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HYVÄ KEVÄT 2017
Yann Martelin romaanissa The High Mountains of Portugal esitetään hurja selitys sille,
miksi rikosromaanit ovat koukuttaneet lukijansa maailmanlaajuisesti. Tarkalleen ottaen
Agatha Christien tarinat, sillä kertomuksessa eletään vuoden 1938 viimeistä tuntia. Patologin vaimo toteaa:
”Surullinen tosiasia on, ettei luonnollisia kuolemia ole, sanokoot lääkärit mitä hyvänsä. Aina on joku, joka kokee kuolemantapauksen murhana, kuin epäoikeudenmukaisena rakastetun menetyksenä. Onnekkaimmatkin meistä kohtaavat vähintään yhden murhan elämässään: omansa. Se on ihmisen osa. Elämme kaikki murhamysteeriä, jonka uhri
olemme me itse.”
Toisin sanoen lukiessaan rikosromaaneja ihminen ratkoo yhä uudelleen ja uudelleen
omaa tulevaa murhaansa. Siitä loputon suosio.
Tämän saa tuta eritoten jokavuotisilla Frankfurtin kirjamessuilla. Uusien rikosromaanien tarjonta on ylenpalttinen, ja kustantajat etsivät siitä helmiä. Minerva on onnistunut
löytämään useita:
Pierre Lemaitren tiukka Rosie huipentaa Camille Verhoeven -sarjan, Jonny Liljan kujanjuoksu jatkuu Olle Lönnaeuksen kehutussa dekkarissa Maksun hetki, ja Peter James
ravisuttaa Kirotussa talossa. Genre on tällä kertaa kauhu. Harlan Coben ei koskaan petä
eikä J. K. Tamminen, joka jatkaa tosipohjaista rikosmaailman kuvausta toisessa romaanissaan Kilpimies.
Mutta elä ihmeessä ensin, kuten Tommy Hellsten viisaasti neuvoo kevään kirjassaan.
Minerva tarjoaa siksi runsaasti hyvinvointia sekä mielelle että keholle:
Elinvoimaa puista saadaan Sinikka Piipon kirjassa, ja metsä parantaa Florence Williamsin teoksessa. Jos kokee itsensä huijariksi, siitä pääsee eroon Tiina Ekmanin kirjan
avulla. David Jonssonin mukaan hyvinvointi alkaa vatsan viisaudesta, ja Nina Sarell on
löytänyt painonhallintaan uuden puolitusmetodin 50:50. Villivihanneskeittokirja neuvoo, miten valmistaa maittavaa terveellistä ruokaa villivihanneksista. Ja jos tahtoo vähentää lihansyöntiä, uudet vaihtoehdot lihalle löytyvät Tatu Lehtovaaran kirjasta.
Lue, syö ja voi hyvin!
Maria Säntti
Kustannuspäällikkö
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PANU RAJALA

Ilonhilaaja

K:n kunnan ansioitunut verojohtaja Kosti Korventausta jää
eläkkeelle pitkän kuivan virkauran jälkeen. Hän päättää muuttaa ensin itsensä ja sitten maailman.
Aluksi hän pitää kaikkien aikojen läksiäiset. Hän antaa esimiesten ja alaisten kuulla kunniansa ja arvioi saman tien entisen vaimonsa, joka on tuottanut hänelle pelkkiä pettymyksiä
– hyvittävänä ilonaiheena, että tämä viimein ymmärsi lähteä
rakastajansa, teatterin lahjattoman iltanäyttelijän matkaan.
Vapaana miehenä Kosti lupaa ryhtyä kylähulluksi. Hän
selvittää tilinsä kaikkien ökyrikkaiden laiskimusten kanssa, joita ei ole voinut verottaa kylliksi. Nyt koittaa taannehtivan velanmaksun aika!
Selvittyään vihollisistaan Korventausta kääntää katseensa
koko maan epäkohtiin ja päättää lähteä pääkaupunkiin kovistelemaan Suomen herroja. Talous on saatava välittömästi kuntoon! Kansalaisten vetelä kelluminen hyvinvoinnissa on heti
lopetettava. Aito ilo löytyy muualta kuin aineellisista eduista! Tämän hän päättää lyödä moukarilla kansakunnan kalloon.
Ainut mutka matkassa on Ilona Kumpulainen, paperitehtaan työttömäksi jäänyt yövartija. Mehevä, lämmin, rakastettava nainen, joka haluaa Kostin kelkkaan. Mies taistelee itsenäisyydestään. Kuinka kiperä kysymys ratkaistaan?

Panu Rajala on helsinkiläinen 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
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 260 s.
Ilmestyy 4/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-472-1
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RIINA PAASONEN

Kaikki minkä menetimme

Supikoirat elävät pareittain. Tämän oppii Johannes, kun tulee
yön pimeydessä ajaneeksi supikoiran yli. Pian Johannes huomaakin hoivaavansa kuolleen supikoiran puolisoa.
Tamperelaisen rintamamiestalon villiintyneen puutarhan
ja hajoavan perheensä keskellä Johannes on yhtä yksin kuin
supikoira. Orvokki-vaimo ottaa takaisin kadotettua nuoruuttaan syöksymällä suhteeseen kolmekymppisen Kain kanssa, ja
yhteys jälkikasvuunkin on katoamassa. Perheen aikuiset lapset
Aura ja Arvi oireilevat ristiriitojen paineissa. Herkkä Arvi lukkiutuu kotiinsa, ja Aurasta huomatuksi tuleminen vaatisi vähintään pankkiryöstön.
Johannes kohdistaa kaiken huomionsa supikoiraan. Suhde
villiin eläimeen muodostuu Johannekselle itsenäisyyden ja vapauden symboliksi. Kunnes tapahtuu jotain peruuttamatonta.
Kaikki minkä menetimme on tragikoominen tarina salaisuuksista, rakkauden kaipuusta ja tyydyttymättömistä tarpeista – mutta myös toivosta. Romaani kuvaa, miten yllättävällä
tavalla ihmiset ylittävät rajat, kun ne tulevat vastaan.

Riina Paasonen on tamperelainen sosionomi ja pintakäsittelijä. Hän on käynyt kirjoittamisen perusopinnot Jyväskylän
avoimessa yliopistossa ja opiskellut kirjoittamista myös Tampereen kirjoittajakoulussa, Viita-akatemiassa. Paasosen novelleja on julkaistu kirjallisuuslehti Lumoojassa ja useissa antologioissa, mm. Martti Joenpolven novellikilpailusta kootussa
Novellit 2011, Pirkanmaan kirjoituskilpailun parhaat antologiassa 2012 ja Päätön antologia, novelleja työstä ja työttömyydes

© Kari Vierimaa

tä 2014. Kaikki minkä menetimme on Paasosen esikoisromaani.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-420-2
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 250 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-460-8
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J. K. TAMMINEN

Kilpimies

Kilpimies on terävä romaani kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta Suomessa ja naapurimaissa. Se näyttää maailman, jossa paha antaa enemmän toivoa ja mahdollisuuksia kuin hyvä. Maailman, jossa korruptio on tehokkaasti
hyötykäytössä.
Kirja on odotettua jatkoa J. K. Tammisen Pasilan mies
-kirjalle. Se vie lukijan rikosten maailman syövereihin ja kokemuksiin, jotka ravistelevat lukijan arvomaailmoja. Kuka
on kuka? Kuka suojaa ja ketä? Kuka on Kilpimies ja minkä
vuoksi?
Rikosten maailman raadollisuus tihkuu kirjan tekstissä aitona ja uskottavana. Suomessa kannattaa olla rikollinen. Täällä on tekijöitä ja kohteita, eli ”raakaa resurssia”, kuten virolainen perintämies osuvasti kuvaa.
Kilpimiehessä väkivalta on vahvasti läsnä, sen todenmukaisuus ja armottomuus on julmaa ja arkista. Mutta myös rikollisten maailmassa on omat oikeudenmukaisuuden lainalaisuutensa.

J. K. Tamminen on lakimies, rikostutkija ja teologi, joka kirjoittaa
väitöskirjaa kauppakorkeakoulussa johtamistieteissä. Toisaalta hän on
entinen ammattirikollinen, joka osasi lopettaa oikeaan aikaan. Vuodet
rikosten maailmassa olivat kokemus, jossa arvomaailma hioutui opinto© Albert Truuväärt

jen ja rikosten vuorotellessa. J. K. Tamminen ei kadu menneisyyttään,
vaan toteaa ryhdikkäästi: ”Yhdet puheet!” Tamminen on aiemmin julkaissut kirjat Pasilan mies sekä Konkursseja ja muita konnuuksia – Talous
rikollisen muistelmat.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-446-2
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 250 s.
Ilmestyy 4/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-479-0
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PIERRE LEMAITRE

Rosie

Uusi dekkari jo kolmesti maailman parhaana
rikoskirjailijana palkitulta Lemaitrelta.

Pommi toimi juuri niin kuin pitikin. Aivan suunnitelman mukaan. Haavoittuneita autetaan parhaillaan ulos. Mies livahtaa
vaivihkaa paikalta. Hän ei auta ketään. Hän on pommin asentaja.
Miehellä ei ole enää mitään menetettävää. Hänen äitinsä, Rosie, on vankilassa, tyttöystävä murhattu, työpaikka men
nyttä.
Tämän arvaamattoman miehen kanssa ylikomisario Camille Verhoevenin on toimittava varovaisemmin kuin koskaan. Onko Jean todellinen uhka koko maan turvallisuudelle vai ainoastaan suuruudenhullu luuseri?
Pierre Lemaitre kuljettaa lukijansa taidokkaasti hiuksia
nostattavaan tilanteeseen, jossa jokainen kuluva minuutti voi
maksaa satojen ihmisten hengen.
Mikä lopulta on äidin rakkauden hinta ja kuka sen joutuu maksamaan?
Sarjan aiempi osa Camille sai Helsingin Sanomien dekkarikoosteessa kesäkuussa 2016 ainoana viisi tähteä:
é é é é é Camille vahvistaa Lemaitren lukeutuvan u uden
ranskalaisen rikoskirjallisuuden kärkinimiin. – – Siinä on
tunnelmia ja kaunokirjallisia tasoja, joita tusinadekkaristit eivät hallitse.
– Petri Immonen, HS

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin ja arvostetuin
dekkarikirjailija, jonka rikosromaaneja on myyty yli 20 maahan. Kansainvälinen Crime Writers’ Association on palkinnut Pierre Lemaitren International Dagger -palkinnolla vuoden parhaasta rikosromaanista peräti kolme kertaa: vuonna 2013 Alexista, vuonna 2015
Camillesta ja vastikään vuonna 2016 Näkemiin taivaassa -romaanista,
joka sai ilmestymisvuonnaan arvostetun Goncourt-palkinnon Ranskassa. Pierre Lemaitre kirjoittaa parhaillaan jatko-osaa sille. Näiden

© Richard Dumas

lisäksi Lemaitrelta on ilmestynyt suomeksi rikosromaani Irène, joka
on Camille Verhoeven -sarjan ensimmäinen osa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-419-6
Luokka 84.2
Suomennos Susanna Hirvikorpi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 180 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-461-5
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PETER JAMES

Kirottu talo

Bestseller-dekkaristi Peter James on kirjoittanut modernin
kummitustarinan, jonka luettuaan ei halua sammuttaa yölamppua. Kirjailijan oman entisen kotitalon oudoista tapahtumista innoituksensa saanut teos saa yliluonnolliset ilmiöt tuntumaan lähes epämukavan todellisilta.
Brightonilainen Ollie Harcourt toteuttaa elämänikäisen
unelmansa ja ostaa vanhan kartanon. Ollien vaimo Caro ja
12-vuotias Jade-tytär eivät ole yhtä varauksettoman onnellisia
maaseudulle muutosta, etenkin kun valtava talo on pahasti rapistunut ja hintavan remontin tarpeessa.
Heti muuton jälkeen alkavat oudot ilmiöt. Ensin vain Jaden ystävätär näkee videopuhelun aikana ruudultaan Jaden takana seisovan vanhan naisen, vaikka tyttö vakuuttaa olevansa
huoneessaan yksin. Pian naishahmo ilmestyy muillekin, ja yhä
oudompia asioita alkaa tapahtua.
Eräänä päivänä puutarhassa kävelevä Caro säikähtää nähdessään kahdet tuijottavat kasvot yläkerran ikkunassa. Kun
perhe alkaa tutkia asiaa tarkemmin, huonetta jonka ikkunaan
hahmot ilmaantuivat, ei näyttäisi olevan olemassakaan.
Viimeistään nyt on selvää, etteivät Harcourtit asu taloaan
yksin. Ja että heitä ei sinne haluta.

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 37 kielelle. Hänen
huippusuositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli 18
miljoonaa kappaletta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-438-7
Luokka 84.2
Suomennos Sirpa Parviainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-473-8
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OLLE LÖNNAEUS

Maksun hetki

Kylmänä, tuulenpieksämänä päivänä Malmön meriuimalan
edustalta löytyy jäätynyt mies, jota on julmasti pahoinpidelty ja kidutettu.
Jonny Lilja tunnistaa jäästä irrotetun uhrin jugoslavialaisen
mafiapomon Ratko Jokovicin lähimmäksi mieheksi.
Vanhalla pelivelalla uhkaillen Jokovic määrää Jonnyn ottamaan selvää, mitä hänen henkivartijalleen on tapahtunut ja
kuka on vastuussa.
Pian Jonnya kuitenkin kohtaa vielä suurempi tragedia. Hänen entinen vaimonsa murhataan, ja Jonnysta tulee pääepäilty.
Jälleen kerran Jonny joutuu pakoilemaan henkensä kaupalla
niin Malmön poliisia kuin toisiaan vastaan sotaa käyviä rikollisliigoja. Hän voi selvitä vain selvittämällä itse oikean syyl
lisen.
Poliiseista ainoastaan Eva Ström uskoo Jonnyn syyttömyyteen. Vastoin esimiestensä määräyksiä hän alkaa kaikessa hiljaisuudessa tutkia näitä murhia löytääkseen syyllisen Jonny Liljan ahdinkoon.
Malmöläispoliiseista Jonny Liljasta ja Eva Strömistä kertovan kirjasarjan toinen, itsenäinen osa vahvistaa lopullisesti Olle Lönnaeuksen kuuluvan ruotsalaisten nykydekkaristien ehdottomaan kärkeen.
Epäonnisesta Jonny Liljasta kertovan sarjan toinen osa alkaa
jo lähestyä Silta-tv-sarjan tasoa karmeine rikoksineen ja yllättävine juonenkäänteineen. Kunpa tästäkin tehtäisiin tv-sarja.
– Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Olle Lönnaeus (s. 1957) on ruotsalainen journalisti ja kirjailija. Lönnaeus työskentelee toimittajana Sydsvenska Dagbladet -sanomalehdessä. Hänelle on myönnetty lukuisia journalisti- ja kirjallisuuspalkintoja ja hänen kirjojaan on käännetty jo yli kymmenelle kielelle. Lönnaeukselta on
suomeksi julkaistu Jonny Lilja & Eva Ström -sarjan ensimmäinen romaani Pelivelka, joka oli Ruotsin dekkariakatemian Vuoden paras rikosromaani -ehdokas vuonna 2014. Menneisyyden hinta voitti vuonna 2010 Ruotsin

© Thomas Lofqvist

dekkariakatemian esikoiskirjapalkinnon.

•
•
•
•
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ISBN/EAN 978-952-312-417-2
Luokka 84.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 2/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-467-7
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HARLAN COBEN

Petät vain kerran

Vakavista sotatraumoista kärsivä erikoisjoukkojen pilotti Maya Burkett jää yksin kaksivuotiaan Lily-tyttärensä kanssa, kun
hänen aviomiehensä Joe murhataan raa’asti hänen silmiensä
edessä.
Painajaisten riivaama Maya ei enää tunne voivansa luottaa
kehenkään. Etenkään, kun kyse on Lilyn turvallisuudesta. Kotiin kätketty valvontakamera tuntuu hyvältä ratkaisulta.
Eräänä päivänä valvontakameran tallennetta katsoessaan
Maya näkee jotain mahdotonta: tyttären seurassa ei olekaan
lastenhoitaja vaan Lilyn isä Joe.
Voiko Maya luottaa enää edes omiin silmiinsä? Näkikö hän
todella miehensä kuolevan?
Löytääkseen vastauksen Mayan on ensin selvitettävä syvälle haudatut perhesalaisuudet ja tehtävä rauha oman menneisyytensä demonien kanssa. Vasta sitten hän voi kohdata totuuden aviomiehestään – ja itsestään.
Petät vain kerran on trilleri, joka yllättää lukijan kerta toisensa jälkeen. Aina kun arvoitus näyttää olevan ratkeamaisillaan, uusi juonenkäänne heittää kuvion uusiksi. Coben pitää
lukijan tiukasti otteessaan viimeiselle sivulle saakka.
Romaanista on tekeillä elokuva, jonka Julia Roberts tuottaa ja jonka pääosan hän itse näyttelee.

Amerikkalainen Harlan Coben on yksi maailman menestyneimmistä trillerikirjailijoista. Hänen kirjojaan on käännetty yli 40 kielelle, ja niitä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta. Hänen viisi viimeistä romaaniaan ovat kaikki olleet New York Time
sin bestseller-listan ykkösiä.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-443-1
Luokka 84.2
Suomennos Salla-Maria Mölsä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 410 s.
Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-476-9
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SINIKKA PIIPPO

Elinvoimaa puista
T e rv e y t tä m i e l e l l e

ja keholle

Ainutlaatuinen tietokirja siitä, miten ja miksi puut parantavat
fyysistä ja psyykkistä terveyttämme.
Teoksessa päivitetään viimeinen tutkimustieto puiden terveyshyödyistä ruokana, rohtona ja lääkkeenä.
Esimerkiksi männyt ja kuuset tunnetaan pihkan, tervan,
haihtuvien öljyjen ja petun lähteenä, katajat marjoistaan, koivut ksylitolin ja mahlan lähteenä ja pihlajanmarjat hyytelönä,
mutta terveellistä ja hyödyllistä löytyy myös lehmuksista, lepistä, jalavista, pajuista, tuomista, haavoista, vaahteroista ja
monesta muusta.
Puiden tärkeyttä hyvinvoinnille on alettu ymmärtää ja sitä tutkitaan jo monessa maassa, mutta aiheesta ei ole aiemmin
tehty kattavaa tietoteosta. Sinikka Piippo kartoittaa kirjassaan
seikkaperäisesti, mitä puiden eri osien vaikuttavista aineista ja
käyttömahdollisuuksista tiedetään tähän mennessä.
Kirjassa esitellään 25 Suomessa luonnonvaraisena tai viljeltynä kasvavaa puulajia, joiden lehtiä, silmuja, kukkia, marjoja,
hedelmiä, puuainesta ja niistä saatavia aineita käytetään lääketieteessä, aromaterapiassa, homeopatiassa, kansanlääkinnässä,
luontaislääkinnässä, ravintona, juomina ja kosmetiikassa.
Kirja kertoo myös metsän ja puiden terapeuttisesta vaikutuksesta ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen.

FT Sinikka Piippo on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori. Hän on kirjoittanut satoja tieteellisiä ja
populaareja artikkeleita ja julkaisuja. Aikaisempaa tuotantoa ovat mm. kirjat Suomalaiset marjat, Elinvoimaa
mausteista, Puhdasta ravintoa, Mielen ruokaa sekä Villi
vihannekset.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-416-5
Luokka 59.34
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärikuvitettu
286 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-466-0
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FLORENCE WILLIAMS

Metsän parantava voima

Palkitun tietokirjailijan kiehtova teos selvittää, miksi ja miten
metsä tekee meistä onnellisempia, terveempiä ja luovempia.
Jo kauan on tiedetty, että metsä huojentaa stressiä ja ahdistusta. Sen elvyttävä voima on mitattavissa mm. verenpaineen
laskuna ja pulssin tasaantumisena. Myös tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky paranevat. Viime vuosina on eri puolilla maailmaa tehty laajoja tutkimuksia sen selvittämiseksi, mihin tämä
luonnon parantava voima perustuu.
Metsän terveysvaikutusten tutkimuksessa Suomi on yksi
johtavista maista. Williams tutustuu Suomen ohella mm. Japanissa, Yhdysvalloissa, Skotlannissa ja Etelä-Koreassa tehtyihin tutkimuksiin metsän vaikutuksesta terveyteen ja henkiseen
hyvinvointiin. Tulokset ovat suorastaan hämmästyttäviä.
Tutkimukset osoittavat kiistatta mm. sen, että luonnossa
leikkiminen edistää lasten muistia, oppimista, ajattelua, tarkkaavaisuutta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.
Suomalaisista asiantuntijoista mukana ovat tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksesta, ympäristöpsykologian dosentti, professori
Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta sekä maantieteilijä ja
toimittaja Marko Leppänen, joka on toteuttanut Vartiosaareen terveysluontopolun osana Sitran ”Luonnosta hyvinvointia” -hanketta.

Florence Williams on amerikkalainen tietokirjailija ja toimittaja, joka kirjoittaa Outside-aikakauslehteen ulkoilu-, terveys- ja retkeilyaiheista. Williamsin tietokirja Breasts palkittiin Los Angeles Times Book Price -tunnustuksella.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-422-6
Luokka 17.3; 59.3
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
320 s.
Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-477-6
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TIINA EKMAN

Huijarisyndrooma
M i k s i e n u s ko i t s e e n i
( va i kk a o l e n o i k e a s t i

h y vä )

Mistä kumpuaa vahva mielikuva, ettei oikeasti osaa sitä, mitä
on tekemässä? Että ennen pitkää jää kiinni ja paljastuu huijariksi?
Huijarisyndroomaksi nimetty ilmiö on viime aikoina noussut kiivaan keskustelun aiheeksi suomalaismediassa.
Ekmanin teos on perusteellinen ja havainnollinen tietokirja huijarisyndroomasta. Se kertoo, mistä tässä yleisessä ahdistusoireilun muodossa on kysymys, ja tarjoaa keinoja saada se hallintaan.
Huijarisyndrooma on samankaltainen ilmiö kuin perfektionismi. Pelko osaamattomaksi ja epäpäteväksi paljastumisesta piiskaa tekemään yhä enemmän, yhä paremmin. Paraskaan suoritus ei riitä vakuuttamaan itseä, että on riittävän
hyvä.
Tutkimuksissa on arvioitu, että 70 % ihmisistä kokee ainakin yhden tällaisen episodin elämässään. Joillakin tämä tapa ajatella ja tuntea suhteessa omaan itseen muuttuu kliiniseksi ilmiöksi, huijarisyndroomaksi. Seurauksena on vakavaa
ahdistusta ja uupumusta.
Ekman esittelee kirjassaan ansiokkaasti huijarisyndrooman syitä ja mekanismeja sekä tapoja löytää terve itseluottamus.

Tiina Ekman on psykologi ja psykoterapeutti, ja hän on erikoistunut työssään erilaisten ahdistusoireiden hoitamiseen.
www.psykologit.fi -verkkosivuille hän on koonnut ahdistukseen
liittyvää tietoa ja luonut ahdistusoireiden hoitoon sopivan askel

© Juho Kuva

askeleelta -polun.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-432-5
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 2/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-471-4
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TOMMY HELLSTEN

Elä ihmeessä
Kirja kiitollisuuden

l a h j a s ta

”Kiitollisuus on elämänasenne. Se, että tavoittelemme kiihkeästi jotain suurempaa ja dramaattisempaa, sokaisee meidät ja estää näkemästä, mitä kaikkea hyvää meillä on tässä ja nyt.”
”Kun vaikeudet kasaantuvat ja muuttuvat ylivoimaisiksi, ainoa realistinen vaihtoehto on ihme. Juuri sinne ne sinua kutsuvat, elämään ihmeessä.”
Tommy Hellstenin syvällisiä ja oivaltavia ajatuksia. Hän on joutunut kulkemaan pitkän ja
vaikean tien tajutakseen, että elämässä ei ole oikeita ja vääriä olosuhteita. Kirjan teksteistä
huokuu vuosien kokemus terapiatyöstä, itsensä ja toisten ihmisten kohtaamisesta.
Tommy Hellsten on porvoolainen kirjailija, terapeutti ja kysytty luennoitsija. Hän
on julkaissut lukuisia menestysteoksia, mm. Ihmisen pyörä, Kolmas mahdollisuus, Pysäh
dy, olet jo perillä, Oivalluksen kynnyksellä, Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti sekä Löydät kun lakkaat etsimästä.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-442-4
Luokka 17.3
Kansi Päivi Veijalainen
160 x 200 mm
Sidottu, suojapaperi, nelivärinen
n. 120 s
Ilmestyy 4/2017

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-413-4
Luokka 40.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu, kuvaliite
n. 200 s. • Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-463-9

EIJA PULKKINEN

Syntymän ja kuoleman kirja
R i i t t e j ä j a u s kom u k s i a m a a i l m a lta
Syntymään ja kuolemaan liittyy kaikissa kulttuureissa mystiikkaa ja uskomuksia. Elämän
porteista kulkevia saatellaan eri puolilla maailmaa monenlaisin menoin ja siirtymäriitein,
jotka ulkopuoliselle usein näyttäytyvät varsin outoina ja eksoottisina.
Eija Pulkkinen on asunut Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ja merkinnyt muistiin
erilaisia syntymään ja kuolemaan liittyviä riittejä ja juhlamenoja sekä haastatellut kohtaamiaan ihmisiä paikallisista tavoista ja uskomuksista. Tuloksena on kiehtova kirja siitä, miten
elämän ääripäät kohdataan eri puolilla maailmaa. Teos kuvaa mukaansatempaavasti syntymän ja kuoleman rituaaleja ja magiaa mm. Filippiinien Ifugao-heimon parissa, Myanmarissa, Bhutanissa, Guatemalassa ja Meksikon Tarahumara-intiaanien keskuudessa.

Eija Pulkkinen on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija, joka on kiertänyt paljon
maailmaa suurlähettiläs Kimmo Pulkkisen puolisona.

Tietokirjat
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DAVID JONSSON

Vatsan viisaus ja suoliston salat
H y v i n vo i n t i a l k a a r av i n n o s ta

Uusin tutkimustieto vatsan ja suoliston merkityksestä koko
elimistön terveydelle koottuna helppotajuiseksi opaskirjaksi,
joka jokaisen tulisi lukea.
Jonsson selvittää kirjassaan, miten elimistö toimii ja miten jokainen voi parantaa terveyttään sekä fyysistä ja psyykkistä suorituskykyään yksinkertaisesti vatsastaan huolehtimalla.
Vatsaan kiinnitetään huomiota yleensä vasta silloin, kun
se vaivaa. Kuitenkin juuri vatsa ja ruoansulatuselimistö lopulta päättävät, kuinka ihminen voi ja miten terveenä hän pysyy.
Vatsan ja suoliston toiminta ei koske vain ruoansulatusta.
Suolistoa kutsutaan nykyään jopa toisiksi aivoiksi. Suolistossa arvioidaan olevan kymmenen kertaa enemmän bakteereja
kuin koko kehossamme on soluja. Nämä bakteerit vaikuttavat
mm. tunteisiin, sairastuvuuteen ja lihomiseen.
Viime vuosien tutkimukset osoittavat, miten tuon bakteeriston puutteet tai heikkeneminen voi altistaa monille taudeille, esim. välikorva- tai virtsatietulehduksille, munuaiskiville,
allergioille ja syöville. Myös painonhallinnassa suoliston mikrobitasapainolla on aivan ratkaiseva merkitys.
Täydellisen tietopaketin lopuksi Jonsson tarjoaa myös hyviä ruoanlaittovinkkejä sekä joukon vatsaystävällisiä reseptejä.

David Jonsson on ruotsalainen ravintofysiologi, jolla on kymmenen
vuoden kokemus terveydenhoitoalalta. Hän työskentelee ravintoterapeuttien kouluttajana ja ravitsemusneuvojana. Jonsson on myös suosittu luennoitsija terveyteen, ravintoon ja hyvinvointiin liittyvissä yleisötilai-

© Frida Wismar

suuksissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-426-4
Luokka 59.34
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
172 s.
Ilmestyy 1/2017
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NINA SARELL

50:50
Helppo

tie hoikaksi ja

p y s y vä ä n pa i n o n h a l l i n ta a n

50:50 on uusi painonhallinnan ajattelutapa. Sen sijaan, että omia ruokailutottumuksiaan tarvitsisi muuttaa radikaalisti, ruokavaliotaan voi korjata 50 prosentin säännön mukaan:
puolita annokset pikkuhiljaa ja vaihda huonot ruoka-aineet
hyviksi niin, että huonon tilalle otetaan aina puolet terveellistä.
50:50 haastaa perinteisen dieettiajattelun ja tarjoaa terveellisen, tutkimukseen perustuvan tavan ottaa paino haltuun.
On tiedetty pitkään, että laihdutuskuureista ei ole juurikaan hyötyä: kadotetut kilot palaavat hyvin nopeasti takaisin.
Ainoa toimiva ratkaisu on muutos elämäntavoissa ja ruokatottumuksissa.
Sarell osoittaa kirjassaan, että laihtuminen ja hoikkana pysyminen vaatii vähemmän itsekuria kuin ikinä uskaltaisi edes
kuvitella. Keho hakeutuu luonnostaan terveelliseen painoon,
kunhan annamme sille paremmat eväät, luonnollista liikettä ja
rauhaa matkantekoon.
Kirja antaa täsmälliset neuvot pysyvästi hoikempaan elämään sekä koko joukon tutkitusti toimivia vinkkejä, ruoka
päiväehdotuksia ja herkullisia reseptejä.

Nina Sarell on Seinäjoella asuva sairaanhoitaja, joka on tehnyt yli
vuosikymmenen ajan terveysjournalismia yhteistyössä Suomen johtavien
painonhallinnan ja ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa. Hän on tavannut satoja laihduttajia ja kuullut tuhansia tarinoita onnistujista ja epä
onnistujista.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-434-9
Luokka 59.34
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 230 mm
Sidottu, nelivärikuvitettu
n. 140 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-462-2
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MERVI KOSKI

Maailman merkillisimmät kummitustarinat
Kautta aikojen jännitystä janoavat ovat sukeltaneet kummitusjuttujen syövereihin, ja kaikkialta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita vannomaan nämä uskomattomat tarinat tosiksi. Mervi Koski on koonnut maailmalla liikkuvat tarinat yliluonnollisista tapahtumista ja henkien
kohtaamisista kiehtovaksi kokoelmaksi kummitusjuttujen parhaita perinteitä kunnioittaen.
Perinteisesti aaveen on uskottu olevan kuolleen ihmisen sielu, joka on jäänyt syystä tai
toisesta maan päälle kummittelemaan. Mutta aaveet eivät ole vain ihmisiä, vaan kyse voi olla
myös eläimestä tai vaikkapa aavekulkuneuvosta. Tekniikan kehityskin on vaikuttanut aaveiden maailmaan. Tänä päivänä valvontakamerat tallentavat omituisia ilmiöitä, henkiolentoja on vangittu valokuviin ja jotkut jopa metsästävät aaveita erilaisten ilmavirtoja ja lämpötilaeroja mittaavien laitteiden avulla.
Mervi Koski on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston informaatikko, kirjailija ja luovan
kirjoittamisen opettaja. Hän on julkaissut lasten ja nuorten kaunokirjallisuutta sekä tietokirjallisuutta aihealueena mm. kirjallisuus, kirjailijat sekä erilaiset taruolennot ja haltijat. Häneltä on myös ilmestynyt kolumneja ja artikkeleita eri kulttuurijulkaisuihin. Viimeksi häneltä on julkaistu teos Hirviökäsikirja.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-454-7
Luokka 86.14
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
280 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-464-6

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-440-0
Luokka 85.22
Suomennos Eero Ojanen
Kansi Johan Egerkrans
215 x 275 mm • Sidottu, nelivärinen
160 s. • Ilmestyy 3/2017

JOHAN EGERKRANS

Pohjoismaiset jumalolennot
Ruotsalaisen mestarikuvittajan teos vie lukijan kiehtovalle matkalle pohjoismaiseen mytologiaan, tarinoihin maailman synnystä ja lopusta sekä tätä kaikkea hallitsevista jumalolennoista.
Myytteihin syvällisesti perehtynyt Egerkrans kertoo värikkäästi tarustojen jumalista, hurjasta ja arvaamattomasta Odinista, vasaralla aseistautuneesta ukkosenjumala Thorista, kauniista rakkauden ja hedelmällisyyden jumalasta Freijasta, jättiläisten sukuisesta Lokista ja
monista muista. Kirjasta löytyvät myös pohjoismaiseen mytologiaan olennaisesti kuuluvat
jättiläiset ja hirviöt sekä kuvaus maailmanlopun taistelusta, Ragnarökistä, jossa kaiken elollisen lisäksi tuhoutuvat myös jumalat.
Egerkransin upeasti kuvitettu kirja on vangitseva sukellus Pohjolan muinaisuskomuksiin.

Johan Egerkrans on tukholmalainen kuvittaja,
joka työskentelee kirjojen, elokuvien ja pelien parissa. Ruotsalaisessa lastenkirjamaailmassa hän on tunnettu lukuisista kuvituksistaan. Aivan erityisesti häntä
kiehtovat taruolennot ja fantasiahahmot. Suomeksi
Egerkransilta on aiemmin ilmestynyt kirja Pohjoismai
set taruolennot.
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IAN GRAHAM

50 laivaa jotka muuttivat
historian kulun

50 laivaa jotka muuttivat historian kulun on paitsi lyhyt merenkulun historia, myös kuvaus laivoista, joiden osana on ollut
johdattaa ihmiskunta seuraavaan kehitysvaiheeseen.
Ihmiskunnan historiassa veneet ja laivat ovat aina olleet
keskeisessä osassa. Niiden avulla on löydetty uusia maailmoita
ja voitettu sotia. Ne ovat olleet todellisia kulttuurivaihdon välineitä ja uusien teknologioiden kokeilukenttiä. Ne ovat avartaneet maailmankuvaamme ja olleet yksi kilpavarustelun keskeisin näyttämö. Nykyisinkin suurin osa siitä, mitä kulutamme
– mm. öljyä, ruokaa ja vaatteita – kulkee laivojen mukana.
Teos esittelee aluksia alkaen antiikin maailmasta ja päät
tyen valmistuessaan suurimpaan koskaan ihmisen rakentamaan kulkuneuvoon, Suomessa valmistuneeseen risteilyalukseen Allure of the Seas. Mukana ovat myös mm. Santa María,
Titanic, Bismarck, Kon Tiki ja Exxon Valdez.
Runsain valokuvin, piirroksin ja kartoin kuvitettu teos valaisee ansiokkaasti alusten ja merenkulun kehityksen vaikutusta kaupankäyntiin, asutukseen, sodankäyntiin, teknologiaan,
vapaa-ajan viettoon, kulttuuriin ja politiikkaan.

RIGHT: Titanic was

commanded by Captain

I cannot conceive
of any vital disaster
happening to this vessel.
Modern shipbuilding
has gone beyond that.

Edward J. Smith. He stayed

MS Allure of the Seas
Throughout the 19th and 20th centuries, ocean liners grew bigger and bigger. At the
beginning of the 21st century, a new ship broke all previous size records. The Allure
of the Seas is the biggest passenger ship ever built. It is as long and as heavy as the
biggest nuclear-powered aircraft carriers and if it were to stand on end, it would be
124 feet (38 m) taller than the Eiffel Tower.

2009
LENGTH: 1,187 ft (362 m)
TONNAGE: 225,282

gross tons
CONSTRUCTION:

welded steel
y Ships that Changed the Course of History

PROPULSION: three Wärtsilä

18,590 hp (13,860 kW)

12V46D diesel engines plus
three Wärtsilä 24,780 hp

Changed the Course of History

(18,480 kW) 16V46D diesel
engines driving generators
to power three Azipods and
four bow thrusters

RIGHT: Allure of the Seas

previously said that he would
go down with his ship if the

Captain Edward Smith,

worst ever happened.

Titanic’s commander

reversed the engines and turned
the wheel hard to starboard,
which swung the bow to port.
Their quick action prevented a
ntercontinental travel by ocean liner went into decline in the 1960s
head-on collision, but the ship
with the advent of jet airliners. But although passengers abandoned
struck the iceberg a glancing
point-to-point travel by sea, cruising for pleasure grew in popularity.
blow. Most of the passengers felt no impact at all. Initially, it looked as
Most of the old liners were not suitable for cruising. Cruise ships need a
if disaster had been averted. However, down in the bowels of the ship,
shallower draft (hull depth below the waterline) so that they can enter
workers in boiler room 6 heard a thunderous roar and were struck by a
smaller ports and harbors, and they need more cabins with a sea view
torrent of ice-cold seawater bursting in through a gash in the hull
than a typical liner offers. The design of the new generation of cruise
plates. Officers dashed below to inspect the damage. They were
ships placed a greater emphasis on entertainment and amenities. The
horrified by what they found. Five watertight compartments had been
cruiseIn ship
became
experience
in Voyage
itself — a floating resort,
ABOVE: Giant cruise ships
As of 2015, the biggest passenger
ever filling
built are
thewater.
Oasis-class
breached ships
and were
with
It was immediately clear to them
ABOVE:
one of
the last a vacation
The
Maiden
instead ofofmerely
a means toUnlike
get from
place
toBritish
place. ocean liners, which were based in, and
cruise ships, Oasis of the Seas
Allurewas
of doomed.
the Seas. ATitanic
third Oasis-class
like Allure of the Seas, seen
that and
the ship
was going to sink.
photographs
Titanic ever
most
other
ship, Harmony of the Seas, will join them in 2016 and a fourth is under
here at her home port of Fort
departed from, Liverpool, Titanic was based in Southampton on
taken, the great ship is seen
construction. Their
of about 98,420978-952-312-410-3
long tons
Lauderdale, resemble
floating
south coast.
She was so big that a new
dock had to be joka
built on suorittanut
leaving Southampton on herIan England’s
Graham
on englantilainen
tietokirjailija,
Lontoon
yliopistosta
se-displacement
ISBN/EAN
for her. The new location was chosen for hard-headed commercial
maiden (and last) voyage.
(100,000 metric tons) is roughly comparable to that of the world’s
apartment blocks. The ship
reasons: Southampton
had better transport
connectionsHän
with London
Many of the passengers andkä fysiikan
T H Ewarships.
I ja
CE
BAlthough
E R G theLuokka
että journalistiikan
tutkinnot.
on työskennellyt
toimittajana
pääbiggest
two Oasis-class62.542
ships already in service
is designed aiemmin
to give the
and was closer to the Continent, where Titanic could pick up extra
crew would be dead barely
were built to the same design, Allure of the Seas is 2 inches (50 mm)
maximum number of cabins
Suomennos
Jyrki
K.
Talvitie
toimittajana
eri lehdissä.
Viimeiset
päätoiminen
kirjailijalonger
ja mukana
yli and
passengers before
setting out across
the ocean.30 vuotta hän on olluta sea
5 days later.
The
iceberg
thatOasis
struck
thesoTitanic
started
the endThe
of the fjord. By then, its
than the
she holds
the currentreach
size record.
view.
As Titanic got under way on the morning of April 10, 1912,
as snowfall
on Greenland
years
ago.
weight
would have
By 1911, it had
Allure
was built
in Turku, 15,000
Finland,
in 2008–2009
and launched
on halved.
Kansi
Taittopalvelu
Yliveto
Oy
200 kirjaprojektissa.
more than 1,300 millionaires, playboys, businessmen, emigrants,
The weight20,
of 2009.
more snowfall
compressed
the
the west
Greenland ocean current
November
A year later,
she departed
forentered
her maiden
voyage.
and their families looked forward to the great adventure of a
underlying layers and changed 170
them to
that carried it down the northeast coast of
xice.
227 mm
transatlantic crossing. They included Thomas Andrews, Harland and
The ice slowly slid downhill to meet the sea
Canada and into the Atlantic. After the
Sidottu,
nelivärikuvitettu
Wolff’s managing director and J. Bruce Ismay, chairman of Titanic’s
in the Ilulissat icefjord. In the early
1900s,
fateful collision, it drifted south and melted.
owners, the White Star Line.
this fjord gave birth to one or two giant
224 s.
On April 14, Titanic started receiving ice warnings from other
T H E P R O B L E Micebergs
O F every
P I Ryear.
A CInY1909, the Titanic
ships. Captain Smith changed course to a more southerly route to avoid
iceberg was one of them. Weighing
up to a
Ilmestyy
2/2017
icebergs. Lookouts were posted, but the ship continued at full speed.
billion tons,
takenand
a year
to crews. Armed with
The Allure of the Seas specializes
in it would have
cargoes
small
It was normal practice not to slow down until ice was actually spotted.
Caribbean cruises. Nearly 400 years ago, the
automatic weapons, they approach in
The sea was exceptionally calm, making it difficult for the lookouts to
area was a hotbed of piracy. Pirates like
small, fast boats and then board the ship.
discern the horizon.
RIGHT: Could this be the iceberg that sank
Blackbeard and Captain Kidd
preyed on
They hold the crew, ship and cargo for
At 11.40 p.m., lookout Fred Fleet in the crow’s nest shouted into his
the Titanic? It was photographed on April 15,
ransom. The Somali coast, Malacca Strait,
Spanish, French and English
ships carrying
telephone, “Iceberg right ahead.” Officers on the bridge immediately
1912, close to Titanic’s last position.
cargoes of gold and silver. Piracy in the
Gulf of Guinea and South China Sea are

I
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Titanic

LAUNCHED: Turku, Finland,

the ship sank, having

e Seas

TYPE: Oasis-class cruise ship

aboard and perished when

Muistelmat Henkilökuvat
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SANJEEV SHETTY

Messi-ilmiö
M i k ä t e k e e L i o n e l M e s s i s tä

maailman

pa r h a a n j a l k a pa l l o i l i j a n
Läpikuvitettu henkilökuva, joka havainnollistaa Lionel Messin pelillisen nerokkuuden mm.
lukuisin graafisin esityksin.
Kirja osoittaa, mihin ominaisuuksiin Messin lahjakkuus perustuu, ja kertoo hänen matkansa jalkapallomaailman huipulle.
Upeiden valokuvien lisäksi kirja sisältää ennennäkemätöntä grafiikkaa, joka havainnollistaa mainiosti mm. Messin nopeutta, tarkkuutta, taklauksia, syöttöjä ja ennätyksiä. Messin taito, tekniikka ja taktinen osaaminen tulevat todistetuiksi aivan uudella tavalla.

Sanjeev Shetty on englantilainen urheilutoimittaja ja BBC:n urheilutoimituksen
tuottaja. Hän on aiemmin julkaissut nyrkkeilyaiheisen tietokirjan No Middle Ground sekä dekkarin Man’s Work.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-439-4
Luokka 99.1
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm • Sidottu, nelivärinen
272 s. • Ilmestyy 5/2017
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ISBN/EAN 978-952-312-455-4
Luokka 99.1
Suomennos Kristiina Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 220 s.
Ilmestyy 2/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-468-4

LUCA CAIOLI

Zidane
90 m i n u u t t i a ,

koko n a i n e n e l ä m ä

Zidanea pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista. Kuitenkin hänen huikeasta urastaan muistetaan parhaiten se, miten hän vuoden 2006 maailmanmestaruuskilpailujen finaalissa puski Italian Marco Materazzia rintaan ja sai punaisen kortin. Ottelu jäi Zidanen viimeiseksi.
Zidanea on kuvattu milloin pimeyden prinssiksi milloin introvertiksi Marseillen proletaarikaupunginosan pojaksi, mutta myös lämminsydämiseksi hyväntekijäksi, jolle tärkeintä
elämässä on aina ollut perhe ja vasta sen jälkeen jalkapallo.
Kirja valottaa tämän ristiriitaisen persoonan eri puolia ja kertoo sekä Zidanen elämästä
ennen kuuluisuutta että hänen urastaan ja tärkeimmistä peleistään.
Caioli on haastatellut kirjaa varten Zidanen lähipiiriä ja tärkeitä jalkapallovaikuttajia eri
puolilta maailmaa.

Luca Caioli on tunnettu italialainen urheilutoimittaja, joka on työskennellyt mm. italialaisella Rai 3 -televisiokanaval© Gianluca Battista

la ja Britannian ITV:ssä sekä Euronews TV:n päätoimittajana
Ranskassa. Nykyään hän toimii SKY Italia -televisiokanavan
sekä Il Corriere della Sera -lehden kirjeenvaihtajana Espanjassa. Caioli on kirjoittanut useita urheilukirjoja, mm. henkilökuvat Fernando Torresista, Ronaldinhosta, Lionel Messistä ja
Cristiano Ronaldosta.
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ROBERT VERKAIK

Jihadi John
M i t e n tava l l i s e s ta
t u l i I s i s i n p yöv e l i

l o n t oo l a i s p o j a s ta

Polttavan ajankohtaisessa teoksessaan Robert Verkaik kertoo miten nuoresta, koulutetusta englantilaismiehestä tuli murhanhimoinen terroristi. Samalla hän sukeltaa syvälle radikalisoitumisen syihin. Verkaik on ainut ”Jihadi Johnia” milloinkaan haastatellut toimittaja.
Elokuussa 2014 YouTubessa julkaistiin video, joka järkytti koko maailmaa. Siinä mustahuppuinen, täydellistä brittienglantia puhuva mies teloittaa näytöstyyliin amerikkalaisen
toimittajan James Foleyn. Mustahuppuisesta miehestä tuli terroristijärjestö Isisin kasvot, ja
media antoi hänelle nimen Jihadi John.
Kun miehen oikea henkilöllisyys selvisi, toimittaja Verkaik järkyttyi. Kyseessä oli kuusivuotiaana perheensä mukana Lontooseen muuttanut Mohammed Emwasi, jota Verkaik oli
haastatellut vuonna 2010. Tuolloin Emwasi oli kääntynyt hänen puoleensa kertoakseen, että MI5 vainosi häntä ja hänen perhettään.
Seurasiko MI5 jo tuolloin vaarallisena pitämäänsä nuorta miestä, vai tekikö se Emwasista sellaisen?

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-423-3
Luokka 99.1
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm • Sidottu • n. 320 s.
Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-478-3
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ISBN/EAN 978-952-312-425-7
Luokka 99.1
Suomennos Pertti Jokinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm • Sidottu • n. 350 s.
Ilmestyy 1/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-465-3

GERALD L. POSNER – JOHN WARE

Josef Mengele

Elämä

ja t e ot

Tähän mennessä täydellisin kuvaus Josef Mengelen elämästä, alkaen syntymästä ja päättyen
kuolemaan.
Mengele tunnetaan yhtenä holokaustin pahimmista rikollisista, mutta teos avaa näkymän myös tämän jo melkeinpä myytiksi muuttuneen hahmon sukutaustaan ja siviilielämään.
Josef Mengelen elämä jakaantui kolmeen jaksoon: sotaa edeltävään valmistautumiseen
tieteelliselle uralle, toimimiseen Auschwitzin keskitysleirin lääkärinä ja loppuelämän kestäneeseen pakoon Etelä-Amerikassa.
Loppuun asti Mengele piti itseään tiedemiehenä. Hänen mielestään raa’at tutkimukset
olivat lääkärin etiikan mukaista tiedettä, jonka tavoitteena oli ihmisrodun parantaminen.
Auschwitzista paetessaan hän keräsi mukaan kaiken aineistonsa ja säilytti sitä, vaikka sen
paljastuminen olisi johtanut varmaan kuolemantuomioon.
Auschwitzin kuoleman enkeliä etsittiin kiivaasti koko hänen loppuelämänsä. Mengele
kuoli hukkumalla vuonna 1978 Sao Paulossa. Mahdollisuus saattaa hänet oikeuden eteen
oli menetetty.
Gerald L. Posner on New Yorkissa asuva kirjailija. Hän on aiemmin julkaissut
teokset Hitler’s Children, Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK
sekä Killing the Dream: James Earl Ray and the Assassination of Martin Luther King Jr.
John Ware on lontoolainen tuottaja ja kirjailija.
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YEHUDA KOREN – EILAT NEGEV

Auschwitzin seitsemän kääpiötä
O v i t z i n p e r h e e n s e lv i y t y m i s ta r i n a

Aikana, jolloin natsi-ideologia antoi olemassaolon oikeuden
vain terveimmille ja vahvimmille, merkitsi keskitysleirille joutuminen vammaiselle juutalaiselle varmaa kuolemaa. Ovitzin
perheelle perinnöllinen lyhytkasvuisuus kuitenkin osoittautui
pelastukseksi.
Ovitzin perheen seitsemän sisarusta olivat aikuisinakin
kaikki alle metrin mittaisia. Lahjakkaina muusikkoina ja näyttelijöinä he muodostivat suositun varieteeryhmän, jonka ainutlaatuinen ”kääpiöshow” oli 30- ja 40-luvuilla suuri menestys ympäri Eurooppaa. Natsien valtaannousu muutti kaiken.
Muiden juutalaisten tavoin Ovitzit kuljetettiin keskitysleirille.
Auschwitzin juna-asemalla Ovitzit herättivät eugeniikasta
hurmaantuneen leirin lääkärin Josef Mengelen huomion. Koko perhe siirrettiin sivuun kuoleman jonosta ja vietiin Mengelen eläintarhaksi kutsuttuun ”tutkimusyksikköön”.
Ovitzit alistettiin mitä moninaisimmille kokeille Mengelen
yrittäessä selvittää kääpiökasvuisuuden genetiikkaa. Tieteellisen
läpimurron toivossa Mengele kuitenkin myös suojeli koe-eläiminä pitämiään kääpiöitä, ja kun neuvostojoukot saapuivat vapauttamaan Auschwitzin vangit, koko perhe oli edelleen elossa.
Ainutlaatuinen kirja pohjautuu perusteelliseen tutkimustyöhön sekä useiden Auschwitzista selvinneiden haastatteluihin.

Yehuda Koren ja Eilat Negev ovat israelilaisia toimittajia ja kirjailijoita, jotka ovat yhdessä julkaisseet kahdeksan elämäkertateosta.

•
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ISBN/EAN 978-952-312-415-8
Luokka 99.139
Suomennos Jyrki K. Talvitie
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 2/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-469-1
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HENRIETTE VON SCHIRACH

Herraskansaa
E l ä m ä n i n at s i e l i i t i n
sisäpiirissä

Valaiseva aikalaiskuvaus Kolmannen valtakunnan puolue-eliitin elämästä sen sisältä käsin.
Henriette tapasi Hitlerin ensi kertaa vuonna 1921 isänsä
valokuvastudiossa ollessaan vain kahdeksanvuotias. Vielä tuolloin ei ollut olemassa Führeriä, vain mukavanoloinen setä, josta tuli vuosikausiksi Henrietten isällinen ystävä.
Vuonna 1932 Henriette meni naimisiin Baldur von Schirachin kanssa, josta myöhemmin tuli Wienin Gauleiter, natsipuolueen aluejohtaja. Elämä Saksan valtaapitävien keskuudessa oli kaikin puolin etuoikeutettua.
Ystävyys Hitlerin kanssa kuitenkin päättyi, kun Henriette rikkoi hiljaisuuden tabun ja vaati Hitleriä tilille juutalaisten julmista pakkosiirroista, joita oli ollut todistamassa Hollannissa.
Henrietten muistelmat nuoruudestaan, natsien valtaannoususta, Kolmannen valtakunnan ajasta ja sodanjälkeisestä
ajasta on kirjoitettu vailla historiallista etäännytystä, sellaisina
kuin hän natsi-ideologian sokaisemana nuo vaiheet eli ja koki.
Juuri kertomuksen omakohtaisuus ja rehellisyys tekevät
tästä muistelmateoksesta aivan erityisen dokumentin natsiSaksan valtaapitävistä ja heidän ”hovistaan”.

Henriette von Schirach syntyi Münchenissä vuonna 1913. Hänen isänsä oli Hitlerin henkilökohtainen valokuvaaja Heinrich Hoffman. Henriette on yksi niistä harvoista
henkilöistä, joiden tiedetään henkilökohtaisesti vaatineen Hitleriä tilille juutalaisten julmasta kohtelusta.
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ISBN/EAN 978-952-312-428-8
Luokka 99.1
Suomennos Maija Isola
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 2/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-470-7
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STEPHEN HARDING

Viimeinen operaatio
K u n a m e r i kk a l a i s e t

ja

s a k s a l a i s e t y h d i s t i vät
vo i m a n s a

SS- j o u kko j a

va s ta a n

Toukokuussa 1945 Hitler on kuollut ja Kolmas valtakunta
raunioina. Yksikään amerikkalaissotilas ei halua olla natseja
vastaan käydyn taistelun viimeinen uhri.
Luutnantti Jack Leellä ja hänen miehillään on kuitenkin
vielä yksi tehtävä: vapauttaa neljätoista ranskalaista vip-vankia
SS-joukkojen vartioimasta linnasta Alpeilta. Vankien joukossa
on mm. kaksi Ranskan entistä pääministeriä – Édouard Daladier ja Paul Reynaud – ja kaksi entistä asevoimien ylipäällikköä – kenraalit Maurice Gamelin ja Maxime Weygand – sekä
sittemmin Nobelin rauhanpalkinnon saanut ammattiyhdistysjohtaja Léon Jouhaux.
Sikaria pureskeleva, reippaasti ryyppäävä, ronskipuheinen
ja kovaotteinen Jack Lee tietää, että tehtävä on vaarallinen.
Hän saa kuitenkin apua yllättävimmältä mahdolliselta taholta.
Saksalainen Wehrmacht-yksikkö ilmoittautuu vapaaehtoiseksi
taistelemaan amerikkalaisten rinnalla.
Amerikkalaisiin, saksalaisiin ja ranskalaisiin asiakirjoihin,
henkilökohtaisiin muistelmiin sekä haastatteluihin perustuva
teos kertoo uskomattomalta kuulostavan tositarinan tavalla,
joka jättää fiktion varjoonsa.

Stephen Harding on amerikkalaisen Military History -aikakauslehden päätoimittaja. Hän on toiminut myös sotakirjeenvaihtajana Pohjois-Irlannissa, Lähi-idässä ja Irakissa. Asevoimiin, ilmailuun ja merisodankäyntiin erikoistunut Harding on kirjoittanut
seitsemän tietokirjaa ja satoja lehtiartikkeleita.
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ISBN/EAN 978-952-312-441-7
Luokka 90.35
Suomennos Niko Jääskeläinen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 280 s.
Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-474-5
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DAVID ROSS

Maailman parhaat sukellusveneet
kautta aikojen
Kirja esittelee 52 kaikkien aikojen tärkeintä sukellusvenettä. Teos sisältää yli 200 piirrosta ja
valokuvaa ja on värikäs tietolähde jokaiselle sotahistoriasta yleensä ja merisodan historiasta
erityisesti kiinnostuneelle lukijalle.
Kirja kattaa vedenalaisten alusten koko historian alkaen sukellusveneiden varhaisimmista ”esi-isistä”. Sen jälkeen se käy läpi ensimmäisen maailmansodan alukset, toisen maailmansodan aikaiset huikeat kehitysvaiheet sekä ydinkäyttöisten sukellusveneiden aikakauden.
Matka päättyy kaikkein uudenaikaisempiin vedenalaisiin, joista löytyy mm. häivetekniikkaa.
Jokaisen sukellusveneen tai veneluokan kuvaukseen kuuluu lyhyt kehitys- ja käyttöhistoria, sivukuva tai leikkauskuva, tekniset tiedot ja keskeisten erityispiirteiden selostus.

David Rossin erikoisaloja ovat merenkulun ja raideliikenteen historia. Hän on kirjoittanut aiheista lukuisia kirjoja ja avustanut aiheita käsittelevien teosten toimittamisessa. Hänen uusimmat julkaisunsa ovat Ships Visual Encyclopedia, The Essential Naval
Identification Guide: Submarines: 1914−Present, Great Warships ja The World’s Greatest
Battleships.
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ISBN/EAN 978-952-312-436-3
Luokka 39.5
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 295 mm
Sidottu, nelivärinen
224 s.
Ilmestyy 2/2017

DAVID CAMPBELL

Talvisodan sankarit
V e rta i l u s s a s u om a l a i n e n
p u na - a r m e i ja n s ot i l a s

ja

Teos vertailee havainnollisesti talvisodassa vastakkain olleiden suomalaisten ja neuvostosotilaisen valmiuksia, varustelua ja taistelutahtoa. Lukijalle avautuvat myös molempien puolien
sodanjohto ja taistelutaktiikat.
Stalinille ja hänen upseereilleen talvisodan piti olla helppo voitto. Neuvostojoukkojen
vahvuus oli lähes puoli miljoonaa miestä suurempi kuin Suomella. Se mitä Neuvostoliiton sodanjohto sai vastaansa, oli kuitenkin jotain aivan muuta, kuin mitä se oli odottanut.
Asiantuntevan analyysin lisäksi kirja tarjoaa rintamalinjan molemmilta puolilta autenttisia taistelukertomuksia, jotka tuovat etulinjassa koetun lähelle lukijaa.
Teos sisältää runsaasti piirroksia ja valokuvia sekä taktiikka- ja taistelukarttoja.
David Campbell on sisällöntuottaja, joka on työskennellyt uuden median parissa
mm. BBC:lle. Hän on aiemmin julkaissut kirjan German Infantryman vs Sovjet Rifleman.
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ISBN/EAN 978-952-312-456-1
Luokka 92.73
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
165 x 225 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s. • Ilmestyy 3/2017
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HELEN RAPPAPORT

Pietari 1917
U l kom a i n e n

eliitti

Venäjän

va l l a n k u mo u k s e n p yö rt e i s s ä

Harvinaisiin arkistolähteisiin perustuva teos kertoo, miten
kaupungissa asuvat etuoikeutetut ulkomaalaiset kokivat ja näkivät Pietarin – tai Petrogradin, jolla nimellä kaupunki tuolloin tunnettiin – ajautumisen vallankumoukseen ja kaaokseen
vuonna 1917.
Ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä vuosina Pietari oli
paitsi Venäjän imperiumin pääkaupunki, myös yksi Euroopan
kansainvälisimpiä ja kulturelleimpia kaupunkeja. Neva-joen
varren klassiset palatsit ja ylväät kirkot kuvastivat imperiumin
suuruutta, joka vaikutti horjumattomalta.
Tuossa loisteliaassa kaupungissa asui suuri määrä ulkomaisia liikemiehiä, suurlähettiläitä, lähetystövirkailijoita, journalisteja ja muita ekspatriaatteja. Etuoikeutetulla, ylellistä elämää
viettäneellä joukolla ei ollut aavistusta sen kapinahengen voimasta, joka venäläisten keskuudessa kyti.
Normaalia kylmempänä talvena 1916–1917 Pietaria vaivasi polttoaine- ja ruokapula. Kun ulkomainen eliitti vietti aikaa ylellisessä Astoria-hotellissa, köyhä kansa seisoi kadulla jonottamassa kaalisoppaa. Vain harva tuli ajatelleeksi, että noita
kahta maailmaa erotti vain ohut ikkunalasi.
Helmikuussa alkanut vallankumous muutti peruuttamattomasti myös kaupungissa asuneiden ulkomaalaisten elämän –
joskaan ei välttämättä kaikkien ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta.

Helen Rappaport on englantilainen kirjailija, joka on erikoistunut Venäjän historiaan sekä 1800-luvun naishistoriaan. Venäjänkielentaitoinen Rappaport on tullut tunnetuksi myös brittiläisessä teatterimaailmassa venäläisten näytelmien uusista

© John Kerrison

käännöksistä.
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ISBN/EAN 978-952-312-457-8
Luokka 97.1
Suomennos Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 400 s.
Ilmestyy 4/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-480-6

26

Kuva- ja lahjakirjat

ILPO MUSTO

Suomenlinna
Historiaa ja

n y k y pä i vä ä

Visitor’s Guide

to

UNES CO W o r l d H e r i ta g e S i t e

Suomenlinnan maisemia, tunnelmia ja tuokiokuvia kauniina kirjana, joka toimii
niin retkioppaana kuin viehättävänä lahjana ja muistona kesäisestä retkipäivästä.
Kaksikielinen teos palvelee sekä suomalaisia vieraita että ulkomaisia turisteja ja
kertoo linnoitussaaren historiasta ja kiinnostavista käyntikohteista.
Kirja esittelee kaikki saaren nähtävyydet sekä vierailijoille avoinna olevat kohteet
ja palvelut. Kirjasta löytyvät museot, kirkko, kaupat, kahvilat ja ravintolat sekä saarella järjestettävät tapahtumat.

Ilpo Musto on Lontoossa vuodesta 1971 asunut valokuvaaja ja toimittaja,
joka on kirjoittanut lukuisia matkajuttuja mm. Matkaopas-lehteen, Ilta-Sano
miin ja Iltalehteen. Musto on aiemmin julkaissut kirjat Lontoon musiikkiopas sekä Art of London: Statues and Wall Reliefs.
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ISBN/EAN 978-952-312-447-9
Luokka 42.33
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 140 s
Ilmestyy 4/2017

EINO LEINO – SINIKKA HAUTAMÄKI

Onnen kultaa
Kaunis ja koskettava lahjakirja ystävälle, rakkaalle tai omiin lukuhetkiin.
Eino Leinon runot ovat osa suomalaista sielunmaisemaa. Leino on pukenut pohjoisen
kansan luontosuhteen ja ihmiselämän syvimmät tunnot sanoiksi, joiden salaperäisen tenho
on säilynyt vuosikymmenestä toiseen.
Sinikka Hautamäen herkin akvarellein kuvitettu kirja laulaa ylistystä luonnolle ja ihmisyydelle.
Eino Leino (1878–1926) luetaan Suomen merkittävimpiin
kirjailijoihin. Leino käänsi suomeksi monia maailmankirjallisuuden merkkiteoksia ja kirjoitti itse sekä runoja, näytelmiä
ja proosaa että erilaisia sanomalehtikirjoituksia. Hänen lyriikkansa on vuosikymmenestä toiseen pysynyt laajojen lukijapiirien suosiossa.
Sinikka Hautamäki valmistui Suomen Taideakatemiasta 1971 ja opiskeli Helsingin yliopistossa estetiikkaa ja latinaa.
Hän on kuvittanut lukuisia kirjoja mm. Kerron sinulle rakkau
desta, Kerron sinulle ystävyydestä, Kerron sinulle unelmista,
Elämä on kaunis sekä Kun suru on suurin.
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ISBN/EAN 978-952-312-459-2
Luokka 82.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 245 mm
Sidottu, nelivärinen
60 s. • Ilmestyy 2/2017
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ARJA AALTO-VIITTALA – ANU LAHTI

Hopeaketjut ja -käädyt
K o r u n t e k i j ä n o pa s

Ensimmäinen suomalainen opaskirja hopeaketjujen- ja käätyjen valmistuksesta.
Kaikki työvaiheet käydään yksityiskohtaisesti läpi, ja selkeät vaihekuvat opastavat askel askeleelta, kuinka työ edistyy.
Kirja lähtee liikkeelle aivan alkeista ja opettaa, miten hopealangasta valmistetaan lenkit, joista korut punotaan.
Korumalleja on helpoista vaativiin, joten kirja sopii niin
aloittelijoille kuin koruntekoa pidempään harrastaneillekin.
Koruntekoharrastuksen aloittaminen on varsin yksinkertaista. Materiaalit ja työkalut ovat yllättävän edullisia ja helposti kaikkien saatavilla, eikä työtilaakaan tarvita paljon. Upeat hopeakorut syntyvät vaikka keittiönpöydän ääressä.
Kirjan korut on mahdollista toteuttaa myös muista materiaaleista, kuten kupari- ja alumiinilangasta sekä niobiumlangasta.

•
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ISBN/EAN 978-952-312-414-1 • Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 225 mm • Sidottu, nelivärinen
168 s. • Ilmestyy 2/2017

Arja Aalto-Viittala on tamperelainen käsityötaiteilija, joka suunnittelee ja valmistaa koruja,
laukkuja ja jouhitöitä. Aalto-Viittalan töitä ja työohjeita on julkaistu useissa ulkomaisissa korualan lehdissä. Hänen suunnittelemansa hopearannekoru ”Silmukoita” voitti elokuussa 2014 Step by Step Wire
Jewelry -lehden kymmenvuotisjuhlakilpailun.
Anu Lahti on kaarinalainen käsityötaiteilija, joka on opiskellut hopean työstämistä mm. muotoilija
ja kultaseppä Keijo Kinnusen opastuksella. Hän valmistaa ja myy koruja ja klipsulaukkuja sekä vetää
koru- ja klipsuaiheisia kursseja.
Aalto-Viittala ja Lahti ovat aiemmin julkaisseet kirjat Tölkkidesign 1 ja 2 sekä Lusikasta luotua.
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EEVA RUTANEN – JAANA ÖLJYMÄKI

Tuohitöiden käsikirja 2
U u s i a i d e o i ta j a m a l l e j a

Eeva Rutasen ja Jaana Öljymäen suositun tuohityökirjan toinen osa esittelee paljon uusia, moderneja malleja ja tekniikoita
tämän kauniin luonnonmateriaalin työstämiseen.
Tuohityöharrastus elää uutta renessanssia, ja alan kurssit ovat jatkuvasti täynnä. Kirja auttaa kaikkia kädentaidoista
kiinnostuneita aloittamaan uuden harrastuksen.
Kirjassa opastetaan selkeillä ohjeilla ja työvaihekuvilla valmistamaan mm. saunatuotteita, lokerikkoja, koreja, valokuvaraameja, taulun kehyksiä, lampunvarjostimia ja monia muita
sisustus- ja käyttöesineitä.
Lisäksi kirjassa opetetaan tuohitöiden tärkeät perusasiat,
kuten tuohen ottaminen, puhdistaminen ja säilyttäminen.
Tuotteiden suunnittelussa on huomioitu tuohen luonnollisuus ja monipuolisuus sekä tuotteiden kauneus ja käytännöllisyys. Kaikki työt on suunniteltu kestämään aikaa ja käyttöä.
Kirjassa esitellään myös ideakuvin variaatioita eri tuotteista. Kirjan ohjeita soveltaen on mahdollista kehitellä myös
omia malleja.

Ylivieskalainen Eeva Rutanen aloitti tuohitöiden tekemisen
vuonna 1982. Hän on opettanut tuohitöiden tekemistä kansalaisopistoissa vuodesta 1985.
Jaana Öljymäki valmistui taiteiden maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2002 ja on toiminut Nivalan ammattiopistossa käsija taideteollisuusosastolla vaatesuunnittelun ja kuvallisen ilmaisun
opettajana vuodesta 2006 alkaen. Jaana asuu Haapajärvellä. Hän
on harrastanut valokuvausta vuodesta 1985 lähtien.
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ISBN/EAN 978-952-312-445-5
Luokka 65.92
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
168 s.
Ilmestyy 3/2017
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KELSEY ELAM

Paperi kukkii
100 k au n e i n ta

a s k a rt e l u m a l l i a

Paperitaidemestarin ainutlaatuinen opas upeiden paperikukkien askarteluun.
Innoittavin värikuvin kuvitettu kirja sisältää yli 100 kaavaa sekä yksinkertaiset, vaihe vaiheelta etenevät ohjeet kukkien leikkaamiseen, valmistamiseen ja värjäämiseen.
Kelsey Elamin paperikukkamallisto vangitsee mestarillisesti jokaisen kukan erityispiirteet, olipa sitten kyse pulleasta pionista, täydessä kukassa olevasta ruususta tai hennosta villikukasta.

Kelsey Elam on amerikkalainen paperitaiteilija, joka saa innoituksensa kotiseutunsa Missourin luonnosta. Hänen töitään on ollut esillä amerikkalaisilla sisustus- ja design-sivustoilla, ja vuonna 2014 hän oli ehdolla Martha Stewart American Made -palkinnon saajaksi.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-412-7
Luokka 65
Suomennos Christina Kotisaari
Kansi Evelin Kasikov
200 x 250 mm
Nidottu, nelivärinen
192 s.
Ilmestyy 2/2017

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-433-2
Luokka 59.31
Suomennos Mirkka Santala
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 225 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 1/2016

ALICE PEUPLE

Tyttöjen kauneimmat palmikkokampaukset
30 viehättävää palmikko- ja nutturakampausta opastettuina vaihe vaiheelta sanoin ja kuvin.
Tästä kirjasta löytyy kampaus jokaiseen tyyliin ja tilanteeseen. Palmikkokampaus voi olla
romanttinen tai rock, juhlava tai rento, klassinen tai trendikäs. Palmikot voi kietoa pään ympärille tai tehdä niistä näyttävän nutturan. Variaatioita on lukemattomia.

Alice Peuple on sosiaalisen median viestintäkonsultti, joka lettikampauksista innostuttuaan opiskeli niiden tekemistä, ja nyt hän tekee kampauksia eri tilaisuuksiin niin
isoille kuin pienillekin tytöille. Alice Peuplelta on aiemmin ilmestynyt kirja Tyttöjen su
loiset letit ja nutturat.
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CHARLOTTE RION

Tyylikkäät ranskalaiset neuleet
Kokoelma elegantteja ja ajattomia neuleita arkeen ja juhlaan.
Kirja sisältää ohjeet 34 upeaan neuleeseen. Mukana on niin pitsi-, palmikkokuin kuvio- ja pintaneuleita.
Kukin malli on helppo toteuttaa oikeaan kokoon, sillä kirjan ohjeissa silmukkamäärät ja langanmenekki on laskettu koosta 34 aina kokoon 52 saakka. Monista malleista on annettu erikseen ohjeet 2–10-vuotiaiden lasten kokoihin.
Neulomisen tueksi kirjassa on myös kaavapiirrokset sekä kuviointien ruutukaaviot.
Charlotte Rion on ranskalaisen Marie Claire -lehden toimittaja, joka on julkaissut 13 neulekirjaa.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-444-8
Luokka 65
Suomennos Mirkka Santala
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 240 mm • Sidottu, nelivärinen
150 s. • Ilmestyy 3/2017

MICHELE MCKEE-ORSINI

Linnunpöntöt ja lintulaudat
35 p e r s oo n a l l i s ta m a l l i a
Luontoharrastaja Michele McKee-Orsini antaa valmistusohjeet omaperäisiin ja viehättäviin
linnunpönttöihin ja lintulautoihin, jotka tarjoavat suojaa monille siivekkäille ystäville.
Jokainen kirjan malli on viimeistelty ja koristeltu eri tavalla. Ilme voi olla maanläheinen,
satumainen tai moderni, valmistusaineet luonnosta kerättyjä tai kekseliäästi uusiokäyttöön
otettuja kierrätysmateriaaleja. Pääasia jokaisessa mallissa on kuitenkin tulevien asukkien tarpeiden huomioiminen. Oikea mitoitus, ilmavuus ja helppo puhdistettavuus tekevät pöntöistä linnuille turvallisia ja viihtyisiä.
Jokaisesta projektista annetaan yksityiskohtaiset kuvitetut valmistusohjeet, joiden avulla
aloittelevakin nikkari onnistuu.

Michele McKee-Orsini on amerikkalainen taiteilija ja
luontoaktivisti, joka suunnittelee ja myy persoonallisia linnunpönttöjä. www.naturaluniquebirdhouses.com

•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-430-1
Luokka 65 • Suomennos Jere Saarainen
Kansi Mark Latter ja Taittopalvelu Yliveto Oy
208 x 276 mm • Nidottu, liepeellinen
144 s. • Ilmestyy 3/2017

harrastekirjat
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ANNE-MARIE NAGELEISEN

Laatikkopuutarhurin opas
R u n s a s s at o r u u t u v i l j e ly l l ä

Kokenut puutarhuri Anne-Marie Nageleisen kertoo kirjassaan
puutarhalaatikoissa tapahtuvasta ruutuviljelystä perusteellisesti ja selkein ohjein. Kirja on erinomainen opas onnistuneeseen lopputulokseen ja runsaaseen satoon pienemmällä vaivalla kuin perinteisessä riviviljelyssä on totuttu.
Kun hyötytarha perustetaan totutusta poiketen ruutuihin,
voi pienessä tilassa viljellä tehokkaasti mitä erilaisimpia kasveja. Ruutuviljely sopiikin mainiosti myös pieniin pihoihin.
Puutarhalaatikkoon perustettu ruutupuutarha tarjoaa
monta etua perinteiseen riviviljelyyn nähden. Runsas kasvien kirjo huolehtii kasvimaan biologisesta tasapainosta. Ruutuviljelypenkit tekevät kasvimaasta selkeän ja niitä voi perustaa
vaikka keskelle koristepuutarhaa. Tiivis istutus vaikeuttaa rikkakasvien kasvua, joten kitkeminen vähenee. Pieniä viljelyruutuja on helppo hoitaa joka puolelta kurottelematta.
Kirjassa on paljon kuvia ja yksityiskohtaiset neuvot 35:n
eri vihanneksen ja yrtin kylvöstä aina sadonkorjuuseen asti.
Näillä ohjeilla onnistuminen on helppoakin helpompaa.

Anne-Marie Nageleisen on puutarhuri, joka on vuosikaudet kehittänyt ekologista ruutuviljelyä ja onnistunut metodillaan moninkertaista-

© Hervé Morand

maan pieneltä alalta saatavan sadon.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-458-5
Luokka 67.3
Suomennos Katriina Karpiola
Kansi Gabriele Wieczorek
170 x 235 mm
Nidottu, nelivärinen
192 s.
Ilmestyy 3/2017
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KIRSI TUOMINEN

Pihan köynnöskasvit
Köynnöskasveilla voi luoda vehreyttä puutarhaan ja parvekkeelle ja antaa uusia ideoita niiden sijoitteluun.
Nopeakasvuisia ja runsaita köynnöskasveja voi käyttää monipuolisesti niin näkösuojana
kuin aidan tai seinän peittona. Köynnökset ovat erinomaisia maanpeitekasveja, mutta ne voi
myös istuttaa kiipeämään puurunkoa, kalliota tai kiviä pitkin. Niistä saa apua hankalienkin
paikkojen vihreyttämiseen.
Kirja esittelee Suomessa viihtyviä yksi- ja monivuotisia köynnöslajeja, kertoo niiden kasvupaikkavaatimuksista sekä antaa selkeät istutus- ja hoito-ohjeet.

Hortonomi Kirsi Tuominen on vantaalainen puutarhaopettaja ja kokenut puutarhaneuvoja. Hän on julkaissut useita puutarhanhoitoa käsitteleviä kirjoja, mm.
Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta, Maanpei
tekasvit ja Syötävän kaunis piha.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-411-0
Luokka 67.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Kuvat Juha Kivimäki • 190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen • n. 180 s.
Ilmestyy 3/2017

SAILA ROUTIO

Kukkaloistoa keväästä syksyyn
K oko k a s v u k au d e n k u kk i va p u u ta r h a
Oikeilla kasvilajeilla ja hoitomenetelmillä puutarhan saa kukoistamaan varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn.
Erityistä huomiota kiinnitetään kevääseen ja syksyyn, jolloin kukintakaudesta saadaan
mahdollisimman pitkä. Tuulensuojalla ja muilla pikku keinoilla autetaan kasvit kukkaan
aiemmin, jolloin ne myös saattavat ilahduttaa kukkimalla uudestaan syyskesällä. Kirjassa on
mukana istutussuunnitelmia puutarhan erilaisille kasvupaikoille.
Kukkien lisäksi esitellään myös kasveja, joilla on huomattavan upeat lehdet ja jotka somistavat puutarhaa koko kasvukauden!
Oiva opas kaikille, jotka haluavat ottaa kaiken irti puutarhavuodesta.

Saila Routio on nauvolainen maisema-arkkitehti, puutarhakirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut
useita puutarhakirjoja, mm. Puutarha laatikoissa,
Kukkia sipuleista ja Oman pihan suunnittelu.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-424-0
Luokka 67.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen • n. 160 s.
Ilmestyy 3/2017

harrastekirjat

MATIAS KOSKIMIES

Tulilla
A vo t u l e n

t u n n e l m i a j a h e r kk u h e t k i ä

Kirja kertoo sekä tulen että tulilla istumisen merkityksestä ihmisille. Samalla se johdattaa
avotulella valmistettujen herkkujen äärelle.
Kirjan ohjeet ovat kokeiltuja esimerkkejä ruuan valmistukseen tulella. Hiillostaminen,
loimuttaminen ja rosvopaistin kypsennys maakuopassa, ruoan valmistus muurikkapannulla
tai savustaen ovat vaihtoehtoja minkä tahansa ruokaraaka-aineen kypsentämiseen.
Kirjassa opastetaan valitsemaan sopiva nuotiopaikka tulentekoon, annetaan ohjeet loimulaudan rakentamiseen sekä kerrotaan, miten rosvopaistille saadaan toimiva maakuoppa.
Lisäksi kirjassa esitellään herkullisiksi todettuja reseptejä niin kala-, kasvis-, kuin liharuuillekin.
Matias Koskimies on helsinkiläinen ruokaharrastaja ja valokuvaaja, joka on perehtynyt ruoanvalmistukseen avotulella.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-429-5
Luokka 79.4, 68.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
140 s.
Ilmestyy 3/2017

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-421-9
Luokka 68.2
Suomennos Salla Korpela
Kansi Monica O. Petrovski
190 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 1/2017

MARLENE GUSTAWSON

Villivihanneskeittokirja
Luonnossa villeinä kasvavien yrttien ja kasvien käyttö ravintona on jatkuvasti kasvava ruokatrendi. Villivihanneskeittokirja opastaa tunnistamaan ja käyttämään luonnosta löytyviä
kasveja. Se kertoo havainnollisesti, mitä kasveja ja kasvinosia voi syödä ja miten niistä valmistetaan herkullista ruokaa.
Poimulehti, mesiangervo, nokkonen, käenkaali, vuohenputki, jauhosavikka… metsistä,
niityiltä ja pihoilta löytyy runsain määrin todellista lähiluomuruokaa, joka on paitsi ilmaista, myös erittäin terveellistä. Monipuolisesta kirjasta löytyy runsaasti villivihannesten käyttö
ideoita sekä reseptejä smoothieihin, mehuihin, välipaloihin ja kevyisiin aterioihin.

Marlene Gustawson on ruotsalainen ravinto- ja fytoterapeutti, joka on julkaissut
useita kirjoja raakaravinnosta ja kasvisruoasta.
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MIA GAHNE

Parhaat kesäsalaatit
Kesäkokin toivekirja nostaa salaatit aivan uudelle tasolle kekseliäine aineksineen ja ruokaisine lisukkeineen. Mia Gahnen inspiroivat reseptit tuovat kaivattua vaihtelua ruokapöytään.
Tavallisen tomaatti- ja kurkkusalaatin sijasta voi tarjota esimerkiksi provencelaista kukkakaalisalaattia savukalan kera, mansikoilla ja pippurisella vuohenjuustolla höystettyä pinaattisalaattia tai vaikkapa vietnamilaista banh mi -salaattia.
Maistuvien salaattien lisäksi kirjasta löytyy reseptejä keveisiin kesäruokiin, ihaniin kastikkeisiin, hyviin juomiin ja vastustamattomiin jälkiruokiin.
Mia Gahne on tunnettu ruotsalainen ruokatoimittaja, joka kirjoittaa
moniin naisten- ja ruokalehtiin. Hän
on ollut mukana toimittamassa useita keittokirjoja.

•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-427-1
Luokka 68.2
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 4/2017

TATU LEHTOVAARA

Vaihtoehdot lihalle
N y h t ö k au r a , h ä r k i s ,

mifu ja muut

Kirja esittelee vaihtoehtoisia proteiininlähteitä ja kertoo, miten niistä saa maittavaa arki- ja
juhlaruokaa.
Uudet suomalaiset proteiinivalmisteet tuovat vaihtelua perinteisten tofun, tempen ja seitanin rinnalle. Tarjolla on nyhtökauraa, härkistä, Oumph!:ia, mifua ja jo 60-luvulla kehiteltyä quornia.
Mikä sopii mihinkin ja kuinka niitä käsitellään? Mitä pitää ottaa huomioon, kun näitä
paistetaan, savustetaan tai haudutellaan? Tatu Lehtovaara antaa kirjassaan parhaat käyttövinkit sekä runsaasti herkullisia reseptejä erilaisten proteiinipitoisten raaka-aineiden käyttöön.
Lähes kaikki reseptit voi valmistaa myös vegaanisina vaihtoehtoina.

Tatu Lehtovaara on keittiömestari, jolla on pitkä kokemus hotelli-, ravintola- ja
opetusalalta. Nykyisin Lehtovaara toimii ruokatuotannon lehtorina Stadin ammattiopistossa Helsingissä. Hän on julkaissut useita ruokakirjoja, mm. Kylmät kalaherkut, Savus
tuskirja, Riistakokki, Kasvikset kemistin keittiössä (yhdessä Anu Hopian kanssa) ja Grilli
mestarin kasvisherkut.

•
•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-431-8
Luokka 68.22
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 1/2017

Lasten ja nuorten kirjat
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TITTA KUISMA – LAILA NEVAKIVI

Lapsen oma väriseikkailu
S at ua j a t i e t o a l u o n n o n

vä r e i s tä

Suositun luontokirjasarjan uusin teos vie lapsen seikkailulle värien ihmeelliseen
maailmaan.
Miten sateenkaari syntyy? Miksi Suomen luonnossa on enemmän sinisiä kuin
punaisia kukkia? Miksi lumi näyttää valkoiselta ja taivas siniseltä? Miten puun vihreät lehdet voivat muuttua oransseiksi? Ja mitä ihmettä ovat revontulet?
Kirjan mukaansatempaavaan satuun liittyvät yksityiskohtaiset tieto-osiot ja taidokkaat kuvat kertovat elämyksellisesti luonnon väreistä, niiden synnystä ja merkityksestä.
Seikkailu alkaa, kun Joonas-poika tapaa sateenkaarelta tulevan Auran, joka lähtee oppaaksi halki sateenkaaren värien. Matkalla kohdataan valopensseliään heiluttava Punneli Punainen, syksyn maalari Otte Oranssi, Liina Lehtivihreä ja monta
muuta hauskaa hahmoa.
Laila Nevakivi on helsinkiläinen, palkittu lasten
kuvittaja, joka tunnetaan luonto- ja satukuvistaan.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-437-0
Luokka L56.8
Kansi Laila Nevakivi
210 x 210 mm • Sidottu, nelivärinen
N. 80 s. • Ilmestyy 3/2017
Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-312-475-2

Titta Kuisma on asikkalalainen lastenkirjailija ja
ympäristökasvattaja.
Kuisma ja Nevakivi ovat aikaisemmin julkaisseet yhdessä kirjat Satu puusta, joka halusi muuttaa maalle, Puu
vanhus ja pikkukoivu, Lapsen oma lintukirja sekä Lapsen
oma luontoretki.

HEATHER ROAN ROBBINS

Pikkukarhun nukkumaanmenokirja
Upeasti kuvitettu iltakirja, joka rauhoittaa lapsen kuin huomaamatta.
Pikkukarhu ei tahdo nukahtaa. Avuksi tulee uninen iltasatu, joka johdattelee ajatukset
rauhallisesti nukkuviin eläimiin, suurten puiden lehvistöissä lempeästi liikkuvaan iltatuuleen
ja tyynellä yötaivaalla tuikkiviin tähtiin. Tuntien olonsa rennoksi ja turvalliseksi Pikkukarhu
huomaa pian olevansa kovin uninen…
Kaunis, luonnon rauhaa henkivä tarina vie levottoman lapsen meditatiiviselle matkalle
kohti syvää, levollista unta. Ja saattaapa aikuinen lukija itsekin huomata rentoutuneensa iltasadun myötä.

Heather Roan Robbins on minnesotalainen asuva kirjailija, astrologi ja kolmen lapsenlapsen isoäiti.

•
•
•
•
•
•

ISBN/EAN 978-952-312-418-9
Luokka L85.2
Suomennos Merja Varon
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
225 x 270 mm • Sidottu, nelivärinen
38 s. • Ilmestyy 3/2017
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Pokkarit

JANNE VILJAMAA

Narsistin lapsena

PIERRE LEMAITRE

Camille

ISBN/EAN 978-952-312-448-6
Luokka T17.3
Ilmestyy 1/2017

ISBN/EAN 978-952-312-449-3
Luokka T84.2
Ilmestyy 2/2017

J. K. TAMMINEN

OLLE LÖNNAEUS

Pasilan mies

Pelivelka

ISBN/EAN 978-952-312-451-6
Luokka T84.2
Ilmestyy 3/2017

ISBN/EAN 978-952-312-450-9
Luokka T84.2
Ilmestyy 3/2017

MARJUT HELMINEN

PETER JAMES

Appelsiinilehto

Kuolema
merkitsee
omansa

ISBN/EAN 978-952-312-452-3
Luokka T84.2
Ilmestyy 4/2016

ISBN/EAN 978-952-312-453-0
Luokka T84.2
Ilmestyy 5/2017

Sähkökirjat

S ä h kö k i r j o i na
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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 oivalluksenpolku
ISBN/EAN 9789524927628
Rujo, Riku: Lacrimosa
ISBN/EAN 9789523123823
Kaarnakari, Ville: Operaatio Polar – Salaisen sodan salaiset partiot
ISBN/EAN 9789523123779
Hedström, Ingrid: Ihmiskoe
ISBN/EAN 9789523122239
Tamminen, J. K.: Pasilan mies
ISBN/EAN 9789523123014
Pettersson, Lars: Koutokeino, kylmä kosto
ISBN/EAN 9789523120723
Pettersson, Lars: Verijäljet lumessa
ISBN/EAN 9789523122246
Lemaitre, Pierre: Alex
ISBN/EAN 9789523122222

James, Peter: Kuolema kulkee kannoilla
ISBN/EAN 9789524928335
James, Peter: Kuolema kulkee kulisseissa
ISBN/EAN 9789524928854
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
Rydahl, Thomas: Erakko
ISBN/EAN 9789523123922
Suarez, Luis: Luis Suarez – Minun tarinani
ISBN/EAN 9789523122420
Ferguson, Alex: Alex Ferguson omaelämäkerta
ISBN/EAN 9789523121874

Lemaitre, Pierre: Camille
ISBN/EAN 9789523123793

Ismail, Atik: Ammattina jalkapallo – Suomalaisfutaajat
maailmalla 1952–2014
ISBN/EAN 9789523121492

James, Peter: Kuolemaan asti sinun
ISBN/EAN 9789523123830

Rajala, Panu: Nuoruuden neljäs näytös
ISBN/EAN 9789523122277

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

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

James, Peter: Kuolema katsoo kohti
ISBN/EAN 9789524928298

Piketty, Thomas: Pitääkö pankkiirit pelastaa? –
Kirjoituksia talouskriisin ytimestä
ISBN/EAN 9789523123847
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Aiemmin ilmestyneitä

9789523123618

9789523123472

9789523123359

9789523121713

9789523123571

9789523122499

9789523122161

9789523121669

9789523122505

9789523123335

9789523123670

9789524928526

9789523122598

9789523123410

9789523122666

9789523122956

9789523121027

9789524925129

9789523123731

9789523123526

9789523122987

9789523121072

9789523123724

9789523122826

9789523121102

9789523122093

9789523122000

9789523122123

9789523123656

9789523123380

9789523122581

9789523122789

9789523121973

9789523122918

9789523122543

9789523122680

9789523122550

9789523123403

9789523123489

9789523123632

9789523123236

9789523123717

9789523121386

9789523123687

9789523122048

9789523122871

9789523122963

sarah hatton
Neulo monikäyttöiset huivit ja shaalit

ule
jä,
a,
iä ja
teltu
Kirja
yis
jeet
koihin
, mi
uivit ja
ukea

Aiemmin ilmestyneitä
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9789523122970

9789523123748

9789523123649

9789523123441

9789523123397

9789523123625

9789523122925

9789523123663

9789523122611

9789523122536

9789523122994

9789523122642

9789523123595

9789523123519

9789523123502

9789523121805

9789523123588

9789523123434

9789523123205

9789523123700

9789523122659

9789523123342

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

MINERVA

9789523120266

9789523122604

9789523121737

9789523122468

9789523122574

9789523120495

9789523123601

9789523122529

9789523122567

9789523122864

9789523122154

9789523122635

9789523123496

9789523123465

9789523123694

9789523122932

9789523122697

9789523122901

9789523123540

9789523123557

9789523122628

9789523122840

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

Kirjapaino Kari Ky 2016

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

