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Kirjan 100-vuotinen  
menestystarina

Joulukuussa 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Se näkyy monella tapaa kirjakustantamoi-
den syksyn tarjonnassa, myös Minervassa. 

Kustannustoimintaa on harrastettu toki paljon pidempään kuin 100 vuotta. Suomes-
sa on julkaistu kirjallisuutta jo 1600-luvulta lähtien, ja suomalaisen kirjallisuuden juuret 
ulottuvat tätäkin kauemmas. Itse asiassa suomalaisella kirjallisuudella on ollut suuri mer-
kitys osana suomalaisten tietä itsenäisten kansakuntien joukkoon.

Kustantamoita on sadan vuoden aikana tullut ja mennyt, ja Minervakin on ehtinyt 
toimia jo neljännesvuosisadan tässä kunniakkaassa joukossa. Haluamme omalta osaltam-
me olla juhlimassa satavuotiasta Suomea runsaalla ja monipuolisella kirjakattauksella. 

Vaikka kirjat ovat viime vuosina joutuneet kamppailemaan monenlaisen viihdetarjon-
nan kanssa, kirjakustantamisen sadan vuoden historiaa voi hyvällä syyllä kutsua menes-
tystarinaksi. Ja toivottavasti se tulee olemaan sitä jatkossakin, sillä mitä olisi Suomi ilman 
kirjoja ja lukevaa kansaa. 

Miellyttäviä lukuhetkiä syksyn kirjojen parissa!

Pekka Saarainen 
kustannuspäällikkö
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Peter James 

KUOLEMA EI RAKASTA KETÄÄN

Väkivaltaisessa avioliitossa elävä kampaaja Lorna Belling on 
löytänyt uuden onnen. Salasuhde karismaattisen Gregin kans-
sa on kestänyt jo puolitoista vuotta.

Greg on luvannut päättää rakkaudettoman liittonsa vai-
monsa Belindan kanssa ja viedä Lornan pois tämän ilkeän 
aviomiehen ulottuvilta. Oikea aika ei vain koskaan näytä tule-
van. Lopulta Greg sanoo kertovansa uutisen vaimolleen Male-
diiveille suuntautuvalla lomamatkalla.

Muutamaa viikkoa myöhemmin eräs Lornan asiakas esit-
telee lemmekkäitä kuvia Malediiveilla viettämältään lomalta. 
Lornan kauhuksi kuvissa esiintyvä mies on hänen Greginsä. 
Paitsi että hänen nimensä ei suinkaan ole Greg. Eikä nainen, 
jonka hiukset Lorna on juuri leikannut, ole nimeltään Belinda.

Raivoissaan Lorna päättää pistää petollisen rakastajansa ti-
lille valheistaan ja paljastaa tämän kaksoiselämän.

Kun Lornan ruumis seuraavana päivänä löytyy kylpyam-
meesta, poliisilla on vain yksi pääepäilty. Pian murhan ympä-
rille alkaa kuitenkin ilmaantua uusia pahaenteisiä johtolan-
koja. Jokainen niistä kiusallisen uskottava.  Ylikomisario Roy 
Gracelle alkaa olla selvää, että hänen on otettava huomioon 
myös kaikkein epäuskottavimmat vaihtoehdot. 

Kuolema ei rakasta ketään on rikosylikomisario Roy Gra-
cesta kertovan kirjasarjan kolmastoista osa.

”Peter James osoittaa, mitä tarinankerronta voi täydellisimmillään olla ja pitää monipolvisen juonen langat mestarillisesti käsissään.” 
– Crime Review

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-

Britan nian suosituimmista dekkaristeista. 

• ISBN/EAN 9789523125001
• Luokka 84.2
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu, suojapaperi
• n. 450 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125377

• Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on 
käännetty jo 36 kielelle. 

• Roy Grace -sarjan kirjoja on myyty yli 18 miljoonaa kappaletta.
• Peter Jamesille on myönnetty useita kirjallisuuspalkintoja, mm. Best Crime Writer of the year, Prix 

Polar International, Prix Cœur Noir, Sounds of Crime Award for best novel, Sainsbury Popular Fic-
tion book of the Year sekä People’s Bestseller Dagger for Crime Novel of the Year.
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Pierre Lemaitre

SILMUKKA

Silmukka on noirin mestariteos. é é é é é
– Rudy Le Cours, La Presse

Tarkkanäköinen ja taitavasti kirjoitettu psykologinen trilleri 
useaan kertaan palkitulta jännityksen mestarilta. Tarina imai-
see nopeasti mukaansa niin, ettei kirjaa voi jättää käsistään. 

Pari päivää ennen joulua ranskalaisessa Beauvalin pikkuky-
lässä 12-vuotias Antoine tappaa hetken raivokohtauksen val-
lassa vahingossa naapurin 6-vuotiaan Rémin. Hän iskee poikaa 
kepillä päähän ja tämä kuolee. Kauhuissaan Antoine päätyy 
kätkemään uhrinsa läheiseen metsään.

Kuin ihmeen kaupalla lapsuuden rikos jää piiloon. Paljas-
tuminen kuitenkin uhkaa kerta toisensa jälkeen, kun elämä 
heittää Antoinen odottamattomiin tilanteisiin.

Antoine ei kuitenkaan ole salaisuutensa kanssa niin yksin 
kuin luulee.

Kirjallisesti ansiokas teos kietoo niin päähenkilönsä kuin 
lukijansa silmukkaan, joka hellittää otteensa vasta yllättäväs-
sä loppunäytöksessä.

• ISBN/EAN 9789523125230
• Luokka 84.2
• Suomennos Susanna Hirvikorpi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 270 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125384

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin ja arvostetuin dekkarikirjailija, jonka rikos-

romaaneja 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 myös 

Ranskan arvostetuimman kirjallisuuden alan tunnustuksen, 

Goncourt-palkinnon. Näiden lisäksi Lemaitrelta on ilmestynyt 

suomeksi rikosromaanit Irène ja Rosie.©
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• Silmukka on myynyt Ranskassa jo 160 000 kpl.
• Lemaitrelle myönnettiin Suomen dekkariseuran ulkomaisen jännityskirjallisuuden kunniakirja 

2017.
• Lemaitren kaikki romaanit arvostelumenestyksiä kautta maailman – myös Suomessa.
• Näkemiin taivaassa -romaanista tehty elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2017. Pierre Lemaitre on 

parhaillaan kirjoittamassa romaanille jatko-osaa.
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Thomas Rydahl

PAOSSA

Erhard osoittautuu sympaattiseksi ja avuliaaksi mieheksi, johon 
ei voi olla ihastumatta. – – Toivottavasti itsenäinen jatko-osa suo-
mennetaan pian. – Eeva-lehti é é é é é

Kaunodekkaristinen yhdistelmä tuo mieleen kirjailijan maan-
miehen Peter Høegin. – Ruumiin kulttuuri
 
Dekkaritrilogian toinen itsenäinen osa on jännityskertomus 
kaipauksesta, kadonneista ja vallasta. Kaikki kadonneet eivät 
halua tulla löydetyiksi.

Fuerteventuran Erakko, 18 vuotta sitten vaimonsa ja lap-
sensa Tanskaan jättänyt Erhard Jørgensen, on menettänyt toi-
meentulonsa uhmattuaan saaren mahtavinta miestä. 

Henkensä pitimiksi Erakko tekee pieniä etsiväkeikkoja ja 
hanttihommia. Sitten hän ottaa vastaan tehtävän, johon kukaan 
muu ei suostu. Hänen on löydettävä kadonnut pakolainen ni-
meltä Abdi, etsintä johdattaa hänet mafiaperheiden mutkikkai-
siin bisneksiin.

Samaan aikaan saarelle saapuu tanskalainen kuvausryhmä 
tekemään jaksoa suosittuun televisiosarjaan, jossa etsitään ka-
donneita henkilöitä. Jakson maailmankuulu päähenkilö on et-
simässä isäänsä. Tosin hän haluaa mieluummin nähdä isänsä 
kuolleena kuin elävänä.

Thomas Rydahlin loistava kirjoitustyyli asettaa hänen kir-
jansa aivan uuteen genreen, niitä voi hyvällä syyllä kutsua kau-
nokirjallisiksi dekkareiksi.

• ISBN/EAN 9789523124899
• Luokka 84.2
• Suomennos Salla Korpela
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 500 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125391

Thomas Rydahl (s. 1974) on Kööpenhaminassa asuva 

kirjailija. Hän valmistui Tanskan kirjailija-akatemiasta vuonna 

1999. Rydahlin edellinen romaani Erakko palkittiin Tanskas-

sa vuoden 2014 parhaana esikoisromaanina. Vuonna 2015 kir-

ja sai myös Tanskan parhaan rikosromaanin palkinnon sekä 

pohjoismaisen Lasiavain-palkinnon. Kirja pysyi heti ilmestyt-

tyään peräti 32 viikkoa Tanskan bestseller-listalla ja sen kään-

nösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Lisäksi elokuvaoikeudet 

on myyty Espanjaan. 

• Poikkeuksellinen päähenkilö Erhard, todellakin jotakin muuta
• Selvästi Nordic noirin parhaimmistoa
• Arvostelu- ja myyntimenestys Tanskassa
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Lars Pettersson

KAAMOSMURHAT

Kylmäävä trilleri vihasta ja kostosta pienessä pohjoisessa yhtei-
sössä, maassa, jossa talviaurinko ei nouse horisontin ylle ja päi-
vä kestää vain pari sinihämärää tuntia. 

Nils Mattis löytää Esrangen avaruuskeskuksen väestönsuo-
jasta paloitellun miehen ruumiin. Poliisia Nils ei tohdi kar-
mean löytönsä ääreen kutsua, koska on juuri itse salakaatanut 
hirven avaruuskeskuksen alueella.

Kun poliisille selviää myöhemmin, että Nils on ollut ruu-
miin löytöpaikalla, tästä tulee epäilty. Koutokeinoon asettu-
neen apulaissyyttäjä Anna Magnussonin on jälleen kerran tul-
tava sukunsa avuksi. 

Kiirunan poliisiasemalle viransijaiseksi lähetetty Melker 
Grundström yrittää parhaansa mukaan selvittää porovarkauk-
sia, joiden käsittelyä paikallinen poliisi on jo vuosia vältellyt. 
Nyt hänen on otettava hoitaakseen myös väestönsuojasta löy-
tyneen tuntemattoman ruumiin tapaus.

Juuri kun näyttää siltä, että uhrin henkilöllisyys on selvin-
nyt, tapaus muuttuu vielä monimutkaisemmaksi. Sama mies 
löydetään uudestaan. Tällä kertaa oman asuntonsa lattialta 
suurikaliiperisella aseella päähän ammuttuna.

• ISBN/EAN 9789523124905
• Luokka 84.2 
• Suomennos Jänis Louhivuori
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 350 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125407

Lars Pettersson on ruotsalainen elokuva-alan freelan-

cer. Hän on tuottanut elokuvia, tv-sarjoja, dokumentteja ja 

reportaaseja. Hän on työskennellyt myös opettajana ja tuot-

tajana Ruotsin televisiossa. Pettersson viettää talvet Norjan 

Koutokeinossa. Häneltä on aiem min ilmestynyt rikosromaa-

nit Koutokeino, kylmä kosto sekä Veri jäljet lumessa.

• Ruotsin dekkariakatemian palkitsema kirjailija.
• Sarjan kolmas rikosromaani on edeltäjiensä tavoin ladattu pohjoisen karulla eksotiikalla ja jäätä-

vällä jännityksellä. 
• Tarina sijoittuu saamelaisyhteisöön Suomen rajan tuntumaan, Pohjois-Norjan Koutokeinoon.
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Emmanuelle Pirotte 

VIELÄ TÄNÄÄN  
OLEMME ELOSSA

Vielä tänään olemme elossa on toisen maailmansodan loppuun, 
Ranskan ja Belgian raja-alueille sijoittuva sotakertomus. Saksan 
armeijan sotilaan ja orvon seitsenvuotiaan juutalaistytön epäto-
dennäköinen kohtalonyhteys uhmaa sodan raakoja lakeja.

Päähenkilö Mathias on Saksan armeijan erikoisjoukkojen 
sotilas, jonka tehtävä on murtautua voittoisien liittoutunei-
den selustaan ja tarpeen mukaan soluttautua vihollisjoukkoi-
hin. Historiallisesti kyse on operaatio Greifista, joka toteutet-
tiin 1944–1945. 

Draama alkaa, kun kymmenittäin ihmisiä tappanut Mat-
hias ja hänen toverinsa saavat käsiinsä orvon 7-vuotiaan juuta-
laistytön Renéen.

Kaunis ja riipaiseva romaani yhdistää toisen maailmanso-
dan brutaaliuden ja inhimillisen toiveikkuuden unohtumatto-
maksi tarinaksi, joka pitää otteessaan viimeiselle sivulle saakka.

• ISBN/EAN 9789523125254
• Luokka 84.2 
• Suomennos Lauri Holma
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, suojapaperi
• n. 250 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125414

Emmanuelle Pirotte on belgialainen dramaturgi, 

käsikirjoittaja ja taidehistorioitsija. Vielä tänään olemme 

elossa on hänen esikoisromaaninsa, mutta hän on ehtinyt 

kirjoittaa jo toisenkin romaanin De profundis, joka on dys-

topia ebola-epidemian jälkeisestä maailmasta. Pirotten 

kolmas romaani ilmestyy syksyllä 2018.

• Vuoden 2016 parhaana historiallisena romaanina Rans-
kassa palkittu teos.

• Myynyt Ranskassa tähän mennessä jo 25 000 kpl.
• Käännösoikeudet myyty 14 maahan.
• Kirjan pohjalta tehdyn elokuvan ensi-ilta vuoden 2017 

lopulla.
• Lukuisia arvostettuja kirja-alan tunnustuksia, mm. Prix 

Historia 2016, Prix Edmée de la Rochefoucauld, Prix de 
l’Office Central des Bibliothèques, Prix Palissy, Prix Lilly 
dans la Vallée, paras esikoisromaani 2015 -palkintoehdo-
kas (LIRE), Prix Première -palkintoehdokas.
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Markku Ojanen

VAIHTOEHTOISIA FAKTOJA? 
Miksi valehtelemme

Laajoihin tutkimuksiin perustuva teos pureutuu syvälle valheen anatomiaan, sen syihin ja 
seurauksiin.

Ojanen käsittelee kirjassaan niin suuria kuin pieniäkin valheita ja pohtii oivaltavasti mi-
tä tapahtuisi, jos aina puhuttaisiin totta. Entä millainen olisi maailma, jos kehenkään ei voi-
si luottaa? 

Vaikka rehellisyyttä pidetään keskeisenä hyveenä, kaikki valehtelevat joskus. Riippuu ti-
lanteesta ja valehtelijan motiiveista, pidämmekö valhetta hyväksyttävänä. Poliittinen lähihis-
toria Putinista Trumpiin on osoittanut, että toisinaan ihmiset haluavat mieluummin kuulla 
miellyttävän valheen kuin epämiellyttävän totuuden. 

Mikä saa meidät valehtelemaan ja toimimaan vastoin moraaliamme? Onko rakkaussuh-
teissa valehteleminen sallitumpaa kuin muuten? Liittyykö valehteleminen persoonallisuuden 
piirteisiin? Voiko valehtelija oppia puhumaan totta?

Janne Vil jamaa

MITÄ MINÄ TEEN TÄMÄN TEININ KANSSA

Teini-ikä on haastavaa aikaa niin vanhemmille kuin nuorelle itselleenkin. Sosiaalipsykologi 
Janne Viljamaa antaa kirjassaan selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten ohjata nuo-
ri turvallisesti tämän kasvuvaiheen läpi hänen persoonallisuuttaan ja itsetuntoaan tukien.

Miten johdattaa teiniään nykymaailmassa, jossa virtuaalimaailmaan voi kadota ilman, 
että vanhempi edes huomaa? Klassisesti teinin huoneen ovi on kiinni.

Viljamaa ohjeistaa kasvattajia viisaaseen suhtautumiseen mm. teinin alkoholinkäyttöön, 
tupakointiin, tietokoneen ja puhelimen käyttöön. Syrjäytymisen estäminen ja eriarvoisuu-
den poistaminen kulkevat punaisena lankana läpi kirjan.

• ISBN/EAN 9789523124981
• Luokka 38.1 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm 
• Sidottu
• n. 200 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125421

Janne Viljamaa on helsinkiläinen sosiaali-

psykologi, joka toimii ammattiopiston psykologi-

an lehtorina. Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. 

Mitä minä teen tämän lapsen kanssa – Haastavan 

lapsen kasvatus, Kuka täällä oikein määrää – Lap-

siperheen kasvatuskirja sekä Narsistin lapsena – 

Pitkä tie itsenäisyyteen.

• ISBN/EAN 9789523125292
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu
• n 250 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125438

Markku Ojanen on Lempäälässä asuva psykologian 

emeritusprofessori. Hänet tunnetaan erityisesti hyvin-

vointia ja onnellisuutta käsittelevistä teoksistaan. Aiem-

min Ojaselta ilmestynyt mm. Murra onnellisuuden esteet, 

Tunne vai järki – Polkuja viisaisiin valintoihin sekä Kaikki 

on hyvin juuri nyt – 100 paradoksia onnesta.
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Pekka Hämäläinen

ERÄÄNÄ AAMUNA HERÄÄT ONNELLISENA
Hyvien ajatusten vastustamaton voima

Innostava opas voimaannuttavalle matkalle omaan minuuteen. 
Hämäläinen osoittaa kirjassaan, että onnellisuuden avaimet ovat omissa käsissämme. 

Voimme itse valita, millaista elämää haluamme elää. Tärkein valinta on päätös siitä, ha-
luammeko vahvistaa hyvää vai pahaa elämässämme ja ympäristössämme. 

Elämästämme tulee sitä, mitä eniten ajattelemme. Jos valitsemme tietoisesti myönteisiä 
ajatuksia, se näkyy onnellisuutena koko elämässämme. Jos annamme vallan kateudelle, kau-
nalle ja katkeruudelle, myös se näkyy sanoissamme ja teoissamme, ja myös läheisemme saa-
vat siitä osansa. 

Kirja opettaa sanoutumaan irti pahan kierteestä ja tarjoaa toimivia malleja asettua hyvän  
puolelle.

Elina Reenkola

LUMOAVAN PELOTTAVA NAINEN 
Seksuaalisuuden herättämä kauhu

Naisen tenho houkuttelee ja vetää puoleensa. Ihastuksen ja kiihotuksen ohella se kuitenkin 
herättää myös kauhua.

Elina Reenkola kartoittaa kirjassaan asiantuntevasti, mistä tämä kaksijakoinen suhtau-
tuminen johtuu, sekä niitä ilmiöitä, joita naisen seksuaalisuuden ja hedelmällisyyden kam-
mosta seuraa.

Pelko naisen seksuaalista vetovoimaa kohtaan ilmenee usein pyrkimyksenä hallita ja mää-
ritellä sitä halveksuvalla sanastolla tai pyrkimyksinä suitsia naisen seksuaalisuutta. Äärim-
millään seksuaalisutta kohtaan tunnettu pelko johtaa naisen sukuelinten silpomiseen, jolloin 
naisen mahdollisuus nautintoon estyy.

Reenkola kuvaa kiehtovasti, miten tämä kaikki näkyy ikiaikaisissa myyteissä, saduissa, 
romaaneissa sekä kauhuelokuvan klassikoissa. 

Teos kannustaa naista määrittelemään itse itsensä, olemaan toimija eikä uhri.

• ISBN/EAN 9789523125063
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm 
• Sidottu
• n 250 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125445

• ISBN/EAN 9789523125124
• Luokka 17.3 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm 
• Sidottu
• n. 260 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125452

Pekka Hämäläinen on työyhteisöjen vuorovaikutuskoulut-

taja, perheterapeutti ja kirjailija, jonka kirjoja on myyty kymmeniä 

tuhansia kappaleita. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Sinulla on vain 

yksi elämä, Hyvä parisuhde, Isä ja minä sekä Elämisen vimma ja sy-

vä ilo. Pekka Hämäläinen asuu Lohjalla.

Elina Reenkola on helsinkiläinen psykoanalyytikko, joka on aiemmin julkaissut teokset Naisen 

verhottu sisin, Intohimoinen nainen, Nainen ja viha, Äidin valta ja voima sekä Nainen ja häpeä. Hän 

on myös koulutus-analyytikko, joka opettaa psykoanalyysia ja psykoanalyyttista psykoterapiaa   

ja antaa niihin työnohjausta Suomen Psykoanalyyttisessä yhdistyksessä ja Helsingin Psykoterapia-

yhdistyksessä. 
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Florence Besson – Eva Amor –  

Claire Steinlen

RAKKAUTTA RANSKALAIS-
NAISTEN TAPAAN 

Pariisi on rakkauden pääkaupunki, ja pariisittaret sen valtiatta-
ria. Tässä oppaassa he paljastavat salaisuutensa, mitä tulee flirt-
tailuun ja viettelyn taitoon, rakkauteen ja romantiikkaan. 

Ranskalaisnaisilla on konstinsa, olipa sitten tavoitteena yh-
den illan suhde, lyhyt romanssi tai elämänikäinen onni.

Kirja on kuin hyvien ystävätärten kesken vietetty tyttöjen 
ilta. Ei turhaa kainostelua tai moraalisaarnoja, vaan suoria vas-
tauksia suoriin kysymyksiin. Huumoria, eleganssia ja intohi-
moa, niin kuin vain ranskattaret osaavat.

Miten pukeutua? Miten riisuutua? Kuka maksaa ravinto-
lalaskun? Sänkyyn ensitreffeillä? Miksi hän ei soita? Onko hä-
nellä toinen? Pitäisikö minulla olla joku toinen? Entä jos hän 
onkin pomoni? Kirjassa käydään läpi peräti 120 rakkauteen ja 
suhteisiin liittyvää tilannetta, joissa hyvät neuvot ovat kalliit. 

Kirja sisältää myös kymmeniä käteviä listoja Pariisin-kävi-
jän iloksi: paikkoja joihin tehdä lounastreffit, paikkoja, joista 
hankkia ihanimmat alusvaatteet, romanttisimmat illallispaikat, 
rakastavaisten puistot, hotellit, joihin pujahtaa iltapäiväksi…

Kirja myi heti ilmestyttyään Ranskassa 30  000 kpl, ja sen 
käännösoikeudet ostettu jo kymmeneen maahan.

• ISBN/EAN 9789523125117
• Luokka 17.3
• Suomennos Kirsi Kinnunen
• Kansi ja kuvitus Sophie Griotto
• 135 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen, läpikuvitettu
• n. 200 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125469

Florence Besson on 40-vuotias Elle-lehden toimittaja, joka on työssään tullut tuntemaan ranskalaisnaisten toiveet 

ja tavat, mitä rakkauteen tulee.

Eva Amor on 38-vuotias pariisilainen juristi, joka on tottunut neuvomaan naisia parisuhteisiin liittyvissä kysymyksis-

sä. Lyhyiden suhteiden erityisasiantuntija.

Claire Steinlen on 41-vuotias Clés-aikakauslehden toimittaja. Elettyään jo 22-vuotta onnellisessa avioliitossa, hänel-

lä on antaa ohjeita kestävään suhteeseen.
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Torill  Kornfeldt

MAMMUTIN PALUU
Sukupuuttoon kuolleiden 
lajien uusi tuleminen

Kiehtova ja helppolukuinen tietokirja yrityksestä herättää hen-
kiin sukupuuttoon kuolleita eläimiä ja kasveja. Kirja on kuin 
todeksi tullutta science fictionia ja etenee jännittävästi kuin ro-
maani.

Kulkevatko mammutit vielä kerran Siperian aroilla? Aset-
tuvatko alkuhärät uudelleen Eurooppaan? Näemmekö joskus 
dinosauruksen ja linnun välimuodon lentävän taivaalla? Kaik-
ki tämä saattaa olla mahdollista nopeammin kuin arvaamme-
kaan.

Tiedemiehet ja -naiset eri puolilla maailmaa etsivät keino-
ja herättää eloon eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat kuolleet suku-
puuttoon joko meidän aikanamme tai jo vuosituhansia sitten. 
Ratkaisun uskotaan löytyvän fossiileista ja huimin harppauk-
sin edenneestä geeniteknologiasta.

Moni myös kyseenalaistaa nämä hankkeet. Kukaan ei osaa 
varmasti arvioida, mitä seurauksia kadonneiden lajien palaut-
tamisella maailmaan olisi.

Kirjaansa varten Kornfeldt tutustui alan uusimpiin tutki-
musprojekteihin, haastatteli tieteen tekijöitä eri puolilla maa-
ilmaa, näki omin silmin mammutin, joka on ollut jäätynee-
nä kaksikymmentä tuhatta vuotta ja vieraili paikoissa, joissa 
noiden karvaisten jättiläisten on tarkoitus taas tulevaisuudes-
sa elää.

• ISBN/EAN 9789523125025
• Luokka 56.4 
• Suomennos Jukka Koskelainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu
• n. 260 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125476

Torill Kornfeldt on ruotsalainen biologiaan ja biotekniik-

kaan erikoistunut tiedetoimittaja ja tietokirjailija. Kornfeldt on 

aiemmin työskennellyt Dagens Nyheter -sanomalehden tiede-

toimituksessa sekä Ruotsin radiossa, jossa hän teki suosittua Tek-

niksafari-ohjelmaa. ©
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Eero Ojanen – Sirkku Linnea

SUOMALAISET TARUOLENNOT 

Kiehtova tietoteos suomalaisessa kansanperinteessä ja mytologiassa esiintyvistä uskomus-
olennoista ja niihin liitetyistä tarinoista. 

Kirjan taidokas kuvitus ja elävä kerronta vievät lukijan haltijoiden, tonttujen, peikkojen 
ja jumalolentojen maagiseen maailmaan.

Uskomusolennoista mahtavimpia olivat jumalat. Esimerkiksi vedellä, metsällä, taivaal-
la ja maalla oli omat jumaluutensa, joita palvottiin ja hyviteltiin. Aikoinaan uskottiin myös, 
että kodissa ja pihapiirissä asuu haltijoita ja tonttuja, joiden tehtävä oli vartioida perhettä ja 
omaisuutta. Luonnonhenkiä ja -jumalia taas pyydettiin avuksi metsästettäessä ja kalastetta-
essa. Monenlaisia pahojakin henkiä uskottiin ihmisten ympärillä toimivan. Mm. hiidet, pei-
kot, pirut ja jättiläiset herättivät pelkoa.

Mukaansatempaava kirja kertoo kaikista näistä ja monista muista olennoista, joilla kan-
san uskomuksissa oli valta hallita ihmisen onnea ja epäonnea.

Pauli Jokinen

SUNNUNTAIKÄVELYLLÄ  
SOTIEN AJAN HELSINGISSÄ
Reittejä pääkaupunkiseudun  
sotahistoriaan

Kirja esittelee yli 50 kiinnostavaa sotahistoriallista retkikohdetta Helsingistä. Monet näistä 
ovat suurelle yleisölle tuntemattomia.

Pääkaupunkiseudulta löytyy sotahistoriallisia kohteita niin sisällissodan ajalta kuin en-
simmäisen maailmansodan sekä talvi- ja jatkosodan vuosilta. Kirjassa on runsaasti kuvia esi-
tellyistä kohteista. Mukana myös vanhoja arkistokuvia. 

Helsingin keskustaan sijoittuu noin 10 kävelyreittiä karttoineen, joiden avulla pääsee tu-
tustumaan autenttisiin sotapaikkoihin ja muistomerkkeihin. Kantakaupungin ulkopuolelta retkikohteeksi voi valita vaikkapa ensim-
mäisen maailmansodan linnoituksia, toisen maailmansodan tykkipattereita tai sankarihautausmaita.

• ISBN/EAN 9789523125148
• Luokka 85.22
• Kansi Sirkku Linnea ja  
     Taittopalvelu Yliveto Oy
• 215 x 275 mm
• Sidottu, nelivärinen, piirroskuvitus
• 128 s.
• Ilmestyy 
     10/2017

• ISBN/EAN 9789523124912
• Luokka 42.33
• Kansi 
     Taittopalvelu Yliveto Oy
• 170 x 200 mm

Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi, kolumnisti ja kirjailija, 

joka on julkaissut useita kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja.

Jyväskyläläinen kuvittaja Sirkku Linnea on tehnyt kuvituksia 

mm. lastenkirjoihin, biologian oppimateriaaleihin, ja Pikku Kakko-

sen lastenohjelmiin. Hän on myös kirjoittanut ja kuvittanut kolme 

omaa teosta aiheesta suomalainen horoskooppi.

Pauli Jokinen on Helsingin paikal-

lishistoriaan erikoistunut toimittaja ja 

tietokirjailija, jolta on aikaisemmin il-

mestynyt mm. kirjat Sunnuntaikäve-

lyllä Helsingissä, Kulttuurikävelyllä Hel-

singissä ja Kaunis Helsinki.

• Sidottu, nelivärinen,  
     läpikuvitettu
• 160 s.
• Ilmestyy 8/2017
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Tarja Tuulikki Laaksonen

KUKA KEKSI HAARUKAN
Arkiesineiden  
ihmeellinen historia

Koti pitää sisällään enemmän historiaa kuin osaamme kuvitel-
la. Tähän teokseen on koottu kymmeniä sellaisia esineitä ja si-
sustuselementtejä, jotka lähes jokaisella nykysuomalaisella on 
omassa kodissaan. Jokaisella niistä on tarinansa.

Kirja kertoo, mitkä asiat ovat vaikuttaneet nykyisin niin 
arkisilta vaikuttavien tavaroidemme kehittymiseen ja yleisty-
miseen. 

Tuskin tulemme ajatelleeksi, että 300 vuotta sitten pei-
lin hinnalla sai 500 lehmää tai hyvän hevosen sai halvemmal-
la kuin vuodevaatteet. Kun flunssa iskee, tarvitsemme nenälii-
nan. Rokokoon aikana se oli rakkauden osoittamisen väline, 
joka parfymoitiin ja kätkettiin intiimiin paikkaan. Ja kun is-
kee siivousvimma, näppärästä ja tehokkaasta pölynimurista on 
paljon apua. Toisin oli lähes 150 vuotta sitten, jolloin sen lii-
kuttamiseen tarvittiin hevonen. 

Arkiesineiden ihmeellistä historiaa avataan mm. seuraavien 
esineiden kautta: lautanen, juomalasi, kahvikuppi, sänky, tuo-
li, kirjahylly, yöpaita, esiliina ja toilettivälineet.

Mukana on myös tarinoita täydentäviä tietoiskuja.

• ISBN/EAN 9789523125087
• Luokka 90.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 170 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen,  
     läpikuvitettu
• n. 250 s.
• Ilmestyy 9/2017

Tarja Tuulikki Laaksonen on turkulainen freelance-tutkija ja -kir-

joittaja, joka on väitellyt Tampereen Teknillisessä Yliopistossa aiheesta 

”Kulttuurihistorialliset arvot korjauksessa”. Hän on erikoistunut vanhan 

rakennuskannan arvottamiseen ja sisustuksen historiaan.  Lukuisissa ar-

tikkeleissaan, luennoissaan ja teema-retkillään hän on käsitellyt kulttuuri-

historian valossa meille tuttujen esineiden ja asioiden taustoja. Aiemmin 

häneltä on ilmestynyt kirja Hyvää joulua – Tietoa ja tarinoita joulun tunnus-

merkeistä (Docendo 2016).
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Markku Siukonen – Vesa Tikander

100-VUOTIAAN SUOMEN  
URHEILUSANKAREITA

Upea juhlateos itsenäisen Suomen urheiluhistoriasta.
Teoksen kuvat ja tarinat ovat kunnianosoitus urheilusankareillemme, jotka ovat olleet 

viemässä Suomea maailmankartalle. 
Runsaasti kuvitetussa kirjassa tuodaan näyttävästi esiin kaikki suomalaiset urheilulegen-

dat ja menestyslajit. 
Mukana itseoikeutetusti mm. Hannes Kolehmainen, ”The Flying Finn” Paavo Nurmi, 

Veikko Hakulinen, Siiri Rantanen, Lasse Viren, Marja-Liisa Kirvesniemi, Matti Nykänen, 
Jari Litmanen, Jari Kurri, Jarno Saarinen, Teemu Selänne, Tommi Mäkinen, Mika Häkki-
nen ja Kimi Räikkönen. Ja monia muita olympiavoittajia ja maailmanmestareita. Menesty-
neitä joukkueita unohtamatta.

Juho Kuorikoski

COMMODORE 64 
Tasavallan tietokone 

Kattava historiikki legendaarisen kotimikron Suomen-valloituksesta.
Vuonna 1982 Yhdysvalloissa toimiva Commodore julkaisi kotimikron nimeltä Commo-

dore 64, josta tuli nopeasti oman aikakautensa ikoni. 
Suomessa ”Kuusnelosta” alettiin kutsua Tasavallan tietokoneeksi, sillä konetta myytiin 

asukaslukuun suhteutettuna täällä enemmän kuin missään muualla maailmassa. Tämä pis-
kuinen kotimikro on jättänyt jälkensä kaikkiin 80-luvun tietokoneharrastajiin ja luonut 
omalta osaltaan pohjan suomalaiselle it- ja peliosaamiselle. Koneella on yhä edelleen oma 
harrastajakuntansa.

Commodore 64 – Tasavallan tietokone -kirja on osa Suomi 100 -kampanjan juhlavuoden 
ohjelmistoa. 

• ISBN/EAN 9789523125100
• Luokka 79.1
• Kansi Niko Manikas
• 135 x 210 mm
• Sidottu, läpikuvitettu
• 360 s.
• Ilmestyy 9/2017

Markku Siukonen (1948–2016) oli Suomen tuotteliain urheilukirjailija. Hän julkaisi 

yksin tai työryhmän jäsenenä yli 140 urheilukirjaa, mm. Suuri Olympiateos (13 osaa), Suuri  

suomalainen keihäskirja, Kaikki urheilusta (2006) sekä 35 osaa sarjassa Urheilun vuosi-

kirja.  

Vesa Tikander toimii erikoistutkijana Urheilumuseossa ja Markku Siukosen seuraa-

jana Urheilun vuosikirjan toimittajana.

• ISBN/EAN 9789523125094
• Luokka 61.4
• Kansi Taittopalvelu Yliveto
• 172 x 220 mm 
• Sidottu, kuvaliite
• 250 s.
• Ilmestyy 10/2017

Juho Kuorikoski on lappajärveläinen Jär-

viseudun Sanomien päätoimittaja ja Pelit-leh-

den pitkäaikainen avustaja. Hän on julkaissut 

aiemmin suomalaisen pelialan historiikin Sini-

valkoinen pelikirja sekä teokset Suuret seikkai-

lupelit ja X-COM-tietokonepelien klassikot.
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Arto Leivo

OSKARI KATAJISTO
Tunnustuksia

”Oskari Katajisto kävi pohjalla”, kirjoitti Hymy-lehti vuonna 
2017. 

Oskari Katajisto – Tunnustuksia kertoo miehen matkasta 
pohjalle ja sieltä pois. Katajisto kertoo avoimesti ensimmäistä 
kertaa tähänastisen elämänsä suorista ja mutkista.  

Siitä lähtien kun Oskari Katajisto astui julkisuuteen nuore-
na näyttelijänä, sensaatiolehdet ovat repineet hänestä otsikoita. 
Ja onhan miehelle myös sattunut ja tapahtunut. 

Oman elämänsä näytelmässä Oskari Katajisto on raivan-
nut tiensä alkoholinhuuruisesta lapsuudenkodistaan pääosiin 
Helsingin kaupunginteatterin isoille lavoille ja naistenlehtien 
Marlon Brandoksi. Katajisto valjastettiin myös Sauli Niinis-
tön ensimmäiseen presidentinvaalikampanjaan vaalikiertueen 
”käsikirjoittajaksi”. 

Näyttelijänä Oskari Katajistossa on Tauno Palon ja Pentti 
Saarikosken kaltaista aitoa karismaa. Hänen elämänsä kiinnos-
taa yleisöä. Kohulööppien takana on kuitenkin paljon isompi 
ja syvempi tarina. 

Tunnustuksia kertoo suurimmaksi osaksi siitä Oskari Ka-
tajistosta, jota iltapäivälehtien kellastuneilta sivuilta ei löydy. 
Samalla se valottaa laajasti myös suomalaisen teatterin kulis-
seja ja nykytilaa. 

• ISBN/EAN 9789523125278
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 280 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125483

Arto Leivo on filosofian maisteri ja helsinkiläinen kirjallisuuden moni-

ottelija ja oli muun muassa Like kustannuksen pitkäaikainen kotimaisen 

kirjallisuuden kustannusjohtaja. Häneltä ovat ilmestyneet mm. teokset 

Murha Elämänmäellä ja Exäni huutaa!: kuvitettuja runoja tosielämästä
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Pirkko Vekkeli  – Ismo Loivamaa 

SYLVI SALONEN
Viimeinen diiva • Elämäkerta

Sylvi Salonen (1920–2003) on ollut yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijättäristä, teatteri-
neuvos ja viimeinen oikea diiva – kun sanalla tarkoitetaan suuren luokan näyttelijää, joka ot-
taa yleisönsä vaivatta roolissa kuin roolissa. 

Sylvistä riittää herkullisia anekdootteja. Hauskasti ja vetävästi kirjoitettu kirja seuraa Syl-
vin tarinaa porilaisesta talouskoululaisesta aina juhlituksi ja palkituksi Tampereen työväente-
atterin tähdeksi.

Koko kansan Sylvin hänestä teki kuitenkin televisio. Hänet muistetaan muun muassa 
Heikin ja Kaijan Lahtiskana ja Tankki täyteen -sarjan Emmi Viléninä. 

Runsaasti kuvitetussa kirjassa muistojaan Sylvistä kertovat hänet läheisesti tunteneet työto-
verit ja ystävät Eila Roineesta Ilmari Saarelaiseen, Neil Hardwickista Kurt ja Eppu Nuotioon.

Abdirahim Hussein – Markku Hattula 

MINÄ HUSU, SUOMALIALAINEN
Abdirahim Husseinin tarina

Suosittuna radiopersoonana ja poliitikkona tunnetuksi tulleen Husun tarina hänen itsen-
sä kertomana.

Yksin lapsipakolaisena Somaliasta Kenian kautta Suomeen. Afrikan lämmöstä koleaan 
Pohjolaan kummallista kieltä puhuvien ihmisten hoteisiin. Elämän ensimmäinen lentomat-
ka ja ensimmäinen putkayö Suomessa, sieltä vastaanottokeskukseen. Puolessa vuodessa suo-
men kieli hallintaan ja peruskouluun. 

Laivasiivoojasta konsultiksi, poikamiehestä perheenisäksi, vihaisesta nuoresta miehestä 
poliittiseksi vaikuttajaksi, koulukiusatusta toisten auttajaksi. 

Husun matka Somalian sotatantereelta Suomen kansalaiseksi on selviytymistarina vail-
la vertaa.

• ISBN/EAN 9789523125247
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 160 x 225 mm
• Sidottu, mv-läpikuvitettu + kuvaliite
• n. 270 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125490

Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on julkaissut aiemmin useita henkilökuva- 

ja elämäkertateoksia, mm. Marja Suna, suomalainen muotoilija, Liisa Lipsanen – bisneslady 

sekä Kristiina Halkola - jos rakastat.

Ismo Loivamaa on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija, joka on julkaissut lukui-

sia lasten- ja nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia sekä kirjoja mm. iskelmämusiikista.

 Yhdessä Pirkko Vekkeli ja Ismo Loivamaa ovat kirjoittaneet teokset Unohtumaton 

Ansa  Ikonen, Lumoava Eeva-Kaarina Volanen sekä Åke ja minä.

• ISBN/EAN 9789523125179
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 260 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125506

Abdirahim ”Husu” Hussein Mohamed (s. 1978) on suomalainen, somalisyntyinen 

radiotoimittaja ja poliitikko. Hän toimi Helsingin Keskustanuorten puheenjohtajana kaksi 

kautta. Erottuaan keskustasta hän liittyi SDP:n riveihin elokuussa 2016. Vuosina 2013–2016 

Hussein juonsi Yle Puheella suosittua radio-ohjelmaa Ali ja Husu yhdessä stand up -koomik-

ko Ali Jahangirin kanssa.

Markku Hattula on Riihimäellä asuva kirjailija, joka 

on julkaissut useita romaaneja ja novellikokoelmia. Hän on 

kirjoittanut myös näytelmiä sekä toiminut kymmeniä vuo-

sia luovan kirjoittamisen ohjaajana.
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Magnus Ullman

MANNERHEIM 1867–1951
Marski ruotsalaisin silmin

Näyttävä kuva- ja tietoteos marsalkka Mannerheimista sellaisena, kuin hänet länsinaapurissamme tunnetaan.
Teos esittelee 30 tärkeää vaihetta Mannerheimin elämän ja uran varrelta ja kertoo, mikä teki hänestä suurmiehen ja kansallisen 

symbolin.
Suomalaiselle lukijalle harvinaisia näkökulmia ovat mm. Ruotsin perintöprinssi Kustaa Aadolfin Suomen-vierailut syksyllä 1941 

ja keväällä 1942 ja hänen neuvottelunsa marsalkan kanssa. 
Mielenkiintoinen on myös ruotsalainen näkökulma vuoden 1948 tapahtumiin: Magnus Ullman arvioi, että Suomi oli hyvin lähel-

lä samanlaista vallankaappausta kuin mikä toteutettiin sodan jälkeen Itä-Saksassa, Puolassa, Tšekkoslovakiassa, Unkarissa, Romanias-
sa ja Bulgariassa. Kriittisessä tilanteessa levitettiin mm. huhua, jonka mukaan nyt jo yli 80-vuotias Mannerheim ei olisikaan mennyt 
Sveitsiin hoitamaan terveyttään vaan perustamaan pakolaishallitusta kommunistien vallankaappauksen varalta.

Näyttävä, nelivärinen kirja sisältää yli 160 valokuvaa, maalausta ja karttaa.
Kirja sopii hyvin myös Suomen 100-vuotisjuhlavuoden lahjakirjaksi.

• ISBN/EAN 9789523125186
• Luokka 99.1
• Suomennos Jyrki K. Talvitie
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 260 x 210 mm
• Sidottu, nelivärinen, läpikuvitettu
• 290 s.
• Ilmestyy 10/2017

Magnus Ullman on tukholmalainen asianajaja, joka 

päivätyönsä ohella kirjoittaa ja kustantaa historia-aiheisia 

kirjoja. 
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Antonio Caprarica

ELISABET II
Kuningatar ja nainen

Windsorin hallitsijasuvun perin pohjin tunteva ja kuningatta-
ren useaan otteeseen tavannut Antonio Caprarica paljastaa kir-
jassaan kuningatar Elisabetin yksityisemmän puolen, ihmisen 
instituution takana.

Jo 65 vuotta Isoa-Britanniaa hallinnut Elisabet II on maail-
man pisimpään vallassa ollut elävä monarkki. Hänestä on tul-
lut maan symboli, joka on aina joutunut asettamaan asemansa 
tuomat velvoitteet ja vaatimukset kaiken muun edelle.

Mutta kuka oikeastaan on Elizabeth Alexandra Mary 
Windsor, ja millaista hänen elämänsä on ollut viimeiset 90 
vuotta?

Antonio Caprairca kertoo Elisabetin koko tarinan Bucking-
hamin palatsissa vietetystä, tiukojen sääntöjen ja muotoseikko-
jen värittämästä lapsuudesta aina 26-vuotiaana alkaneen hallit-
sijakauden nykyvaiheisiin saakka.

Luotettaviin sisäpiirilähteisiin nojaava teos kertoo elävästi 
kuningattaren elämästä niin kotioloissa, perheen ja suvun pa-
rissa kuin virallisissa tilaisuuksissa. Kiintoisat anekdootit piir-
tävät kiehtovan luonnekuvan naisesta, jonka ulkokuoreen edes 
perheen sisäiset kriisit eivät ole saaneet säröä.

Antonio Capraircan kirjoja on myyty jo yli 400  000 kap-
paletta.

• ISBN/EAN 9789523125315
• Luokka 99.1
• Suomennos Anna Maija Luomi
• Kansi taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 450 s.
• Ilmestyy 10/2017

Antonio Caprairca on useasti palkittu italialainen toimittaja ja kir-

jailija, jolla on 30 vuoden kokemus ulkomaan kirjeenvaihtajana. Hän oli 

RAI-televisioyhtiön ensimmäinen sotakirjeenvaihtaja Afganistanissa ja 

Irakissa ja työskenteli sittemmin Jerusalemissa, Kairossa, Moskovassa ja 

Lontoossa. Caprairca on kirjoittanut useita teoksia, joista bestsellereiksi 

ovat nousseet erityisesti asiantuntevat Isoa-Britanniaa ja brittimonarki-

aa käsittelevät teokset. 
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L. M. Montgomery – Sisko Ylimartimo

ALPPIPOLKU
L. M. Montgomeryn elämä ja teokset

Kaksi kirjaa tulvillaan lumoa ja nostalgiaa!
Alppipolku – L. M. Montgomeryn oma kertomus matkastaan maailmankuuluksi kirjaili-

jaksi ensimmäisen kerran suomeksi. Saana Rusin suomentama Alppipolku kuvaa Montgome-
ryn lapsuutta ja orpoutta sekä varhain virinnyttä tietoisuutta kirjallisista lahjoista. 

Ensimmäisen Anna-kirjan ilmestymisen 100-vuotismuistoksi Minerva julkaisi vuonna 
2008 L. M. Montgomeryn elämää ja sankarittaria kuvaavan teoksen Anna ja muut ystäväm-
me. Nyt se ilmestyy kirjoittajansa Sisko Ylimartimon päivittämänä versiona ja esittelee An-
nan ja Emilian ohella myös Montgomeryn vähemmän tunnettuja tyttöhahmoja – Marigol-
din, Saran, Patin ja Janen – joista kertovia kirjoja Ylimartimo on myös suomentanut.  

Toukokuussa Netflixissä alkaa uusi Montgomeryn teoksiin perustuva sarja Vihervaaran 
Anna.

Bojan Bozar – Igor Omerza

MELANIA TRUMP
Tämän ajan tuhkimotarina 

Ensimmäinen elämäkertateos Melania Trumpista paljastaa, millainen on Yhdysvaltain uusi  
ensimmäinen nainen ja millaisten elämänvaiheiden läpi hänen tiensä Valkoiseen taloon on 
kulkenut. 

Kirjaansa varten slovenialaiset toimittajat Bojan Bozar ja Igor Omerza haastattelivat 
Melanian perheenjäseniä, lapsuudenystäviä, entisiä poikaystäviä, mallikollegoita ja monia 
muita tämän elämään vaikuttaneita henkilöitä. 

Kirja kertoo, miten ujo slovenialaisen pikkukaupungin tyttö Melanija Knavs päätyi 
malliksi Milanon catwalkeille, tabloidien kansikuviin, kiinteistöpohatan vaimoksi ja lopul-
ta Valkoiseen taloon.

Melanian tarina on täynnä yhteensattumia ja uskomattomia onnenpotkuja. Ja paljon 
kunnianhimoa.

• ISBN/EAN 9789523125223
• Luokka 99.1
• Alppipolun suomennos Saana Rusi
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 160 x 220 mm 
• Sidottu
• n. 330 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125513

• ISBN/EAN 9789523125209
• Luokka 99.1
• Suomennos Päivi Paju
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 250 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125520

Bojan Pozar on tunnettu slovenialainen toimittaja ja televisio-ohjelmien isäntä. 

Hän myös julkaisee suosittua blogia, joka raportoi Slovenian politiikasta, taloudes-

ta ja mediasta. 

Igor Omerza on taloustutkija, joka valittiin Slovenian ensimmäisen parlamentin 

alahuoneeseen eli kansalliskokoukseen 1992. Nykyisin Omerza on journalisti ja kirjai-

lija. Hän on julkaissut kahdeksan kirjaa.

Kanadalainen Lucy Maud Montgomery (1874–1942) on yksi rakastetuimmista 

tyttökirjojen luojista. Hän julkaisi kirjoja, runoja ja novelleja, joista tunnetuimpia ovat 

Anna- ja Runotyttö-kirjat.

Sisko Ylimartimo on rovaniemeläinen tietokirjailija sekä taidehistorian lehtori ja 

lastenkirjallisuuden dosentti. Ylimartimo on perehtynyt syvällisesti L. M. Montgome-

ryn tuotantoon niin tutkijana kuin kääntäjänäkin. Hän on kääntänyt suomeksi useita 

Montgomeryn teoksia.
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Ray Connolly

ELVIS PRESLEY
Legendan elämä 1935–1977

Perusteellinen ja kaunistelematon elämäkerta rock’n’rollin ku-
ninkaasta.

Kirja julkaistaan 16. elokuuta 2017, kun Elviksen kuole-
masta tulee kuluneeksi 40 vuotta. 

Teos perustuu keskusteluihin, joita kirjan tekijä on käy-
nyt Elviksen sekä hänen legendaarisen managerinsa, Tom Par-
kerin, kanssa.

Elvis oli ensimmäinen maailmanluokan ”rocktähti”, joka 
joutui elämään käsittämättömät mittasuhteet saaneessa julki-
suudessa. Hänellä näytti olevan kaikkea, mutta vapaa hän ei 
ollut. Lopulta hän jäi julkisuuden vangiksi ja eristäytyi.

Jättäessään uransa viihdealan manageri ”Eversti” Tom 
Parkerin käsiin Elvis joutui huomaamaan, ettei hänelle jää-
nyt sananvaltaa sen paremmin musiikin kuin elokuvaroolien 
suhteen. Masentunut ja ahdistunut tähti uhkaili usein lopetta-
vansa uransa, mutta velat ja taloudelliset velvoitteet saivat hä-
net jatkamaan.

Jo armeija-aikoinaan Elvis oli aloittanut piristävien lääk-
keiden käytön, jotka sisälsivät amfetamiinia. Viimeisinä vuosi-
naan hän käytti myös runsaasti erilaisia reseptilääkkeitä, kuten 
rauhoittavia, kipulääkkeitä ja masennuslääkkeitä.

16.8.1977 maailmalle levisi suru-uutinen. Elvis Presley oli 
löydetty makaamasta elottomana kotinsa kylpyhuoneen lat-
tialta. Kuningas oli kuollut – mutta hänen perintönsä jäi elä-
mään.

• ISBN/EAN 9789523125308
• Luokka 78.993
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Weidenfeld & Nicolson
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 380 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125537

Ray Connolly on lontoolainen toimittaja, kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on 

uransa aikana haastatellut useita 60- ja 70-luvun pop-ikoneja, kuten Beatlesia ja El-

vis Presleytä. Connolly kirjoittaa säännöllisesti Sunday Times, The Times ja The Dai-

ly Telegraph -lehtiin.
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Emily Herbert

GEORGE MICHAEL 1963–2016
Elämäkerta

George Michaelista, kreikkalaisen maahanmuuttajaperheen pojasta, kasvoi yksi aikamme 
suurimmista pop-idoleista. Hän joutui kuitenkin maksamaan julkisuudestaan kovan hinnan .

Menestystä, suosiota ja valtavia levymyyntejä. Mutta myös piilottelua, skandaaleja, ma-
sennusta ja huumeriippuvuutta. George Michaelin elämään kuuluivat niin parrasvalojen 
loiste kuin syvät varjotkin.

Lapsuudenystävän, Andrew Ridgeleyn, kanssa perustettu bändi Wham! saavutti suuren 
suosion 1980-luvun alussa. Mutta kun George Michael siirtyi soolouralle, hänen uransa 
ponnahti rakettimaiseen nousuun. Kuolemattomat hitit, kuten Careless Whisper tai Wake Me 
Up Before You Go Go tekivät hänestä radioasemien ja esiintymisareenoiden kestosuosikin. 

George Michael jätti maailmalle perinnöksi muutakin kuin musiikkinsa. Hän harjoitti 
nimettömänä laajaa hyväntekeväisyyttä.

JOHAN CRUYFF

TOTAALISTA PELIÄ
Omaelämäkerta

Johan Cruyff (1947–2016) on eräs jalkapallohistorian suurimmista legendoista. Tässä kir-
jassa hän itse kertoo elämäntarinansa amsterdamilaisen työläisperheen katujalkapalloa har-
rastavasta pojasta Ajaxin ja FC Barcelonan huippuammattilaiseksi – sekä pelaajana että val-
mentajana. 

Johan Cruyff oli hollantilaisen jalkapallon kaikkien aikojen kirkkain tähti. Hänestä tuli 
legenda, joka loi oman jalkapallofilosofiansa, ’totaalisen pelin’ käsitteen.

Vuonna 1999 hänet äänestettiin vuosisadan parhaaksi eurooppalaiseksi pelaajaksi ja 
maailman toiseksi parhaaksi heti Pelén jälkeen.

Aktiiviuransa lopetettuaan Cruyff siirtyi valmentajaksi. Ajaxin hän johti Euroopan cupin 
voittoon vuonna 1987 ja FC Barcelonan neljään perättäiseen 
liigamestaruuteen vuosina 1991–1994.

”Halutessaan hän olisi voinut pelata mitä paikkaa tahansa ja olla kentän paras.” 
– Eric Cantona

”Cruyff teki hienosta pelistä hienompaa kuin kukaan koskaan.” 
– Gary Lineker

• ISBN/EAN 9789523124868
• Luokka 78.993
• Suomennos Jere Saarainen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 260 s.
• Ilmestyy 6/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125544

• ISBN/EAN 9789523125018
• Luokka 99.1
• Suomennos Petri Ukskoski
• Kansi Stuart Wilson
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 350 s.
• Ilmestyy 10/2017

Emily Herbert on lontoolainen journalisti ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita näytteli-

jöiden ja pop-tähtien elämäkertoja, mm. Robbie Williamsin elämäkerran Ainutlaatuinen Rob-

bie sekä teoksen Michael Jackson – Popin kuningas 1958–2009.
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Thomas Hauser

MUHAMMAD ALI
Suurin ja kaunein 

Heti ilmestyttyään Pulitzer-palkintoehdokkaaksi noussut teos 
on kattavin ja asiantuntevin Muhammad Alista koskaan kir-
joitettu elämäkerta.

Thomas Hauser pääsi lähemmäksi Alia kuin kukaan toi-
nen elämäkerturi. Niinpä kirja kertoo mestarin tarinan tämän 
omin sanoin. Ääneen pääsevät myös Alin perheenjäsenet, ystä-
vät, vastustajat sekä monet muut, jotka vuosikymmenten mit-
taan olivat hänen kanssaan tekemisissä.

Muhammad Ali on kiistämättä yksi kaikkien aikojen suu-
rimmista urheilijapersoonallisuuksista. Vielä vuosikymmeniä 
viimeisen ottelunsa jälkeen raskaansarjan kolminkertainen 
maailmanmestari on säilynyt elämää suurempana hahmona 
satojen miljoonien ihmisten mielikuvissa.

Ensimmäisen raskaansarjan mestaruutensa Ali saavutti 
dramaattisesti jo 22-vuotiaana tyrmäämällä Sonny Listonin 
vuonna 1964. Hän kuitenkin menetti tittelin vuonna 1967 
kieltäydyttyään osallistumasta Vietnamin sotaan. Ali menetti 
myös nyrkkeilylisenssinsä, minkä vuoksi hän otteli seuraavan 
kerran vasta vuonna 1970. Paluunsa jälkeen hän voitti maail-
manmestaruuden takaisin George Foremanilta 1974.

Teos piirtää moniulotteisen kuvan urheilusankarista, jonka 
vaikutus ulottui paljon nyrkkeilykehiä laajemmalle.

”Tämä ei ole pelkkä nyrkkeilykirja sen enempää kuin Alikaan oli 
pelkkä nyrkkeilijä. Tämä on tärkeä pala Amerikan historiaa, se 
on oppikirja ihmisarvosta.” 
– New York Daily News.

• ISBN/EAN 9789523125070
• Luokka 99.1
• Suomennos Niko Jääskeläinen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 148 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 500 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125551

Thomas Hauser on amerikkalainen kirjailija, joka on kirjoittanut yli neljäkym-

mentä tietokirjaa lukuisilta aihealueilta ammattinyrkkeilystä Beethoveniin. Hau-

ser on palkittu useilla kirjallisuuspalkinnoilla, ja hän on ollut ehdolla niin Pulitzerin 

kuin National Book Awardin saajaksi. Muhammad Alin elämäkerta palkittiin Wil-

liam Hill Sports Book of the Year -palkinnolla.
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Antti Wennström

PATRIK LAINE
NHL:n uusi suomalaistähti

Runsaasti kuvitettu kirja käy läpi Laineen hui-
kean tähänastisen jääkiekkouran vaiheet junio-
rivuosista ensimmäiseen NHL-kauteen.  

Laineen tarinaa ovat kertomassa hänen val-
mentajansa ja pelikaverinsa sekä seurajohtajat ja 
jääkiekkojournalistit. Haastateltavina on ollut 
myös NHL:n huippunimiä. 

Suuren yleisön tietoisuuteen Laine löi it-
sensä läpi jääkiekon nuorten maailmanmesta-
ruuskisoissa 2016. Menestystä seurasi samana 
keväänä Suomen mestaruus Tapparan riveissä. 
Hänet palkittiin pudotuspelien parhaana pelaa-
jana. 

Patrik Laineen paras ase on uskomaton lau-
kaus, joka on yllättänyt maailman parhaat maa-
livahdit kerta toisensa jälkeen. Laineesta onkin 
sanottu, että hän onnistuu tekemään maaleja 
paikoista, joista niitä ei pitäisi syntyä. Tarkka ja 
kova laukaus on syntynyt lahjakkuuden ja ko-
van työn tuloksena.

Kesällä 2016 NHL:n varaustilaisuudessa 
Winnipeg varasi Laineen. Odotukset tässä jää-
kiekkokaupungissa olivat kovat mutta niin myös 
18-vuotiaaseen nuorukaiseen kohdistuneet pai-
neet. Laine hämmästytti kuitenkin kaikki ja 
alkoi  iskeä maaleja muiden huippujen tahtiin. 
Mitään vastaavaa ei ole nähty suomalaisessa jää-
kiekossa sitten Teemu Selänteen.

• ISBN/EAN 9789523125650
• Luokka 99.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 200 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen, läpikuvitettu
• 160 s.
• Ilmestyy 10/2017Antti Wennström (s. 1977) on Suomen suurimman jääkiekkoon 

erikoistuneen verkkolehden Jatkoaika.comin päätoimittaja (2012–2017). 

Vuosina 2010–2012 hän toimi saman julkaisun NHL-toimituspäällikkönä. 

Wennström on seurannut NHL:ää ja suomalaista jääkiekkoa intensiivises-

ti 80-luvun lopulta asti. Nykyään hän toimii myös avustajana Iltalehdes-

sä ja Ilta-Sanomissa.
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Jonathan Walker

CHURCHILLIN  
KOLMAS MAAILMANSOTA
Brittien suunnitelmat 
hyökätä Neuvostoliittoon 
1945

Kun pääministeri Winston Churchill 8.4.1945 ilmoitti radio-
puheessaan Saksaa vastaan käydyn sodan viimein loppuneen, 
hänellä oli mielessään jo suunnitelma, joka toteutuessaan olisi 
merkinnyt uuden sodan aloittamista. 

Keväällä 1945 puna-armeija jatkoi etenemistään koh-
ti Länsi-Eurooppaa, Saksa oli raunioina, Britannia ja Ranska 
käytännöllisesti varattomia ja Yhdysvallat kääntänyt katseensa 
Euroopasta kohti Tyynenmeren sotatapahtumia. Sodanjälkei-
nen Britannia näytti olevan haavoittuvassa asemassa.

Churchill näki vain yhden tavan pysäyttää Stalinin pyrki-
mykset ottaa Puola ja koko Itä-Eurooppa hallintaansa. Hän 
määräsi välittömästi laadittavaksi suunnitelman liittoutu-
neiden massiiviselle hyökkäykselle Neuvostoliittoa vastaan 
1.7.1945. Tämä huippusalainen suunnitelma, operaatio ”Un-
thinkable”, piti sisällään turvautumisen Saksan armeijaan ja 
jopa atomipommin käyttöön.

Kolmannen maailmansodan toimintasuunnitelma valmis-
tui, vaikka Churchillin sotilasneuvonantajat varoittivat sen to-
teuttamisesta. Operaatio ”Unthinkable” kuitenkin haudattiin, 
kun Churchill kärsi tappion vuoden 1945 vaaleissa Clement 
Attleen työväenpuolueelle.

Jonathan Walkerin teos on ainutlaatuinen selonteko sodas-
ta, josta olisi voinut tulla todellisuutta. Teos perustuu laajaan 
lähdeaineistoon mm. Churchillin arkistosta, Puolan Sikors-
ki-arkistosta, Britannian kansallisarkistosta sekä Imperial War 
Museum -sotamuseosta.

• ISBN/EAN 9789523124950
• Luokka 90.3
• Suomennos Maikki Soro
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu
• n. 250 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125568

Jonathan Walker on Britannian sotahistoriakomission jäsen ja toimii tutkija-

na Birminghamin yliopistossa. Hän on julkaissut viisi sotahistoriallista tietoteosta.
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Jim Laurier

TAISTELU ILMAHERRUUDESTA
Toisen maailmansodan  
parhaat hävittäjäkoneet

Palkitun taiteilijan piirrokset esittelevät toisen maailmansodan tärkeimmät hävittä-
jäkoneet näyttävämmin, yksityiskohtaisemmin ja paremmin, kuin mihin valokuvat 
voivat koskaan yltää.

Jim Laurierin asiantuntevat tekstit sekä teknisesti tarkat ja todenmukaiset kuvi-
tukset tuovat elävästi esiin niin ilmataistelujen todellisuuden kuin eri koneiden ra-
kenteet ja ominaisuudetkin. Autenttiset historialliset valokuvat täydentävät tyylik-
kään kokonaisuuden.

Kirja sisältää kymmenen toisen maailmansodan tärkeintä hävittäjäkonetta. Mukana on 
myös mm. Suomen ilmavoimien käytössä ollut legendaarinen Messerschmitt Bf 109. Ko-
neen esittelyn yhteydessä esitellään myös suomalaiset lentäjä-ässät Eino Ilmari Juutilainen ja 
Heimo Lampi sekä sodanaikaisin suomalaisin tunnuksin varustettu ”Mersu”.

Kirjan on suomentanut ilmavoimien entinen komentaja, kenraaliluutnantti Pertti Jokinen.

Paul Roland

PAHAN PALVELUKSESSA
Naisena natsi-Saksassa

Natsi-Saksan naisia kuvataan usein tietämättöminä ja naiiveina Hitlerin avustajina tai sodan 
uhreina. Paul Roland osoittaa kirjassaan, miten monet naiset ottivat aktiivisen roolin siinä 
pahan verkostossa, jonka natsit Eurooppaan levittivät. 

Sihteerien ja toimistovirkailijoiden armeija kirjoitti puhtaaksi ja arkistoi massamurhiin 
liittyviä käskyjä ja dokumentteja sekä luetteloi uhreilta takavarikoitua omaisuutta.  Gesta-
pon henkilöstöstä 40 prosenttia oli naisia, keskitysleireillä toimi tuhansittain naisvartijoita ja 
paatuneet sairaanhoitajat toteuttivat eutanasiaohjelmaa.

Omalla tavallaan Natsi-Saksan rakentamiseen osallistuivat myös sellaiset kulttuurielä-
män nimet kuin Zarah Leander, Leni Riefenstahl ja Winifred Wagner.

Teos kuvaa laajasti naisten osaa natsi-Saksan 
koneistossa ja niitä, jotka halukkaasti asettuivat sen 
palvelukseen.

• ISBN/EAN 9789523125216
• Luokka 39.6
• Suomennos Pertti Jokinen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 275 x 235 mm
• Sidottu, nelivärinen, läpikuvitettu
• 192 s.
• Ilmestyy 10/2017

Jim Laurier on amerikkalainen taiteilija ja kuvittaja, jonka erikoisalaa ovat lentokoneet ja ilmasodankäynti. Laurieria pidetään yhtenä maail-

man parhaista ilmailualan kuvittajista, ja häneltä tilaavat töitä mm. History Channel, Columbia Pictures, World War II Magazine, The Pacific Aviation 

Museum Pearl Harbor, Microsoft, Lockheed Martin, The National Aviation Hall of Fame, Pentagon sekä Yhdysvaltain armeija ja ilmavoimat.

• ISBN/EAN 9789523125193
• Luokka 94.13
• Suomennos Pertti Jokinen
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 260 s. 
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125582

Englantilainen Paul Ronald (s. 1959) on julkaissut yli 40 tietokirjaa, joiden aihepiirit 

vaihtelevat musiikista, mystiikasta ja okkultismista aina rikoksiin ja natsi-Saksaan. Ro-

landin kirjoja on käännetty jo 15 kielelle.
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Petri Nevalainen

KOLMEN RINTAMAN MIES
Seppo Tiilikainen talvisodassa,  
SS-Viking-divisioonassa ja  
Tali-Ihantalassa

Seppo Tiilikainen oli yksi yli 1 400 suomalaisesta Saksan Waffen-SS-joukoissa taistelleista 
sotilaista. Hän oli Saksaan lähtiessään 19-vuotias korpraali. 

Nuoresta iästään huolimatta Tiilikainen oli jo kokenut maailmanmatkaaja. Nuorukai-
nen lähti merille vain 15-vuotiaana, ja parivuotisen pestin aikana tutuiksi kävivät satamat 
Etelä-Amerikkaa myöten. Maailman poliittinen kuohunta kuitenkin muutti Tiilikaisen 
suunnitelmat. Nuori mies palasi Suomeen ja taisteli talvisodassa Laatokan pohjoispuolella.

Vuonna 1941 Tiilikainen värväytyi Waffen-SS:ään. Hänestä tuli Viking-divisioonan tais-
telija Ukrainan sotatantereille. Päiväkirjoissaan ja kirjeissään hän kuvailee paitsi taisteluja 
myös suomalaisten SS-sotilaiden arkea. 

SS-komennuksen päätyttyä Tiilikainen palasi Suomeen osallistuakseen jatkosodan lop-
putaisteluihin. Tali-Ihantalan tulimyrsky koitui hänen kohtalokseen heinäkuun alussa 1944. 

Kirja perustuu Tiilikaisen päiväkirjamerkintöihin ja kirjeisiin, joita täydentää sota-arkis-
ton materiaali.

Mervi Kaarninen

PUNAORVOT 1918 

Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen Suomessa oli lähes 15  000 orpoa, joista valtaosa oli pu-
naisten lapsia eli punaorpoja.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen orpoja oli lähes kaikissa Euroopan maissa, mut-
ta Suomen tilanne oli poikkeuksellinen, koska orvot lapsetkin jaettiin voittajiin ja häviäjiin, 
punaisiin ja valkoisiin, sankareihin ja kapinallisiin. 

Kirjassa kerrotaan orpojen kohtaloista. Pääosassa ovat tamperelaiset punaorvot, joita 
kaupunkiin jäi noin 500. 

Punaorpojen huolto oli merkittävä askel Suomen lastensuojelun kehitykselle. Tuolloin 
presidentin puoliso Ester Ståhlberg perusti mm. Pelastakaa lapset ry:n.

Uudistettu ja täydennetty laitos.

• ISBN/EAN 9789523125261
• Luokka 99.139
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Sidottu, kuvaliite
• n. 250 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125599

Petri Nevalainen on helsinkiläinen kirjailija, jonka tuotannossa ovat viime vuosi-

na korostuneet elämäkerrat. Hän on aiemmin työskennellyt kymmenen vuoden ajan 

BBC:ssä Lontoossa. Nevalaisen uusimpia teoksia ovat sotahistoriaan pureutuvat Mars-

kin tiedustelija – Eversti Aladar Paasosen tarina ja Kollaanjoen taistelut.

• ISBN ja EAN 9789523125032
• Luokka 92.71 
• Kansi Kalevi Nurmela, 
     Taittopalvelu Yliveto Oy
• 135 x 210 mm
• Nidottu, kuvaliite
• n. 260 s.
• Ilmestyy 9/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125605

Mervi Kaarninen on tamperelainen filosofian tohtori, joka on tutkinut nais-

historiaa sekä koulutuksen ja suomalaisen nuorison historiaa. Kirjoittanut mm. 

teokset, Tottijärven historia 1689–1998: torpparipitäjästä kaupunginosaksi, Loma 

Kotorannassa 1947–2001, ja artikkeleita mm. teoksiin Tampere 1918 ja Tamperelai-

nen yliopisto: tarinoita yliopistosta ja kaupungista 1960–2010.
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Juha Tapio

SINUN VUOROSI LOISTAA

Juha Tapion rakastettua laululyriikkaa Lasse Niskalan upein valokuvin kuvitettuna.
”Tässä kiteytyy paljon sellaista, josta olen kirjoittanut vuosien varrella. Minua puhutte-

lee ihmisen usko siihen, että hyvä voittaa. Se, että valo pilkahtaa, kun jaksaa vielä vähän. Sit-
keä sydän lyö kipinää.” Juha Tapio kertoo Sitkeä sydän -laulusta. 

Anna minun nähdä sun kasvosi, nähdä kuinka valosi loistaa
Anna minun kuulla sun äänesi, kuulla kuinka ilosi soi
Anna sateen huuhtoa surusi, anna tuulen helmoja nostaa
Tänään on tullut sun päiväsi, nyt on sinun vuorosi loistaa

Tapio Luoma

SIUNAUKSEN SIIVIN 

Espoon piispan rohkaisevia, lohduttavia ja viisaita sanoja kauniina lahjakirjana. 
Tapio Luomalla on taito tuoda kristillinen perinne lähelle tätä aikaa, tehdä Raa-

mattu eläväksi arjessa, jota elämme. 

Joskus näyttää ajateltavan, että uskonasiat ovat kuin tuotteita suuren kaupan hyl-
lyillä. Monenlaista uskonnollisuutta on tarjolla. Kaikkein mieluisimman voi va-
paasti valita. Jotkut siirtyvät nopeasti näiltä hyllyiltä pois, koska he ajattelevat, 
että he eivät kaipaa mitään uskonnollista. Mutta hyllyjen välistä poistuminen-
kin on valinta ja ratkaisu.

Mutta kuka lopulta valitsee? Herramme Jeesus muistuttaa: ”Ette te valinneet mi-
nua, vaan minä valitsin teidät.” (Joh. 15:16.)

Isotekstinen kirja sopii myös niille,  
jotka eivät jaksa lukea paljon.

• ISBN/EAN 9789523125285
• Luokka 82
• Kansi Taittopalvelu Yliveto
• 160 x 200 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 80 s.
• Ilmestyy 9/2017

Juha Tapio (s. 1974) on moninkertaisesti 

palkittu artisti, joka on tullut tunnetuksi kos-

kettavista lauluistaan. 

Lasse Niskala (1971–2015) oli moninkertaisesti sekä kotimaassa että ulko-

mailla palkittu kuvaaja mm. European Wildlife Photographer of the Year 2010 

(Saksa), Vuoden luontokuva 2012 Kasvit-sarjassa. 

• ISBN/EAN 9789523124967
• Luokka 24.1
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 220 x 220 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 60 s.
• Ilmestyy 8/2017

Tapio Luoma on Espoon hiippakunnan piispa. Hän on oppiarvoltaan teologian 

tohtori, joka on väitellyt teologian ja luonnontieteiden suhteesta. Teologisen kir-

jallisuuden lisäksi hän on julkaissut mm. hartauskirjat Iloa ja siunausta sinulle sekä 

Siunausta ja varjelusta elämääsi.©
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Sarita Kotkavalkama

VILUKISSAN VILLASUKAT
Kirjoneulesukat isoilla 
puikoilla

Toivekirja kaikille niille, jotka rakastavat villasukkia, mutta ei-
vät halua nykertää niiden parissa ikuisuuksia.

Vilukissan villasukat -kirjasta tekee ainutlaatuisen se, että 
kaikki sukkien ohjeet on kirjoitettu paksuhkoille langoille ja 
ne toteutetaan paksuilla puikoilla. Näin sukkapari valmistuu 
nopeasti. 

15 sukkaohjetta on laadittu siten, että paksustakin langas-
ta syntyy hyvin istuvia ja joustavia sukkia, joita on ilo käyttää.

Kirjasta löytyy myös varsin näppärä sukkien kokotauluk-
ko, jonka avulla mallit voi toteuttaa haluttuun kokoon. Osa 
kirjan sukkamalleista sopii niin naisille kuin miehillekin.

Näyttävien sukkamallien kuviot ovat selkeitä, eikä työhön 
tule pitkiä langanjuoksuja, jolloin neuloja kuin neuloja saa su-
kistaan melkeinpä automaattisesti kaunista ja tasaista jälkeä.

Kirjassa on helppoja ja taitoa vaativia ohjeita, joten se sopii 
sekä aloittelijoille että kokeneille konkareille.

• ISBN/EAN 9789523124882
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 144 s.
• Ilmestyy 8/2017Sarita Kotkavalkama on helsinkiläinen neulekirjailija ja freelan-

cer-toimittaja. Vilukissan villasukat on Kotkavalkaman toinen neulekir-

ja. Ensimmäinen kirja Neuleita tumpeloille ilmestyi syksyllä 2016. Neule-

kirjojen ja toimittajanhommien lisäksi Sarita tekee yhteistyötä D-oom 

Productsin kanssa, jossa on myynnissä hänen suunnittelemiaan ja val-

mistamiaan roolipelituotteita. Lisäksi hän tekee neule- ja ompelutöitä ti-

lauksesta.
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Maija Paavilainen

PEUKALON PAIKKA
Suomalainen lapaskirja

Tämän kirjan selkeillä ohjeilla syntyvät aloittelijaltakin perin-
teiset lapaset ja sormikkaat kuin myös tänä päivänä varsinkin 
nuorison keskuudessa suositut kämmekkäät ja kynsikkäät.

Kirjan alun tekniikkaosiossa opastetaan yksityiskohtaisesti 
käsineiden rakenne, muun muassa millaisia erilaisia peukalo-
kiiloja ja kärkikavennuksia voi neuloa.

Kirjassa on peräti 30 erilaista neulottua käsinettä naisille, 
miehille ja lapsille. Kirjasta löytyvät ohjeet niin autoilijan sor-
mikkaisiin kuin myös superlämpimiin hiihtolapasiin.

Monissa käsineissä on käytetty vanhoja perinteisiä kuvio-
malleja tai niiden osia. Näin osa ainutlaatuista käsityöperin-
nettämme siirtyy näiden käsineiden kautta luontevasti seuraa-
ville sukupolville.

Käsinemallit ovat saaneet nimensä ja värinsä kotimaam-
me kauniista luonnosta, sen vihreistä metsistä, sinisistä järvistä 
ja kesällä kauniisti kukkivista kedoista. Koivulapasissa hiiren-
korvat ovat juuri puhkeamassa koivun oksiin ja ketokämmek-
käissä kukkivat kedon kauniit kukat. Pihlajalapasissa hehkuvat 
syyspihlajan upeat värit.

• ISBN/EAN 9789523125056
• Luokka 65
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 180 s.
• Ilmestyy 10/2017Maija Paavilainen on Helsingin yliopistosta valmistunut käsityön-

opettaja. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt useita käsityökirjoja (11 kpl), 

muun muassa Luo uutta vanhasta, Virkkaa ruutuja ja parhaiten myynyt 

Koristele koti kauniiksi luonnonmateriaaleilla. Innoituksen uuteen kirjaan 

hän sai kahdesta rakkaasta harrastuksestaan, luonnosta ja neulomisesta.
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Geert Schuiling

NÄYTTÄVÄT NAHKATYÖT
50 helppoa käsin ommeltavaa mallia

Verraton opas helppoihin nahkatöihin, jotka voi toteuttaa käsin ompelemalla. 
Kirja sisältää 50 ajatonta ja käytännöllistä ohjetta, joissa on yksityiskohtaiset selostukset 

runsaine vaihekuvineen. 
Kirjasta löytyy ohjeita niin pieniin töihin, kuten korva koruihin ja yksinkertaisiin ran-

nekkeisiin, kuin suurempiinkin projekteihin. Aloittelija voi lähteä liikkeelle helposta avai-
menperästä ja edetä vöihin, lompakoihin ja laukkuihin; kokenut tekijä puolestaan inspiroi-
tuu nykyaikaisista ja persoonallisista malleista. 

• ISBN/EAN 9789523124875
• Luokka 65
• Suomennos Eva Katajavuori
• Kansi Liezl Maree & 
     Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 260 mm
• Nidottu, nelivärinen, 
     läpikuvitettu
• 160 s.
• Ilmestyy 6/2017

Geert Schuiling on etelä-afrikkalainen artesaani, jonka perustama nahkayritys käsittää 

neljä myymälää ja tehtaan, jotka työllistävät yli 60 ihmistä. Schuiling tekee yhteistyötä niin yh-

distysten, suunnittelijoiden kuin asiakkaiden kanssa, olipa kyseessä design, kaavoitus tai tuot-

teiden valmistus. Hän on myös kirjoittanut alan oppaita ja pitää nahkatyökursseja.

Dora Ohrenstein

VIRKATEN YLHÄÄLTÄ ALAS
Täydellisesti istuvat puserot ja jakut

Käsityöopas, joka muuttaa käsityksen virkatuista puseroista raskaina ja huonosti istuvina.
Kirjan vaatteet virkataan ylhäältä alas yhtenä kappaleena.
Ylhäältä alas tekemällä työtä voi sovittaa sen edetessä ja muokata sen kokoa tarpeen mu-

kaan. 
Kirja sisältää yksityiskohtaiset ohjeet sekä ylhäältä alas virkkaamisen tekniikkaan, että 

langan valintaan ja virkkausmalleihin. 
Tässä ainutlaatuisessa kokoelmassa virkkaussuunnittelija Dora Ohrenstein esittelee pu-

sero- ja jakkumalleja, jotka istuvat täydellisesti kaiken kokoisille ja muotoisille vartaloille.
Malleista löytyy niin nykyaikaisia kuin ajattomiakin jakkuja ja puseroita jokaiseen tilai-

suuteen.

• ISBN/EAN 9789523125049
• Luokka 65
• Suomennos: Tuulia Salmela
• Kansi: Carolyn Eckert
• 210 x 255 mm
• Nidottu, nelivärinen
• 176 s.
• Ilmestyy 8/2017

Dora Ohrenstein on tunnettu virkkausohjeiden suunnittelija, kirjailija ja opettaja. Hänen 

viimeisintä teostaan, The Crocheter’s Skill-Building Workshop, on ylistetty virkkausyhteisössä 

alan perusteoksena. Ohrensteinin tyylikkäitä ja nerokkaita malleja julkaistaan jatkuvasti sekä 

digitaalisissa että painetuissa lehdissä. Hänen nettisivunsa on crochetinsider.com.

Kirjassa on esitelty:
• materiaalien ja työkalujen valinta
• perustekniikat, kuten värjääminen, leik-

kaaminen, rei’ittäminen ja ohentaminen 
• töissä käytettävät ompeleet

• vetoketjun kiinnittäminen
• taskut ja hihnat 
• yli 50 kaavaa muunnelmineen
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Tiia Koskimies

JUURI NÄIN! 
Uusi suomalainen 
juureskeittokirja

Tiia Koskimies tarjoilee runsaasti uusia makuja ja valmistusta-
poja herkullisiin ja terveellisiin juuresruokiin.

Erilaiset leikkaus- ja kypsennystavat sekä rohkea mausta-
minen tuovat uutta ilmettä ja kiinnostavuutta tuttuihin perus-
makuihin. Miltä kuulostaisi lantusta valmistettu Thai-keitto, 
bataattiransikset, porkkanadippi, punajuuririsotto, manteli-
set selleripihvit, naurishillo tai vaikkapa raitajuurisipsit? Tren-
dikkäät juurespyreet maistuvat niin liha- kuin kalaruokienkin 
kanssa. 

Suomalaisen keittiön perusta ovat aina olleet juurek-
set. Hyvin säilytettynä niitä riittää lähes uuteen satoon saak-
ka. Paksun kuoren alla vitaaliaineet säilyvät myöhäiseen ke-
vääseen. Juurekset ovat myös edullista ruokaa ja kesällä niiden 
naattejakin voi hyödyntää ruoanvalmistuksessa. 

Myös uusia risteytettyjä lajikkeita ilmestyy kauppoihin jat-
kuvasti. Erivärisistä juureksista saa myös hienoja väripaletteja: 
oranssi porkkana, valkoinen palsternakka, punainen punajuu-
ri, kaunis raita- ja keltajuuri ja oranssi bataatti, joka on valloit-
tanut suomalaiset sydämet. 

• ISBN/EAN 9789523124929
• Luokka 68.2
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 220 mm
• Sidottu, nelivärinen
• 140 s.
• Ilmestyy 8/2017

Tiia Koskimies on helsinkiläinen vapaa toimittaja, joka on toiminut mm. tv-käsikirjoitta-

jana ja ohjaajana MTV3:n ruokaohjelmasarjassa Bon Appétit. Nykyään hän toimittaa, tuottaa, 

kuvaa ja kirjoittaa keittokirjoja sekä kirjoittaa Umami.fi-ruokablogia. Häneltä on aiemmin il-

mestynyt useita suositun Bon appétit -sarjan kirjoja sekä mm. kirjat Suomalainen smoothie-

kirja, Suomalainen puurokirja, Parhaat piirakat sekä Syksystä jouluun – Joka kodin opas juhla-

kauden valmisteluihin.
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Annukka Kiuru – Sirkku Linnea 

TONTTU TOLJANTERI JA OUTO 
JOULUVIERAS

Hauska ja jännittävä jatkokertomus, jossa on oma tarina jo-
kaiselle joulukuun päivälle aattoon asti. 

Televisiosta tuttu Tonttu Toljanteri löytää nyt toistami-
seen tiensä kirjan sivuille. Viime vuonna ilmestyi myyntime-
nestykseksi muodostunut Tonttu Toljanteri ja joulu pukin salai-
nen tehtävä.

Joulunodotus saa merkillisen käänteen, kun äkäampiaisen 
pisto aiheuttaa Toljanterille tuhmaiän. Sen näkyvimpiä oirei-
ta ovat ei-tauti sekä kiihkeä halu toimia päinvastoin kuin mää-
rätään. 

Sellaisesta seuraa hämminkiä, sillä Joulupukin apulaisena 
Toljanteri tietää varsin hyvin, että joululahjat ansaitaan kau-
niilla käytöksellä.

Pahimmassa kiipelissä Toljanteri pestaa itselleen apulaisen 
kulkurista, joka ei koskaan suutu tai kieltäydy mistään. Mut-
ta kuka tuo salaperäinen tonttu on ja miksi hän on saapunut 
Korvatunturille? 

4−10-vuotiaille.

• ISBN/EAN 9789523125131
• Luokka L84.2 
• Kansi Sirkku Linnea ja 
     Taittopalvelu Yliveto Oy
• 172 x 230 mm 
• Sidottu, nelivärinen piirroskuvitus
• 160 s.
• Ilmestyy 10/2016
• Sähkökirja ISBN 9789523125643

Annukka Kiuru on jyväskyläläinen dramaturgi, joka on kirjoittanut lapsille teatteriin ja 

televi sioon liki kahdenkymmen vuoden ajan. Hän on Tonttu Toljanterin alkuperäinen luoja ja 

tv-sarjan käsikirjoittaja. 

Jyväskyläläinen kuvittaja Sirkku Linnea on valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Lahden 

muotoiluinstituutista. Hän on tehnyt kuvituksia mm. lastenkirjoihin, biologian oppimateriaalei-

hin, Pikku Kakkosen lastenohjelmiin ja Paletin postikortteihin. Hän on myös kirjoittanut ja ku-

vittanut kolme omaa teosta aiheesta suomalainen horoskooppi.
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Sanna Pelliccioni

ONNI-POIKA SAA ELÄINYSTÄVÄN

Rakastetun kirjasarjan uusin osa kertoo lasten ja lemmikkieläinten ainutlaatuisesta 
suhteesta ja siitä, mitä lapset eläinystäviltään oppivat.

Onni ja Olavi saavat kauan odotetun lemmikin: hamsterin. Suloinen karvakasa 
on aluksi arka. Koko perhe opettelee yhdessä eläimen kesytystä ja hoitoa. 

Kun malttamaton Olavi herättää hamsterin uniltaan, se säikähtää ja napsauttaa 
kipeän haavan Olavin sormeen.

Eräänä aamuna hamsteri kuitenkin tulee Olavin kädelle rauhallisena.”Katso 
Onni , se hymyilee!” Olavi kuiskaa. ”Niin hymyileekin. Se ymmärtää meitä”, Onni  
sanoo. 

2–6-vuotiaille.

Aiemmin sarjassa ovat ilmestyneet: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahta-
va matka, Onni-pojan kierrätyskirja, Onni-pojasta tulee isoveli, Onni-poika menee päi-
väkotiin, Onni-poika ja hirveä hirviö, Onni-poika saa uuden ystävän, Onni-poika tah-
too kaiken, Onni-poika menee mummolaan Onni-poika tykkää pelata sekä Onni-poika 
menee eskariin. 

Sanna Pelliccioni

ONNI-POIKA, JÄNNITTÄVIÄ AIKOJA 

Suositun Onni-poika -sarjan osat 4–6 koottuna yhdeksi kirjaksi.
Kirja Jännittäviä aikoja Onni-poika sisältää tarinat: Onni-poika menee päiväkotiin, 

Onni-pojasta tulee isoveli sekä Onni-poika ja hirveä hirviö.
Aiemmin Onni-kirjoista on ilmestynyt yhteisnide Onni-pojan seikkailut, joka si-

sältää tarinat: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahtava matka sekä Onni-po-
jan kierrätyskirja. 

2–6-vuotiaille.

• ISBN/EAN 9789523124974
• Luokka L85.2 
• Kansi Sanna Pelliccioni
• 215 x 160 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 40 s.
• Ilmestyy 8/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125612

Sanna Pelliccioni (s. 1976) on monipuolinen kuvittaja 

ja graafinen suunnittelija. Hän tekee kangaskuoseja ja kuvit-

taa keittiötuotteita ja luontopolkuja. Pelliccionilla on oma las-

tenkuvakirjasarja, ja hän tekee yhteistyötä useiden eri kirjaili-

joiden kanssa.

• ISBN/EAN 9789523125162
• Luokka L85.2 
• Kansi Sanna Pelliccioni
• 215 x 160 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 90 s.
• Ilmestyy 4/2017
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Laila Nevakivi – Anne Raunio

OLLI ORAVAN SYYSPUUHAT 

Hurmaavasti kuvitettu lastenkirja oravaperheen valmistautumisesta talveen.
Sadun muotoon puettu tarina kertoo luonnosta ja vuodenkierrosta eläinten silmin.
Olli ja Oili Orava asuvat metsässä suuressa kuusessa Juuritiellä. Kesä on loppu, 

syksyisin oraville tulee hoppu. Talveksi pitäisi laittaa ruokavarastoja, mutta huono-
muistinen Olli ei tahdo muistaa, mitä kaikkea piti kerätä. Monenlaisten sattumusten 
kautta Olli pääsee opettamaan oravanpojille, Aatulle, Eetulle ja Heikille talvi varaston 
laittoa ja talvi voi tulla!

2–7-vuotiaille

Mike de Seve – Michael Mennies

KILLI JA KIKI
Mustikkapiirassaari 

Television Pikku Kakkosesta tutut kissasisarukset seikkailevat nyt myös lastenkirjoissa.
Killi ja Kiki on alun perin supersuosittu animaatiosarja, jonka tekijöihin kuuluu 

mm. Emmy-palkinnon saajia Sesame Street -lastenohjelmasta.
Killi on viisivuotias poikakissa ja Kiki kolmevuotias tyttökissa. Kun kisut hyp-

päävät taika-arkkuun, alkaa huikea seikkailu. Aina asiat eivät kuitenkaan suju suun-
nitelmien mukaan. Onneksi aikuiset tulevat apuun ja ohjaavat leikin jälleen oikeal-
le polulle. 

Killi ja Kiki -sarja opettaa lapsia ajattelemaan asioita ennen toimeen ryhtymistä. 
Aina kannattaa myös yrittää uudelleen, jos epäonnistuu. 

2–6-vuotiaille

• ISBN/EAN 9789523125155
• Luokka L84.2 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 210 x 210 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• n. 50 s.
• Ilmestyy 10/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125629

Palkittu kuvittaja Laila Nevakivi tunnetaan luonto- ja 

satukuvistaan. Hän on kuvittanut mm. kirjat Satu puusta. 

joka halusi muuttaa maalle, Miksi leppäkertulla on pilkut?, 

Lapsen oma luontokirja, Lapsen oma Vesikirja, Lapsen oma 

talvikirja, Lapsen oma petokirja, Lapsen oma lintukirja sekä 

Lapsen oma luontoretki.

Anne Raunio on helsinkiläinen lastenhoitaja. Hän opiske-

lee luovaa kirjoittamista.

• ISBN/EAN 9789523124851
• Luokka L85.2
• Kansi Toonbox
• 212 x 212 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 32 s.
• Ilmestyy 6/2017
• Sähkökirja ISBN 9789523125636

Mike de Seve on amerikkalainen animaatioelokuvien käsikirjoittaja ja ohjaaja, joka 

tunnetaan mm. menestyselokuvasta Yli aidan . 

Michael Mennies on amerikkalainen käsikirjoit taja, ääniteknikko ja tuottaja.



36 L a s t e n  j a  n u o r t e n  k i r j a t

P o k k a r i t

Antti Nieminen 

TIE TALI-IHANTALAAN 
ISBN/EAN 9789524922814

Luokka T99.139
Ilmestyy 6/2017 

Eero Ojanen

SUURI SUOMALAINEN 
KUMMITUSKIRJA

ISBN/EAN 9789523124936
Luokka T84.2

Ilmestyy 6/2017

Ismo Loivamaa (toim.) , Rudolf Koivu (kuvat)

ILOINEN KOULUTIE
Suomen lasten koulurunot

Kirjaan on koottu iloisia, hauskoja ja rohkaisevia runoja pienten koululaisten ja koulun-
sa aloittavien arjesta. 

Runoissa kerrotaan koulumatkasta, koulupäivästä ja lapsuuden riemuista. ”Reput 
täyteen oppia ja ilopipareita”, runossa toivotetaan.

Tutut ja rakastetut runoilijat kirjoittavat mm. hassuista opettajista, koulua käyvistä 
kissoista, yhteisistä leikeistä – ja tietysti kesälomasta! Iloiselle koulutielle kutsuvat esim. 
Immi Hellén, Marjatta Kurenniemi, Kaarina Helakisa, Tittamari Marttinen, Jukka Itko-
nen, Pia Perkiö ja Kaija Pakkanen. 

Kirjan kuvituksena on käytetty Rudolf Koivun kauniita piirroksia sekä aapiskuvituksia.
4–7-vuotiaille.

• ISBN/EAN 9789523123212
• Luokka L84.2 
• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
• 190 x 190 mm 
• Sidottu, nelivärinen
• 64 s.
• Ilmestyy 7/2017

Ismo Loivamaa on toimittaja ja tietokirjailija, joka on julkaissut lukuisia lasten- ja nuortenkir-

jallisuutta käsitteleviä teoksia ja antologioita sekä elämäkertoja ja kirjoja mm. iskelmämusiikista. 

Lastenruno-sarjassa häneltä on aiemmin ilmestynyt: Kas kuusen latvassa – Suomen lasten runoli-

pas, Jos sul lysti on – Suomen lasten leikkirunot, Unen sinistä maata päin – Suomen lasten tuutu-

laulut ja iltarunot, Soita, soita sinikello – Suomen lasten kesärunot, Sitten leikitellään kuusen alla 

– Suomen lasten joulurunot sekä Maan korvessa kulkevi lapsosen tie – Suomen lasten enkelirunot.
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Steven Gerrard 

LIVERPOOL IKONI – 
OMAELÄMÄKERTA

ISBN/EAN 9789523125339 
Luokka T99.1

Ilmestyy 8/2017 

Pierre Lemaitre 

IRÈNE
ISBN/EAN 9789523125353 

Luokka T84.2
Ilmestyy 10/2017 

Peter James

KUOLEMAAN ASTI 
SINUN

ISBN/EAN 9789523125360
Luokka T84.2

Ilmestyy 10/2017

Markku Hattula

KAUKOPARTIO 
VIRITTÄÄ ANSAN

ISBN/EAN 9789523125322
Luokka T84.2

Ilmestyy 7/2017

Thomas Rydahl

ERAKKO 
ISBN/EAN 9789523124943

Luokka T84.2 
Ilmestyy 7/2017

Chas Newkey-Burden

ADELE – 
HENKILÖKUVA

ISBN/EAN 9789523125346
Luokka T78.993
Ilmestyy 9/2017
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97895231236189789523123458 9789523124196 9789523124172 9789523124431

97895231237249789523123731 97895231241349789523124325 9789523124424

9789523122956

9789523123526

9789523122543 9789523124585 9789523124301

97895231234729789523124462

9789523123335 9789523124233 9789523124165 97895231242269789523123670

9789523121102

9789524928526 9789523123410 9789523124547 9789523124400 9789523124264 9789523124349

9789523121973 9789523122550

9789523123656

9789523123380 9789523123403

97895231229639789523123717

9789523124202

97895231224999789523124387

9789523122598

97895231229709789523123632 9789523124394 9789523124554 9789523123687 9789523122048

9789523123489

9789523123427
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9789523120495 9789523124288

9789523124158

9789523123700 9789523124318

9789523122536 9789523124448

97895231236639789523123441

9789523123595

9789523123649

9789523122468

9789523123748

9789523123588

9789523122567

9789523124219

9789523123519

9789523123434

9789523122574

9789523122611 9789523122994

97895231235579789523124295 9789523124103 9789523124578

97895231228649789523124257 9789523122628

9789523123205

9789523122529 9789523124363

9789523123342

9789523123496 9789523124561

9789523123502

9789523123465 9789523124189

9789523123625 9789523124141 9789523124455 9789523124127

9789523123540 9789523124370 9789523124592 9789523122840



Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

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

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

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

Minerva Kustannus toMittaa tilaus-
Kirjoja yritysten ja yhteisöjen

erilaisiin tarpeisiin MM.:

 • juhlakirjat
 • vuosikirjat
 • historiikit
 • lahjakirjat
 • yritysasiakaskirjat
 • projektikirjat

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

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