen jatko-osien,
edeltäjien sekä henkisten perillisten historiikki.
Julian ja Nick Gollopin luoma UFO yhdisti taktisen ja strategisen pelattavuuden roolipelielementteihin. Peli nousi julkaisunsa jälkeen kulttimaineeseen, ja se on saanut sekä virallisia että epävirallisia jälkeläisiä.
Tietokonepelien klassikot on tekijähaastattelujen kautta rakentuva historiikki tästä ikonisesta pelisarjasta. Ääneen pääsevät niin X-COMin kanssa tekemisissä olleet kuin jatko-osia
tehtailleet henkilöt.
Kirjan esipuheen on kirjoittanut Suomen tunnetuin pelitoimittaja Niko Nirvi.

Juho Kuorikoski on vaasalainen toimittaja
ja Pelit-lehden pitkäaikainen avustaja. Hän on julkaissut aiemmin teokset Sinivalkoinen pelikirja,
joka kertoo suomalaisen pelialan historian, sekä
Suuret seikkailupelit – Tietokonepelien klassikot.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-336-6
Luokka 79.81
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 200 s.
Ilmestyy 8/2016
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SEAN EGAN

Kuolematon James Bond
S a l a i s e n a g e n t i n koko ta r i n a
Agentti 007 teki ensiesiintymisensä Ian Flemingin vuonna 1953 ilmestyneessä romaanissa.
Casino Royale. Kun Bond 60-luvulla siirtyi seikkailemaan valkokankaalle, alkoi menestystarina, jolle ei näy loppua. Viimeisin Bond-elokuva, vuonna 2015 valmistunut Spectre, on ollut kaikkien aikojen kassamenestys kaikkialla maailmassa.
Sean Egan tarkastelee kirjassaan Bondin suosiota, vaiheita ja historiaa monesta näkökulmasta. Kirja valaisee oivasti niin James Bondin kuin Ian Fleminginkin persoonaa. Se
paljastaa myös vastoinkäymiset ja takaiskut voittojen takaa, Flemingin kyllästymisen salaiseen agenttiinsa, oikeustaistelut, jotka olivat lopettaa Bond-filmien tuotannon sekä eloku
vien pääosan esittäjien vaihtumiseen liittyvät kriisit.

Sean Egan on englantilainen kulttuuriin ja viihteeseen erikoistunut free
lance -toimittaja ja kirjailija. Hän on julkaissut 26 kirjaa mm. sellaisista aiheista kuin The Rolling Stones, The Beatles, Coronation Street, Leonardo
DiCaprio, Tarzan ja Manchester United Football Club.

•
•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-348-9 • Luokka 77.49; 99
Suomennos Laura Vesanto
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 280 s.
Ilmestyy 9/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-385-4

TOIMITTANUT ANTTI ALANEN

Elokuva ja psyyke 4
N äy t t e l i j ä n pa r a d ok s i
Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja Helsingin psykoterapiaseuran symposiumien
pohjalta on koottu neljäs Elokuva ja psyyke -kirja Näyttelijän paradoksi. Kirjoittajina on
näyttelijöitä, ohjaajia, tutkijoita ja psykoanalyytikoita.
Satojen vuosien ajan on käyty väittelyä valistusfilosofi Denis Diderot’n esittämästä näyttelijän paradoksista: lahjakas ammattinäyttelijä tekee ulkokohtaisilla keinoillaan syvemmän
vaikutuksen kuin kokematon esiintyjä, jonka sisäinen tunne on aito.
Näyttelemisen keinot ovat monet, mutta aina niissä kiehtoo se, millaista on olla joku toinen, vapaa oman itsensä kahleista.

Antti Alanen on Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ohjelmistosuunnittelija. Hän

© Laila Alanen

on toimittanut Elokuva ja psyyke -sarjan aiemmat kirjat 1–3.

•
•
•
•
•

ISBN /EAN 978-952-312-337-3
Luokka 77.4
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu
n. 220 s. • Ilmestyy 8/2016
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ALEX FERGUSON – MICHAEL MORITZ

Menestys
M i tä M a n U

ja e l ä m ä ovat m i n u l l e o p e t ta n e e t

Upean uran jalkapallomanagerina tehnyt Sir Alex kertoo inspiroivassa ja suorapuheisessa kirjassaan, mistä aineksista menestys rakennetaan.
Ferguson on analysoinut johtajavuosiensa tärkeitä päätöksiä yhdessä ystävänsä ja yhteistyökumppaninsa Sir Michael Moritzin kanssa ja jakaa oppeja, joita jokainen voi käyttää menestyäkseen elämässään ja työssään.
Kirja ei ole perinteinen johtamisopas, vaan värikkäästä jalkapallon maailmasta ammentava persoonallinen puheenvuoro, jonka esimerkkitapaukset eivät nouse akateemisesta tutkimustiedosta vaan elämänmakuisesta käytännön kokemuksesta huippujalkapallon eri pelikentillä.
Brittijalkapalloilun suurin valmentajapersoona, Sir Alex Ferguson, siirtyi
eläkkeelle vuonna 2013 johdettuaan Manchester Unitedia 27 vuotta. Ferguson
voitti enemmän mestaruuksia kuin yksikään valmentaja Englannin jalkapallohistoriassa ja teki Manchester Unitedista myös taloudellisen menestystarinan.
Sir Michael Moritz on walesilaissyntyinen pääomasijoittaja. Hän on aiemmin julkaissut teokset Apple Inc.: The Little Kingdom sekä Going for Broke: Lee
Iacocca’s Battle to Save Chrysler.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-368-7
Luokka 79.31; 99.1
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 • Sidottu • n. 380 s.
Ilmestyy 10/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-394-6

LUCA CAIOLI

Messi vai Ronaldo
K i l pa i l u j a l k a pa l l ok u n i n k u u d e s ta
Vuosina 2008–2015 maailman parhaan jalkapalloilijan tittelin on vienyt vain kaksi pelaajaa: portugalilainen Cristiano Ronaldo ja argentiinalainen Lionel Messi. Mutta kumpi heistä on parempi? Barcelonan ”Kirppu”, ketterä ja pitelemätön Messi vai Real Madridin talismaani, vahva ja nopea Ronaldo?
Italialainen urheilutoimittaja Luca Caioli ryhtyy kirjassaan selvittämään pelaajien paremmuutta vertaamalla miesten persoonallisuutta ja taustatekijöitä. Hän kahlaa läpi suuren
määrän tilastoja ja käy kummankin peliuran läpi kausi kaudelta. Jokainen pienikin yksityiskohta analysoidaan. Mielipiteensä asiasta lausuvat myös monet huippuvalmentajat.
Luca Caioli on tunnettu italialainen urheilutoimittaja, joka toimii SKY Italia

Zinedine Zidanesta, Lionel Messistä, Ronaldosta sekä Neymarista.

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-323-6 • Luokka 79.31
Suomennos Tuomas Renvall
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 240 s. • Ilmestyy 6/2016
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-375-5

© Gianluca Battista

-televisiokanavan sekä Il Corriere della Sera -lehden kirjeenvaihtajana Espanjassa.
Aiemmin Caioli on kirjoittanut henkilökuvat Fernando Torresista, Ronaldinhosta,
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HARRI PIRINEN

Nuorten jääkiekon
maailmanmestarit 2016

Nuorten jääkiekon maailmanmestarit 2016 on tarina upeasta joukkueesta. Se
on tarina yhteisestä unelmasta ja yhdessä vuodatetuista hiki- ja veripisaroista.
Se on tarina veljeydestä – sellaisena, kuin joukkueen jäsenet sen itse kertovat.
Pikkuleijonien matka mestaruuteen alkoi jo huhtikuussa 2014. Tuolloin
joukkue seisoi epäuskoisena Lappeenrannan Kisapuiston jäähallista tulostaululle tuijottaen. Ruotsi oli juuri nuijinut Suomen alle 18-vuotiaiden MM-kisojen
puolivälierässä 10–0! Miten on mahdollista, että alle kaksi vuotta myöhemmin
pitkälti samoista pelaajista koostuva Suomen joukkue juhli alle 20-vuotiaiden
MM-kultaa?
Vuoden 2016 maailmanmestaruus oli Pikkuleijonille jo neljäs. Mutta se
oli erilainen – täysin uniikki. Vuoden 2016 MM-kulta tuli poikkeuksellisella
pelitavalla ja ilmeellä; Suomi voitti mestaruuden hyökkäämällä iloisesti, rohkeasti ja luovasti. Pelaajien lapsenomainen vilpittömyys ja rempseä iloisuus
sekä äärimmäisen vahva luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunne välittyivät kotisohville asti. Kaikki tämä oli jotakin sellaista, mihin Suomessa ei ole
totuttu.
Pikkuleijonien tarinaa ovat kertomassa mm. Jukka Jalonen, Vellu Ketola,
henkinen valmentaja Melina Niemi, Sebastian Aho, Patrik Laine, Jesse Puljujärvi, Kasperi Kapanen, Roope Hintz, Aleksi Saarela, Mikko Rantanen, Olli
Juolevi, Kaapo Kähkönen.

• ISBN/EAN 978-952-312-364-9
• Luokka 79.37 • Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 160 s.
• Ilmestyy 9/2016

Nuorten jääkiekon maailmanmestarit
2016 (mukana kisa-DVD)

Kirjasta on saatavissa myös erikoispainos, jonka mukana on DVD-levy, joka
sisältää 3 tuntia kisojen huippuhetkiä, mm. finaaliottelun.

Harri Pirinen (s.1977) on urheilutoimittaja, joka on seurannut jääkiekkoa koko elämänsä ajan.
Pirinen on työskennellyt vuosina 1997–2000 raumalaisen Länsi-Suomen urheilutoimituksessa, 2000–
2015 Veikkaajassa, Urheilusanomissa ja Ilta-Sanomissa. Nykyään hän on vapaa toimittaja.

• ISBN/EAN 978-952-312-401-1
• Luokka 79.37 • Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen, mukana DVD
• n. 160 s.
• Ilmestyy 9/2016
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ATIK ISMAIL

Atik Ismail
Pelimies
O m a e l ä m ä k e rta

”Muutaman viikon kuluttua tajuan, kuinka paljon kaipaan stadin kulmia, kapakoita, Töölön Bollista ja kavereita. Hurriganesta sekä humalaa. Ammattilaisen arki on
kerrassaan tylsää. Harjoituksia, loikoilua, syöntiä, pelejä,
harjoituksia, lepoa ja joutilaista ajanviettoa. Lisäksi armotonta kilpailua pelipaikoista. Turkin liigassa saa pelata vain
kaksi ulkomaalaista yhtä aikaa kentällä. Meitä on neljä.”
Atik Ismail on yksi suomalaisen jalkapallon värikkäimmistä
persoonallisuuksista. Lahjakas futaaja opittiin aktiiviuransa aikana tuntemaan niin pelikentillä kuin niiden ulkopuolella tehdyistä tempuista. Jälkimmäiset eivät aina olleet mairittelevia.
Värikkäässä omaelämäkerrassaan Atik kertoo avoimesti
elämänsä eri vaiheista, rakkaudesta liikuntaan, jalkapalloammattilaisuudesta, pelin riemusta, juhlahetkistä, onnistumisista ja kompuroinneista.
Yhtä paljon kuin jalkapallosta, kirja on tarina lööpeistä,
julkisuudesta, riippuvuuksista, retkahduksista ja raittiudesta.
Niin elämän huippuhetkiä kuin sen aallonpohjia on ollut jakamassa laaja ystäväpiiri, mm. Jukka Virtanen, Cisse Häkkinen ja Albert Järvinen.
Oman tarinansa ohessa Atik piirtää jäljittelemättömään
tyyliinsä myös hienoa ajankuvaa kuudelta vuosikymmeneltä.

Atik Ismail (s. 1957) on entinen jalkapalloilija. Aktiiviurallaan (1975–1987) hän pelasi Suomen A-maajoukkueessa 26
ottelua. Suomessa Ismail edusti Helsingin Jalkapalloklubia,
Kiffeniä ja Kopareita. Yhteensä hän pelasi SM-sarjassa 201
ottelua, joissa viimeisteli 113 osumaa. Tämän lisäksi hän on
pelannut Turkissa, Belgiassa ja Ruotsissa. Peliuransa jälkeen
Atik Ismail on toiminut mm. jalkapallovalmentajana. Hän on

© Elina Itkonen

myös julkaissut useita kirjoja, mm. teoksen Ammattina jalkapallo – Suomalaisfutaajat maailmalla 1952–2014.

• ISBN/EAN 978-952-312-371-7
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 300 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-395-3
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LUCA CAIOLI

Ilmiömäinen Neymar
Mukaansa tempaava kirja yhdestä tämän hetken kirkkaimmista jalkapallotähdistä, Neymar
da Silva Santos Júniorista, josta on uumoiltu ”seuraavaa Peléä”.
Neymarin kyvyt huomattiin jo juniorivuosina, ja hän debytoi brasilialaisen Santosin
edustusjoukkueessa 17-vuotiaana. Pian Neymarin perässä olivat myös eurooppalaiset seurat. Keväällä 2013 hän siirtyi FC Barcelonan riveihin huikeasta 90 miljoonan euron siirtosummasta.
Neymarista on sanottu, että hänessä yhdistyvät brasilialainen luovuus ja Barcelonan nopeisiin syöttöihin perustuva pelitapa. Aina kun hän saa pallon, alkaa tapahtua.
Teos kartoittaa Neymarin elämän ja uran vaiheet pintaa syvemmältä, sillä Luca Caioli on
haastatellut kirjaansa varten suuren joukon Neymarin sisäpiirin henkilöitä, perhettä, ystäviä,
valmentajia, neuvonantajia ja joukkuetovereita.

Luca Caioli on tunnettu italialainen urheilutoimittaja, joka toimii SKY
Italia -televisiokanavan sekä Il Corriere della Sera -lehden kirjeenvaihtajana Espanjassa. Aiemmin Caioli on kirjoittanut henkilökuvat Fernando Torresista, Ronaldinhosta, Zinedine Zidanesta, Lionel Messistä ja Ronaldosta.

• ISBN/EAN 978-952-312-356-4 • Luokka 99.1
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
• n. 240 s. • Ilmestyy 9/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-386-1

KEN DRYDEN

Elämää suurempi peli
L e g e n d a a r i s e n NHL- m a a l i va h d i n
om a e l ä m ä k e rta
Kaikkien aikojen parhaaksi jääkiekkokirjaksi mainittu klassikkoteos nyt suomeksi.
Älykkömaalivahdiksi kutsutusta Drydenista tuli aikanaan Montreal Canadiensin
1970-luvun Stanley Cup -voittojen takuumies. Dryden pelasi urallaan 397 ottelua, joista hävisi ainoastaan 57. Vastaavaan voittosuhteeseen ei ole pystynyt yksikään NHL-maalivahti.
Muistelmateos kuvailee elävästi jääkiekkoilijan elämää tien päällä, pukuhuoneissa, kaukaloissa ja julkisuuden valokeilassa. Lukija pääsee ainutlaatuisella tavalla osalliseksi siitä, mikä ajaa pelaajaa uusiin suorituksiin joka päivä.
Ken Drydenin älykäs, oivaltava ja ajatuksia herättävä kirja tavoittaa jääkiekon syvimmän
olemuksen ja sen merkityksen miljoonille faneille.
Ennen kaikkea teos on loistava kuvaus siitä pelistä, jota jokainen urheilija pelaa omassa
päässään. Ken Drydenin sanoin: ”Maalivahdin pahin vihollinen on hän itse.”
Kenneth Wayne ”Ken” Dryden (s.1947) on entinen kanadalainen jää© Ken Dryden

kiekkoilija ja nykyinen kansanedustaja, lakimies, kirjailija ja liikemies.

• ISBN/EAN 978-952-312-374-8 • Luokka 99.1
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm • Sidottu • n. 380 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-387-8
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CARON BUTLER

Tuff Juice K at u j e n

k a s vat i s ta

NBA- tä h d e k s i

Caron Butlerin omaelämäkerta on raju ja rehellinen kuvaus taipaleesta koripallomaailman
huipulle lähtökohdista, jotka eivät luvanneet tulevaisuudelta paljoakaan.
Kolmetoista vuotta NBA:ssa pelanneen Caron Butlerin ura on vaikuttava: NBA:n mestaruus vuonna 2001 ja All Star -joukkueessa vuosina 2006 ja 2007. Mutta ennen kuin hän
pääsi näyttämään kykynsä pelikentällä, hänen oli osoitettava kovuutensa kotikaupunkinsa
Racinen levottomilla kaduilla.
Butlerista tuli jo 11-vuotiaana jengiläinen ja huumediileri. Hän näki ystäviensä tulevan
ammutuiksi verisissä jengisodissa, tuli poliisin pidättämäksi lukuisia kertoja ja päätyi telkien
taakse jo ennen viidettätoista syntymäpäiväänsä.
Vankilatuomio oli käännekohta, joka sai nuorukaisen pohtimaan elämäänsä. Vaikka tie
seesteiseen elämään ei suinkaan ollut tasainen, nuorisorikollisesta sukeutui lopulta tunnettu
koripalloammattilainen, perheelleen omistautuva aviomies ja isä sekä menestyvä liikemies.
Butlerin teos on paitsi kiehtova urheilijaelämäkerta, myös rohkaiseva kertomus peräänantamattomuudesta, toivosta ja tahdonvoimasta.
• ISBN/EAN 978-952-312-363-2 • Luokka 99.1 • Suomennos Tuomas Renvall
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite • n. 240 s.
• Ilmestyy 9/2016 • Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-388-5
KARIM FRANCESCHI

Taistelin Isis-joukkoja vastaan
A i n u t l a at u i n e n k u vau s K ob a n e n
va pau t ta m i s e s ta
Oltuaan mukana humanitaarisessa työssä Kobanessa ja nähtyään omin silmin kurdien kärsimyksen italialainen Karim Franceschi päätti tammikuussa 2015 liittyä vapaaehtoissotilaiden
riveihin taistellakseen Isisin etenemistä vastaan.
Tässä kirjassa Karim kertoo ainutlaatuisen tositarinan: saapumisen murtumispisteessä
olevaan Kobaneen, ensimmäisten taistelujen aiheuttaman järkytyksen, rintaman epätoivoisen yrityksen vastustaa kalifaatin voimakkaampaa ja paremmin varustettua armeijaa, kaupungin uskomattoman vapauttamisen ja vihollisen pakenemisen – taistelun, joka edelleenkin on yksi Isisiä kipeimmin satuttaneista tappioista.

Karim Franceschi (s. 1989) kasvoi Senigalliassa,
Italiassa. Vuonna 2014 hän kävi Kobanessa humanitaarisen avustusjärjestön lähettämänä. Sen jälkeen hän
päätti palata Syyriaan ja ottaa osaa aseelliseen taisteluun. Kirjailija lahjoittaa osan kirjasta saamastaan palkkiosta Kobanen jälleenrakennukseen.

• ISBN/EAN 978-952-312-349-6
• Luokka 99.1
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Koko 135 x 210 mm • Sidottu
• n. 280 s.
• Ilmestyy 9/2016
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KARIN HENRIKSSON

Ronald Reagan

E l ä m ä k e rta

Miten Hollywood-näyttelijästä ja vannoutuneesta demokraatista tuli eturivin republikaani
ja Yhdysvaltain 40. presidentti? Teos käy läpi niin Reaganin nuoruusvuodet ja näyttelijäuran
kuin toiminnan suuryritysten äänitorvena ja Kalifornian kuvernöörinä sekä Valkoisessa talossa vietetyt vuodet 1981–1989.
Kirja valottaa ansiokkaasti myös vähemmän tunnettuja vaiheita Reaganin elämässä, kuten yllättävän täyskäännöksen ammattiliiton puhemiehestä konservatiivisen liikkeen keulakuvaksi.
Reagania on usein kiitetty ideologisesta puhdasoppisuudesta, mutta itse asiassa hän oli
varsin taitava tekemään kompromisseja. Hän onnistui neuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa
välttämään ydinsodan ja lopettamaan kylmän sodan.
Karin Henriksson on ruotsalainen toimittaja ja kirjailija. Hän on asunut Yhdysvalloissa 25 vuotta ja raportoi sieltä säännöllisesti Svenska Dagbladet -sanomalehdelle ja muil-

© Sara Appelgren

le ruotsalaismedioille. Henriksson on kirjoittanut useita Yhdysvaltoja käsitteleviä teoksia,
mm. Resumén journalistipalkinnon saaneen kirjan En droppe svart blod.

• ISBN/EAN 978-952-312-338-0 • Luokka 99.1
• Suomennos Paula Erkintalo
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Koko 148 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
• n. 350 s. • Ilmestyy 9/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-389-2

MICHAEL SCHOLTEN

Quentin Tarantino
E l ä m ä j a e l ok u vat
Quentin Tarantinon elämä on yllättävä ja monipolvinen matka ongelmaoppilaasta ja videovuokraamon myyjästä kulttiohjaajaksi ja kaksinkertaiseksi Oscar-voittajaksi.
Isän hylkäämä poika kasvoi äitinsä hoivissa mustien asuinalueella Los Angelesissa. Lukemattomat television ääressä ja elokuvateatterissa vietetyt tunnit jättivät leimansa Tarantinon
omaan kuvakieleen, ja monet takaiskut muovasivat hänen maailmankatsomustaan. Nuori filmiaddikti päätti hylätä totunnaiset elokuvakerronnan keinot ja taistella tiensä huipulle.
Hollywoodin outo ihmelapsi loi oman genrensä, joka on vetovoimainen yhdistelmä aikatasoilla leikkimistä, tyyliteltyä art house -väkivaltaa, viittauksia vanhoihin elokuviin ja ainutlaatuista dialogia.
Tämä kirja kertoo Tarantinon koko värikkään elämäntarinan sekä hänen elokuviensa syntyhistorian. Ääneen pääsevät myös näyttelijät, joiden kanssa Tarantino on mestariteoksensa luonut, mm. John Travolta, Harvey Keitel, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ja D
 anny
DeVito.
Michael Scholten on saksalainen toimittaja ja kirjailija. Hän on elokuviin erikoistunut vapaa kirjoittaja, joka 25
vuotta seurannut elokuva-alan trendejä pendelöimällä jatkuvasti Euroopan, Yhdysvaltojen ja Aasian välillä.

• ISBN/EAN 978-952-312-340-3 • Luokka 99.1
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• Koko 135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
• n. 250 s. • Ilmestyy 8/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-380-9
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MARJA MILLS

Kuin kohtaisi satakielen
Harper Lee ja minä

Lämmin ja intiimi henkilökuva yhdestä aikamme rakastetuimmasta ja salaperäisimmästä kirjailijasta.
Harper Leen vuonna 1960 ilmestynyt romaani Kuin surmaisi
satakielen kuuluu maailmankirjallisuuden ehdottomiin klassikoihin. Se sai heti ilmestyttyään Pulitzer-palkinnon, ja sitä on myyty 40 miljoonaa kappaletta 35 kielellä. Yhä edelleen teos kuuluu
useimpien amerikkalaiskoulujen opetusohjelmaan.
Kirjan valtava suosio asetti Harper Leen valokeilaan, jossa kirjailija ei lainkaan viihtynyt. Vuonna 1964 hän lakkasi antamasta haastatteluja ja kieltäytyi siitä pitäen kategorisesti kaikesta julkisuudesta.
Vuonna 2001 toimittaja Marja Mills tuli kuitenkin juttumatkallaan yllättäen kutsutuksi Harper Leen ja hänen sisarensa Alicen
kotiin. Se oli alku odottamattomalle mutta syvälle ystävyydelle.
Vuonna 2004 Mills muutti sisarusten naapuriin ja vietti seuraavat 18 kuukautta Leen – tai Nellen, kuten ystävät häntä kutsuivat
– ja Alicen seurassa.
Vuosikymmeniä yksityisyyttään tarkkaan varjelleet Leen sisarukset kertoivat Millsille elämästään, lapsuudestaan, perheestään,
Alabamasta ja Amerikan syvästä etelästä sekä siitä, miten Leen ikoninen romaani on vaikuttanut heidän elämäänsä.
Pitkien keskustelujen tuloksena syntyi teos, joka on enemmän
kuin tarina ystävyydestä. Se on kunnianosoitus kahdelle erityislaatuiselle naiselle, heidän terävälle älylleen ja tarinankerronnan uskomattomalle voimalle.

Marja Mills on Chicagossa asuva journalisti ja kirjailija. Hän työskenteli
pitkään toimittajana Chicago Tribune -sanomalehdessä.

• ISBN/EAN 978-952-312-367-0
• Luokka 99.1
• Suomennos Sirpa Saari
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu
• n. 330 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-396-0
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J. K. TAMMINEN

Konkursseja ja muita konnuuksia
T a l o u s r i ko l l i s e n m u i s t e l m at
On monta tapaa hoidella vaikeuksiin joutunut yrittäjä kuiville. J. K. Tamminen tuntee ne kaikki.
Talousrikollisen muistelmat on uskomatonta kertomaa eri
tavoin toteutetuista vedätyksistä ja kieroin keinoin kerätyistä
suurista voitoista.
Tamminen loi käsitteen ”yritysten saattohoito”, ja hänestä tulikin pian hämärähommien mestarina tunnettu asiainhoitaja, jonka puoleen suomalaiset ja venäläiset talousrikolliset
kääntyivät ongelmissaan.
Kirjassaan Tamminen kertoo huimia tarinoita siitä, miten
monenlaisilla vippaskonsteilla ja konnuuksilla surkeaan tilaan
ajautuneiden yritysten omistajat käärivät rahat taskuihinsa ennen firman romahtamista. Usein vain aloittaakseen seuraavan
vedätyksen.
Surkuhupaisista kertomuksista käy ilmi, miten harvoin yritysten epäonnistumisten takana on ulkopuolinen syy. Yleensä
kyse on ahneudesta, tyhmyydestä ja osaamattomuudesta. Silloin apuun tarvitaan alan mies, joka tietää, miten lakia oikein
tulkitaan ja velkoja oikein käsitellään.
Ja Tamminen, jos kuka, tietää myös miten alamaailmassa
toimitaan. Ennen lakimieheksi kouluttautumistaan hän ehti
harrastaa ryöstö- ja bordellitoimintaa, talousrikoksia sekä viinan ja tupakan salakuljetusta.

J. K. Tamminen on Viron ja Latvian rajaseudulla asuva pitkän linjan rikostoimittaja. Ennen rikostoimittajaksi ryhtymistään kirjoittaja oli ammattirikollinen
Suomessa ja Itä-Euroopassa. Uriensa eri vaiheissa hän on kouluttautunut mm.
rikostutkijaksi, lakimieheksi ja teologiksi. Häneltä on aiemmin ilmestynyt mm.
© Albert Truuväärt

tapaus Aarniota käsittelevä, sisäpiiritietoihin perustuva romaani Pasilan mies.

• ISBN/EAN 978-952-312-365-6
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu
• n. 300 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-397-7
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CHAS NEWKEY-BURDEN

Adele
H e n k i l ö k u va
Vuosikymmenen suosituimman brittilaulajattaren koko elämäntarina vaatimattomasta lapsuudesta aina tämän päivän megamenestykseen.
Nelivuotiaasta asti laulanut tyttö alkoi kirjoittaa omia laulujaan jo teini-ikäisenä. Hänen
ystävänsä ladattua Adelen lauluja internetin MySpace-sivustolle, levy-yhtiöt kiinnostuivat
nuoresta lahjakkuudesta. Loppu on popmusiikin historiaa.
Sielukkaan soul-laulajan ja lauluntekijän musiikki on valloittanut kuulijat kymmenissä maissa ja tuonut hänelle kaikki musiikkialan tärkeimmät palkinnot – moneen kertaan.
Kirja kertoo miten lontoolaisen yksinhuoltajaäidin tyttärestä kasvoi yksi aikamme suurimmista lavatähdistä. Se kuvaa koskettavasti myös matkan varrelle osuneet aallonpohjat ja
terveysongelmat, jotka uhkasivat katkaista lupaavasti alkaneen uran.

Chas Newkey-Burden (s. 1973) on englantilainen
journalisti ja kirjailija. Hän on julkaissut 29 teosta ja tullut
tunnetuksi erityisesti julkisuuden henkilöiden elämäkerroista ja henkilökuvista. Newkey-Burden on kirjoittanut elämäkertateokset mm. sellaisista tähdistä kuin Amy Winehouse, Michael Jackson, Justin Bieber, Simon Cowell sekä
Angelina Jolie ja Brad Pitt.

• ISBN/EAN 978-952-312-339-7
• Luokka 78.993
• Suomennos Kirsi Kämäräinen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 • Sidottu, kuvaliite
• n. 240 s. • Ilmestyy 6/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-376-2

ULF LÜDEKE

Rammstein
K oko ta r i n a
Rammstein on ollut maailman menestynein saksankielinen rockbändi jo yli 20 vuotta. Bändin jäsenten juuret entisessä DDR:ssä ovat jättäneet yllättävän syvät jäljet heidän musiikkiinsa. Kaikki alkoi punkpiireistä, mutta Berliinin muurin murtumisen jälkeen bändi löi itsensä läpi maailmanlaajuisesti.
Matkan varrelle on mahtunut monenlaisia värikkäitä vaiheita, ja yhtye on ollut monesti
hajoamaisillaan. Yksityiselämästään muusikot eivät kuitenkaan ole medialle avautuneet. Kirja paljastaa, minkälaisia persoonia tämän maailmanlaajuisesti kaikkien aikojen suosituimman saksalaisbändin taakse kätkeytyy.

Ulf Lüdeke (s. 1965) on saksalainen toimittaja, kirjailija ja valokuvaaja, joka toimii Saksassa ja Italiassa. Hän on julkaissut aiemmin kirjan Terence Hill – Die exklusive Biografie.

• ISBN/EAN 978-952-312-362-5
• Luokka 78.993 • Suomennos Juho Nurmi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
• n. 250 s. • Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-398-4
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STEVE TURNER

Koko Beatles-tuotanto
K a i kk i e n l au l u j e n s a n at

j a s y n t y ta r i n at

Ensimmäinen ja ainoa täydellinen kokoelma Beatlesien
laululyriikkaa sekä jokaisen laulun syntytarina.
Runsaasti kuvitettu kirja sisältää kaikkien yhtyeen
säveltämien, sanoittamien ja levyttämien laulujen sanat
ja kertoo, m
 iten, miksi ja missä nämä 210 koko maailman tuntemaa kappaletta luotiin.
Tunnettu Beatles-asiantuntija Steve Turner on pitkän musiikkitoimittajauransa aikana tutkinut yhtyeen
kappaleiden vaikutteita, merkityksiä, teemoja ja jopa
laulujen sanoituksissa esiintyviä henkilöitä. Tuloksena
on täydellinen Beatles-hakuteos, jota on myyty Englannissa jo lähes puoli miljoonaa kappaletta.
Oliko Eleanor Rigby oikeasti olemassa? Missä on
Penny Lane? Kuka on Lucy taivaalla timantteineen? Mikä inspiroi Ringoa kirjoittamaan kappaleen Octopus’s
Garden? Kuka on ”Let it be’n” Mother Mary? Entä mistä on peräisin riimi Ob-la-di Ob-la-da? Kirja vastaa
kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin ja kertoo kappaleiden taustoista paljon ennen julkaisematonta tietoa.
Kappaleet on järjestetty kronologisesti Beatles-albumien ilmestymisjärjestyksessä. Kirja sisältää myös täydellisen Beatles-diskografian.

Steve Turner on englantilainen musiikkijournalisti ja kirjailija. Hän on
julkaissut useita populaarimusiikin tietoteoksia ja mm. Van Morrisonin, Cliff
Richardin, Marvin Gayen ja Johnny Cashin elämäkerrat. Turnerin kirjalliseen
tuotantoon kuuluu myös lastenkirjoja sekä runoteoksia. Steve Turner asuu
Lontoossa.

• ISBN/EAN 978-952-312-344-1
• Luokka 78.993
• Suomennos Katri Tenhola ja Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 216 x 280 mm
• Sidottu, kuvitettu
• 365 s.
• Ilmestyy 9/2016
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BAIR IRINCHEEV

Kannaksen suurtaistelut kesällä 1944 venäläisin silmin

Suomenkielinen kirjallisuus kesän 1944 ratkaisutaisteluista on
runsasta, mutta venäläinen näkökulma puuttuu usein kokonaan. Tämä silminnäkijäkuvauksiin ja laajoihin arkistomateriaaleihin perustuva historiateos kuvaa sitä, miten sota nähtiin ja
koettiin rintamalinjan toisella puolella.
Kirja kertoo suurhyökkäyksestä Karjalankannakselle puna-armeijan rivimiehen näkökulmasta, puna-armeijan tavoitteista ja tappioista sekä siitä, millaisina vastustajina suomalaisia pidettiin.
Kirjan lähteinä ovat aineistot Venäjän Puolustusministeriön keskusarkistosta, Venäjän keskuskuva-arkistosta, Venäjän
tykistömuseosta, Venäjän merivoimien keskusarkistosta sekä
kirjailijan vuosina 2000–2014 Pietarissa tekemistä veteraanihaastatteluista.
Lisäksi mukana on uutta tietoa aiemmin salassa pidetyistä
asiakirjoista vuosilta 1941–1945, jotka saatiin Venäjän puolustusministeriöltä tutkimuskäyttöön vasta vuonna 2015 sekä venäjänkielisestä kirjallisuudesta, joka ilmestyi 1960- ja 1970-luvulla mutta unohdettiin sitten melkein kokonaan.

Bair Irincheev on helsinkiläinen sotahistorian tutkija, kirjailija ja Kannaksen sotamuseon johtaja. Irincheev on aiemmin julkaissut mm. teoksen Talvisota venäläisin
silmin sekä yhdessä Sergei Larenkovin kanssa teoksen Sodan pitkät varjot – taistelujen jäljet ennen ja nyt.

• ISBN/EAN 978-952-312-049-5
• Luokka 92.73
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 250 s.
• Ilmestyy 10/2016
• ISBN/EAN 978-952-312-083-9
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WITOLD PILECKI

Vapaaehtoisena Auschwitziin
Vastarintaliikkeen soluttautujan

uskomaton tarina

Vuonna 1940 Puolan maanalainen vastarintaliike halusi tietää, mitä vastikään avatussa
Auschwitzin keskitysleirissä tapahtui. Puolan armeijan upseeri Witold Pilecki ilmoittautui
vapaaehtoiseksi hengenvaaralliseen tehtävään.
Pilecki hankkiutui saksalaisten pidättämäksi voidakseen raportoida leirin tapahtumista.
Hänestä tuli Auschwitzin vanki numero 4859.
Leiristä salakuljetetut Pileckin raportit kuuluvat varhaisimpiin silminnäkijäkuvauksiin,
joita Auschwitzista liittoutuneille kantautui. Pilecki kertoo yksityiskohtaisesti leirin päivittäisen elämän kauheuksista, sotavankien teloituksista, kaasukammioiden rakentamisesta ja
leiriin tuotujen juutalaisten joukkomurhasta.
Pilecki suoritti kaameaa tehtäväänsä kolme vuotta, kunnes pakeni leiriltä vuonna 1943.
Vuonna 1945 hän kirjoitti laajan selonteon kaikesta siitä, mitä oli Auschwitzissa joutunut todistamaan. Puolan kommunistihallinto painoi Pileckin urotyön pimentoon kymmeniksi vuosiksi. Maailma sai hänen raporttinsa luettavakseen vasta 2012, kun se julkaistiin ensimmäisen kerran englanniksi.
Witold Pilecki (1901–1948) oli Puolan ratsuväen ratsumestari. Saksan
miehitettyä Puolan vuonna 1939 Pileckista tuli yksi Puolan maanalaisen armeijan perustajista. Hänen Auschwitzista lähettämänsä raportit auttoivat Puolan
pakolaishallitusta vakuuttamaan liittoutuneet siitä, että käynnissä on kansanmurha. Puolalaiset kommunistit teloittivat länsivakoojana pitämänsä Pileckin
vuonna 1948 rangaistuksena Puolan pakolaishallitukselle työskentelemisestä.

• ISBN/EAN 978-952-312-257-4 • Luokka 99.139
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm • Sidottu • n. 370 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-399-1

THOMAS NEWDICK

Maailman parhaat sotilaslentokoneet kautta
aikojen
52 maailman maineikkainta sotilaslentokonetta sadan vuoden ajalta.
Kirja sisältää yli 200 piirrosta ja valokuvaa jokaisesta lentokoneesta useasta eri kulmasta. Jokaisen lentokonetyypin kuvaus sisältää lyhyen historiikin ja tekniset tiedot sekä keskeiset erityispiirteet.
Matka alkaa ensimmäisen maailmansodan aikakauden hävittäjäkoneista ja päättyy kaikkein uudenaikaisimpiin, näköetäisyyden ulkopuolella tapahtuvaan ilmataisteluun kykeneviin hävittäjiin.
Thomas Newdick on ilmailun ja puolustusteollisuuden aiheisiin erikoistunut kirjailija ja
toimittaja. Hän on kirjoittanut mm. kirjat The Essential Aircraft Identification Guide: Modern
Military Airpower, 1990−Present ja The Essential Aircraft Identification Guide: Carrier Aircraft,
1990−Present. Hän on Combat Aircraft Monthly -lehden avustava toimittaja. Newdick asuu
Lontoossa.

• ISBN /EAN 978-952-312-360-1

• Luokka 39.6 • Suomennos Tapio Kakko

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 280 mm • Sidottu • 224 s.
• Ilmestyy 9/2016
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BO LIDEGAARD

Koodinimi Valkoiset bussit
P o h j o i s m a i s t e n va n k i e n u s kom at o n

p e l a s t u s o p e r a at i o

n at s i e n k e s k i t y s l e i r e i ltä

Koodinimi Valkoiset bussit on tarina rohkeudesta, määrätietoisuudesta sekä ennen kaikkea älykkyydestä ja neuvokkuudesta. Niitä kaikkia tarvittiin, kun norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset vapaaehtoiset ryhtyivät operaatioon, joka pelasti yli
20 000 pohjoismaista keskitysleirivankia.
Vuonna 1944 levisi skandinaavisten aktivistien keskuudessa huhu, että Hitler on antanut määräyksen tuhota keskitysleirit ja tappaa kaikki vangit ennen kuin liittoutuneiden joukot
pääsisivät ottamaan ne haltuunsa. Alkoi kuumeinen suunnittelu, miten pohjoismaiset vangit saataisiin turvaan sodan vielä
raivotessa Euroopassa.
Liittoutuneiden sodanjohto määräsi, ettei vankeja saa ryhtyä evakuoimaan ennen kuin keskitysleirit ovat liittoutuneiden
joukkojen hallinnassa. Ruotsin Punainen risti onnistui kuitenkin kreivi Folke Bernadotten johdolla neuvottelemaan Heinrich Himmlerin kanssa sopimuksen pohjoismaisten vankien
vapauttamisesta.
Alkuvuonna 1945 sadat valkoiset bussit matkasivat pitkin
romahtavaa Kolmatta valtakuntaa noutaen turvaan yli 20 000
erimaalaista vankia, joiden joukossa oli myös suuri määrä juutalaisia.
Bo Lidegaard on tutkinut Valkoiset bussit -nimellä tunnetun operaation historialliset taustat ja dokumentit perusteellisesti ja koonnut aineistosta trillerimäisen jännittävän kirjan.

Bo Lidegaard (s. 1958) on tanskalainen filosofian tohtori, historioitsija ja Politiken-sanomalehden päätoimittaja. Lidegaard on
julkaissut yhdeksän historia-aiheista tietoteosta.

• ISBN/EAN 978-952-312-355-7
• Luokka 90.35
• Suomennos Jenni Pitkäniemi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 550 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-400-4
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TIIA KOSKIMIES

Syksystä jouluun
J ok a ko d i n o pa s j u h l a k au d e n

va l m i s t e l u i h i n

Joulun odotus alkaa jo syksyllä. Kaamosaikaan on mukava
puuhastella sisätiloissa ja rakentaa vuoden suurinta juhlaa pikkuhiljaa yksityiskohta kerrallaan.
Pakastimeen voi säilöä jo parhaan satokauden aikaan monenlaista herkkua joulukiireitä helpottamaan. Joulukoristeita
ja lahjoja voi askarrella valmiiksi ja nauttia kynttilänvalosta ja
pihavalojen tunnelmasta.
Kirjasta löytyvät kaikki suomalaisen joulun tärkeimmät
asiat, parhaista ruokaohjeista kodin tunnelmalliseen koristeluun sekä lahjaideoihin.
Juhlapöytään on suunniteltu herkkuja niin kaikkein perinteisimpiä ruokia, kuin uusia ohjeita kaipaaville. Kinkku on
kunkku, mutta ideoita on myös kala- ja kasvispainotteiseen
tarjoiluun sekä Betlehemin hengessä itämainen menu niille,
jotka haluavat jotain ihan uutta joulupöytään. Ruokaohjeet
sopivat koko adventtiajan juhlapyhien pöydissä tarjottavaksi.

• ISBN/EAN 978-952-312-353-3
• Luokka 30.81
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 195 x 220 mm
• sidottu, nelivärinen
• n. 200 s.
• Ilmestyy 8/2016
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 useita ruokakirjoja,
mm. Suomalainen smoothiekirja ja Suomalainen puurokirja.
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JULIETTE GOGGIN – ABI RIGHTON

Tee itse laadukasta luonnonkosmetiikkaa
P a r h a at r e s e p t i t k a s vo j e n , va rta l o n j a

hi-

u s t e n h o i t oo n
Itse valmistetun laatukosmetiikan opaskirja kahdelta alan johtavalta asiantuntijalta.
Kirjan ohjeilla jokainen voi tehdä luonnollisia ja tehokkaita kosmetiikkatuotteita vain
muutamilla perusraaka-aineilla ja keittiövälineillä.
Kirja esittelee ensin raaka-aineita, välineitä ja tekniikoita, joita kosmetiikan valmistamisessa tarvitaan.
Kirjan toinen osa sisältää 37 reseptiä kasvoille, vartalolle ja hiuksille. Teoksesta löytyy
käsi- ja vartalovoiteita, puhdistusaineita, kasvovesiä, kasvo- ja kylpyöljyjä, kasvonaamioita,
hiustenhoitoaineita ja paljon muuta.
Juliette Goggin johtaa konsulttiyritystä, joka on erikoistunut ihonhoito- ja kylpytuotteisiin. Hän on kehitellyt yhdessä useiden merkittävien yritysten kanssa uusia innovatiivisia tuotteita. Goggin luennoi säännöllisesti kosmetiikka-alan seminaa-

• ISBN/EAN 978-952-312-320-5
• Luokka 59.31
• Suomennos Christina Kotisaari
ja Reetta Tapola-Kinnari

reissa ja opettaa ihonhoitotuotteiden valmistusta.
Abi Righton on arvostettu kosmetiikka-alan tutkija. Hänellä on lähes 40 vuoden kokemus kauneus- ja hygieniatuotteiden kehittämisestä mm. The Body Shopille. Nykyään hän johtaa omaa yritystään, joka laatii luonnontuotteisiin ja nykyteknologioihin pohjautuvia kosmetiikan valmistustapoja maailman johtaville ihonhoito-,

• Kansi Rachel Cross ja

Taittopalvelu Yliveto Oy

• 210 x 250 mm • Nidottu, nelivärinen
• 160 s. • Ilmestyy 6/2016

hiustenhoito- ja kylpylätuotteiden valmistajille.

CHRISTINE SHAHIN

Värjää hiukset luonnonmukaisesti
M y r k y t t ö m ät k a s v i p o h j a i s e t h i u s vä r i t
Synteettiset hiusvärit ovat kosmetiikan voimakkaimpia kemikaaleja. Pitkään käytettyinä ne
saattavat aiheuttaa rajujakin allergisia reaktioita.
Upeat, täysin luonnolliset kasvivärit ovat erinomainen vaihtoehto synteettisille hiusväreille.
Kaikki kasvivärit ovat hellävaraisia ja turvallisia käyttää. Niillä voi värjätä myös aikaisemmin synteettisillä hiusväreillä käsiteltyjä hiuksia, sillä kasvivärit eivät kuluta vaan ravitsevat hiusta.
Christine Shahin jakaa kirjassaan 100 % kasvipohjaisten, myrkyttömien ja tehokkaiden
väriseostensa reseptit. Kirjan ohjeet tarjoavat laajan valikoiman kasvivärisävyjä vaaleasta pikimustaan, ohjeet harmaiden peittämiseen sekä muita ainutlaatuisia värjäysmahdollisuuksia.
Christine Shahin on kosmetologi ja holistiseen kauneudenhoitoon erikoistunut alan ammattilainen. Shahinin ekosalonki ja -kylpylä New Yorkin
osavaltion pohjoisosassa houkuttelee asiakkaita joka puolelta Yhdysvaltoja.

• ISBN/EAN 978-952-312-343-4
• Luokka 59.31
• Suomennos Nelli Iivanainen
• Kansi Alethea Morrison
• 178 x 230 mm • Nidottu, nelivärinen
• 184 s. • Ilmestyy 8/2016

30

Harrastekirjat

ALICE PEUPLE

Tyttöjen suloiset letit ja nutturat
24 hurmaavaa, tytöille sopivaa kampausta opastettuina vaihe vaiheelta sanoin ja kuvin.
Kirja sisältää helposti muunneltavia kampauksia, joilla voi tehdä jokaisesta aamusta erilaisen. Selkeiden ohjeiden avulla syntyy arkiaamujen nopea kaksoisletti, juhlapäivien prinsessanuttura tai vaikka parhaan kaverin kanssa jaettu sievä palmikkokampaus.
Ohjeet ovat enimmäkseen hyvin helppoja toteuttaa. Monimutkaisimmat saattavat kuitenkin vaatia hieman harjoitusta. Kirjan valokuvat havainnollistavat, miltä kampaukset
näyttävät luonnossa.

Alice Peuple on sosiaalisen median viestintäkonsultti, joka lettikampauksista innostuttuaan opiskeli niiden tekemistä. Nyt hän tekee kampauksia eri
tilaisuuksiin niin isoille kuin pienillekin tytöille.

• ISBN/EAN 978-952-312-358-8 • Luokka 59.31
• Suomennos Sirkka Aulanko
• Kansi Either studio ja
Taittopalvelu Yliveto Oy

• 170 x 225 mm • Nidottu, nelivärinen
• 130 s. • Ilmestyy 6/2016
ULLA KARSIKAS

Ryijyn taikaa
O pa s ry i j y n s u u n n i t t e l u u n

j a va l m i s t u k s e e n

Ryijyn suunnittelun ja valmistuksen perusteos käy läpi kaikki ommeltavan ryijyn valmistuksessa tarvittavat työvaiheet ja auttaa harrastajaa toteuttamaan oman ryijymallin alusta loppuun.
Kirja selvittää perusteellisesti mallin tekniseen suunnitteluun liittyvät seikat, kuten pohjakankaan ja lankojen laadun sekä nukkatyypit ja tiheydet. Kirja käy läpi myös värioppia ja
opastaa mallin suunnitteluun ja nukkavärien sekoitusten tekemiseen.
Esimerkkiryijyn avulla käydään läpi nukkasekoitusten tekeminen, työpiirustus ja ompelutekniikka.
Ryijyn ompelu opastetaan vaihe vaiheelta tekstein ja kuvin. Myös ryijyn viimeistely ja
huolto-ohjeet käydään läpi.
Todellinen ryijyharrastajan toivekirja, jollaista ei aiemmin ole ollut saatavilla.
FM Ulla Karsikas on tuusulalainen kudonnan opettaja. Hän on toiminut opetustehtävissä työväen- ja ammattiopistoissa. Viidentoista vuoden ajan Ulla Karsikas työskenteli Suomen

© Valter Jaakkola

Käsityön Ystävissä monissa eri tehtävissä. Hän toimi mm. ryijykurssien vetäjänä, taidetekstiilien teknisenä suunnittelijana ja tuotepäällikkönä. Karsikas on perehtynyt syvällisesti ryijyn
suunnitteluun ja toteutusmahdollisuuksiin. Omissa ryijyteoksissaan hän maalaa langoilla pintoja, joissa väri on tärkeä elementti.

• ISBN/EAN 978-952-312-359-5
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 240 mm
• Nidottu, nelivärinen
• n. 160 s.
• Ilmestyy 9/2016
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NIINA HAKKARAINEN, HANNA-KAISA HÄMÄLÄINEN,
SUVI NISKA & KRISTEL NYBERG

Kantapään kautta
S u om a l a i n e n s u kk a k i r j a
Kattava tekniikka- ja mallikirja sukkien neulontaan. Pelkästään kantapäiden tekoon esitellään kuusi eri tekniikkaa. Kantapään lisäksi erilaiset kärkikavennukset ovat saaneet oman
esittelynsä. Teos sopii sekä aloitteleville neulojille että kokeneemmillekin puikkovirtuooseille, sillä se sisältää sekä villasukan perusohjeet että haastavampia malleja.
Neulomisen tueksi kirjassa on myös taulukot, joista voi tarkistaa eri työvaiheiden silmukka- ja kerrosmäärät erikokoisissa ja eripaksuisilla langoilla neulottavissa sukissa. Kirjan ohjeilla syntyvät hyvin istuvat sukat niin naisille, miehille kuin lapsillekin.
Niina Hakkarainen on espoolainen verkkoneulelehti Ullan perustajajäsen ja pitkäaikainen Suomen verkkoneuleyhdistysaktiivi. Hänen ohjeitaan on julkaistu verkkoneulelehti Ullassa ja Taito-lehdessä.
Hanna-Kaisa Hämäläinen on ollut verkkoneulelehti Ullan toimittaja jo vuosia. Nykyään hän on myös Ullan päätoimittaja.
Suvi Niska on ollut mukana tekemässä verkkoneulelehti Ullaa jo useita vuosia. Hän on pitkään toiminut myös Suomen verkkoneuleyhdistyk-

• ISBN /EAN 978-952-312-350-2
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 180 s.
• Ilmestyy 9/2016

sen hallituksessa.
Kristel Nyberg on espoolainen kirjailija. Neljässä kirjassa sekä useissa verkkolehdissä julkaistujen ohjeiden lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleita, kolumneja sekä novelleja ja suomentanut useita kädentaitokirjoja.
Samalta työryhmältä on aiemmin ilmestynyt kirja Pipo on pääasia (Minerva 2012).

JUDITH DURANT

Uutta ilmettä palmikkoneuleisiin
94 m a l l i a pa l m i ko i d e n ja p u n o s t e n

n e u l o n ta a n

Vaikka taidokas palmikkoneule näyttää vaativalta, ei sen toteuttaminen ole vaikeaa, kun ohjeet ovat niin selkeät ja helppolukuiset kuin tässä oppaassa.
Mestarineuloja Judith Durantin kirja esittelee valokuvin ja yksityiskohtaisin ohjein peräti 94 erilaista palmikkoneulemallia.
Mukana on sekä helppoja malleja että tekniikaltaan vaativampia kolmiulotteisia neulepintoja. Kirja sisältää yksinkertaisia palmikoita, kiertyviä palmikoita sekä lukuisia erilaisia
kuvio- ja kohopintoja.
Judith Durant on käsityömallien suunnittelija, menestyskirjasarjan One-Skein Wonders® toimittaja ja neljän neulontakirjan kirjoittaja. Yli 50 vuotta neulonut Durant asuu Lowellissa, Massachusettsissa.

• ISBN/EAN 978-952-312-351-9
• Luokka 65
• Suomennos Tuulia Salmela
• Kansi Mary Winkelman Velgos
• 170 x 225 mm • Nidottu, nelivärinen
• 216 s. • Ilmestyy 8/2016
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HANS COLLIANDER – RIITTA AITTOMÄKI – HEIKKI KOTIRANTA

Nikkaroi liikkuvat puulelut

© Pekka Rusanen

Monien kaipailemia entisajan liikkuvia puuleluja ei enää tahdo leluliikkeiden valtavista valikoimista löytyä. Näitä omintakeisia ja hauskoja perinneleluja voi kuitenkin valmistaa lasten
iloksi aivan itse.
Tähän kirjaan on koottu kymmeniä vanhanmallisia puuleluja, jotka kaikki ovat toteutettavissa helpoin menetelmin ja
yksinkertaisista materiaaleista.
Tekijät ovat etsineet kirjallisuudesta, museoista, ulkomailta ja lapsuusmuistoista rakastettuja leluja, joihin he pitkän käsityöläiskokemuksensa turvin kehittelivät valmistusohjeet kotinikkareiden avuksi.
Kirja sisältää kunkin lelun esittelyn, materiaalit, kaavapiirrokset lelun osista sekä selkeät kuvitetut valmistusohjeet.
Kirjasta löytyy ohjeita työnneltäviin, pyöriviin, heiluviin
ja lentäviin puuleluihin, mobileihin, karuselleihin ja moniin
muihin iloisiin ja nostalgisiin leikkikaluihin.

Hans Colliander on erityisopettaja, kirjailija ja puutöihin erikoistunut
osa-aikainen käsityöläinen
Riitta Aittomäki on kuvittaja ja käsityöläinen.
Heikki Kotiranta on biologi ja monien sienikirjojen kirjoittaja ja kuvaaja.

• ISBN/EAN 978-952-312-366-3
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 195 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• n. 160 s.
• Ilmestyy 9/2016
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MINNA FORSSTRÖM

0-koodin keittokirja
G l u t e e n i to n , m a i d oto n

ja

s ok e r i t o n k e i t t i ö

Yhä useampi meistä kärsii jonkinlaisista allergioista tai joutuu
muista syistä välttämään erilaisia ruoka-aineita. Jokaisen on
kuitenkin mahdollista tehdä terveellistä ja maistuvaa ruokaa.
Tämä kirja on opas gluteenittomaan, maidottomaan ja sokerittomaan keittiöön.
0-koodin keittiössä käytetään monipuolisesti puhtaita perusraaka-aineita ilman lisäaineita, gluteeniviljoja, maitoa ja
puhdistettua sokeria.
0-koodin monipuolisissa resepteissä ruoka valmistetaan
lihasta, kalasta, kanasta, juureksista, kasviksista, siemenistä,
pähkinöistä ja luonnollisista rasvoista. Lisänä käytetään lampaan- ja vuohenmaitoa (joille nämä sopivat), hedelmiä sekä
gluteenittomia viljoja.
Huono soveltumaton ravinto altistaa elintasosairauksille.
Pienillä jokapäiväisillä valinnoilla voimme vaikuttaa omaan
hyvinvointiimme. Itse tekemällä varmistamme myös ravinnon
laadun.
Ravinto on myös tunneasia. Terveellisyyden ja ravitsevuuden lisäksi ruoan on oltava hyvää.
Kirjan reseptit on jaoteltu kahteen pääryhmään: juhlaruokiin ja arkiruokiin. Kun normaalista ruoka-aineiden tarjonnasta on mahdollista käyttää vain osaa, asettaa se suuret haasteet kotikokille. Tämän kirjan ohjeilla valmistuu kotiruokaa,
joka maistuu koko perheelle niin juhlana kuin arkenakin.

Minna Forsström on hyvinkääläinen yrittäjä, joka kehittää ja valmistaa
0-koodi -yrityksessään erilaisiin erikoisruokavalioihin soveltuvia lisäaineettomia
elintarvikkeita.

• ISBN/EAN 978-952-312-370-0
• Luokka 68.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 180 s.
• Ilmestyy 8/2016
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CATHERINE GERBOD

Herkuttele perunoilla
R a n s k a l a i s e n k e i t t i ö n 100

pa r a s ta r e s e p t i ä

Peruna on mainettaan monipuolisempi ruoka, joka sopii aterialle kuin aterialle sesongista
tai tilaisuudesta riippumatta. Siitä syntyy niin näppärää sormiruokaa ja mainioita alkupaloja kuin suussa sulavia lisukkeita, salaatteja tai vaikka koko aterian pääruoka. Ei ole sattumaa,
että peruna on maailman suosituimpia ruoka-aineita.
Kirja sisältää 100 ranskalaisen Cuisine et Vins de France -lehden reseptiä, joiden avulla
valmistat perunasta herkkuja niin arkiaterialle kuin juhlapöytäänkin.

Catherine Gerbod on ranskalainen ruokatoimittaja, joka on julkaissut useita viini- ja keittokirjoja.

• ISBN/EAN 978-952-312-334-2
• Luokka 68.2
• Suomennos Mirkka Santala
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 195 x 240 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 184 s.
• Ilmestyy 8/2016

CHRISTIN GEWEKE

Juustokakkuja rakkaudella
Pala juustokakkua on pala onnea. Tämä kotileipurin toivekirja sisältää 36 toinen toistaan
herkullisempaa juustokakkureseptiä.
Kirjan ohjeilla syntyvät sekä klassiset amerikkalaistyyliset keksipohjaiset tuorejuustokakut että keveämmät, rahkasta valmistettavat kakut. Mukana on niin paistettavia kuin hyydytettäviä kakkuja, suklaisia unelmia ja hedelmillä tai mehukiilteellä viimeisteltyjä juhlapöydän kuningattaria.
Perinteisten juustokakkujen lisäksi kirjassa on myös joukko hauskoja variaatioita, kuten
esim. kupeista tarjoiltava juustokakkujälkiruoka, mini-juustokakut tai juustokakkujäädyke

Christin Geweke on saksalainen keittokirjojen toimittaja. Kirjoittamisen ohella hän kehittelee
jatkuvasti uusia reseptejä.

• ISBN/EAN 978-952-312-369-4
• Luokka 68.2
• Suomennos Maiju Lempinen
• Kansi Stefanie Wawer ja Taittopalvelu Yliveto Oy
• Koko 180 x 240 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 96 s.
• Ilmestyy 9/2016
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ANNUKKA KIURU & SIRKKU LINNEA

Tonttu Toljanteri ja joulupukin
salainen tehtävä

Tonttu Toljanteri esiintyi ensi kerran Yleisradion joulukalenterissa vuonna 1998. Suuren suosionsa siivittämänä tonttu
jatkoi seikkailujaan kuudessa eri joulukalenterissa, kahdessa
kymmenosaisessa sarjassa sekä tv-elokuvassa. Jaksoja on esitetty toiveuusintoina ja myyntiin niistä on tehty useita dvd-levyjä.
Nyt lasten ja vanhempien yhteiseksi iloksi Tonttu Toljanteri seikkailee myös kirjan sivuilla tuoden jännitystä, hauskuutta ja lämpöä joulun odotukseen. Jokaiselle päivälle joulukuun
ensimmäisestä jouluaattoon on kirjassa oma seikkailunsa.
On joulukuu. Tontut kulkevat kylissä ja kaupungeissa ja
partioivat piiloissaan. He merkitsevät muistiin ja raportoivat
pukille kunkin hyvät ja huonommatkin työt.
Mitä tapahtuu, kun kommelluksille altis Tonttu Toljanteri saa tuon salaisen tehtävän? Ei ole annettu tontulle malttia ja
harkintaa, mutta hyvää sydäntä senkin edestä. Sillä Toljanteri
ratkaisee monta pulmaa. Suurin niistä liittyy joulupukin lahjakonttiin ja kiellettyjen lelujen kirstuun.
Sirkku Linnea on kuvituksellaan tavoittanut oivallisesti
tv:stä tutun Tonttu Toljanterin hahmon sekä koko tv-sarjan
hengen, joka varmasti ilahduttaa yhtä lailla uutta lukijaa kuin
vanhaa tv-sarjan fania.
4−10-vuotiaille.

Annukka Kiuru on jyväskyläläinen dramaturgi, joka on kirjoittanut lapsille teatteriin ja televisioon liki kahdenkymmen vuoden
ajan. Hän on Tonttu Toljanterin alkuperäinen
luoja ja tv-sarjan käsikirjoittaja.
Kuvittaja Sirkku Linnea on valmistu© Marko Loukkaanhuhta

nut graafiseksi suunnittelijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Hän on tehnyt kuvituksia mm. biologian oppimateriaaleihin, Pikku
Kakkosen lastenohjelmiin ja Paletin postikortteihin. Hän on myös kirjoittanut ja kuvittanut kolme omaa teosta aiheesta Suomalainen horoskooppi.

• ISBN/EAN 978-952-312-346-5
• Luokka L84.2
• Kansi Sirkku Linnea ja
Taittopalvelu Yliveto Oy

• 172 x 230 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 144 s.
• Ilmestyy 10/2016
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SANNA PELLICCIONI

Onni-poika menee eskariin
Kesä alkaa olla lopuillaan, ja kohta Onnilla alkaa eskari.
– Onko eskarissa vaikeaa? Onni kyselee pihan Einolta. – Se on helppoa kun sen osaa, vastaa ekaluokalle menevä Eino salaperäisesti.
Ensimmäisenä aamuna Onnia jännittää enemmän kuin koskaan. Koko perhe on mukana saattamassa Onnia. Eskarin ovella näkyy monia tuttuja kasvoja, ja siellä on toinenkin poika nimeltä Onni.
Onni-poika menee eskariin kertoo ensimmäisestä eskaripäivästä, joka jännittää joka ikistä.
4–7-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 978-952-312-354-0
• Luokka L85.2
• Kansi Sanna Pelliccioni
• Koko 215 x 160 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 40 s. • Ilmestyy 9/2016
• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-390-8

P okk a r i t

Peter James
Kuoleman kello käy
ISBN/EAN 978-952-312-406-6
Luokka T84
Ilmestyy 6/2016

Peter James
Kuolema leikkii tulella
ISBN/EAN 978-952-312-405-9
Luokka T84
Ilmestyy 7/2016

Markku Hattula
Kaukopartion kostoisku
ISBN/EAN 978-952-312-402-8
Luokka T84
Ilmestyy 8/2016

Markku Hattula
Kaukopartion kujanjuoksu
ISBN/EAN 978-952-312-403-5
Luokka T84
Ilmestyy 8/2016

Pierre Lemaitre
Alex
ISBN/EAN 978-952-312-404-2
Luokka T84
Ilmestyy 9/2016

Harlan Coben
Saalistaja
ISBN/EAN 978-952-312-407-3
Luokka T84
Ilmestyy 10/2016
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s a atav i s s a mm .

Ojanen, Markku: Kaikki on hyvin juuri nyt – 100 paradoksia
onnesta
ISBN/EAN 9789523122260
Hellsten, Tommy: Ihmisenpyörä
ISBN/EAN 9789524927604
Hellsten, Tommy: Kolmas mahdollisuus
ISBN/EAN 9789524927611
Hellsten, Tommy: Pysähdy … olet jo perillä: 12 oivalluksen
polku ISBN/EAN 9789524927628
Helminen, Marjut: Appelsiinilehto
ISBN/EAN 9789523123007
Mikkonen, Minna: Kivenkerääjät
ISBN/EAN 9789523121584
Hedström, Ingrid: Ihmiskoe
ISBN/EAN 9789523122239
Tamminen, J. K.: Pasilan mies
ISBN/EAN 9789523123014
Pettersson, Lars: Verijäljet lumessa
ISBN/EAN 9789523122246
Lemaitre, Pierre: Alex
ISBN/EAN 9789523122222

James, Peter: Kuolema leikkii tulella
ISBN/EAN 9789523121416
James, Peter: Kuolema merkitsee omansa
ISBN/EAN 9789523122215
James, Peter: Kuolema peittää jäljet
ISBN/EAN 9789524928311
James, Peter: Kuoleman kanssa ei kujeilla
ISBN/EAN 9789524928281
James, Peter: Kuoleman kello käy
ISBN/EAN 9789523120730
James, Peter: Kuoleman koura on kylmä
ISBN/EAN 9789524928342
Suarez, Luis: Luis Suarez – Minun tarinani
ISBN/EAN 9789523122420
Sturm, Karin: Michael Schumacher – Elämäkerta
ISBN/EAN 9789523120662
Ferguson, Alex: Alex Ferguson omaelämäkerta
ISBN/EAN 9789523121874
Ismail, Atik: Ammattina jalkapallo – Suomalaisfutaajat
maailmalla 1952–2014 ISBN/EAN 9789523121492

Pettersson, Lars: Koutokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723

Vihavainen, Timo; Konstig, Joonas, Hamilo, Marko: Mitä mieltä
Suomessa saa olla – Suvaitsevaisto vs. arvokonservatiivit
ISBN/EAN 9789523121478

James, Peter: Kuolema ei käy kauppaa
ISBN/EAN 9789524928328

Rajala, Panu: Nuoruuden neljäs näytös
ISBN/EAN 9789523122277

James, Peter: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298

Uimonen, Risto: Juha Sipilä – Keskustajohtajan henkilökuva
ISBN/EAN 9789523121485

James, Peter: Kuolema kulkee kannoilla
ISBN/EAN 9789524928335

From, Synnöve; Kyösti, Jukka: Suomalaisena SS-miehenä itärintamalla – Herkko Kosonen aseveljineen Wiking-divisioonassa
ISBN/EAN 9789523123106

James, Peter: Kuolema kulkee kulisseissa
ISBN/EAN 9789524928854

Hietala, Pekka: Nuoret taistelulentäjät – Ensikertalaiset jatkosodan ratkaisutaisteluissa 1944 ISBN/EAN 9789523122321
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9789523122772

9789523122512

9789523121713

9789523122482

9789523122499

9789523121669

9789523122505

9789523121218

9789523122703

9789523122819

9789523122598

9789523122796

9789523122666

9789523122956

9789523121027

9789523122161

9789523121126

9789523121171

9789523122093

9789523121935

9789523122000

9789523122123

9789523120990

9789523122581

9789523122789

9789523121973

9789523122918

9789523122543

9789523122680

9789523122550

9789523122116

9789523121201

9789523120945

9789523121386

9789523122147

9789523122871

9789523121393

9789523122963

9789523122970

9789523121966

9789524928458

9789523121010

9789523122987

9789523121072

9789523121232

9789523122826 9789523121843

9789523121102

Aiemmin ilmestyneitä

9789523122925

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

Neulo monikäyttöiset huivit ja shaalit

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

sarah hatton

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

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.

9789523122611

9789523122536

9789523122994

9789523121058

9789523122642

9789523121980
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9789523120938

Neulo
monikäyttöiset
huivit ja
shaalit

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
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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

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

Minerva

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

Eerikinkatu 27, 2. krs, 00180 Helsinki
www.minervakustannus.fi

Saarijärven Offset Oy 2016

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

