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Lukeminen ei ole historian välivaihe
Suomalaiset ovat olleet tunnetusti lukijakansaa, mutta ajat ovat muuttumassa.
Haluamme edelleen lukea, mutta lukemisen tapa on saanut uusia muotoja. Pitkiin teksteihin ei jakseta keskittyä, uutisia tarjoillaan lyhyinä helposti pureskeltavina annoksina, kirjahyllyt ovat kadonneet kotien sisustuksesta.
Monet kantavat huolta nuorten lukemisesta, mutta sama pätee myös aikuisväkeen. Aikuiset ovat yhtä lailla nenä kiinni älypuhelimessa, toinen toistaan kiinnostavammat tv-sarjat ja maksulliset kanavat vievät huomiota lukemiselta. Kenelle tulee enää päivän sanomalehti kotiin kannettuna? Onpa jopa esitetty näkemys,
että kirjat ja lukeminen ovat lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa.
On kuitenkin vaikea kuvitella maailmaa, jossa ei luettaisi kirjoja. Siihen meillä ei ole edes varaa, sillä lukutaito on muun muassa demokratian edellytys. Yhteiskuntamme on myös rakentunut niin, että se edellyttää monenlaista lukutaitoa. Lapset, jotka tottuvat lukemaan pienestä saakka, menestyvät työelämässä ja
elämässä ylipäätään. Ja mitä olisi suomalaisuus ilman omaa kieltä ja kirjallisuutta.
Gutenberg perusti kirjapainonsa miltei 600 vuotta sitten, ja siitä lähtien tekstejä on voitu monistaa laajojen joukkojen luettavaksi. Onko lukeminen siis historian välivaihe, joka on nyt hiipumassa? Ei sinnepäinkään, vaikka mitä ilmeisimmin lukemisen muodot ovat muuttumassa.
Sen vuoksi me ahkeroimme myös täällä Minervassa – että lukeminen voisi jatkua. Seuraavilla sivuilla esittelemme jälleen laajan valikoiman erilaisia kirjoja kaikenikäisille ja kaikennäköisille lukijoille.
Ja jotta totuus ei unohtuisi, kirjojen lukeminen on yhä yksi suomalaisten yleisimmistä harrastuksista. Suomi on myös edelleen oppimisen huippumaita, ja sellaisena se voi myös pysyä – lukemisen ansiosta.
Antoisia lukuhetkiä toivottaen
Pekka Saarainen
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Ville Kaarnakari

VARJO

Mats Hemmingiä ei tunne kukaan. Se johtuu siitä, ettei
häntä oikeastaan ole olemassakaan. Mats Hemming on
Puolustusvoimien tiedustelun V-jaoksen tuote. Sitäkään ei
tunne kukaan.
2000-luvun monisäikeisessä tilanteessa armeijan tiedustelu havahtuu siihen, että pienessä maassa, jossa kaikki tuntevat toisensa, ei voi olla peitetehtävissä kovinkaan kauaa
paljastumatta.
Tiedustelupäällikön, eversti M.S:n ja puolustusvoimien
komentajan päätöksellä synnytetään salaiseen asiamiestoimintaan tarkoitettu V-jaos. Se on osa tiedusteluosastoa ilman virallista olemassaoloa. Päällikön ja komentajan lisäksi asian tuntevat vain muutamat henkilöt.
Kirjan tapahtumat yllättävät. Se, mikä aluksi näytti poliisin tehtävältä, muuttuukin vakavaksi sotilaalliseksi ongelmaksi.

ISBN 9789523125933
Luokka 84.2
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
350 s.
Ilmestyy 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523126466
Ville Kaarnakari on toiminut strategiasuunnittelijana viestinnän maailmassa. Sotilasarvoltaan hän on reservin majuri.
Kirjailija on palvellut myös rauhanturvaajana Lähi-Idässä. Hän
on tullut tunnetuksi ennen kaikkea sotatrillereistään, joissa
kuvitteelliset tapahtumat on taitavasti sijoitettu todellisten
historiallisten tapahtumien kehyksiin.
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Mikko Haaja

TULIMYRSKY TALI-IHANTALASSA
Todenmukaisuudessaan vaikuttava uusi romaani kiitetyltä nuoren polven sotakirjailijalta
Pitkäveteinen asemasota katkeaa äkisti neuvostojoukkojen
aloittaessa suurhyökkäyksen Karjalankannaksella.
Linjojen takana linnoitustöissä hikoileva JR48 hälytetään valmiuteen ja komennetaan linjaan.
Ylikersantti Paakinaho johtaa jääkärijoukkueensa Kuuterselän rankkojen taisteluiden kautta Taliin ja Ihantalaan,
jossa vihollisen eteneminen onnistutaan vaivoin pysäyttämään.
Aseveljien harventuessa ympäriltä armottomissa taisteluissa vaunuteräksen lisäksi murtuvat myös mielet. Tappioiden kasvaessa suurtaistelun helvetissä jää yhä heikompi joukko patoamaan vihollisjoukkojen tulvaa.

ISBN 9789523129696
Luokka 84.2
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
300 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750081
Mikko Haaja (s. 1990) on Kajaanissa asuva ammattisotilas, joka edustaa uutta sotakirjailijasukupolvea. Häneltä on aiemmin ilmestynyt romaani Läpi
tulihelvetin.

KAUNOKIRJALLISUUS 5

S. N. Pires

YÖKULKIJA
Pedon sydän -trilogian toinen osa jatkaa nuoren omapäisen Tommon ja Lokka-noidan tyttären kiehtovaa
tarinaa.
Tarina vie tuhansien vuosien taakse, muinaiseen noitien ja
haltioiden maahan, jossa auringonkansa ja heidän metsästys- ja laidunmailleen työntyvät vieraskansat kamppailevat
elintilasta ja vallasta.
Tommo on karkotettu Tollen suvusta ja hän vaeltelee
yksin metsissä. Katkerana hän antaa susihaltialleen vallan
ja muuttuu vihatuksi sudeksi, yökulkijaksi.
Tommon poissa ollessa lovinoita Lokan tyttärentytär ja
mahtavat tuhovoimat omaava noitarumpu ovat joutuneet
viholliskansan, merentakaisten käsiin. Kuolinvuoteellaan
Lokka sysää Tommon niskoille vastuun rummun ja lapsenlapsensa pelastamisesta.
Tommo lähtee suorittamaan vaarallista tehtävää tietäen,
että hänen onnistumisestaan riippuu koko kansan kohtalo.
Ja jos hän saa rummun ja pelastaa tollelaiset, hänet hyväksytään takaisin omiensa pariin.
Pedon sydän -trilogia on ikiaikainen jännittävä tarina hyväksytyksi tulon kaipuusta ja kostosta. Väkevä kerronta ja
rikas kieli tekevät S. N. Pireksen teoksista vaikuttavan lukunautinnon.

S. N. Pireksen esikoisromaani Karhunkiertäjä on saamelaisiin myytteihin
perustuvaa fantasiaa. Se on piristävää vaihtoehtoa eurooppalaiselle pseudokeski
ajalle – – loppupuolen järisyttävät tapahtumat jäävät mieleen pitkäksi aikaa. Pires
on lupaava kirjoittaja, joka on löytänyt oman tyylin. Tästä on hyvä jatkaa.
– Tähtivaeltaja

S. N. Pires (s. 1974) syntyi Eskilstunassa Ruotsissa ja asuu
nykyään perheineen Jyväskylässä. Hän on opiskellut kognitiotieteitä ja psykologiaa ja on koulutukseltaan sosionomi. Kirjoittaminen on ollut aina Pireksen intohimo, samoin historia,
mytologia ja kuvataiteet. Pedon sydän -trilogian ensimmäinen
osa Karhunkiertäjä ilmestyi vuonna 2018
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ISBN 9789523129665
Luokka 84.2
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
360 s.
Ilmestyy 1/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750098

Piritta Porthan

MEITÄ OLI KAKSI
Kukaan muu kuin Hertta ei voi minua korjata.
Kipu nousee, laajenee kehossani, repii mennessään
riekaleiksi kaiken.
Sieluni jäi neljänteen Ruisrockiimme.
Hetkeen, jossa näin Hertan viimeisen kerran.
Meitä oli kaksi on romaani kaksossisaren menetyksestä ja
siihen liittyneestä mysteeristä, joka murtaa mielen.
Iiriksen kaksossisko Hertta katoaa ylioppilaskirjoitusten jälkeisenä kesänä Ruisrockissa, kuin maan nielemänä.
Surun musertama Iiris yrittää jatkaa elämäänsä, valmistuu
ammattiin, perustaa perheen ja saa tyttären, mutta ilman
siskoa – vielä kymmenen vuoden jälkeenkin – hän tuntee
elävänsä puolikkaana.
Syyllisyys, suru ja nähdyksi tulemisen jano kaihertavat
Iiriksen sisintä. Hän kehittää monimutkaisen tavan selvitä elämästä. Hinta, jonka hän joutuu siitä maksamaan, on
kaksoiselämä; hänen räväkkä sivupersoonansa ei piiloudu
elämältä.
Eräänä päivänä Iiris uskoo nähneensä Hertan ihmisvilinässä. Missä Hertta on ollut kaikki nämä vuodet, ja mitä
hänelle tapahtui kohtalokkaana festarikesänä? Käynnistyy
tapahtumien ketju ja menneisyyden mysteerit avautuvat
yksi toisensa jälkeen.

”Porthan näyttää, että tärkeistä asioista voi kirjoittaa
rehellisestikin.” – Tuomo Karhu, Turun Sanomat kirja-arvio
”Porthanin kieli on notkeaa ja erittäin ilmaisukykyistä, hän sirottelee mukaan myös kerrontaa
keventävää vinoa huumoria. Kieli kannattelee tarinaa ja elää sen mukana. Kun enkeli myöhästyy
Metrosta on hyvä ja kiinnostava teos!” – vuodatus.net -kirjallisuusblogi

Piritta Porthan on kirjailija ja toimittaja. Hän on aiemmin
julkaissut draamarunoelman Kun enkeli myöhästyy Metrosta,
lastenkirjan ja -levyn Varoitus postinkantajalle (olen matkoilla
vähän aikaa) sekä Joogaa Suomessa – Esittelyssä eri lajit. Kirjailijantyönsä lisäksi Porthan työskentelee toimittajana ja viestinnän asiantuntijana.

ISBN 9789523129702
Luokka 84.2
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750104
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Anna Ekberg		

KADOTETTU NAINEN
Anna Ekbergin uusi kirja käsittelee vakavia
aiheita. Tarina on hyvin rakennettu, hyvin kerrottu ja
sydämeenkäyvä. – Jyllands-Posten


 Luultavasti vuoden paras tanskalainen

dekkari. – Københavneravisen
Jos aiot lukea vain yhden romaanin tänä
kesänä, olkoon se tämä. Kadotettu nainen on realistinen ja ajatuksia herättävä mestariteos.
– Crossingjourneys.dk


Yksi kohtalokas hetki muuttaa koko elämän. Ugandassa
asuva Rebekka on matkalla synnytyssairaalaan, kun tapahtuu auto-onnettomuus. Kuin ihmeen kautta Rebekka selviää hengissä, mutta menettää äitinsä ja syntymättömän
lapsensa.
Seitsemäntoista vuotta myöhemmin kohtalo jakaa uuden iskun. Rebekalla todetaan aggressiivinen syöpä, josta
selvitäkseen hän tarvitsee luuydinsiirron lähisukulaiselta.
Rebekan ainoa lähisukulainen, tyttärestään vieraantunut isä, todetaan sopimattomaksi luuydinluovuttajaksi. Rebekan toivo näyttää olevan mennyttä.
Isä kuitenkin paljastaa kauan piilottelemansa salaisuuden. Rebekan lapsi ei menehtynytkään auto-onnettomuudessa, vaan pieni tytär annettiin adoptoitavaksi.
Rebekka haluaa nähdä tyttärensä ennen kuolemaansa ja
lähtee toivottomalta tuntuvalle etsintämatkalle Afrikkaan.
Samaan aikaan Kööpenhaminassa poliisi tutkii julmaa
afrikkalaisperäisen naisen murhaa, joka osoittautuu osaksi
kansainvälistä salaliittoa. Ja jolla on yhteys Rebekan menneisyyteen.

• Arvostelu- ja myyntimenestys, myynyt Tanskassa n. 30 000 kpl, S uomessa
yli 10 000 kpl.
• Jo 15 maahan myydyt Anna Ekbergin romaanit edustavat erityisesti naisten suosiman Love Crimes -genren ehdotonta huippua.

Anna Ekberg on pseudonyymi, jonka takana on kaksi tanskalaista bestseller-dekkaristia Anders Rønnow Klarlund ja Jacob Weinreich. Ekbergiltä on aikaisemmin julkaistu dekkarit
Salattu nainen ja Uskottu nainen.
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ISBN 9789523129689
Luokka 84.2
Suomennos: Katarina Luoma
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 450 s.
Ilmestyy 1/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750111

Peter James

TOTUUDEN KIROUS
Johnin ja Susanin elämässä asiat eivät voisi olla paremmin.
Rakkaus kukoistaa, Johnin yritys menestyy ja pariskunta
on juuri muuttanut unelmiensa taloon.
Kaikki on täydellistä, kunnes odottamaton taloudellinen takaisku ajaa heidät vararikon partaalle. Heillä on 30
päivää aikaa löytää jostain 1,5 miljoonaa puntaa, tai niin
yritys kuin uusi kotikin ovat mennyttä.
Aivan yllättäen apuaan tarjoaa salaperäinen sveitsiläinen
pankkiiri Emil Sarotzini.
Rahat ovat Susanin ja Johnin ulottuvilla, mutta niiden
hinta ravisuttaa heidän avioliittonsa perustuksia. Sarotzini
haluaa Susanin ryhtyvän sijaissynnyttäjäksi omalle lapselleen.
Peläten menettävänsä kaiken, minkä eteen ovat työskennelleet, John ja Susan suostuvat sopimukseen. Tietämättöminä sen kauhistuttavista seurauksista.
Kuka Sarotzini todellisuudessa on ja mistä ovat peräisin
hänen yli-inhimilliset voimansa?
Susanin raskaus on vaikea ja tuskallinen, mutta vielä pahempaa on tulossa. Kauhunsa keskelläkin hän on kuitenkin
päättänyt suojella syntymätöntä lastaan viimeiseen saakka.

”Peter Jamesia on verrattu Stephen Kingiin, mutta
monessa suhteessa hän on parempi”
– Daily Telegraph
”Rikoskirjallisuuden alalla Peter James on yksi parhaista.” – Karin Slaughter

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi Ison-Britannian suosituimmista dekkaristeista, jonka kirjoja on myyty jo yli
30 miljoonaa kappaletta. Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian bestseller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo
37 kielelle.
Peter James on kansainvälisen Crime Writers’ Associationin puheenjohtaja ja amerikkalaisen International Thriller Writersien varapuheenjohtaja. Hänelle on myönnetty lukuisia palkintoja, mm.
Best Crime Writer of the year, Prix Polar International, Prix Cœur
Noir, Sounds of Crime Award for best novel, Sainsbury Popular Fiction book of the Year sekä People’s Bestseller Dagger for Crime
Novel of the Year.

ISBN 9789523129719
Luokka 84.2
Suomennos: Marja Helanen
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 520 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750128
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Tim Weaver

KADONNEET JÄLJET
”Weaver vain paranee kirja kirjalta. Kerronta on jännitteistä, monitahoista, paikoin kauhistuttavaa, hohdokasta ja huolellista.” – Guardian
17-vuotias Megan Carver on hyvän perheen kiltti tyttö,
koulunsa mallioppilas, joka ei koskaan hankkiudu ikävyyksiin. Nyt hän on kuitenkin ollut jo kuusi kuukautta kateissa.
Kadonneita henkilöitä jäljittävälle David Rakerille kadottamisen suru on tuttu. Hän tuntee myös kadonneiden
varjomaailman. Meganin vanhempien pyynnöstä hän ottaa
jutun tutkittavakseen.
Mitä syvemmälle Meganin tapaukseen Raker kaivautuu,
sitä selvemmäksi käy, että kaikki on valhetta. Tapauksesta
jotain tietävistä henkilöistä jotkut ovat kuolleet, toiset liian
peloissaan puhuakseen.
Rakerin tutkimukset johdattavat hänet kaupungin laitamilla sijaitsevaan metsikköön. Paikkaan, jolla on karmea
historia.
Synkimmät salaisuudet on piilotettu syvälle. Meganin
katoamiseen liittyvien salaisuuksien tutkinta voi maksaa
Rakerille hänen henkensä.

• Tim Weaverin kadonneita henkilöitä etsivästä David Rakerista kertova trillerisarja on
noussut Britanniassa todelliseksi bestselleriksi. Sarjassa on tähän mennessä ilmestynyt
yhdeksän romaania. Kadonneet jäljet on toinen sarjassa suomeksi ilmestyvä teos
• David Raker -sarjaa on myyty noin miljoona kappaletta ja sen eri osia on käännetty 13
kielelle.
• Sarjan eri osat ovat saaneet useita palkintoja ja palkintoehdokkuuksia, ja kirjailija itse on
ollut ehdolla mm. arvostetun kansainvälisen Crime Writers’ Association Dagger -palkinnon saajaksi.

Tim Weaver on englantilainen kirjailija. Hän työskenteli aiemmin toimittajana. Kirjoitustyönsä ohella Weaver tuottaa ja juontaa suosittua
Missing-podcastia, jossa asiantuntijat keskustelevat katoamistapauksista
ja niiden tutkinnasta. Weaverin David Raker -sarjasta on aikaisemmin ilmestynyt suomeksi romaani Uhri.
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ISBN 9789523129726
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 540 s.
Ilmestyy 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750135

Jorge Zepeda Patterson			

TOUR DE FRANCEN MURHAAJA
Huikean jännittävä tarina, jota lukee suorastaan hengästyneenä
”Kilpapyöräilijät ovat valmiita vaarantamaan henkensä voittaakseen edes yhden etapin maailman kuuluisimmassa pyöräilykisassa. Onko joku heistä valmis myös tappamaan? Ensi
sunnuntaina kun Tour de France saapuu Pariisiin 21 päivän
ja 3 500 kilometrin jälkeen, saatan vihdoin saada ylleni voittajan keltaisen paidan – tai maata ruumishuoneella.”
Ranskalainen Marc Moreau on pyöräilyjoukkueensa avainhenkilö. Yksitoista vuotta hänen tehtävänsä on ollut tukea
kilpailuissa parasta ystäväänsä ja joukkueen ykkösmiestä
Steve Panataa. Marcin avulla Steve on matkalla kohti viidettä Tour de France -voittoaan.
Tällä kertaa Ranskan ympäriajo muuttuu kuitenkin veriseksi taisteluksi, kun joku ryhtyy eliminoimaan kilpailijoita
yksi kerrallaan. Kaikista osallistujista tulee epäiltyjä.
Ranskan poliisi tarvitsee kilpailijoista sisäpiirin tietoa ja
pyytää Marcin apua murhaajan selvittämiseksi.
Kilpailun edetessä niin epäiltyjen kuin mahdollisten
voittajienkin lista lyhenee lyhenemistään. Ja uhka Marcia
ja Steveä kohtaan kasvaa etappi etapilta.
Kuka haluaa voiton hinnalla millä hyvänsä? Kehen Marc
voi luottaa? Ketä hänen tulisi suojella?
Kun maaliviiva häämöttää, on Marcin päätettävä, mitä
hän on valmis riskeeraamaan voiton, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden takia.

”Taito miellyttää monenlaisia yleisöjä ja samalla tarjota jotain tuoretta tekee tästä
kirjasta todellisen voittajan.” – New York Journal of Books
” Meksikon Stieg Larsson” – Kirkus Reviews

© Sashenka Gutierrez EFE

”Yksi kauden must-kirjoista” – Washington Post

Jorge Zepeda Patterson on meksikolainen kirjailija ja toimittaja. Hän on toiminut useiden meksikolaisten sanomalehtien päällikkönä. Nykyään hän on Meksikon johtavan uutissivuston päätoimittaja ja kirjoittaa kuudessatoista lehdessä
julkaistavaa viikoittaista kolumnia. Pattersonin aiemmat romaanit ovat olleet arvostelumenestyksiä, ja ne on käännetty
yli kymmenelle kielelle.

ISBN 9789523750043
Luokka 84.2
Suomennos: Mila Lahdenpohja
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750142
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Tommy Hellsten

IHMISEN NÄKÖINEN ELÄMÄ
”Ilo erottuu paremmin tummaa taustaa vasten.”
Tommy Hellstenin uusimman kirjan tekstit ovat syntyneet
päivittäisissä mietiskelyhetkissä. Ne ovat ihmisen puhetta
ihmiselle – kanssakulkijan mietteitä, joka tietää, miten pitkä matka mielenrauhaan joskus on.
Tommy Hellstenillä on kyky tiivistää oman elämänsä
kokemukset lyhyiksi paradokseiksi, ja mitä vanhemmaksi
hän on tullut, sitä pelkistetymmiksi oivallukset ovat käyneet.
Ihmisen näköinen elämä -kirjassaan Tommy Hellsten sukeltaa paradoksien taakse ja avaa sen, mitä niiden taakse
kätkeytyy.
Tommy Hellsten on kulkenut pitkän ja vaikean tien tajutakseen, että elämässä ei ole oikeita tai vääriä olosuhteita.
Elämä on totta juuri nyt.
Läsnäolon, totuuden ja rakkauden teemat ovat kulkeneet Tommy Hellstenin kirjoissa jo vuosia, mutta tässä kirjassa ne syvenevät ja saavat uusia sävyjä. Teksteistä huokuu
vuosien kokemus terapiatyöstä, itsensä ja toisten ihmisten
kohtaamisesta.
Ihmisenä oleminen on ihmiseksi tulemista.

ISBN 9789523129733
Luokka 17.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 200 mm
Sidottu
120 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750159
Tommy Hellsten on porvoolainen kirjailija, terapeutti ja kysytty luennoitsija. Hän on julkaissut lukuisia menestysteoksia, mm. Virtahepo olohuoneessa,
Kolmas mahdollisuus, Pysähdy – olet jo perillä, Oivalluksen kynnyksellä, Löydät, kun lakkaat etsimästä sekä Elä ihmeessä.
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Jenny Lehtinen

VAAKAKAPINA

Lopeta laihdutus, aloita elämä
”Päätin ryhtyä lihavien esikuvaksi, näyttää miten tehdään elämänmuutos, laihdutaan 20 kg puolessa vuodessa. En todella tiennyt, miten käsittämättömän hieno, iso, pelottava ja paitsi omaani, myös monen muun
ihmisen maailmoja ravisutteleva kokemus siitä tulisi.”
Jenny Lehtinen on kehopositiivisuuden tunnetuin puolesta
puhuja. Radiosta, verkkoyhteisöstä ja tv:stä tutun mediapersoonan oivaltavat näkemykset on koottu nyt kirjaksi.
Vuonna 2016 Jenny Lehtinen ryhtyi tutkimaan, miksi
ihmisiä arvioidaan heidän painonsa mukaan tai miten he
ovat onnistuneet laihtumaan.
Koko ikänsä painonsa kanssa kamppaillut Jenny Lehtinen halusi kyseenalaistaa ajatusmallin, jonka mukaan paino määrittelee ihmisen arvon. Syntyi kolme ohjelmakokonaisuutta: Jenny ja Läskimyytinmurtajat, Vaakakapina ja
Jenny+.
Tässä kirjassa Jenny Lehtinen puhuu armollisen, hitaan ja pysyvän elämänmuutoksen puolesta. Hän käsittelee
avoimesti ja rennosti vaikeitakin aiheita, kuten syömishäiriötä, mielenterveyttä, lihavuutta ja kauneusihanteita.
Jenny Lehtinen haastaa puhumaan painosta uudella tavalla. Keskustelu pyörii usein lihavuuden terveyshaittojen
kauhistelussa, ja ihmiset kilojen takana unohtuvat.
Keho voi kuitenkin olla terve ja toimia erinomaisesti,
vaikkei olisikaan mainosihanteiden mukainen. Silti laihtumista pidetään onnen takeena.

ISBN 9789523129740
Luokka 17.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
130 x 200 mm
Sidottu
220 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750166
Jenny Lehtinen (s. 1978) on toiminut YLE:n radiotoimittajana vuodesta 2004. Vuosina 2004–2015 hän toimi kanavalla juontajana ja tuottajana mm. ohjelmissa YleX Viikonloppu
ja YleX Iltapäivä. Hän oli Marja Hintikka Live -ohjelman vakiokommentaattori kaudella 2015–2016. Jenny+ voitti parhaan
lifestyle-ohjelman Kultaisen Venlan vuonna 2018.
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Maria Vanha-Similä

PYYKKILAUDASTA PILLEREIHIN
Naisten arki Suomessa
1950–1970-luvuilla

Kirjassa kuvataan muutoksia, jotka 1950–1970-luvuilla vaikuttivat suomalaisten naisten arkeen niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.
Naisten elämä muuttui näinä vuosikymmeninä radikaalisti,
kun naiset itsenäistyivät monilla elämän osa-aluilla. Mm. paranevat koulutus- ja työmahdollisuudet, ehkäisypillerit, päivähoitolaki, kotien koneellistuminen ja elintason kohoaminen tarjosivat naisille uudenalaista vapautta.
Vetävästi kirjoitettu teos antaa mielenkiintoista tietoa lähihistoriasta ja perspektiiviä kysymyksiin, jotka vielä tässä ajassa ovat
aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteena.

FT Maria Vanha-Similä Suomen maatalousmuseo
Saran näyttelyamanuenssi. Hänen tutkimusalaansa ovat
erityisesti kodin historia, arki, työ, naiset, perheet sekä
tehdasyhteisöt ja maaseutu. Hänen vuonna 2017 valmistunut väitöskirjansa käsitteli lapsiperheiden arkea
tehdasyhteisössä 1950–1970-luvuilla.

ISBN 9789523129757
Luokka 32.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm
Sidottu, läpikuvitettu
220 s.
Ilmestyy 3/2020

Helena Miettinen

HOIDA KOLESTEROLI AJOISSA
Uutta tietoa rasvoista

Helena Miettisen kirja kertoo kansantajuisesti, mitä kolesterolista nykytutkimuksen valossa tiedetään ja miten suojautua sen
aiheuttamilta sairauksilta. Teos tarjoaa tuoreinta tutkittua tietoa
myös veren kolesteroliin vaikuttavista perinnöllisistä tekijöistä.
Kolesteroli jakaa Suomessa mielipiteitä ja kirvoittaa tunteita.
Jotkut väittävät sitä suureksi huijaukseksi, jonka takana häärii lääketeollisuus. Kolesterolin ympärillä on käyty myös kiivasta ”rasvasotaa”, jossa vastakkain ovat olleet kolesterolitutkijat ja maidontuottajat.
Miettinen vastaa yleisimpiin kolesteroliin liittyviin kysymyksiin. Mitä hyötyä ja haittaa kolesterolista on? Mitä tehdä, jos kolesteroli on koholla? Milloin kolesterolia alentavia lääkkeitä
kannattaa käyttää? Voiko veren kolesterolipitoisuus olla liian matala?
Aina ajankohtainen kirja terveydestään
huolehtiville.
Dosentti Helena Miettinen on sisätautien ja endo
krinologian erikoislääkäri. Hän työskentelee HUS Meilahden sairaalassa endokrinologina. Miettinen on tehnyt
tutkimusta etenkin kolesterolin ja geenien parissa.
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ISBN 9789523129764
Luokka 59
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750173

Johanna Gillbro

YMMÄRRÄ IHOASI

Myyttejä, faktoja ja hyviä neuvoja
Ymmärrä ihoasi nousi heti ilmestyttyään huhtikuussa
2019 Ruotsin tietokirjalistan ykköseksi, ja se on saanut poikkeuksellisen paljon mediahuomiota.

© Annika-Berglund

Ensimmäinen kokonaisvaltainen ihonhoito-opas, joka auttaa ymmärtämään ihon rakennetta ja toimintaa, murtaa
monia ihonhoitoon ja kosmetiikkaan liittyviä myyttejä sekä opastaa tulkitsemaan kosmetiikan tuoteselosteita ja valitsemaan omalle iholle oikeat tuotteet.
Terve iho on kaunis. Tutkija Johanna Gillbron teos perustuu uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin mm. ihon
mikrobiomista sekä ravinnon ja bakteerien vaikutuksesta
ihon terveyteen.
Teos haastaa kosmetiikkateollisuuden lanseeraamat
ihonhoitorutiinit ja murtaa käsityksen siitä, että ihonhoitotuote on sitä tehokkaampi, mitä kalliimpi se on.
Gillbro selvittää, mitä markkinoilla olevat ihonhoitotuotteet sisältävät, ja kertoo, mitä ainesosia tuoteselosteista
kannattaa etsiä sekä mitä ainesosia tulisi välttää.
Kaikki kosmeettiset tuotteet ja pesuaineet sisältävät kemikaaleja, joille ihminen altistuu välittömästi. Siksi niiden
koostumuksesta ja haitoista tulisi kuluttajalla olla tarkat tiedot.
Ihon terveyteen vaikutetaan myös sisältäpäin. Kirja kertoo seikkaperäisesti ihon ja suoliston yhteydestä ja antaa
hyvät neuvot ihon hyvinvointia edesauttavasta ravinnosta.

ISBN 9789523129771
Luokka 59.31
Suomennos: Reija Rasinkangas
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 240 mm
Sidottu, nelivärinen
208 s.
Ilmestyy 1/2020
Tri Johanna Gillbro on palkittu ruotsalainen ihotutkija, jolla on yli 15 vuoden kokemus kokeellisesta dermatologiasta,
tutkimuksesta ja ihonhoitotuotteiden kehittämisestä sekä
lääketeollisuudesta. Gillbro on kysytty luennoitsija, ja hänen
tieteelliset artikkelinsa ovat siteeratuimpia kosmetiikan tutkimuksen alalla.
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Michael Palin

POHJOIS-KOREAN PÄIVÄKIRJA
Palkittu matkailukirjojen ja -ohjelmien tekijä Michael Palin
vietti vuonna 2018 filmiryhmineen kaksi viikkoa Pohjois-Koreassa. Tässä kirjassa hän kuvaa jäljittelemättömään
tyyliinsä paikoin lähes surrealistisen matkansa päivästä päivään.
Hienoin valokuvin kuvitettu ja Palinin lämpimällä huumorilla ryyditetty kirja avaa harvinaisen näkymän suljettuun maahan.
Aiemmin jo 97 maata kiertänyt Palin kohtasi Pohjois-Koreassa todellisuuden, joka oli täysin toisenlainen
kuin missään muualla. Maan, jonka kansa on täysin eristyksissä muusta maailmasta, ilman internetiä tai ulkomaan puhelinyhteyksiä, jossa sijaitsee maailman korkein asumaton
rakennus, jossa pääkaupungin asukkaat heräävät joka aamu
kovaäänisistä kaikuvaan johtajan ylistykseen ja jossa on 15
hyväksyttyä hiustenleikkuumallia.
Palin vie lukijan jyrkkien kontrastien matkalle. Pjongjang on huippumoderni pääkaupunki, jonne päästäkseen
sen ulkopuolella asuvat pohjoiskorealaiset tarvitsevat matkustusluvan. Kaupungin rajojen ulkopuolella alkaa toinen
todellisuus, köyhä maaseutu, joka ei näytä muuttuneen
vuosikymmenten varrella.
Palin kuvailee elävästi näkemäänsä – ja sitä, mitä viranomaiset eivät tahdo hänen näkevän. Erityisen mielenkiintoisia ovat keskustelut, joita hänellä on tilaisuus käydä virallisten oppaiden, opettajien, propagandataiteilijoiden,
sotilaiden ja maanviljelijöiden kanssa.

Michael Palin on brittiläinen koomikko, näyttelijä ja kirjailija, joka tuli alun perin tunnetuksi Monty Python -komediaryhmän jäsenenä. Sittemmin hän on käsikirjoittanut ja
juontanut BBC:lle lukuisia Suomessakin nähtyjä palkittuja
matkadokumenttisarjoja eri puolilta maailmaa. Palin on julkaissut matkoistaan kirjoja ja kirjoittanut myös kaunokirjallisuutta. Vuosina 2009–2012 Palin toimi Royal Geographical
Societyn puheenjohtajana.
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ISBN 9789523129634
Luokka 40.8
Suomennos Päivi Paju
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
170 s.
Ilmestyy 3/2020

Riku Cajander – Juha Sjöholm
– Tero Linjama

RANTOJEN LAULAVAT LINNUT
Meren ja järvien rannoilla elävien vesilintujen lauluäänet
nyt koottuna yhteen kirjaan. Kirjassa on esitelty noin 90
keskeistä lajia.
QR-koodilla lintujen ääniä voi kuunnella missä tahansa,
missä on nettiyhteys ja sopiva laite: kotisohvalla tai aidossa
luonnonympäristössä älypuhelimella. QR-koodin lukusovellus on ilmainen ja helppo ladata omaan puhelimeen.
Suomessa elävistä lintulajeista noin puolet elää erilaisten vesistöjen äärellä. Itämeren ja sisävesien rannoilla voi
nähdä ja kuulla mm. kahlaajia, sorsalintuja, hanhia, l okkeja,
ruokkilintuja, haikaroita. Rantojen pensastoissa viihtyvät
myös monet parhaat laulajamme, kuten satakielet, luhta- ja
viitakerttuset.
Jokainen laji on esitelty omalla aukeamallaan, jossa kuvataan lintujen elinympäristöä sekä pesintä- ja muuttokäyttäytymistä.
Kirjassa nostetaan esille myös vesilintujemme suojelutilanne. Ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen nopean
heikkenemisen vuoksi kannat ovat pienentyneet huolestuttavasti ja noin puolet vesilinnuistamme on eriasteisesti uhanalaisia.
Suomella on erityisvastuu monien vesilintukantojen säilymisestä elinkelpoisina, sillä EU:n alueen kannoista huomattava osa pesii Suomessa tai käyttää aluettamme muuttoaikoina.

FM Riku Cajander on biologi ja ympäristökysymyksiin erikoistunut toimittaja. Hän on luontoharrastaja ja -kuvaaja ja toimii aktiivisesti ympäristöliikkeessä. Hän on aikaisemmin julkaissut mm. kirjat Puutarhan parhaat perhoskasvit ja
Luontopiha.

ISBN 9789523129788
Luokka 58.12
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
120 x 200 mm
Nidottu, liepeellinen, nelivärinen
200 s.
Ilmestyy 3/2020

Kirjan kuvat on ottanut vesilintujen muuttoalueella Yyterissä asuva Juha Sjöholm sekä osin Riku ja Koda Cajander.
Kirjan äänitteistä vastaa luontoäänittäjä Tero Linjama.
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Lars-Åke Janzon & Matsåke Bergström

KESÄKIUSAT

Purevat, pistävät, polttavat eläimet ja
kasvit
Käytännön opas auttaa tunnistamaan ja välttämään kesäiset kiusankappaleet ja antaa toimintaohjeet ikävien vahinkojen varalle.
Luonnossa liikkujan ja kesämökkiläisen riesana on monenmoisia ärsyttäviä otuksia ja kasveja, joista ikävimmät aiheuttavat
myrkytyksiä, tauteja tai vakavia allergiaoireita.
Kirja kuvaa kymmeniä haitallisia hyönteis-, eläin- ja kasvilajeja ja kertoo niiden käyttäytymisestä, leviämisestä ja torjunnasta.
Kirja kertoo myös, miten pistoksilta ja puremilta voi suojautua,
miksi punkki on eläimistämme vaarallisin, miten pitää kyykäärmeet pois tontilta, miten kutisevia tai kirveleviä iho-oireita hoidetaan ja milloin on syytä soittaa myrkytyskeskukseen tai lähteä
ensiapuasemalle.

Lars-Åke Janzon on ruotsalainen eläintieteen tohtori, joka on julkaissut lukuisia tieteellisiä ja populaaritieteellisiä julkaisuja, mm. kirjat Hur mycket blåst
klarar en fluga?,Varför kan inte potatisar gå? sekä Om fåglar i Sverige.
Matsåke Bergström on ruotsalainen taiteilija, kuvittaja ja kirjailija.

ISBN 9789523129610
Luokka 56.8
Suomennos: Jänis Louhivuori
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Nidottu, liepeellinen, piirroskuvitus
180 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750180

Matti Hirvonen, Sanna Ojajärvi,
Martti Tulenheimo

PYÖRÄILYN ILO

Monta hyvää syytä pyöräillä
Jatkuvasti lisääntyvä työmatkapyöräily, pyörämatkailu, maastopyöräily, kaupunkipyörien valtava suosio… kaikki nämä ovat osa
pyöräilyn uutta nousua. Tämä kirja vie lukijan kiehtovalle matkalle pyöräilyn iloihin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin.
Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
– Miten pyöräily toimii osana arkea eri elämäntilanteissa?
– Minkälainen pyörä sopii mihinkin tarkoitukseen?
– Miten pyörä pidetään kunnossa?
– Pyöräilisinkö kaikkina vuodenaikoina?
– Minkälaisia vaikutuksia pyöräilyllä on?
Matti Hirvonen on Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja. Hän ja nauttii pyöräilystä kaikkina vuodenaikoina ja kaikenlaisissa ympäristöissä.
Sanna Ojajärvi työskentelee Pyöräilykuntien verkoston kehittämispäällikkönä. Koulureittien pyöräilyolosuhteiden kehittäminen ja lasten ja nuorten arkipyöräilyn lisääminen ovat keskeinen työn sisältö.
Martti Tulenheimo on Pyöräilykuntien verkoston erityisasiantuntija ja Pyöräilevä Perhe -hankkeen projektipäällikkö.
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ISBN 9789523129917
Luokka 79.19
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
180 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750197

Lea Saukkonen

SÄÄN ÄÄRI-ILMIÖT JA
ILMASTONMUUTOS
Meteorologi Lea Saukkonen selvittää kirjassaan, millaisia sään
ääri-ilmiöt ovat eri puolilla maailmaa ja mikä niitä synnyttää.
Saukkonen käy läpi erikoisia sääilmiöitä 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään, mm. tuhoisimpia myrskyjä, kovimpia paukkupakkasia ja kuumimpia kesiä. Kirjassa selvitetään yleistajuisesti
erilaisten sääilmiöiden syitä ja syntyä.
Teos paneutuu myös sään ääri-ilmiöiden ennustettavuuteen
ja siihen, voiko niihin varautua.
Tilastot osoittavat selvästi, että ilmastonmuutos on tosiasia.
Saukkonen kuvailee asiantuntevasti sen vaikutuksia Suomessa
sekä muualla maailmassa.

Meteorologi Lea Saukkonen toimii Ilmatieteen laitoksen ryhmä- ja projektipäällikkönä. Suuri yleisö tuntee hänet aiemmasta työstään MTV3:n säätoimittajana. Hän on julkaissut aiemmin teoksen Suomalainen sää.

ISBN 9789523129795
Luokka 55.5
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärikuvitus
180 s.
Ilmestyy 4/2020

Luciano Wernicke

OLYMPIALAISTEN MERKILLINEN
HISTORIA 1896–2016
116 vuotta yleisurheilun värikkäintä historiaa alkaen Ateenan
olympialaisista 1896 aina Rio de Janeirossa vuonna 2016 järjestettyihin kisoihin. Kirja on ainutlaatuinen tietopaketti kesäolympialaisten erikoisista tapahtumista ja kulissien takana tapahtuneesta historiasta.
Tiesitkö, että ensimmäinen olympiaboikotti nähtiin jo ensimmäisissä kisoissa, että kaikkien aikojen nuorin olympiamitalisti
oli vain kymmenvuotias tai että vuonna 1894 tenniksen kultamitalit menivät kisaturistina paikalle saapuneelle irlantilaiselle?
Kirjan tarinat valottavat elävästi kisojen inhimillistä puolta. Kirjassa on kiinnostavia anekdootteja otteluiden tuoksinasta, erikoisia tapahtumia kisapaikoilta ja valtava määrä triviatietoa olympialaisista.

Luciano Wernicke (s. 1969) on argentiinalainen urheilutoimittaja ja tietokirjailija. Hänen kirjojaan on julkaistu yli 20 maassa. Häneltä on aiemmin suomennettu teos Jalkapallon MM-kisojen merkillinen historia (2018).

ISBN 9789523129948
Luokka 79.11
Suomennos: Juuso Arvassalo
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 400 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750203
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Johanna Pakola

MEREEN KADONNEET

Vernan viimeinen matka 1948
Varhain lauantaiaamuna 18.9.1948 moottorikaljaasi Verna
irrottaa kaikessa hiljaisuudessa köydet Uudessakaupungissa ja suuntaa ulkomerelle. Kyydissä on yhteensä 25 aikuista ja lasta.
Seuraavana aamuna Ahvenanmaan rannikolla sijaitsevan Getan vesiltä tehdään karmea löytö. Merestä löytyy
nuoren pojan ruumis ja pian kaksi lasta lisää. Vellova vesi
tuo rantaan myös hylkytavaraa, jonka todetaan kuuluneen
kaljaasi Vernalle. Meri on kätkenyt 22 ruumista, laivan pirstoutuneen hylyn ja paljon salaisuuksia.
Miksi 25 ihmistä hankki laivan, jolla lähteä vaaralliselle merimatkalle? Keitä lähtijät olivat? Miksi kaikki tapahtui
salassa? Missä on hylky ja matkustajat?
Kirja pureutuu Vernan traagiseen kohtaloon ja sotien
jälkeiseen aikakauteen, jolloin tavalliset suomalaiset monista eri syistä päättivät jättää Suomen taakseen ja aloittaa
elämän alusta muualla. Monet etsivät parempaa toimeentuloa, jotkut eivät luottaneet tulevaisuuteen Neuvostoliiton naapurina, toisilla taas oli syytä pelätä punaista Valpoa.
Osalla lähtöhalukkaista ei ollut kunnossa olevia asiakirjoja, eikä lähtö näin ollut luvallinen. Siksi moni poistui
maasta salaa. Myös Vernan matkustajien lähtövalmistelut
tapahtuivat salassa. Osa matkustajista lähti kertomatta edes
perheelleen.
Matka Suomesta Amerikkaan edellytti osakkuutta laivaan ja maksoi n. 160 000 markkaa matkustajaa kohden.
Monista perheistä vain perheen pää lähti matkaan aikomuksenaan ansaita rahaa, jotta muu perhe voisi tulla myöhemmin perässä.
Kirja on pitkän tutkimustyön tulos tapahtumista, joista kukaan ei jäänyt kertomaan. Vernan ainutlaatuinen tarina pohjautuu tekijän kymmenen vuoden tutkimuksiin, lähtijöiden sukulaisten haastatteluihin, Valtiollisen poliisin ja
Suojelupoliisin arkistoihin sekä onnettomuudesta kertoviin uutisiin.
ISBN 9789523750067
Luokka 69.63
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 260 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750210
Johanna Pakola on tietokirjailija, joka on erikoistunut merelliseen historiaan. Hän on julkaissut yhteensä noin 20 tietokirjaa rannikkotykistöstä, majakkasaarista ja luotsauksesta.
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Panu Rajala

KANSALLISRUNOILIJA
J. L. Runebergin elämä

Kuinka tullaan kansallisrunoilijaksi? Panu Rajala kertoo
kirjallisuutemme merkittävimmän kulttihenkilön Johan
Ludvig Runebergin (1804–1877) tarinan.
Runebergin lapsuus oli huoleton, äiti kuului varakkaaseen sukuun. Isä viipyi merillä. Hänen sairastuttuaan perhe
köyhtyi. Runeberg pääsi opiskelemaan Turun yliopistoon,
jonka vaikutusvaltainen tukija, arkkipiispa Tengström, oli
hänen sukulaisensa ja suojelijansa.
Runeberg toimi kotiopettajana Saarijärvellä ja Ruovedellä ja tutustui suomalaiseen kansaan. Hän rakastui pariin maalaisneitoseen, meni kihloihinkin, mutta nai sitten
järkiperäisesti pikkuserkkunsa Fredrika Tengströmin. Hän
muutti syksyllä 1828 yliopiston mukana Helsinkiin valmistuakseen akateemiselle uralle ja elätti kasvavaa perhettään
opettajana ja lehtimiehenä.
Runouden kannalta Runebergia kohtasi onnellinen
haaksirikko: hänen tieteellinen uransa karahti kiville Helsingissä ja hänen oli vetäydyttävä latinan opettajaksi Porvooseen. Siellä hänen runosuonensa toden teolla puhkesi.
Runebergia innoittivat edelleen hänen toistuvat rakastumisensa. Puoliso Fredrika pysyi hänen tukenaan ja loi itsekin
uran kirjailijana.
Runeberg pystytti teoksillaan ihannekuvan Suomen
kansasta ja nosti antiikista periytyvän runokielen meillä
uudelle tasolle. Vänrikki Stoolin tarinoillaan hän iski kansan mieliin sankarihahmot, joita on siteerattu näihin päiviin saakka. Maamme-laulu sinetöi hänen asemansa isänmaan ja luonnontunteen runoilijana.
Runebergin ihailu saavutti palvonnan mittasuhteet.
Vaikka hän kirjoitti ruotsiksi, hän on edelleen suomalaisen
kansallistunteen tunnustetuin tulkitsija.
Mutta tunteeko kansa oman kansallisrunoilijansa ihmisenä? Panu Rajala ravistelee patsaan eloon ja sytyttää Johan
Ludvigin intohimot uusiin liekkeihin.

Panu Rajala on suomalainen kirjailija ja tutkija. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Rajala on toiminut mm.Tampereen yliopistossa teatterin ja draaman tutkimuksen professorina. Rajala on työskennellyt myös teatteriohjaajana sekä
elokuvan parissa dramaturgina. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa käsittää useita elämäkertoja tunnetuista suomalaisista kulttuuripersoonista mm. F. E. Sillanpäästä, Mika Waltarista, Eino Leinosta ja Ilmari Kiannosta.

ISBN 9789523129818
Luokka 99.1
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
300 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750227
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Marie-Hélène Baylac

AGATHA CHRISTIE

Arvoituksellinen elämä
Agatha Christien kirjoja on myyty maailmanlaajuisesti noin kaksi miljardia kappaletta ja niitä on käännetty 44 kielelle.
Tuore kattava elämäkerta osoittaa, että Agatha Christien
elämä oli yhtä vaiheikasta ja jännittävää kuin hänen kuuluisilla henkilöhahmoillaan Hercule Poirotilla ja neiti
Marplella. Rikosten kuningatar oli seikkailija, joka ei piitannut sovinnaisuudesta, vaikka muuten oli elämänasenteiltaan varsin ”viktoriaaninen”.
Alkuperäiset ranskalaiset lähteet tuovat uutta tietoa
Agatha Christien elämästä.
Kirjailija syntyi Millerien perheen kolmantena lapsena
vuonna 1890. Perheen taloudellisten vaikeuksien takia hän
ei saanut lainkaan muodollista koulutusta. Kuitenkin hänestä tuli lopulta William Shakespearen jälkeen kaikkien
aikojen myydyin kirjailija.
Joulukuussa 1914 24-vuotias Agatha Miller meni naimisiin Kuninkaallisten ilmavoimien upseerin Archibald
Christien kanssa. Avioliiton hajoaminen toisen naisen takia vuonna 1926 oli Agathalle kova isku. Hän katosi tietymättömiin kymmeneksi päiväksi koko Englannin etsiessä
häntä. Sanomalehdet – ja varsinkin keltainen lehdistö –
tarttuivat hanakasti aiheeseen ja yksityinen avio-ongelma
muodostui valtakunnan ykkösuutiseksi.
Agatha Christien toinen avioliitto häntä 14 vuotta nuoremman arkeologin Max Mallowanin kanssa muutti elämän suunnan. Christie vietti paljon aikaa Irakissa ja Syyriassa osallistuen kaivauksiin ja kirjoittaen samalla suuren
määrän salapoliisikirjallisuuden klassikoita.

• Agatha Christien kirjoja luetaan Suomessa suhteessa
enemmän kuin muissa Pohjoismaissa – tai jopa missään
päin maailmaa. 2000-luvullakin niitä on myyty eri formaateissa yli 370 000 kappaletta.

ISBN 9789523129580
Luokka 99.1
Suomennos Noora Niemelä
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
n. 420 s.
Ilmestyy 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750234
Historioitsija Marie-Hélène Baylac on julkaissut lukuisia
Napoleonin aikaa ja Ranskan vallankumousta käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita, mm. palkitun elämäkertateoksen Louis
Bonaparten puolisosta, kuningatar Hortensesta. Hän on ansioitunut myös populaarihistorian alalla.
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Erin Carlson

MERYL STREEP

Valkokankaan kuningatar
Meryl Streepille on satanut ennätysmäärin alan palkintoja, mm. enemmän Oscar- ja Golden Globe
-ehdokkuuksia ja voittoja kuin yhdellekään miestai naisnäyttelijälle.

© Spencer Brown

Lokakuussa 2019 Yhdysvalloissa ilmestynyt kattava elämäkerta aikamme arvostetuimmasta näyttelijättärestä.
Meryl Streep on valovoimainen tähti, jolla on taito pujottautua täydellisesti jokaisen esittämänsä henkilöhahmon nahkoihin. Erin Carlsonin teos paljastaa, millainen on
nainen kymmenien ikonisten naisroolien takana.
Kirja kertoo Meryl Streepin elämäntarinan rumasta ankanpoikasesta valkokankaan valovoimaiseksi kuningattareksi. Se myös kuvaa, millaisin perustein Streep valitsee roolinsa ja millä keinoin hänen elokuvissa esittämänsä
naishahmot ovat syntyneet.
Lahjakkaan näyttelijän elokuvaura lähti nopeasti nousukiitoon, kun Robert de Niro ehdotti häntä elokuvaan Kauriinmetsästäjä. Rooli poiki Streepille hänen ensimmäisen
Oscar-ehdokkuutensa. Sen jälkeen Meryl Streep on tehnyt
unohtumattomia rooleja mm. elokuvissa Ranskalaisen luutnantin nainen, Kramer vastaan Kramer, Sofien valinta, Minun
Afrikkani, Hiljaiset sillat, Mamma Mia, Rautarouva ja Florence.
Paitsi vahvoista rooleistaan, Streep tunnetaan myös vahvoista mielipiteistään. Hän oli naisasia-aktivisti jo silloin,
kun se ei ollut muodikasta. Streep on myös ottanut aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Streep avautuu kirjassa myös elämänsä salatummista
puolista, kuten vanhemmuudesta, avioliitosta ja vanhenemisesta.

ISBN 9789523129627
Luokka 99.1
Suomennos: Sirpa Parviainen
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750241
Erin Carlson on kirjailija ja journalisti, joka kirjoittaa viihdeja elokuva-artikkeleita mm. yhdysvaltalaiselle AP-uutistoimistolle sekä The Hollywood Reporter -lehteen. Häneltä on aiemmin ilmestynyt elokuvaohjaaja Nora Ephronista kertova kirja
I’ll have what she’s having.
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Charles Dickens
toim. Derwin Hope

TOIVON KEVÄÄT,
EPÄTOIVON TALVET
Omaelämäkerta

Charles Dickensin omaääninen elämäkerta on kevään kirjallinen merkkitapaus. Sen ilmestyessä kirjailijan kuolemasta on kulunut 150 vuotta.
Dickens aloitti muistelmiensa kirjoittamisen jo 1840-luvulla, mutta jätti teoksen kesken, kun lapsuuden kokemusten kertaaminen oli liian tuskallista. Dickens kuitenkin
kirjasi elämäänsä ja ajatuksiaan mm. kirjeissään, joita hän
kirjoitti päivittäin useita. Derwin Hopen käytössä on ollut
peräti 15 000 kirjeen kokoelma.
Dickensin perikunnan suosiollisella avustuksella tutkija Derwin Hope vietti yli kymmenen vuotta penkoen yksityiskokoelmia, arkistoja ja museoita kootakseen ja editoidakseen kirjailijan kirjeet, puheet ja muut kirjoitukset
täksi ainutlaatuiseksi omaelämäkerraksi. Teos kertoo Dickensin elämän kirjailijan omin sanoin ensimmäisessä persoonassa.
Dickens kirjoittaa mm. ajastaan tehtaan lapsityöläisenä,
vierailuistaan perheensä luona vankilassa, Amerikan-matkoista, orjuuden vastaisista protesteistaan, ankarasta työskentelyrytmistään, rakastumisestaan 18-vuotiaaseen
näyttelijättäreen Nelly Ternaniin ja sitä seuranneesta avioliittonsa kariutumisesta.
Kirja kertoo myös monista tosielämän tapahtumista,
jotka inspiroivat Dickensin kuuluisia romaaneja.
Viktoriaanisen kauden suurimman romaanikirjailijan
muistelmat avaavat lukijalle uuden perspektiivin hänen
kirjalliseen tuotantoonsa ja siihen nerokkaan satiiriseen ja
yhteiskuntakriittiseen tyyliin, joka on tehnyt hänen teoksistaan maailmankirjallisuuden klassikkoja.

ISBN 9789523129603
Luokka 99.1
Suomennos: Susanna Hirvikorpi
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
155 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 650 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750258
Derwin Hope on englantilainen asianajaja ja tuomari. Eläkkeelle jäätyään hän on omistautunut Charles Dickensin henkilökohtaisen kirjallisen jäämistön tutkimiseen ja editointiin. Hän on aiemmin kirjoittanut kirjan Charles Dickens: from
Portsmouth to Pickwick (2013).
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DAVID SUCHET SANOIN JA KUVIN
Omaelämäkerta

David Suchet on paitsi rakastettu näyttelijä myös varsin taitava
valokuvaaja, jolla on aina kamera mukanaan. Hänen elämänsä ja
uransa vaiheet ovat ikuistuneet tunteita ja muistoja herättäviin
kuviin, jotka nyt elävöittävät hänen ainutlaatuista muistelmateostaan.
Kirjaan on tallentunut mm. ikimuistoisia hetkiä ja näyttelijäkollegoita teatterista ja elokuvien kuvauspaikoilta.
Suchet on viisikymmenvuotisen teatteri- ja elokuvauransa
aikana nähty lukemattomissa rooleissa, joista tunnetuin lienee
Agatha Christien ikoninen etsivähahmo Hercule Poirot.
Kirjassaan Suchet kertoo lapsuusvuosistaan Lontoossa, juutalaisista juuristaan, rakkaudestaan musiikkiin ja valokuvaukseen sekä monipolvisesta näyttelijänurastaan. Kuvin ja sanoin
hän palaa niin elämänsä huippukohtiin kuin aallonpohjiinkin.
Näyttelijä kuvailee myös roolihahmojensa syntyä ja näyttelijäntyön muuttumista vuosien varrella sekä tietysti myös elämää
Poirotin jälkeen.

ISBN 9789523129672
Luokka 99.1
Suomennos Sirpa Saari
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 235 mm
Sidottu, runsas nelivärikuvitus
320 s.
Ilmestyy 2/2020

Anssi Eriksson & Timo Tolkki

TIMO TOLKKI

Hymni elämälle
Omaelämäkerta
Avoin ja kaunistelematon omaelämäkerta raottaa verhoa kokonaisen musiikkityylin historiaa muovanneisiin levyihin ja niiden
johtohahmona toimineen omapäisen taiteilijan mielen syövereihin.
Tolkki tunnetaan erityisesti suomalaista metallimusiikkia ensimmäisten joukossa maailmalle vieneestä Stratovarius-yhtyeestä.
Lahjakas muusikko menetti isänsä traagisesti teini-ikäisenä,
mikä jätti häneen syvät jäljet. Hän paini menestyksen vuosinakin
mielenterveydellisten ongelmien kanssa, jotka olivat ottaa miehestä voiton. Vaikeuksien ohessa syntyi paitsi lukuisia lajityyppinsä klassikkokappaleita myös ulkomusiikillisia ylilyöntejä, joita puitiin lööppien otsikoissa asti.
Timo Tolkki (s. 1966) on helsinkiläinen kitaristi, lauluntekijä, laulaja ja tuottaja. Hänet tunnetaan power metal -pioneeriyhtye Stratovariuksen entisenä voimahahmona, joka sävelsi orkesterin tunnetuimmat kappaleet. Tolkki on julkaissut myöhemmin urallaan runsaasti soolomateriaalia ja toiminut tuottajana sekä
vierailijana useilla koti- ja ulkomaisten artistien äänitteillä.
Anssi Eriksson on hyvinkääläinen pop-kulttuuriin erikoistunut vapaa toimittaja, joka kirjoittaa säännöllisesti kotimaisiin musiikkilehtiin ja -sivustoihin.

ISBN 9789523129825
Luokka 78.993
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
300 s.
Ilmestyy 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750265
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Jari Vilén & Markku Jokisipilä

KIITOSKORTTI HITLERILTÄ

SS-mies Jorma Laitisen päiväkirjat
1941–43
”Tänään jakoi ylilääkäri elintarvikekortin – – sekä
johtajan, valtakunnankansleri Adolf Hitlerin kiitoskortin.” – 2.1.1943
SS-mies Jorma Laitisen autenttiset päiväkirjat julkaistaan
nyt ensimmäistä kertaa. Ne tarjoavat yksilön näkökulman
erikoiseen historiamme vaiheeseen, jossa Suomen valtio
siunaa hiljaisesti SS-miesten lähdön taistelemaan itärintamalle saksalaisten rinnalla.
Kirja sisältää Laitisen päiväkirjat lyhentämättöminä. Ne
on kirjoitettu sen hetkisessä tilanteessa ja tunnelmassa, eikä niitä ole sensuroitu tai korjattu jälkikäteen. Ne tarjoavat
autenttisen kuvauksen kaukana kotoaan vieraan maan armeijassa olleen rivisotilaan arjesta.
Laitisen päiväkirjamerkintöjen rinnalla teoksessa kulkee laajempi sodan kuva. Jari Vilén ja professori Markku Jokisipilä asettavat päiväkirjoissa kuvatut kokemukset myös
sodanaikaisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan viitekehykseen.
Kirja kuvaa ansiokkaasti sitä poliittista prosessia, joka
johti siihen, että Laitinen ja 1 400 muuta miestä matkustivat Saksaan keväällä 1941. Ja miten näistä miehistä lopulta tuli kasvava painolasti Suomen ulkopolitiikan tavoitteiden muuttuessa.

Jari Vilén on suomalainen diplomaatti ja poliitikko. Hän on toiminut
Suomen suurlähettiläänä Puolassa ja Unkarissa sekä EU:n suurlähettiläänä Euroopan neuvostossa. Hänen nykyinen tehtävänsä on toimia EU:n
komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantajana arktisissa asioissa.
Markku Jokisipilä on suomalainen historiantutkija ja valtiotieteen
tohtori. Jokisipilä on Turun yliopiston poliittisen historian professori ja
hän on kirjoittanut lukuisia sotahistoriaa ja poliittista historiaa käsitteleviä teoksia.
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ISBN 9789523129832
Luokka 99.139
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 245 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 220 s.
Ilmestyy 1/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750272

Sinclair McKay

DRESDEN 1945
Täystuho

© Liam Bergin

13. helmikuuta 1945 kello 22.03 britit aloittivat Dresdenin
pommittamisen, yhden toisen maailmansodan tuhoisimmista hyökkäyksistä.
Ensimmäinen pommihyökkäys tappoi paljon siviilejä,
sotilaita ja idästä tulleita pakolaisia sekä tuhosi teitä ja rakennuksia. Seuraavaksi taivaalta satoi palopommeja, jotka muuttivat kadut tulimereksi ja pommisuojat uuneiksi. Kaupungin asukkaat paloivat, paistuivat tai tukehtuivat
hengiltä.
Aikaisin seuraavana aamuna yhdysvaltalaiset pommikoneet viimeistelivät työn.
Sinclair McKayn Dresden 1945 on henkeäsalpaava historiateos. Se kuvaa kaupungin elämää hyökkäystä edeltävinä päivinä, kertoo pommitusten kulun hetki hetkeltä ja paneutuu tuhotyön seurauksiin.
Kirjassa tapahtumia kuvailevat myös monet tuota käsittämätöntä tuhoa todistaneet siviilit sekä kaupunkiin määrätyt natsiupseerit.
Miksi sotilaallisesti merkityksetön Dresden hävitettiin
aivan sodan loppuvaiheessa? Uuteen arkistomateriaaliin ja
silminnäkijöiden kertomuksiin pohjaten McKay valottaa
kauhujen öiden ja päivien tapahtumia ansiokkaasti niin inhimillisestä kuin sotilaallisestakin perspektiivistä.

ISBN 9789523129924
Luokka 90.35
Suomennos: Niko Jääskeläinen
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
155 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi, 24-sivuinen
kuvaliite
n. 500 s.
Ilmestyy 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750269
Sinclair McKay on englantilainen toimittaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut mm. menestysteokset The
Secret Life of Bletchley Park, Bletchley Park Brainteasers
sekä The Secret Listeners. McKay kirjoittaa säännöllisesti The Daily Telegraphiin, The Spectatoriin ja The
Wall Street Journaliin.
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Jack El-Hai

GÖRING JA PSYKIATRI

Kohtalokkaat istunnot natsirikollisen kanssa
Toisen maailmansodan loputtua vuonna 1945 Hermann Göring
ja 51 muuta natsiupseeria kuljetettiin pidätyskeskukseen Luxemburgiin. Yhdysvaltain armeijan psykiatri, kapteeni Wilhelm Kelley lähetettiin valvomaan vankien psyykkistä tilaa.
Kelley uskoi saaneensa tilaisuuden tehdä psykiatrian historiaa. Johtavia natseja tutkimalla hän halusi löytää näitä yhdistävän persoonallisuuden piirteen, joka selittäisi käsittämättömät
julmuudet.
Kelleyn kunnianhimoinen tutkimus ei tuottanut hänen odottamiaan tuloksia. Sen sijaan Kelley huomasi istuntojen edetessä ymmärtävänsä vankejaan yhä enemmän. Erityisesti Hermann Gö
ringiä. Pahuuden henkilöitymä osoittautui vaarallisen kiehtovaksi.
Psykiatrin mieli murtui peruuttamattomasti.
Teos perustuu William Kelleyn muistiinpanoihin ja potilaskertomuksiin.
Jack El-Hai on palkittu amerikkalainen journalisti ja
kirjailija, joka on julkaissut useita historiaa sekä tieteen
ja lääketieteen historiaa käsitteleviä teoksia ja artikkeleita.

ISBN 9789523750036
Luokka 94.13
Suomennos Päivi Paju
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 5/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750302

Ville Kaarnakari		

KUOLEMA KOLKUTTAA

Mannerheim-ristin ritari 110 Einar Schadewitz
Einar Schadewitz (1917–1981) oli suomalainen sotilas ja
Mannerheim-ristin ritari 110. Hän taisteli talvisodassa Jääkäripataljoona 3:n riveissä ja nousi kuuluisuuteen Summan
taistelussa.
Tarinan mukaan hän hyppäsi vihollisen panssarivaunun
päälle, koputti kansiluukkuun ja huusi: ”Avvaa iivana, tiällä kuolema kolukuttelloo!” Taistelun melskeessä panssarivaunumiehistö ei saanut selvää huudosta ja luuli koputtajan olevan omia. Kun venäläinen sotilas avasi luukun,
Schadewitz heitti panssarin sisään käsikranaatin ja tuhosi
vaunun.
Jatkosodassa Schadewitz taisteli Adolf Ehnroothin johtaman Jalkaväkirykmentti 7:n riveissä. Raskaan hyökkäysvaiheen taisteluissa 1941 ja 1942 hän osoitti sellaista kylmäpäisyyttä ja määrätietoista taistelutahtoa, että hänet
nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi.
Ville Kaarnakari kertoo sotasankarin huikean tarinan
muun muassa Schadewitzin perikunnalta saadun aineiston
perusteella.
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ISBN 9789523129849
Luokka 99.13
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
145 x 210 mm
Nidottu
n. 200 s.
Ilmestyy 1/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750289

Juhani Töytäri

TOTUUKSIA TENAVIEN SUUSTA
Kyllähän se kielsi mutten kuullu

Vanhemmilta, päivähoitajilta ja isovanhemmilta koottuja helmiä
lasten kanssa käydyistä keskusteluista.
Lapset näkevät ja ymmärtävät maailman eri tavalla kuin me
tapoihimme kangistuneet aikuiset. Niinpä heidän mietteensä kysymyksensä, vastauksensa ja selityksensä ovat usein oivaltavuudessaan herkullisia.
Tenavien tokaisut ovat viihdettä parhaimmillaan. Rehellisiä, yllättäviä ja osuvia kommentteja, jotka saavat väkisin hymyn
huulille.
Olimme lasten kanssa viemässä kynttilöitä isovanhempieni haudalle. Joona oli hetken hiljaa ja totesi sitten innostuneena: ”Onpa käynyt hyvä säkä, kun on sattunut mummu ja vaari kuolemaan samaan
monttuun!”
Positiivarit Oy:n toimitusjohtaja Juhani Töytäri on 37 vuoden ajan toiminut
positiivisen elämänasenteen sanansaattajana yrityksissä, yhteisöissä ja avoimissa yleisötilaisuuksissa. Lasten oivallusten ja mainioiden tokaisujen keräily on viimeisten kymmenen vuoden kuluessa muodostunut Juhanille rakkaaksi harrastukseksi ja nyt siis myös kirjaksi.

ISBN 9789523129801
Luokka 81.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
145 x 190 mm
Sidottu
n. 120 s.
Ilmestyy 2/2020

Tytti Issakainen

KIRKKAUTTA ELÄMÄSI PÄIVIIN
Tytti Issakaisen lämminhenkinen kirja armosta, armollisuudesta ja kiitollisuudesta.
Elämän jokainen vuodenaika täyttyy paljosta hyvästä. Arjen
keskellä hyvät asiat tuntuvat itsestään selviltä ja kuljemme helposti niiden ohi. Elämän suuressa taulussa ne näyttävät häviävän
pieniltä täpliltä. Mutta mitä jäisi jäljelle, jos ne puuttuisivat?
Mennään siis lähemmäs elämän kuvaa ja katsotaan tarkasti.
Kaikki hyvä alkaakin säteillä pienenä ihmeenä, kiitollisuuden aiheena.
Kirja on isotekstinen ja sopii myös niille, jotka eivät jaksa lukea paljon.

FM Tytti Issakainen on turkulainen kirjailija, toimittaja ja laulujen sanoittaja. Hän on saanut työstään mm.
Kirkon kulttuuripalkinnon.

ISBN 9789523750357
Luokka 24.1
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
220 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
60 s.
Ilmestyy 5/2020
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Ulrica Nordström

SAMETTINEN SAMMAL
PUUTARHASSA JA RUUKUSSA

© Henrik Bonnevier

Upeasti kuvitettu kirja vie lukijan joihinkin maailman kauneimpiin sammalpuutarhoihin ja opastaa, miten luoda trendikäs sammalpuutarha tai upeita ruukkuasetelmia kodin kaunistukseksi.
Sammalilla on pitkä historia japanilaiseen puutarhaan kuuluvana elementtinä, mutta sammal sopii mainiosti myös suomalaisiin pihoihin. Meillä kasvaa satoja toinen toistaan kauniimpia
sammallajeja, joista lukuisien siirtäminen metsästä puutarhaan
onnistuu kirjan ohjein vasta-alkajaltakin.
Inspiroiva kirja opastaa myös kauniiden japanilaistyylisten
asetelmien ja sammalkoristeiden luomiseen. Se antaa ohjeet
ruukkuun tai lasivaasiin sopivien sammalmaisemien rakentamiseen ja hoitoon.

Ulrica Nordström on ruotsalainen journalisti ja käsityöläinen, joka tekee koristeita ja asetelmia elävistä kasveista. Häneltä on aiemmin
ilmestynyt kasviterraarioita käsittelevä kirja
Växtterrarier: En handbok.

ISBN 9789523129641
Luokka 67.3
Suomennos: Maija Ylönen
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 235 mm
Sidottu, nelivärinen
176 s.
Ilmestyy 3/2020

Ulla Salo ja Pertti Salo

PIHAN PERINNEKASVIT
Pihan perinnekasvit tuo perinteiset, suomalaispihoilla vuosikymmeniä kukoistaneet kasvit takaisin puutarhoihin.
Vanhat ja arvokkaat perinnekasvit, kuten akileija, salkoruusu,
aitoukonhattu, särkynytsydän, varjolilja ja palavarakkaus tulevat
tutuiksi upein värikuvin, jotka vievät lukijan kotipihoille, puutarhoihin ja vanhojen perinnemaisemien äärelle.
Koristekasvien, puiden, pensaiden ja köynnösten lisäksi kirjassa esitellään vanhoja rohdos-, ravinto- ja hyötykasveja, yksivuotisia kesäkukkia unohtamatta.
Selkeät hoito- ja viljelyohjeet auttavat aloittelevaa puutarhuria onnistumaan ja innostavat kokenutta viljelijää kokeilemaan
unohdettuja, perinteisiä kasveja omassa puutarhassaan.

Pertti Salo ja Ulla Salo (1960–2017) ovat biologeja ja tietokirjailijoita. Heillä on vankka kokemus puutarhakasvien viljelystä sekä kiinnostus
koristekasveihin. Aikaisempaa tuotantoa ovat mm. Koko perheen s ienikirja
sekä Salo – Piippo, Mielen ja rakkauden kasvit.
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ISBN 9789523129863
Luokka 67.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto
210 x 210 mm
Nidottu, nelivärinen
246 s.
Ilmestyy 3/2020

Bertalan Gambosi

YRTTIRUUTUJEN ÄÄRELLÄ
Uusia yrttejä kotipuutarhaan

Suomen tunnetuin yrttiviljelytutkija esittelee kirjassaan 46
uutuusyrttiä ja antaa selkeät ohjeet niiden viljelyyn.
Monipuoliset ja helposti viljeltävät yrtit ovat suosituimpien puutarhakasvien joukossa. Ne ovat sekä koristeellisia
että hyödyllisiä, ja niitä voi kasvattaa niin ikkunalaudalla
kuin puutarhassa.
Tuttujen yrttien ohella yhä kasvavaa kiinnostusta herättävät uudet lajit. Aito sitruunakissanminttu, amerikanginsengjuuri, kesäiiso, kiinansalvia, maca, samettikukat,
saksankirveli, siperiannukula, suvikynteli… yrttikasvien
lajikirjo on todella suuri. Yksin Hyötykasviyhdistyksellä
on myynnissä lähes sadan eri lajin siemeniä.
Bertalan Galambosin kirja esittelee uutuusyrttejä kaikkiin makuihin ja tarpeisiin, stressinsietokyvyn kasvattamisesta pölyttäjähyönteisten pelastamiseen.
Värikäs yrttiopas sisältää myös kiehtovia ja hauskoja tarinoita yrttien historiasta ja olemuksesta.
Kirja kertoo myös, miten unkarilainen yrttiviljelyagronomi ja yliopistotutkija päätyi Suomeen tutkimaan yöttömän yön valossa voimaantuvia yrttikasveja. Oman
mausteensa yrttioppaaseen antavat kirjoittajan toisinaan
hykerryttävän hauskat, toisinaan koskettavat muistot vuosien varrelta.

Bertalan Galambosi toimi lähes 30 vuotta yrttitutkijana Suomessa
Helsingin yliopiston ja Maatalouden Tutkimuskeskuksen hankkeissa ennen siirtymistään eläkkeelle 2011. Hänet tunnetaan laajasti puutarhamaailmassa yrttikasvien viljelyasiantuntijana. Bertalan Galambosi on
julkaissut n. 450 tieteellistä artikkelia, ammatillista tai koulutusjulkaisua
yrttikasvatuksen alalla. Lisäksi hän on julkaissut yksin tai yhdessä muiden kirjoittajien kanssa 14 kirjaa, joista neljä Suomessa.

ISBN 9789523129856
Luokka 67.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
180 s.
Ilmestyy 3/2020
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Kate Atherley

TÄYDELLISESTI ISTUVAT SUKAT
MITTOJEN MUKAAN
Kate Atherley opastaa sukkien istuvuuden saloihin ja antaa työkalut neuloa täydellisesti omaan jalkaan sopivat sukat. Istuvat sukat eivät ainoastaan näytä paremmilta, vaan ne myös tuntuvat
hyvältä jalassa ja kestävät pidempään
Vaikka kahden ihmisen kengänkoko olisi täsmälleen sama,
heidän jalkansa saattavat olla – ja yleensä ovatkin – aivan erimuotoiset. Satoja sukkaohjeita suunnitellut Atherley opastaa mittaamaan jalat oikein ja soveltamaan sukkaohjeita juuri omille jaloille sopiviksi. Oikeaan kokoon neulotussa sukassa ei ole väljyyttä,
vaan se istuu napakasti myös nilkasta, pysyy ylhäällä eikä liiku
jalkaterän ympärillä.
Selkeiden perusohjeiden ja tarkkojen mittataulukoiden lisäksi kirjassa on viisitoista sukkaohjetta, joita on helppo muokata ja
jotka voi neuloa niin sukkapuikoilla kuin pyöröpuikoilla.
Kate Atherley on kanadalainen matemaatikko, joka
työskenteli aiemmin teknologia-alalla. Nykyään Atherley on Knitty-neulejulkaisun pääasiallinen ohjetarkistaja ja hänen neuleohjeitaan ilmestyy säännöllisesti kirjoissa ja lehdissä.

ISBN 9789523129658
Luokka 65
Suomennos: Kristel Nyberg
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 275 mm
Nidottu
192 s.
Ilmestyy 1/2020

Vilma Virtanen & Saija Leed

KEPPARIYSTÄVÄNI

Toivekirja 7–15-vuotiaille keppihevosharrastajille, keppihevostallien pitäjille ja alan kilpailuissa kisaaville.
Kuin perinteinen ja suosittu ystäväkirja, mutta tähän kirjaan
täytetään sekä omien keppihevosten että harrastuksen piiristä
saatujen ystävien tiedot.
Jokaisesta kepparista runsaasti tekijöiden tarkoin miettimiä
kohtia täytettäviksi. Mikä on tämän kepparin lempinimi, ikä ja rotu? Millainen on sen väri ja millaisia merkit? Entäpä luonne? Kuka on sen kasvattaja? Miten se on sijoittunut kilpailuissa? Mikä on
sen varusteväri ja kuka paras heppakaveri? Mitkä ovat sen rataennätys, koulutustaso, irtohypytysennätys ja maastoeste-ennätys?
Harrastajien sivuilla puolestaan täytettävänä mm. kaverin
lempihevosen nimi, este-ennätys ja tallin nimi.
Vilma Virtanen on helsinkiläinen opiskelija, joka on harrastanut keppihevosia yli kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut Suomen Keppihevosharrastajat ry:n hallituksessa useamman vuoden sekä ollut mukana järjestämässä vuosittaisia Keppihevosten SM-kilpailuja.
Saija Leed on jyväskyläläinen kokki, jolle piirtäminen on aina ollut lähellä sydäntä. Hän on harrastanut keppihevosia yli 15 vuotta ja kuvittanut muun muassa Keppihevosten SM-kisojen käsiohjelmia. Leed on myös yksi Suomen Keppihevosharrastajat ry:n virallisista näyttelytuomareista.
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ISBN 9789523129931
Luokka 79.84
Kansi: Taittopalvelu Yliveto
Kannen kuvat Saija Leed
148 x 190 mm
Sidottu, nelivärinen piirroskuvitus
96 s.
Ilmestyy 5/2020

Jouni Laaksonen

POHJOIS-SUOMEN
VAELLUSREITIT
Pohjois-Suomessa sijaitsevat Suomen upeimmat vaellusmaastot. Tämä käsikirja on oiva opas retkeilijälle, joka haluaa kokea pohjoisen mahtavat maisemat, täydellisen rauhan ja unohtumattomat luontoelämykset.
Kirja sisältää Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
tärkeimmät vaellusreitit yksissä kansissa.
Mukana on reittejä muutaman päivän minivaelluksista
noin viikon mittaisiin vaellusretkiin sekä aloittelevillekin
vaeltajille sopivia reittivaihtoehtoja. Oppaassa on kustakin
reitistä reittikuvaus, valokuvia sekä selkeä reittikartta.
Kirjassa annetaan lisäksi hyviä ohjeita vaelluksen suunnitteluun, varusteisiin, ruokahuoltoon sekä vastuulliseen
käyttäytymiseen.

Jouni Laaksonen on Kainuussa asuva retkeilytoimittaja ja
-kirjailija. Vuonna 1998 erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon suorittanut Laaksonen on mm. Erä-lehden ja Latu ja Polku -lehden vakituinen avustaja, ja hän on kirjoittanut lukuisia
suosittuja retkeily- ja vaellusoppaita. Tunnustuksena laajasta
ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta Laaksonen sai vuonna
2016 Suomen tietokirjailijat ry:n Tietokirjailijapalkinnon.

ISBN 9789523129870
Luokka 79.4
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Nidottu, liepeellinen, nelivärikuvitettu
n. 250 s.
Ilmestyy 4/2020
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Titta Kuisma & Laila Nevakivi

LAPSEN OMA METSÄKIRJA
Suositun lasten luontokirjasarjan uusin teos vie seikkailuun upeaan suomalaiseen metsäluontoon.
Kirjan tarinaa kuljettaa Nuppu Liituri, nuori liito-orava, joka
lähtee etsimään omaa kotimetsää. Lopulta Nuppu löytää oman
kodin ja keväällä Nupun pesäkolossa onkin sitten jo kaksi pikkuliituria.
Kirjan tarinat ja tieto-osiot lumoavine kuvineen esittelevät monimuotoista metsäluontoa, erilaisia metsiä, metsän suuria ja pieniä
eläimiä, pörröisiä poikasia sekä eläinten jälkiä
ja jätöksiä. Kirjassa tutustutaan myös metsän
kasveihin ja sieniin.
Laila Nevakivi on helsinkiläinen, palkittu lastenkuvittaja, joka tunnetaan luonto- ja satukuvistaan.
Titta Kuisma on hartolalainen lastenkirjailija, tietokirjailija ja luontokasvattaja.
Kuisma ja Nevakivi ovat aikaisemmin julkaisseet yhdessä
kirjat Satu puusta, joka halusi muuttaa maalle, Puuvanhus
ja pikkukoivu, Lapsen oma lintukirja, Lapsen oma luontoretki sekä Lapsen oma väriseikkailu.

ISBN 9789523129887
Luokka L56.8
Kansi: Laila Nevakivi
210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
N. 80 s.
Ilmestyy 3/2020
sähkökirja ISBN 9789523750319

Raili Mikkanen & Sirkku Linnea

VIHREÄSILMÄINEN LOHIKÄÄRME
Vihreäsilmäinen lohikäärme Uutu on melkein vauva vielä, lohikäärmeeksi pieni ja pullea. Se osaa jo monenlaisia lohikäärmetemppuja, mutta vielä on paljon opeteltavaa. Joitakin temppuja
on lukijan kiva harjoitella yhdessä lohikäärmeen kanssa.
Ja kun Uutu joutuu pulaan, tulee pikku lukijasta sen rohkea
apuri. Palkkiona on sata valtavan isoa lohikäärmekiitosta.
Iloinen tarina ja veikeä kuvitus ruokkivat
lapsen mielikuvitusta ja innostavat keksimään
ihan omia lohikäärmejuttuja.
Ikäsuositus 2–6 v.
Raili Mikkanen on palkittu kirjailija ja toimittaja. Hän
on julkaissut lukuisia romaaneja ja lastenkirjoja. Mikkanen on saanut Finlandia Junior -palkinnon, Suomen Tietokirjailijat ry:n Tietopöllö-palkinnon sekä arvostetun
Anni Swan -palkinnon ja Suomen Kirjailijaliiton Tirlittan-palkinnon.
Korpilahtelainen kuvittaja Sirkku Linnea on tehnyt
kuvituksia mm. lastenkirjoihin, ja Pikku Kakkosen lastenohjelmiin. Suurta kiitosta Linnea on saanut kuvituksistaan kirjoissa Suomalaiset taruolennot, Lapsen oma
pandakirja, Suomen lasten majakkakirja Suomen myyttiset
eläimet, Olipa kerran... Rakastetuimmat satuklassikot sekä
Tonttu Toljanteri ja Moksu-kirjoissa.
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ISBN 9789523129894
Luokka L85
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
Kannen kuva: Sirkku Linnea
170 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 40 s.
Ilmestyy 1/2019
Sähkökirja ISBN 9789523750326

Laura Ertimo & Sanna Pelliccioni
Pikkutieto

MISSÄ SINÄ OLET?

Pikkutieto on 2–5-vuotiaille suunnattu pienten tietokirjojen sarja.
Mukana kirjassa on tutkijahahmo Plop, joka puhuu suoraan
lapselle ja kutsuu mukaan jännittäville tutkimusmatkoille.
Sarjan ensimmäinen osa Missä sinä olet? sukeltaa avaruuteen,
maapallolle ja lopulta solujen kautta atomien maailmaan. Kirja
opettaa hahmottamaan asioiden ja ilmiöiden mittakaavoja. Se
näyttää ihmisen osana suurempia kokonaisuuksia ja paljastaa
toisaalta sisällemme kätkeytyvät universumit.
Pikkutieto-sarjan kirjat herättelevät ajattelua ja vinkkaavat
lapsille maailman ihmeellisyyksistä. Tarinamainen ja kepeä kerronta tarjoilee tiedon lapsenkokoisina annoksina.
Laura Ertimo on helsinkiläinen tietokirjailija, jonka juuret ovat syvällä maantieteessä. Hän on kirjoittanut monimuotoisesta maailmastamme yli kymmenen
vuoden ajan lapsille ja koko perheelle. Uusimpien kirjojen käännösoikeuksia on
myyty kansainvälisille markkinoille, ja onpa tietokirjatuotanto toiminut nukketeatterinkin innoittajana.
Sanna Pelliccioni on monipuolinen kuvittaja, kirjailija ja graafinen suunnittelija. Mm. suositun Onni-poika-sarjan tekijänä tunnettu Pelliccioni tekee lasten
kuvakirjojen lisäksi yhteistyötä useiden kirjailijoiden kanssa, suunnittelee lastennäyttelyitä, tekee seinämaalauksia, kuosisuunnittelua sekä kuvitettuja paperitarvikkeita ja keittiötuotteita.

ISBN 9789523129900
Luokka L85.2
Kansi: ja kuvitus: Sanna Pelliccioni
Koko 210 x 210 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 4/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750333

Linda Palm & Jessica Lindholm

ALLI RAKENTAA

Alli on pieni iloinen ja utelias tyttö, jonka touhuja seurataan uudessa 1–5-vuotiaille suunnatussa lastenkirjasarjassa.
Alli ottaa innokkaasti osaa kaikenlaisiin arjen askareisiin, ja
pieniä kommelluksiahan siitä seuraa. Tässä kirjassa Alli rakentaa
– omalla tavallaan. Hän myös touhuaa äidin ja isän apuna hyllyn
kokoamisessa. Yksi ruuvi vain sattuu salaperäisesti katoamaan.
Alli-kirjojen lauseet ovat yksinkertaisia ja
tapahtumat, tunteet ja esineet pienille lapsille helposti tunnistettavia. Kuvien väritys on
suunniteltu nostamaan esiin tärkeät asiat – Allin ja sen, mitä hän tekee.
Sarjassa on aiemmin ilmestynyt kirja Alli
siivoaa.

Linda Palm on ruotsalainen esikoulun opettaja, joka
on kirjoittanut useita lasten kuva- ja oppikirjoja. Hän on
myös suosittu luennoitsija.
Jessica Lindholm on ruotsalainen kuvittaja. Lukuisten
lastenkirjojen lisäksi hän on tehnyt kuvituksia oppimateriaaleihin, lehtiin ja postikortteihin.

ISBN 9789523129597
Luokka L85.2
Suomennos: Birgit Huttunen
Kansi: Jessica Lindholm
200 x 200 mm
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750340
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Pokkarit

Carlo M. Cipolla
INHIMILLISEN TYPERYYDEN
PERUSLAIT

Luokka T84
Ilmestyy 1/2020
9789523750050

Raisa Cacciatore &
Erja Korteniemi-Poikela
SISU, TAHTO ITSETUNTO
Portaat itkupotkuraivareista
aggression hallintaan

Luokka T17.3
Ilmestyy 2/2020
9789523129955

Patricia Posner
AUSCHWITZIN APTEEKKARI
Victor Capesius, Mengelen
proviisori

Luokka T99.1
Ilmestyy2/2020
9789523129979

Steve Lukather
OMAELÄMÄKERTA

J. K. Tamminen
TOTUUS TAPAUS AARNIOSTA

Anna Ekberg
USKOTTU NAINEN

Luokka T78.993
Ilmestyy 3/2020
9789523129986

Luokka T30.16
Ilmestyy 3/2020
9789523129962

Luokka T84.2
Ilmestyy 4/2020
9789523129993
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Pierre Lemaitre
PETOKSEN HINTA

Emma Rous
AU PAIR

Luokka T84.2
Ilmestyy 4/2020
9789523750005

Luokka T84.2
Ilmestyy 5/2020
9789523750012

Saatavilla olevat äänikirjat
Lemaitre, Pierre

James, Peter

Rous, Emma

9789523127135

9789523126763

9789523128682

Peter James

Lemaitre, Pierre

Lemaitre, Pierre

9789523120884

9789523126770

9789523128675

Tamminen, J. K.

Coben, Harlan

James, Peter

9789523124998

9789523127746

9789523128668

J. K. Tamminen

James, Peter

Ruuhilahti, Susanna

9789523125667

9789523127739

9789523128705

James, Peter

Lemaitre, Pierre

Gerhardsen, Carin

9789523125735

9789523127753

9789523129528

Lemaitre, Pierre

Tuuri, Aino-Mari

James, Peter

Alex

Kuolema kulkee kulisseissa

Pasilan mies

Kilpimies

Kuolema ei rakasta ketään

Silmukka

9789523125742

Täydellisyyden hinta

Verihäät

Älä päästä irti

Kuolema sanelee ehdot

Tulen varjot

Lapset vai työ - Uskallanko
perustaa perheen

Au pair

Petoksen hinta

Kiistaton todiste

Koukuttavat suhteet

Musta jää

Kuolema vaanii verkossa
9789523129498

9789523127760

James, Peter

Kuolemaan asti sinun
9789523125759

Hellsten, Tommy

Pysähdy - olet jo perillä : 12
oivalluksen polku

Lahti, Petri
Tahkokallio, Keijo

Uskalla olla lapsellesi
aikuinen – Kuinka kasvatat
lapsistasi onnellisia ja
tasapainoisia
9789523127777

9789523125766

Mika Poutala - Muutaman
sadasosan tähden
9789523129504

Tamminen, J. K.

Totuus tapaus Aarniosta
9789523129542

Lindblom, Tomi
Ekberg, Anna

Salattu nainen

Joel Hallikainen - Elämäni
tarina

Hellsten, Tommy

9789523126749

9789523127814

9789523129559

Naakka, Irene

Ekberg, Anna

Ruuhilahti, Susanna

Hullu kuin äidiksi tullut
- Äitiyden pilvilinnat ja
todellisuus
9789523126787

Uskottu nainen
9789523128637

Kolmas mahdollisuus

Tommi Läntinen Ääretön ikävä
- Ura ja elämä
9789523750074

Paloahde, Sonia

Aavistus - Psykologinen trilleri
9789523128743

Osa kevätkauden 2020 kirjoista julkaistaan myös äänikirjoina.
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9789523128750

9789523128767 9789523129009

9789523128774

9789523128927

9789523129030

9789523127821

9789523127845

BRITT KARIN LARSEN

Finnskogen
elämän
MINERVA

9789523127852

9789523128781

9789523127876

9789523129085

9789523125858 9789523125995

9789523128125

9789523128798

9789523128293 9789523128002

9789523127883

9789523129191

9789523127944
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9789523128934

9789523127968

9789523129139

9789523126909

9789523127890

9789523127272

9789523128019

9789523126954

9789523128897

9789523129122

9789523127210

9789523127197

9789523127159

9789523127036

kehto

9789523126961

9789523128279

9789523127227

9789523125988

9789523127913

9789523127920

9789523128286

9789523127791

9789523129443

9789523128910

9789523128514

9789523128811

9789523128606

9789523128835

9789523128866

9789523127050

9789523129177

9789523128149

9789523128880

9789523127012

9789523126824

9789523128156

9789523128095

9789523129115

9789523126985

9789523128613

9789523128804

9789523128132

9789523128057

9789523128101

9789523127067

9789523129184

9789523125872

9789523126176

9789523128064

9789523128118

9789523127975

9789524924559

9789523129061

9789523126978

9789523129078

9789523129023

9789524924740

9789523128071

9789523127029

9789523128859

9789523126879 9789523126862

9789523129153 9789523129160

9789523126312

9789523125216

9789523127180

9789523128163

9789523128187

9789523126190

9789523128521
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TILAUSKIRJOJA

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Minerva Kustannus toimittaa tilauskirjoja yritysten ja
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:

• juhlakirjat
• vuosikirjat
• historiateokset ja historiikit
• lahjakirjat
• yritysasiakaskirjat
• projektikirjat

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Samu Nyström
OODI SIVISTYKSELLE

Helsingin työväenopisto 100 vuotta

Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
RITARIHUONE JA SUOMEN AATELISSUVUT

Vuosien ammattitaidoilla ja
kilpailukykyisin hinnoin!

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

Reijo Ikävalko
ILTATUULEN VIESTI

Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014

Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

Kirjapaino Kari Ky 2019

Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

