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Esipuhe

Uskomatonta
Monimuotoinen, muuntuva, joustava. Tekniset innovaatiot ovat aina muuttaneet 
romaanin kerrontatapoja. Viime vuosisadan alussa elokuvan näkökulma- ja mon-
taasitekniikka, leikkaukset, löysivät nopeasti tiensä moderniin romaaniin. 

Siispä on jännittävää nähdä, millä tavalla äänikirjojen suosio heijastuu romaa-
nin muotokieleen. Tuleeko siitä puheenomaisempaa ja dialogivoittoisempaa? 
Pystyykö kuulija hahmottamaan pitkiä sivunmittaisia virkkeitä kerrostuvine upo-
tusrakenteineen ja sivupolkuineen? Romaanin aloituksesta on ainakin tullut en-
tistä vaativampi taiteenlaji äänikirjoissa. Palautteen mukaan kirjan pitäisi heti on-
nistua kietomaan lukija pauloihinsa. 

Toisaalta romaanin aloitus on aina ollut kriittinen kohta, suostuuko lukija us-
komaan ja kuvittelemaan (make believe), että tämäkin voisi olla totta.  Siksi on 
mielenkiintoista, että monissa suoratoistopalveluiden tv-sarjoissa (toinen tekni-
nen innovaatio) on nykyään jokin yliluonnollinen piirre, vaikka kyse ei ole fan-
tasiasta, kauhusta, saati scifistä. Aivan kuin tämänhetkisen todellisuuden tavoit-
tamiseksi todentuntuisesti olisi välttämätöntä kuvata sitä arkijärjen ylittävin 
keinoin. Esimerkiksi australialaisessa Messiah-sarjassa nykymaailman vaikeimpia 
umpi kujia – Lähi-idän sodat, pakolaiset, ilmasto – yritti ratkoa ällistyttävän uskot-
tavasti messias.

Eräänlainen messias auttaa umpikujaan ajautunutta perhettä myös Siina Tiura-
niemen upeassa toisessa romaanissa Jäämeri. Tietokirjojen puolella elämän miel-
tä puntaroivat tiukkasanaisesti emeritukset Esko Valtaoja ja Juha Pihkala keskus-
telukirjassaan Elämän mielen jäljillä. 

Ihmisillä on taipumus uskoa mitä uskomattomampiin asioihin. Luulen, että se 
johtuu epätoivosta. Tämä tulee selväksi professori Juhani Knuutin järeässä tieto-
kirjassa Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa, jossa selvi-
tetään satojen terveysväitteiden todenperäisyys.

Muistakaa myös kiinnostavien ihmisten elämäkerrat ja henkilökuvat. Miner-
va julkaisee niitä tällä julkaisukaudella useita: ammattiyhdistysliikkeen voimanai-
sen Ann Selinin odotetun elämäkerran, Mozartin musiikkiperheen jännittävän 
sukutarinan, legendojen Niki Laudan ja Jimi Hendrixin elämäkerrat sekä pohjois-
korealaisen Ji Seong-hon kirjan paostaan, jonka ei pitänyt olla mahdollinen. Se oli 
uskomaton.

Toivotan lukuiloa!

Maria Säntti
Kustannuspäällikkö
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Siina Tiuraniemi
JÄÄMERI

Tragikoominen tarina hajoamassa olevan perheen matkas-
ta avioliiton kipukohtiin.

Perheen isän Jounin äiti kuolee Ivalon terveyskeskuk-
sessa, ja perheen äiti, Laura, lupautuu ajamaan heidät Hel-
singistä pohjoiseen, vaikka kumpikaan ei suin surminkaan 
kaipaa toistensa seuraa.

Mutta kun mukaan on otettava myös heidän kahdeksan-
vuotias Martin-poikansa, äidin ja isän on koetettava käyt-
täytyä edes jotenkuten säällisesti, vaikka vaikeaa se on.

Tarinaa kertoo myyttinen, ”kaikkitietävä” Ei-Kai, joka 
ilmestyy auttamaan, kun perhe matkallaan ajautuu tuon 
tuostakin umpikujaan.

Automatka vie lopulta Jäämeren rannalle saakka, ja sen 
aikana valottuvat Jounin ja Lauran suhteen eri vaiheet.

Kuten jo Siina Tiuraniemen esikoisromaani Kukkia Bir-
gitalle osoitti, hänellä on harvinainen kyky kuljettaa tra-
giikkaa ja äkkiväärää huumoria rinta rinnan ja ajoittaa jä-
risyttävä yllätys erehtymättömällä vaistolla. Vakavista ja 
raastavistakin asioista kirjoittaessaan hän onnistuu ole-
maan lämmin ja hauska.

Kukkia Birgitalle on ilmestynyt myös Saksassa ja saanut 
kiittävät arvostelut niin suomalaisissa kuin saksalaisissakin 
medioissa:

”Humoristeja ei ole suomalaiskirjailijoissa ikinä lii-
kaa. Tänä vuonna esikoisteosten joukossa oli kuiten-
kin ilahduttavan monta hauskaa kirjaa, ja Siina Tiu-
raniemen Kukkia Birgitalle on yksi niistä.” – HS

”Ääneen naurattava romaani kahden omapäisen per-
soonan ystävyydestä.” – Buch Magazin

”Nautittava kirja.” – Mitteldeutsche Zeitung

FM Siina Tiuraniemi (s. 1979) on alun perin kajaanilainen, 
sittemmin helsinkiläistynyt optimisti ja kirjastonhoitaja. Hän 
harrastaa lukemista, kävelyä ja lukupiirejä. Erityisesti hän pi-
tää perheestään, ihmisistä, kahvista ja nauramisesta. Häneltä 
on aiemmin ilmestynyt romaani Kukkia Birgitalle, joka on il-
mestynyt myös saksaksi nimellä Frischluftvergiftung bei minus 
20 Grad (dtv, 2018).

ISBN 9789523750562
Luokka 84.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 280 s.
Ilmestyy 6/20
Sähkökirja ISBN 9789523751095
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Peter James 
KUOLEMA KÄY OIKEUTTA

Roy Grace -sarja on parhaillaan tv-tuotannossa.

Roy Gracen työkomennus Lontoossa on päättymässä, kun 
hän saa vihjeen laajasta huumekauppaverkostosta, jota oh-
jaillaan Brightonista käsin. Ensimmäisenä työpäivänään 
kotiinpaluun jälkeen hänet hälytetään täysin järjettömältä 
vaikuttavan murhan tapahtumapaikalle.

Toisaalla 43-vuotias Meg Magellan yrittää saada elä-
mänsä raiteilleen miehensä ja poikansa tapaturmaisen 
kuoleman jälkeen. Megillä ei ole enää muita kuin 18-vuo-
tias tytär Laura, joka viettää välivuotta matkustellen Ete-
lä-Amerikassa. Meg ikävöi tytärtään pohjattomasti.

Yllättäen Meg kutsutaan valamieheksi oikeudenkäyn-
tiin, jossa tuomiolla on Brightonin huumeparoni.

Roy Gracelle käy tutkimusten edetessä selväksi, miten 
laajalle syytteessä olevan huumekauppiaan valta ulottuu. 
Kyseessä on täysin häikäilemätön rikollinen, joka on va-
pautuakseen valmis kalterienkin takaa langettamaan kuo-
lemantuomion kenelle tahansa.

Pari päivää ennen oikeudenkäyntiä Meg löytää kotiin 
tullessaan keittiön pöydältä valokuvan tyttärestään Ecua-
dorissa. Sitten puhelin soi.

Uhkaava ääni puhelimessa kertoo, että mikäli Meg ha-
luaa vielä nähdä tyttärensä elossa, hänen on suoritettava 
vain yksi yksinkertainen tehtävä. Hänen on varmistettava, 
että oikeudenkäynnin päättyessä valamiehistön päätökses-
sä lukee oikea sana: Syytön.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi ai-
kamme suosituimmista dekkaristeista. James toimii läheises-
sä yhteistyössä Sussexin poliisin kanssa, ja hänen kirjojaan on 
kiitetty siitä, että ne tarjoavat ainutlaatuisen autenttisen nä-
köalan nykyaikaiseen poliisityöhön. Hän on myös ollut ar-
vostetun kansainvälisen Crime Writers’ Associationin puheen-
johtaja.

ISBN 9789523750579
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 430 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751194

• Rikosylikomisario Roy Gracesta kertovan kirjasarjan kuudestoista osa.

• Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian bestsellerlistojen kärjessä, ja niitä on 
käännetty 37 kielelle. Hänen kirjojaan on myyty jo yli 30 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 Popu-
lar Fiction Book of the Year sekä People’s Bestseller Dagger for Crime Novel of the Year.
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Carin Gerhardsen
PIPARKAKKUTALO 

Ruotsin myydyimpiin kuuluvan dekkarisarjan aloi-
tusosa menestysromaanin Musta jää tekijältä. 

Tukholman seudulla tapahtuu lyhyessä ajassa useita julmia 
murhia.

Tutkimusten edetessä Hammarbyn poliisilaitoksella 
työskentelevälle rikoskomisario Conny Sjöbergille selviää, 
että 44-vuotiaita uhreja yhdistää vain yksi asia: he ovat 
kaikki olleet lapsina samassa päiväkodissa.

Conny Sjöbergin on löydettävä sarjamurhaaja, jonka 
motiivit ovat hyvin henkilökohtaiset – ja joka ei anna min-
kään tai kenenkään pysäyttää itseään. 

Piparkakkutalo on nopeatempoinen ja monitasoinen 
dekkari, jossa kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Samalla se on 
romaani vakavasta asiasta, kiusaamisesta. Järjestelmällinen 
kiusaaminen jättää uhriin lähtemättömät jäljet. 

Piparkakkutalo aloittaa Carin Gerhardsenin suositun 
Hammarby-sarjan, jossa seurataan rikoskomisario Conny 
Sjöbergin ja hänen henkirikosryhmänsä työtä.

ISBN 9789523750852
Luokka 84.2 
Suomennos Maija Ylönen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751293

Carin Gerhardsen on ruotsalainen matemaatikko, jo-
ka julkaisi ensimmäisen romaaninsa vuonna 1992. Kahdek-
sanosainen Hammarby-dekkarisarja on käännetty 25 kielel-
le ja myynyt yli 3 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. 
Gerhardsenilta on aiemmin suomeksi julkaistu rikosromaa-
ni Musta jää.

Gerhardsen asettelee palapelin palaset paikoilleen 
taitavasti menettämättä yhtään otettaan jännityk-
sestä. – Kristianstadsbladet 

Huomaan, että lukiessa tulee joskus mieleen Hen-
ning Mankell, yksityiskohdat ovat yhtä huolellisia 
ja juoni taitavasti rakennettu.– – Carin Gerhard-
sen on vastaansanomattomasti noussut ruotsalai-
sen rikoskirjallisuuden eliittiin.   
– Norrbottenskuriren

• Hammarby-sarjan julkaisuoikeudet on myyty 25 maahan, ja kirjo-
ja on myyty maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa kappaletta.

• Carin Gerhardsen on noussut ykköseksi niin Barnes & Noblen 
kuin Kindlen bestseller-listoilla.

• Vetoaa erityisesti Jo Nesbøn, Camilla Läckbergin ja  Henning 
Mankelin faneihin.
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Thomas Rydahl 
MYRSKYN SILMÄÄN

Dekkaritrilogian itsenäinen päätösosa vie lukijan Fuerte-
venturan Erakon, Erhard Jørgensenin, menneisyyden salai-
suuksiin ja Kanariansaarten pimeälle puolelle. 

Erhard piilottelee hippileirissä, mutta vanha vihollinen 
löytää hänet pyytääkseen apua. Puoliksi pakotettuna Er-
hard ryhtyy tutkimaan katolisessa orpokodissa tapahtu-
nutta nuoren tytön murhaa. 

Fuerteventuralle iskevä hiekkamyrsky on tehdä kaikki 
hulluiksi. Sen saartamaksi joutuu myös kuuluisa rikoskir-
jailija Celesta Almud Almeida.

Kustantaja painostaa Celestaa kirjoittamaan uuden 
bestsellerin, mutta tämä on kiinnostuneempi Erakosta, sa-
laperäisestä yhdeksänsormisesta tanskalaisesta, jonka sa-
notaan tehneen useita rikoksia.

Tutkiessaan Erhardin menneisyyttä Celesta ajautuu 
liian lähelle Kanarian mahtavaa mafiaa. Nimellä ”Kolme 
paavia” tunnettu rikollisjärjestö on piinannut saaria vuosi-
kaudet. Nyt he ovat päättäneet raivata tieltään sekä Erhar-
din että Celestan.

Thomas Rydahlin loistava viipyilevä kirjoitustyyli nos-
taa rikoskirjallisuuden laatutason aivan uudelle tasolle ja 
uuteen genreen, jota voi hyvällä syyllä kutsua kaunokirjal-
liseksi dekkariksi.

”Upea finaali. Tyylikäs, jännittävä ja tunteita herät-
tävä!” – Politiken

Thomas Rydahl (s. 1974) on Kööpenhaminassa asuva 
kirjailija. Rydahlin romaani Erakko palkittiin Tanskassa vuo-
den 2014 parhaana esikoisromaanina. Vuonna 2015 kirja sai 
myös Tanskan parhaan rikosromaanin palkinnon sekä Lasi-
avain-palkinnon vuoden parhaasta pohjoismaisesta dekkaris-
ta. Kirja pysyi heti ilmestyttyään peräti 32 viikkoa Tanskan 
bestsellerlistalla ja sen käännösoikeudet on myyty jo 16 maa-
han. Lisäksi elokuvaoikeudet on myyty Espanjaan. 

ISBN 9789523750548
Luokka 84.2  
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
155 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 550 s.
Ilmestyy 8/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751149

”Myrskyn silmään on juuri niin tyylikäs ja ravisteleva kuin hyvän kirjallisuuden 
pitää ollakin.” – Berlingske

”Trilogia Erhardista ja hänen kokemuksistaan Fuerteventuralla päättyy tavalla, 
joka lunastaa lupaukset. Kaiken kaikkiaan nämä kolme osaa edustavat ainutlaa-
tuista ja innovatiivista virstanpylvästä tanskalaisessa viihdekirjallisuudessa.” 
– Litteratursiden.dk
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Pierre Lemaitre
TUHON LAPSET

Pierre Lemaitren maailmanmenestystrilogian itsenäinen 
päätösosa. 

Tarinan keskushenkilö on trilogian aloitusosasta Näke-
miin taivaassa tuttu Louise Belmont.

Päätösosan alkaessa eletään huhtikuuta 1940. Kolme-
kymmentävuotias Louise pakenee alastomana Montpar-
nassella sijaitsevasta hotellihuoneesta, jossa muuan mies 
on juuri ampunut itsensä. Ymmärtääkseen juuri kokeman-
sa tragedian syyn, Louisen on selvitettävä kuolleen äitinsä 
salaisuudet.

Toisaalla kaksi Maginot-linjalle komennettua sotilasta, 
Raoul ja Gabriel, ryhtyvät rintamakarkureiksi ja päätyvät 
vankileirille. Louise saa toimitettua sinne kirjeen, jossa hän 
kertoo totuuden Raoulin varhaislapsuudesta ja perhesuh-
teista. 

Länsirintamalla käyty ”valesota” päättyy äkisti 10. tou-
kokuuta 1940 Saksan hyökkäykseen, ja Ranska vajoaa pa-
niikkiin ja kaaokseen. Ranskan armeija on lyöty ja saksa-
laiset etenevät kohti Pariisia. Sadat tuhannet pakolaiset 
täyttävät Ranskan tiet etsiessään turvaa.

Louise saa huomata, että sota tuo kaikissa ihmisissä esiin 
niin hyvän kuin pahankin. Katastrofin ja kaaoksen keskellä 
romaanin henkilöhahmojen kohtalot kietoutuvat toisiinsa 
tavalla, jonka Lemaitre niin mestarillisesti hallitsee.

Historiallisen ajankuvan värikkyys, elävät henkilöhah-
mot ja näkökulmien monitahoisuus tekevät Tuhon lapset 
-romaanista jännittävän ja nautinnollisen elämyksen. 

Pierre Lemaitre (s. 1956) on yksi Ranskan suosituimpia 
kirjailijoita, jonka romaaneja on myyty yli 20 maahan. Näke
miin taivaassa sai ilmestymisvuonnaan Ranskan arvostetuim-
man kirjallisuuden alan tunnustuksen, Goncourt-palkinnon, ja 
se on myynyt yli 1,2 miljoonaa kappaletta. Romaani sai lisäk-
si Prix du Roman France Télévisions -palkinnon. Romaanin poh-
jalta on tehty myös elokuva.

Lemaitrelta on aiemmin julkaistu suomeksi myös trilogian 
ensimmäinen osa Näkemiin taivaassa ja toinen osa Tulen varjot 
sekä rikosromaanit Alex, Camille, Irène, Rosie ja Silmukka. Hän 
on saanut peräti kolme kertaa International Dagger -palkin-
non sekä vuonna 2017 Suomen dekkariseuran ulkomaisen 
jännityskirjallisuuden kunniakirjan.

ISBN 9789523750593
Luokka 84.2 
Suomennos Jänis Louhivuori
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 530 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751217
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Lemaitre päättää historiallisen trilogiansa kahden 
maailmansodan Ranskasta henkeäsalpaavalla ja 
loistavalla romaanilla. – Le Figaro

Perhesalaisuus, hienot henkilöhahmot, vahva tarina, 
ilki kuriset ja traagiset käänteet. – – Goncourt-palkitun 
Pierre Lemaitren kertojanlahjat ovat tässä romaanissa 
huipussaan. – France Culture
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Britt Karin Larsen 
FINNSKOGEN
Kiven kiilto

Vaikeinta on sillä, joka ei voi antaa anteeksi itselleen.

Linan, Tanelin ja muiden metsäsuomalaisten tarina jatkuu 
Finnskogen-sarjan kolmannessa osassa Kiven kiilto. 

Britt Karin Larsenin vangitseva historiallinen romaani-
sarja on kerännyt kiitosta niin kriitikoilta kuin lukijoiltakin 
kaikkialla Pohjoismaissa. Henkilöhahmot ja historiallinen 
ajanjakso heräävät eloon lähes maagisella tavalla.

Norjan ja Ruotsin rajametsissä eletään ankaraa nälkä-
vuotta, ja Mustamäessä joudutaan lahtaamaan ainoa leh-
mä. Joillekin Amerikka siintää luvattuna maana. Taneli sen-
tään palaa vankilasta Linan luo. Heidän kasvattityttärensä 
Hilda lähtee piikomaan Christianiaan, mutta poikansa Lar-
sin hän joutuu jättämään Linalle.

Christianiassa asuu myös Tanelin tappaman ylioppilaan 
äiti, joka on tuonut suomalaismetsistä kuolleen poikansa 
muistoksi pienen pyöreän kiven. Se kiiltää vain kun sataa.

Finnskogen-sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet osat Elä-
män kehto sekä Taivaankarhun metsä. Romaanit ovat myös 
luettavissa itsenäisinä teoksina.

”Larsenin kyky eläytyä aikakauteen ja nähdä silloin 
eläneitten ihmisten psykologiset motiivit on hämmäs-
tyttävä. – – Kerronnassa on samantapaista inhimillis-
tä koskettavuutta kuin Enni Mustosen tarinoissa.”  
– Maaseudun Tulevaisuus

”Mene suomalaismetsiin!... Kiven kiilto on yhtä laa-
dukas kuin Finnskogen-sarjan kaksi aiempaa teos-
ta… Larsenin kirjat eivät ole vain epätavallisia, ne 
ovat ainutlaatuisia.” – NRK

ISBN 9789523750555
Luokka 84.2
Suomennos: Marja Helanen
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 10/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523750128

Britt Karin Larsen (s. 1945) on norjalainen kirjailija, joka 
on julkaissut toistakymmentä romaania, lastenkirjaa ja runo-
teoksia ja saanut useita kirjallisuuspalkintoja. 

• Seitsenosainen Finnskogen-sarja on myynyt Norjassa yh-
teensä yli 100  000 kpl, ja kolmen ensimmäisen osan 
yhteisnide lisäksi yli 15 000 kpl. 

• Romaanisarja on saanut varauksettoman ylistävät kritiikit, ja 
sen oikeudet on myyty Tanskaan, Ruotsiin ja Saksaan
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”Runollinen ja kaunis... Britt Karin Larsenin persoo-
nallinen ja runollinen kieli nostaa hänet omaan luok-
kaansa norjalaiskirjailijoiden joukossa.”  
– Verdens Gang



10 KAUNOKIRJALLISUUS

Imogen Kealey
SANKARITAR

Tositarinaan perustuva jännittävä viihderomaani naisesta, 
jonka rohkeus ja neuvokkuus tekivät hänestä yhden toisen 
maailmansodan suurimmista sankareista.

Nancy Wake toimi toisen maailmansodan jälkipuolis-
kolla brittien agenttina. Hänestä tuli Ranskan vastarinta-
liikkeen johtohahmo ja eräs liittoutuneiden palkituimmis-
ta toisessa maailmansodassa palvelleista naisista.

Natseille hän oli varjoissa liikkuva aave, ”Valkoinen hii-
ri”, Gestapon innokkaimmin etsimä etsintäkuulutettu, jon-
ka löytämisestä luvattiin viiden miljoonan frangin palkkio. 

Vuonna 1944 Nancy Wakesta tuli Lontoon ja kaptee-
ni Henri Tardivatin johtaman maquis-ryhmän välinen yh-
teyshenkilö. Hän koordinoi vastarintaliikkeen toimintaa 
ennen Normandian maihinnousua ja rekrytoi jäseniä liik-
keeseen. Wake myös johti hyökkäyksiä saksalaisten ase-
miin ja Gestapon Montluçonissa sijainneeseen paikalli-
seen päämajaan.

Henkeäsalpaava romaani kertoo naisesta, joka on uhka-
rohkeasti päättänyt pelastaa rakastamansa miehen, kääntää 
sodan kulun ja kostaa verisesti Ranskaa miehittäville sak-
salaisjoukoille.

Imogen Kealey on pseudonyymi, jonka takana on kaksi kirjoittajaa. 

Darby Kealey on Los Angelesissa asuva käsikirjoittaja ja elokuvatuot-
taja. Hän on kirjoittanut mm. kiitetyn Patriot-sarjan Amazonille.

Imogen Robertson on Lontoossa asuva elokuvaohjaaja ja kirjailija, jo-
ka on kirjoittanut useita suosittuja historiallisia romaaneja. Hän on ol-
lut kolme kertaa Crime Writers’ Associationin Historical Dagger -pal-
kintoehdokkaana.

ISBN 9789523750586
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 380 s.
Ilmestyy 7/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751125

• Nousi heti ilmestyttyään Der Spiegelin bestsellerlistalle ja Sveitsissä top-10 listalle

• Legendaarisen vapaustaistelijan tarinan käännösoikeudet on myyty jo 24 maahan.

• Kirjan pohjalta tehdyn elokuvan odotetaan tulevan teattereihin vielä tämän vuoden 
puolella. Nimiosaa esittää Oscar-voittaja Anne Hathaway.
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Maria Peters
KAPELLIMESTARI

”Se on mahdotonta. Naisista ei tule kapellimestareita. 
Niistä ei ole siihen.”

”Miksi ei?”

”Ne eivät osaa johtaa.”

Perustuu tositarinaan ensimmäisestä menestyneestä nais-
puolisesta kapellimestarista Antonia Bricosta.

Maria Petersin kirjoittama Kapellimestari johti ensin 
kansainväliseen menestyselokuvaan. Romaani on kiehtova 
elämäntarina lahjakkaasta ja peräänantamattomasta naises-
ta, joka raivasi tiensä huipulle miesten maailmassa.

Hollantilaissyntyinen Antonia muuttaa lapsena kas-
vattivanhempiensa kanssa Amerikkaan. Hänellä on yksi 
unelma: tulla suuren sinfoniaorkesterin kapellimestariksi. 
1920-luvulla se on kuitenkin mahdotonta.

Antonia ei lannistu. Intohimo musiikkiin saa hänet 
opettelemaan soittamista vanhan pianon ääressä ja etsi-
mään kapellimestaria, joka antaisi oppitunteja. Antonia ta-
paa Frank Thomsenin, rikkaan ja puoleensavetävän mie-
hen, jolla on paljon suhteita musiikkimaailmaan.

Rakastumisen ajoitus on huono, sillä Antonia on läh-
dössä Eurooppaan tekemään unelmistaan totta. Se asettaa 
hänet vaikean valinnan eteen.

Todellinen Antonia Brico vieraili useita kertoja myös 
Suomessa Sibeliusten luona ja myös Helsingin kaupungin-
orkesterin johtajana.

Maria Peters (1958) on hollantilainen elokuvatuottaja, elokuvaoh-
jaaja ja käsikirjoittaja. Hänen elokuvansa ovat olleet yleisömenestyksiä. 
 Antonia Bricon tarina johti ensin kansainväliseen menestyselokuvaan 
The Conductor. Peters halusi työstää tarinasta myös romaanin.

ISBN 9789523750609
Luokka 84.2 
Suomennos Merja Sainio
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 300 s.
Ilmestyy 8/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751156

Elokuvasta The Conductor (Kapellimestari) sanottua:

”Peters ei ainoastaan nosta unohduksista kiinnostavaa 
naista, vaan on valinnut oikean elokuvan oikealla het-
kellä, juuri kun puhumme #metoosta ja lasikatoista.”  
– de Volkskrant

”Kun Maria Peters kolmetoista vuotta sitten aloitti Ka-
pellimestarin kanssa, ei hän voinut tietää, kuinka usko-
mattoman ajankohtainen aiheesta tällä välin tulisi… 
Antonia Brico oli omana aikanaan vähintään vuosisa-
dan etuajassa.” – Filmkrant.nl

• Kirjan käännösoikeudet on tähän mennessä myyty seit-
semään maahan. 

• Elokuva Kapellimestari tulee Suomessa teattereihin 
2020.
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Esko Valtaoja & Juha Pihkala
ELÄMÄN MIELEN JÄLJILLÄ
Keskustelukirjeitä

Kaksi erilaisesta maailmankatsomuksesta nousevaa vaikut-
tajaa, emeritukset piispa ja tähtitieteen professori, ryhtyvät 
jälleen kymmenosaiseen kirjeenvaihtoon.

Valtaoja ja Pihkala aloittivat keskustelun uskon ja tie-
teen välisestä suhteesta vuonna 2004 arvostelu- ja myyn-
timenestyksellä Nurkkaan ajattelu Jumala. Sitä seurasi suo-
sittu Tiedän uskovani – uskon tietäväni vuonna 2010.

Sopupeliin ei suostuta kolmannessakaan osassa. Kir-
jeenvaihto etenee tasaväkisenä, sanan säilä heiluu ajoittain 
terävänä, välillä keskustelijat ajautuvat umpikujaan, ym-
märtävät toisiaan väärin ja ärsyyntyvätkin. Näyttää jo siltä, 
että yhteistä siltaa kahden erilaisen katsomuksen välille on 
mahdotonta rakentaa.

Ja siitä tässä kirjassa juuri on kysymys: katsomuksel-
taan erilaisten ihmisten rajojen ylittämisen vaikeudesta ja 
samalla sen välttämättömyydestä maailman tulevaisuuden 
vuoksi.

Tästä molemmat kirjoittajat ovat yhtä mieltä: siltojen 
rakentaminen edellyttää myötätuntoista asennetta tois-
ta maailmankatsomusta edustavan ajatuksiin, mutta myös 
omien heikkojen kohtiensa tunnustamista, siis perinteistä 
nöyryyden hyvettä.

Kirjeissä pureudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mi-
ten kirkolla tätä nykyä menee, entä tieteellä? Millainen 
maailma olisi ilman uskontoja – parempi vai pahempi? Mi-
ten kirjoittajat näkevät vanhuuden ja kuoleman?

Esko Valtaoja on Turun yliopiston tähtitieteen emeri-
tusprofessori. Valtaoja on julkaissut lukuisia teoksia. Hän 
voitti vuoden Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2002 teok-
sellaan Kotona maailmankaikkeudessa.

Juha Pihkala on Tampereen hiippakunnan  emerituspiispa. 
Hän on julkaissut lukuisia teoksia teologian, erityisesti 
dogma tiikan alalta mm. Uskoa tiedosta ja tietoa uskosta – Joh
datus dogmatiikkaan.

ISBN 9789523750944
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751255

”Kirja on erinomainen lukuelämys, joka kannustaa lukijaa ajattelemaan, ky-
seenalaistamaan, ottamaan kantaa mutta myös ymmärtämään ja nöyrtymään.”  
Vuoden kristillisen kirjan Nurkkaan ajettu Jumala valinnut Esko Aho valinta
kriteereissään vuonna 2004.

”Lukija ilahtuu, kun keskustelijat iloitsevat ajatuksen lennosta ja ruotivat eri-
mielisyyttään kohteliaasti ja toisiaan kunnioittaen.”  
– Professori Juha Sihvola, Helsingin Sanomat 3.10.2010
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Sinikka Piippo & Pertti Salo
TERVEYTTÄ SIENISTÄ

Sienten terveysvaikutukset ja tarkat tiedot sienten sisältä-
mistä aineosista ensi kertaa kirjana. 

Kirja tuo esiin sienten laajat hyötyvaikutukset tulehdus-
ten ehkäisyssä, immuunipuolustuksessa, kasvainten eh-
käisyssä, sydän- ja verisuonitaudeissa, diabeteksessa, her-
moston rappeumataudeissa, ihon hoidossa ja monissa 
muissa terveysongelmissa.

Runsaasti kuvitetussa kirjassa esitellään Suomessa kas-
vavia, kasvatettavia ja täältä hankittavia sieniä. Kaikki kir-
jaan mukaan otetut sienet ovat osoittautuneet laaja-alaises-
ti terveyttä kohentaviksi. 

Tällaisia sieniä ovat muun muassa enoki eli talvijuure-
kas, haperot, herkkusienet, huhtasienet, lakka- ja lattakää-
pä ja muita kääpiä, loisikat, maitake, matsutake, mesisienet, 
siili- ja koralliorakas, pakuri, puunkorvat, rouskut, siitake, 
suomumustesieni, tatit, vahverot, vinokkaat ja valko- ja kel-
tahytykkä.

Jokaisesta sienilajista tai suvusta annetaan kuvaus, kas-
vupaikat, levinneisyys, aineosat, terveysvaikutukset, käyttö 
ruokana ja/tai rohtona sekä varoitukset. 

Lisäksi kirjassa kerrotaan sienten käytön historiasta 
meillä ja muualla, sienten viljelystä, keruusta ja säilönnästä 
sekä sienten valmistuksesta ruoaksi ja rohdoksi.

Kasvitieteilijä, professori Sinikka Piippo on kirjoittanut yli 300 tie-
teellistä ja populaaria artikkelia ja julkaisua. Suurelle yleisölle suunnattua 
tuotantoa ovat mm. Suomalaiset marjat, Mielen ruokaa, Elinvoimaa maus
teista, Puhdasta ravintoa, Elinvoimaa puista, Villivihannekset, Suomen sam
malet (yhdessä Timo Koposen kanssa) sekä Rakkauden rohdot.

Pertti Salo on biologi ja tietokirjailija, jonka aikaisempaa tuotantoa 
ovat mm. Koko perheen sienikirja, Pihan perinnekasvit, Metsiemme ruokasie
net sekä Salo – Piippo, Mielen ja rakkauden kasvit.

ISBN 9789523750616
Luokka 59.34
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
Valokuvat: Pertti Salo
170 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu, nelivärinen
n. 254 s.
Ilmestyy 6/2020
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Elina Reenkola
KATEUS

Elina Reenkola kuvailee kirjassaan kateutta eri muodoissaan. 
Tunnistamalla kateuden ja sen syyt tuhoisaksi mielletty tunne 
on käännettävissä kasvua vauhdittavaksi voimaksi.

Kateutta herää kaikilla. Se syntyy vertailuista, joissa tuntee 
itsensä muita huonommaksi. Paha kateus pyrkii tuhoamaan ja 
pilaamaan kateuden kohteen. Rakentavassa muodossa se kui-
tenkin motivoi ihmistä saavuttamaan tavoitteitaan. Tuskallises-
ta kateuden tunteesta voi päästä myös eroon. Keskittyminen 
omaan tekemiseen ja siitä nauttimiseen nostaa itsetuntoa ja vie 
maaperää kateudelta.

Kateus-kirjan helmi on Elena Ferranten Napoli-sarjan kateus-
teeman tulkinta. Reenkolalla on erityinen taito analysoida ny-
kyelokuvia, näytelmiä ja tv-sarjoja haastavien tunteiden näkö-

kulmasta.

Pepe Forsberg & Niko Nappu
USKOMATON LUONTO
Erikoisia luonnonilmiöitä Suomessa

Pepe Forsberg ja Niko Nappu kulkevat tässä kirjassa Suomea ris-
tiin rastiin ja hakevat selityksiä merkillisille luonnonilmiöille, 
jotka joskus yllättävät kokeneetkin tutkijat.

Kirjassa perehdytään veden eri olomuotoihin, ihmetellään, 
miten syntyy mm. jääpallomeri ja ahtojäävuori sekä tutkitaan 
jääkauden jälkiä. Teos vie myös pinnan alle tutustumaan veden-
alaisen elämän merkillisiin ilmiöihin.

Kasvien ja puiden elämä on saanut oman osionsa, samoin 
eläinten ja lintujen käyttäytyminen sekä näyttävät ilmakehän il-
miöt, kuten esim. revontulet, pallosalamat ja trombit.

Tietoa Pepe Forsbergin tulevista vuosien 2020 ja 2021 tv- 
luonto-ohjelmista julkistetaan myöhemmin.

Pepe Forsberg on lammilainen tietokirjailija ja eräopas, joka on tehnyt erä-
retkiä ympäri maailman. Forsberg tekee yhteistyötä National Geographicin 
kanssa ja on kirjoittanut mm. suosittua Kansallispuistot tutuiksi -retkeilykirja-
sarjaa.

Niko Nappu on biologi, tutkimussukeltaja sekä tietotekniikan ja biolo gian 
opettaja. Hän suunnittelee Helsingin yliopiston tutkimusasemien toimintoja ja 
konsultoi meribiologisissa kysymyksissä. 

Elina Reenkola on helsinkiläinen psykoanalyytikko, 
joka on aiemmin julkaissut mm. teokset Nainen ja vi
ha, Äidin valta ja voima, Nainen ja häpeä sekä Lumoavan 
pelottava nainen. Reenkola on Kansainvälisen psykoana-
lyyttisen yhdistyksen IPA:n jäsen ja on toiminut IPA/
COWAP:in (Committee of Women and Psychoanaly-
sis) Euroopan puheenjohtajana.

ISBN 9789523751071
Luokka 56.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 10/2020

ISBN 9789523750654
Luokka 17.3
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 8/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751163
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Juhani Knuuti
KAUPPATAVARANA TERVEYS
Selviydy terveysväitteiden viidakossa

Miten erottaa oikea terveystieto huuhaasta, toimivat neu-
vot virheellisistä väittämistä? Lääketieteen tohtori, profes-
sori Juhani Knuuti opastaa kirjassaan ymmärtämään ja tul-
kitsemaan ympärillämme vellovia, usein varsin ristiriitaisia 
terveysväittämiä.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa on nykyi-
sin verkossa runsaasti. Tiedon laadun ja oikeellisuuden ar-
vioiminen on siksi yhä haastavampaa. Parhaimmillaan jaet-
tu informaatio innostaa ihmisiä etsimään lisätietoa ja saa 
aikaan terveyttä edistäviä muutoksia elintavoissa. Pahim-
millaan se on harhaanjohtavaa tai jopa hengenvaarallista.

Kirjassa arvioidaan suosittuja terveysväitteitä tutkitun 
tiedon valossa. Kirjassa on analysoitu 71 erilaista terveys-
teemaa tai hoitoa ja niihin liittyviä satoja terveysväitteitä. 
Analyysi perustuu tieteellisen kirjallisuuden huolelliseen 
arviointiin yleistajuisesti ja ymmärrettävästi – ja viesti on 
vastaansanomaton.

Samalla kirjassa pohditaan tutkimukseen ja terveysväit-
teisiin liittyviä muita ilmiöitä. Miksi erikoiset terveysväit-
teet ovat niin suosittuja? Millä tavalla oma tulkintamme 
tiedosta syntyy? Mikä selittää virheellisten terveysusko-
musten itsepintaisuutta? Miten tehdään lääketieteellistä 
tutkimusta?

Kirja kannustaa oman arkijärjen tehokkaampaan käyt-
tämiseen sekä kriittisen lukutaidon kehittämiseen. Kirjan 
järeän tietopaketin luettuaan lukija ymmärtää paremmin 
terveysväitteiden luotettavuutta sekä terveysviestinnän il-
miöitä.

Lääketieteen tohtori ja professori Jukka Knuuti on toimi-
nut yli kolmenkymmenen vuoden ajan lääkärinä ja tutkijana. 
Hän on toiminut Suomen Akatemian Verenkierto- ja aineen-
vaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikön johtaja-
na 2008–2019 sekä kirjoittanut useita sydänsairauksien eu-
rooppalaisa Käypä hoito -ohjeita. Hän on julkaissut yli 500 
tieteellistä artikkelia ja osallistunut useiden oppikirjojen laa-
timiseen. Knuuti on yli viiden vuoden ajan ollut aktiivinen 
tieteen yleistajuistaja, ja hän sai Terveystoimittajat ry:n pal-
kinnon ansiokkaasta terveysväitteitä käsittelevästä blogista. 
Hän asuu Raisiossa.

ISBN 9789523750678
Luokka 59
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 225 mm
Sidottu, nelivärikuvitettu
n. 270 s.
Ilmestyy 8/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751170
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Angela Ahola
DIGIRAKKAUTTA
Opas onnistuneeseen nettideittailuun

Asiantuntijan parhaat vinkit sen oikean löytämiseksi

Psykologian tohtori Angela Ahola pisti itsensä peliin ja 
heittäytyi tutkimaan nykypäivän deittailukulttuuria oma-
kohtaisesti. Sadan oman deittikokemuksen pohjalta syntyi 
tämä kirja opiksi ja avuksi kumppanin etsintään. Helppolu-
kuinen ja palkitseva kirja perustuu kirjailijan omien koke-
musten lisäksi alan tutkimustuloksiin.

Deittisovellukset ovat muuttaneet treffikulttuuria pe-
ruuttamattomasti. Nettideittailu on kuitenkin taito, joka 
on opeteltavissa.

Tämä opas auttaa ymmärtämään nettideittailun kirjoit-
tamattomia sääntöjä ja tarjoaa testattuja neuvoja niin deit-
ti-ilmoitusten laadintaan kuin onnistuneisiin ensitreffeihin 
ja siihen, miten kipinän sytyttyä edetään hyvän suhteen ra-
kentamiseen.

Kirja vastaa kaikkiin nettideittailijaa askarruttaviin kysy-
myksiin, kuten millaisia deittisovelluksia on olemassa, mi-
ten tehdään hyvä vaikutus, minkälaiset viestit saavat vasta-
kaikua, minkälaisen mielikuvan nettiprofiilisi sinusta luo, 
miten nopeasti viesteihin tulisi vastata tai millaiset valoku-
vat tuottavat parhaat tulokset.

Netistä seuraa hakevan on hyvä myös tunnistaa eri netti-
deittailijatyypit – erityisesti ne, joita kannattaa välttää.

Angela Ahola kouluttaa säännöllisesti myös Suomessa ja 
on valmis tekemään suomeksi esim. kirjakauppavierailuja. 

Angela Ahola on ruotsinsuomalainen psykologian tohto-
ri, tutkija, kirjailija ja suosittu inspiraatioluennoitsija. Aholalta 
on aiemmin ilmestynyt kirja Taito tehdä hyvä vaikutus (2019).

ISBN 9789523750647
Luokka 17.3  
Suomennos Anna Maija Luomi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751262
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Matti Punttila  
SUURI SUOMALAINEN KASKUKIRJA

Suuri suomalainen kaskukirja on ylistystä kielelle ja sen loputto-
mille mahdollisuuksille. Teos osoittaa, että komiikkaa ja huumo-
ria löytyy niin suomen kirjakielestä kuin murteista ja slangista-
kin, puhumattakaan eri kielimuotojen törmäyksistä. 

Kielikaskukirjaan on koottu myös nimiin ja nimiyhdistelmiin 
liittyviä kaskuja, samoin sanaleikkejä, sivistyssanoilla hienoste-
lun vaaroja, pieleen menneitä kielikuvia ja tietysti myös sanojen 
monimerkityksisyyden aiheuttamia hykerryttäviä tilanteita. 

Turkulaismies katseli autokaupassa uutta Nissania. Myyjä esit-
teli auliisti malleja: Ja tää on Sunny.
Turkulaismies hölmistyneenä: Jaa, onk tää mun ny?

Savolaismies yritti kaapata lentokoneen. Finnair ei ostanut.

Annie Austen
HULLUNA KIRJOIHIN
Mitä kirjahyllysi sinusta kertoo?

”Ei ole kirjaa uskollisempaa ystävää”  – Ernest Hemingway

Hulluna kirjoihin on täpötäysien kirjahyllyjen puolustuspuhe. Se 
on suunnattu kirjojen rakastajille, jotka eivät halua kuulla puhut-
tavankaan konmarituksesta. 

Kirjahylly on osa omistajansa elämäntarinaa. Sen sisältö ja 
järjestys kertovat mieltymyksistä, harrastuksista, kiinnostuksen 
kohteista ja luonteesta. Mitä kirjasi kertovat sinusta? 

Kirja paljastaa mm. mitä löytyi Osama bin Ladenin tai Mari-
lyn Monroen kirjahyllystä, tai mitä kirjoja Barack Obama valitsi 
lomalukemisekseen. Viihdyttävä teos tarjoaa myös runsaasti kir-
joihin liittyvää triviaa sekä kuuluisien kirjailijoiden kuolematto-
mia ajatuksia kirjoista ja lukemisesta.

Täydellinen lahjakirja, josta jokainen kirjahulluksi tunnustau-
tuva löytää itsensä. 

FT Matti Punttila on Sippolassa syntynyt Kymenlaakson murteista väitel-
lyt kielentutkija. Punttila on aikaisemmin julkaissut kielikaskukirjat Haaskan
näköinen tyttö, Pilkettä silmäkulmaan ja Poskettomia huulia sekä näiden yh-
teisniteen Kieli poskessa. Hän on myös kirjoittanut useita teoksia kielen- ja 
perinteentutkimuksen alalta.

ISBN 9789523750661
Luokka 86.1
Suomennos Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 126 x 198 mm
Sidottu, piirroskuvitus
n. 200 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751279

ISBN 9789523750876
Luokka 81.3 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Nidottu
n. 270 s.
Ilmestyy 6/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751101
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Juha Syväranta
MERITUNTURIT

Pohjolan laella tunturit kohtaavat hyisen Jäämeren. Upeas-
ti kuvitettu teos esittelee nämä Pohjois-Norjan merituntu-
rit ja niiden ainutlaatuisen luonnon niin maan päältä kuin 
pinnan alta.

Kuvat kuljettavat lukijan tuuliselta huipulta meren sy-
vyyksiin.

Sama kallio, joka on maan pinnalla niukka ja harmaa, 
muuttuu veden alla eläväksi ja värikkääksi. Myös maissa 
pesivät merilinnut ammentavat ravintonsa merestä.

Pohjois-Norjan karuimmilla ulkorannoilla jo 25 vuotta 
kuvannut ja sukeltanut Juha Syväranta esittelee luontoku-
vateoksessaan lumoavan palan pohjoista luontoa, jota vain 
harva on päässyt näkemään.

Tunturit antavat suomalaiselle tuttua kosketuspintaa, 
mutta arktisessa meriympäristössä on myös eksotiikkaa. 

Kirjan näyttävä kuvitus sisältää niin henkeäsalpaavan 
kauniita sukelluskuvia kuin näyttäviä maisemia ja eläimiä.

FM Juha Syväranta on ekologi, meribiologi, tutkimussu-
keltaja ja vedenalaisluonnon asiantuntija. Työkseen Syväran-
ta arvioi Itämeren vedenalaisia luontotyyppejä ja järvien 
ekologista tilaa sekä tutkii virtavesien uhanalaisia suursim-
pukoita. Aiemmin hän on julkaissut teokset Jäämerestä syn
tynyt – Varangin karunkaunis vuono (2001) sekä Kivikylän on
nellinen (2008).

ISBN 9789523750869
Luokka 43 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
250 x 220 mm
Sidottu, runsas nelivärikuvitus
n. 160 s.
Ilmestyy 8/2020
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Eero Ojanen & Anne Muhonen 
KALEVALAN TARUOLENNOT 

Kiehtova koko perheen tietoteos Suomen kansalliseepoksessa 
esiintyvistä hahmoista ja näihin liittyvistä tarinoista. 

Tutuiksi tulevat mm. vanha samaani Väinämöinen, suohon 
laulettu nuori Joukahainen, Kalevalan hurjapää Lemminkäinen, 
kaunis Kyllikki, ihmekone Sammon takonut Seppo Ilmarinen, il-
keä Pohjolan emäntä Louhi, onnettomien tähtien alla syntynyt 
Kullervo sekä Tuonelan jokea vartioiva Tuonen tytti. Mukana 
ovat myös taivaasta laskeutuva karhu, Hiisi ja Hiiden hirvi sekä 
itse Sampo.

Helppolukuinen ja taidokkaasti kuvitettu kirja kertoo kaikista 
näistä ja monista muista Kalevalan olennoista, joiden luonteet, 
kiistat, kostoreissut, kosiomatkat ja muut edesottamukset ovat 
osaltaan olleet luomassa suomalaista kansallistunnetta ja inspi-
roineet taidettamme kautta aikojen.

Osmo Kärkkäinen
SUOMALAISET VIESTIHIIHDON 
SANKARIT 1934–2019

Kertomus suomalaisen hiihtourheilun kirkkaimmista saavutuk-
sista, dramaattisista ja riemukkaista hetkistä, kun hiihtäjämme 
taistelivat olympia- ja MM-mitaleista. Sankaritarinat täydenty-
vät jokaisen 87 mitalistin esittelyllä.

1930-luvulla Suomi oli hiihdon suurvalta. Viestihiihdois-
sa Suomi jäi hopealle vain kerran. Muulloin otettiin viestikulta, 
vaikka Kalle Jalkasen tavoin tekohampaatkin pudottaen.  

Kirja sisältää ennen julkaisematonta tietoa maailmanmesta-
reita valmentaneen Esa ”Rasva” Rossin toiminnasta sekä hiihtä-
jien harjoituspäiväkirjoista 1930- ja 1940-luvuilla. Nykyaikaises-
ta valmennuksesta kertovat pitkäaikainen päävalmentaja Immo 
Kuutsa ja Iivo Niskasen valmentaja Olli Ohtonen. 

Kunnallisneuvos Osmo Kärkkäinen (s.1938) on emerituskaupunginjohtaja ja 
tietokirjailija. Kärkkäinen on kirjoittanut kymmenen kirjaa, joista Keiteleen kum
misedät sai Valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Hän asuu Keuruulla.

Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi, kolumnisti ja kirjailija, joka on jul-
kaissut useita kirjoja, artikkeleita ja teossarjoja. Viimeaikaisissa kirjoissaan Suo
men myyttiset linnut, Suuri suomalainen kummituskirja ja Suomalaiset taruolennot 
hän on paneutunut erityisesti suomalaiseen kansanperinteeseen.

Anne Muhonen on vantaalainen kuvittaja, jolta on julkaistu 16 sarjakuva-al-
bumia. Muhonen on tehnyt myös lastenkirja- ja oppimateriaalikuvituksia sekä 
laajentanut kuvallista ilmaisuaan niin valokuvauksen kuin muraalimaalauksenkin 
puolelle. Kuvittamisen lisäksi Muhonen on tehnyt toimittajan töitä.

ISBN 9789523750685
Luokka 79.12
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
172 x 240 mm
Sidottu, läpikuvitettu
n. 250 s.
Ilmestyy 9/2020

ISBN 9789523750623
Luokka 85.22
Kansi Anne Muhonen ja Taitto-
palvelu Yliveto Oy
215 x 275 mm 
Sidottu, nelivärinen, piirros-
kuvitus
n. 130 s.
Ilmestyy 10/2020
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Peter James & Graham Bartlett
METSÄÄN MURHATUT

Vahva, ensikäden tietoihin perustuva kuvaus Brightonia 
järkyttäneistä murhista ja niiden selvittämisestä. Kirjoitta-
jina kokenut rikostutkija Graham Bartlett ja bestsellerkir-
jailija Peter James.

9.10.1986 yhdeksänvuotiaat brightonilaistytöt Nicola 
Fellows ja Karen Haddaway lähtivät ulos leikkimään. He 
eivät koskaan palanneet kotiin. Tyttöjen ruumiit löydettiin 
läheisestä metsästä.

Epäilykset kohdistuivat pian irtolaiseen ja pikkurikolli-
seen Russell Bishopiin. Hänen ristiriitaiset kertomuksen-
sa ja pitämätön alibinsa johtivat lopulta murhasyytteeseen.

Seurannut oikeudenkäynti oli poliisin kannalta fiasko. 
Syyttäjän todisteet olivat hataria ja todistajat epäluotetta-
via. Kolmen viikon oikeuskäsittelyn päätteeksi Bishop kä-
veli ulos vapaana miehenä.

Kolme vuotta myöhemmin Graham Bartlett oli juuri 
aloittanut etsivänä Brightonin poliisissa, kun seitsenvuo-
tias tyttö ilmoitettiin siepatuksi. Hänet löydettiin alasto-
mana ja pahoinpideltynä mutta elossa. Kun Bishopin ni-
mi nousi tapauksen tutkinnassa jälleen esiin, oli selvää, että 
historia oli ollut vähällä toistaa itseään. Tällä kertaa Bishop 
tuomittiin elinkautiseen.

Metsään murhatut on todella koukuttavaa luettavaa, sillä 
tosielämän rikostutkinta ja oikeusdraama on kuvattu hyvin 
asiantuntevasti ja elävästi.

Hyytävä tositarina tempaa lukijan mukaansa kuin dek-
kari.

Kirja ilmestyi Englannissa helmikuussa 2020.

Graham Bartlett on työskennellyt Brightonin poliisivoimissa 30 vuot-
ta. Hän aloitti rikostutkijana 1990-luvun alussa ja nousi lopulta kaupun-
gin poliisikomentajaksi. Bartlett myös avustaa säännöllisesti rikoskirjai-
lijoita ja tv:n rikossarjojen tekijöitä poliisityötä ja tutkimusmenetelmiä 
koskevissa kysymyksissä.

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuottaja ja yksi aikamme suo-
situimmista dekkaristeista. James toimii läheisessä yhteistyössä Sussexin 
poliisin kanssa, ja hänen kirjojaan on kiitetty siitä, että ne tarjoavat ainut-
laatuisen autenttisen näköalan nykyaikaiseen poliisityöhön.

Bartlett ja James ovat aiemmin kirjoittaneet yhdessä kirjan Death Comes 
Knocking: Policing Roy Grace’s Brighton. 

ISBN 9789523751026
Luokka 30.16
Suomennos Päivi Paju
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, kuvaliite
n. 360 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751316
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J. K. Tamminen
MALMIN NAINEN
Mari Romanon tarina

Malmin naisena tunnetuksi tullut Mari Romano tuomit-
tiin käräjillä 27.6.2018 3 vuoden ja 2 kuukauden vankeu-
teen törkeistä huumerikoksista Helsingin huumepoliisin 
entisen päällikön Jari Aarnion rikoskumppanina.

Mari Romanon tarina on rankka matka rikollisuuden, 
huumekaupan ja viranomaistoiminnan harmaalle alueelle.

Kirja perustuu pääosin kirjoittajan tekemiin Mari Ro-
manon haastatteluihin. Kirjaan on haastateltu myös useita 
muita henkilöitä, niin rikollisia kuin poliisejakin. Osa haas-
tatelluista ei halua nimeään julkisuuteen. 

Malmin nainen kertoo suomalaisesta naisesta rikollisuu-
den kehässä. On harvinaista, että nainen on ollut niin vah-
vasti mukana huumekaupassa, perinteisessä miesten maail-
massa.

Rikokset, poliisin salaiset operaatiot ja tasapainoilu ri-
kollisten ja järjestäytyneen yhteiskunnan välillä tekivät 
Mari Romanon elämästä raastavaa. Hän tiesi pelottavan 
varmasti, että apua ei olisi saatavissa, vaan kiinnijäämisen 
hetkellä hän olisi yksin. Hinta oli kova.

Kirja kuvaa rikosten maailmaa ja toiminnan lainalai-
suuksia, mutta myös viranomaisten kulissien takaista jul-
muutta ja taipumuksia joustaa säännöistä ja moraalista. 

Paikoin uskomattomalta vaikuttava true crime -lajityypin 
tarina on tosi.

J. K. Tamminen on lakimies, rikostutkija ja teologi. Toisaal-
ta hän on entinen ammattirikollinen, joka osasi lopettaa oi-
keaan aikaan. Tammisen rikosromaanitrilogia Pasilan mies, 
Kilpimies ja Megaliiga on saanut aiheensa tositapahtumista. 
Tamminen on julkaissut myös omiin kokemuksiinsa perus-
tuvat teokset Konkursseja ja muita konnuuksia – Talousrikolli
sen muistelmat ja Rikollinen elämäni sekä kirjan Totuus tapaus 
Aarniosta (2019).

ISBN 9789523750807
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
n. 200 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751323
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Pirkko Vekkeli & Ismo Loivamaa
ANN SELIN
Ihminen, nainen, johtaja
Henkilökuva

Palvelualojen ammattiliitto PAMin pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Ann Selin täyttää 60 vuotta 22.7.2020.

Ann Selin on vuosien varrella useasti antanut julkisuudessa 
kasvot koko ammattiyhdistysliikkeen arvoille ja kamppai-
luille. Ja nimenomaan naisen kasvot miesten hallitsemas-
sa maailmassa. 

Ammattiliiton alimmalta portaalta työnsä nuorena 
aloittanut Ann Selin päätyi monien yhteiskunnallisten 
luottamustehtävien lisäksi lopulta vaikutusvaltaisen yksi-
toistamiljoonaisen kansainvälisen ammattijärjestön pu-
heenjohtajaksi. 

Kesällä 2019 puheenjohtajan pestin jättänyt, suora-
puheinen ja värikäs nainen on opittu tuntemaan työssään 
tinkimättömänä, reiluna ja hyvänä neuvottelijana.

Hänet tunnetaan myös laulavana pomona, joka vetää 
tuhansien ihmisten tapaamisissa soolona Tina Turnerit ja 
Hyvästi yöt siinä missä yhteisesti lauletut työväenmarssit 
ja Maamme-laulun. Liittojohtaja saattoi puheen sijasta lau-
laa jäähallintäydelle kokousväelle.  

Tässä kirjassa Ann Selin avaa pelottomasti myös yksi-
tyistä minäänsä vaikeuksineen ja selviytymisineen. Paina-
vien yhteiskunnallisten asioiden takaa nousevat rehevät, 
hauskat, rohkeat, hassut ja karvaat sattumukset.

Kirjassa ääneen pääsee myös koko joukko Anin tuntevia 
ystäviä ja vaikuttajia Lauri Ihalaisesta Jyrki Kataiseen, Jark-
ko Elorannasta Tarja Haloseen, Anneli Saaristosta Reiska 
Laineeseen ja Eeva-Liisa Inkeroisesta Klaus Thomassoniin.  

Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on julkaissut aiemmin useita 
henkilökuva- ja elämäkertateoksia, mm. Marja Suna, suomalainen muotoi
lija, Liisa Lipsanen – bisneslady, Raili Hulkkonen, kauneuden suurlähettiläs se-
kä Kristiina Halkola – jos rakastat.

Ismo Loivamaa on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija, joka on 
julkaissut lukuisia lasten- ja nuortenkirjallisuutta käsitteleviä teoksia ja 
antologioita sekä kirjoja mm. iskelmämusiikista.

Yhdessä Pirkko Vekkeli ja Ismo Loivamaa ovat kirjoittaneet teokset 
Unohtumaton Ansa Ikonen, Lumoava EevaKaarina Volanen,  Åke ja minä se-
kä Sylvi Salonen – Viimeinen diiva.

ISBN 9789523750692
Luokka 99.1
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 225 mm
Sidottu, suojapaperi, läpikuvitettu, 
kuvaliite
n. 270 s.
Ilmestyy 7/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751132



MUISTELMAT JA HENKILÖKUVAT  23

Ji Seong-ho
PAKO, JONKA PITI OLLA 
MAHDOTON
Kainalosauvojen varassa vapauteen 
Pohjois-Koreasta

Ji Seong-ho onnistui pakenemaan Pohjois-Koreasta taval-
la, joka rohkeudessaan ja sinnikkyydessään hakee vertais-
taan. Vaikeasti invalidisoitunut ja nälkiintynyt nuorukai-
nen vaelsi Kiinan ja Kaakkois-Aasian halki vapauteen.

Ji Seong-ho kasvoi Pohjois-Koreassa 1990-luvun pa-
himman nälänhädän aikaan. Hän näki, miten koulutoverei-
den pulpetit jäivät tyhjiksi, kun nämä yksi toisensa jälkeen 
kuolivat nälkään.

Hengenpitimikseen 14-vuotias Ji vaihtoi junista varas-
tamaansa hiiltä ruokaan mustassa pörssissä. Kunnes hän 
eräällä pihistysretkellä menetti nälästä tajuntansa ja jäi ju-
nan telomaksi. 

Ji menetti vasemman kätensä ja jalkansa. Elämisen edel-
lytykset Pohjois-Koreassa muuttuivat heikoista olematto-
miksi.

Vuonna 2006 Ji lähti epätoivoiselta vaikuttaneelle pako-
matkalle. Hän nilkutti isänsä tekemien kainalosauvojen va-
rassa lähes 10 000 kilometrin matkan Etelä-Koreaan.

Tämä on hänen tarinansa tuosta uskomattomasta mat-
kasta, Pohjois-Korean epäinhimillisistä olosuhteista sekä 
ennen kaikkea sinnikkyydestä ja toivosta.

Ji Seong-ho on pohjoiskorealainen loikkari, joka nykyi-
sin harjoittaa yliopisto-opintoja Etelä-Koreassa ja johtaa ih-
misoikeusjärjestöä, joka auttaa Pohjois-Koreasta paenneita 
maanmiehiään uuden elämän alkuun.

ISBN 9789523129108
Luokka 99.1
Suomennos Heli Kasem
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 280 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523129368
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Michael Lemster
MOZART
Musiikkiperheen tarina

Ensimmäinen elämäkerrallinen teos Euroopan merkittä-
vimmän musiikkisuvun vaiheista kuvaa Mozartin suvun 
nousua ja sammumista 1400-luvun lopulta aina suvun vii-
meisen vesan kuolemaan vuonna 1965.

Pääpaino on Wolfgang Amadeus Mozartissa (1756–
1791), jonka kehitystä lapsineroksi isän tiukassa kasvatuk-
sessa sekä viimeisiä vuosia palavasti rakastamansa Cons-
tanzen rinnalla kuvataan kiinnostavasti ja monipuolisesti. 

Mozartin suvun elämäntarinoista löytyy nousuja ja las-
kuja, vehkeilyjä ja viettelyksiä. Lemster siteeraa mm. Wolf-
gangin kirjeenvaihtoa, josta löytyy reippaan ronskejakin 
kirjeitä. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat kuvaukset Leopold-isän 
ja ihmelapsien Wolfgangin ja Nannerlen konserttikier-
tueista ajan merkittäviin musiikin metropoleihin. Myö-
hemmin nuoreksi naiseksi varttunut Nannerl syrjäytettiin. 
Vaikka Nannerl oli musiikillisesti yhtä lahjakas kuin pikku-
veljensä, isä pani kaiken tarmonsa poikansa uran edistämi-
seen.

Michael Lemster on opiskellut kulttuuriantropologiaa, kielitiedettä ja 
psykologiaa. Hän aloitti uransa kustannustoimittajana, ja vuodesta 2019 
hän on toiminut yrityskonsulttina ja kulttuurintutkimukseen erikoistu-
neena journalistina. 

ISBN 9789523750708
Luokka 99.1 
Suomennos Anne Mäkelä
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu
s. 400, mv-läpikuvitettu
Ilmestyy 9/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751248

ISBN 9789523750715
Luokka 99.1
Suomennos Tuomas Renvall
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, kuvaliite
n. 270 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751286

GORDIE HOWE
Omaelämäkerta

Omaelämäkerrassaan Gordie Howe kuljettaa lukijan pit-
kän ja monipolvisen kiekkouransa vaiheisiin, mutta kertoo 
myös yksityisemmästä Gordiesta, lama-ajan lapsuusvuo-
sista ja elämästään kaukaloiden ulkopuolella.

Mr Hockey -lempinimellä tunnettu Howe voitti Detroit 
Red Wingsien riveissä Stanley Cupin neljä kertaa, ja hän 
on ainoa pelaaja, joka on pelannut liigassa viidellä eri vuo-
sikymmenellä, 1940-luvulta 1980-luvun alkuun. Howe py-
sytteli NHL:n pistepörssissä viiden parhaan joukossa hui-
keat 20 vuotta putkeen. 

Gordie Howe pelasi myös samassa ketjussa omien poi-
kiensa kanssa ja keräsi vielä yli nelikymppisenä 100 teho-
pistettä.

Kirjan esipuheen kirjoittanut Bobby Orr nimeää Ho-
wen epäröimättä jääkiekkohistorian suurimmaksi pelaa-
jaksi, jonka kaltaista NHL ei ehkä koskaan enää tule tun-
temaan.
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Leon Hendrix
VELJENI JIMI HENDRIX
Legendan tarina 1942–1970

Veljestään Jimi Hendrixistä kirjoittamassaan intiimissä elämä-
kerrassa Leon Hendrix luotaa ikonisen kitaristin taustaa ja per-
soonaa lähempää ja syvemmältä kuin kukaan aiemmin. 

Leon kertoo veljesten ankarasta lapsuudesta Seattlessa ja 
 Jimin uran ja elämän värikkäistä vaiheista. Kitaraan Hendrix tart-
tui toden teolla 15-vuotiaana. Musiikki tarjosi pakotien vaikeas-
ta perhe-elämästä. 

Suomenkielisen esipuheen on kirjoittanut toimittaja Petri 
Lahti, joka oli paikan päällä seuraamassa Hendrixin ainoaa Suo-
men-keikkaa Helsingin Kulttuuritalolla toukokuussa 1967. 

Maurice Hamilton
NIKI LAUDA
Formulalegendan elämäkerta

Kirjan kansainvälinen julkaisupäivä 14.5.2020.

Niki Laudan uskomattoman elämäntarinan kertoo hänet yli 
40 vuotta tuntenut Maurice Hamilton. Teoksessa pääsevät ää-
neen myös Laudan perheenjäsenet, ystävät, kilpakumppanit ja 
työtoverit, joiden kertomukset ja anekdootit valottavat eläväs-
ti erikoislaatuista ja vaikuttavaa persoonaa. Lauda loukkaantui 
vakavasti Nürburgringin osakilpailussa 1.8.1976. Pahoista palo-
vammoista huolimatta hän kuitenkin selvisi hengissä ja palasi ta-
kaisin radalle vain 42 päivää myöhemmin.

Niki Laudan ura on keskeinen osa F1-kisojen historiaa. Se al-
koi 1970-luvulla James Huntin kanssa käydyistä kuuluisista kak-
sinkamppailuista ja päättyi 1984 saavutettuun kolmanteen maa-
ilmanmestaruuteen ja sen jälkeiseen toimintaan formulatallien 
johtoryhmissä.

Kitaristi Leon Hendrix on Jimi Hendrixin pikkuveli, jonka elämä luiskahti jo 
varhain raiteiltaan alkoholi- ja huumekierteessä. Leon vietti pitkiä aikoja vanki-
lassa pikkurikoksista. Vankilakierteen jälkeen hän sai kuitenkin oman musiikki-
uransa nousuun. The Leon Hendrix Band on julkaissut kaksi albumia.

Vantaalainen Petri Lahti on palkittu journalisti ja IltaSanomien urheilutoimi-
tuksen esimies. Lahdelta on aiemmin ilmestynyt mm. Mika Poutalan elämäkerta.

ISBN 9789523751057
Luokka 99.1
Suomennos Petri Ukskoski
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751330

ISBN 9789523751033
Luokka 78.993
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 9/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751224

Maurice Hamilton on englantilainen urheilutoimittaja ja kirjailija, joka on 
yli 40 vuotta raportoinut moottoriurheilusta The Guardian, The Independent 
ja The Observer -lehtiin sekä BBC:lle. Hamilton on julkaissut 25 kirjaa ja voit-
tanut useita palkintoja, viimeisimpänä NewsPress Motor Sport Writer 2019 
-tunnustuksen.

Kirjan julkaisupäivänä 18.9.2020 tulee 
kuluneeksi 50 vuotta Jimi Hendrixin kuolemasta.
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ISBN 9789523750722
Luokka 99.1 
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 400 s.
Ilmestyy 8/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751187

Heinrich Fraenkel & Roger Manvell
HERMANN GÖRING
Nousu ja tuho

Kirja avaa ainutlaatuisen näkymän häikäilemättömän nat-
sijohtajan kunnianhimoon, brutaaliin toimintaan ja ylelli-
seen yksityiselämään. Samalla se on vahva kuvaus Kolman-
nen valtakunnan noususta ja tuhosta.

Kattava elämäkertateos perustuu amerikkalaisiin ja sak-
salaisiin arkistolähteisiin sekä Göringin perheenjäsenten, 
hänen alaisinaan palvelleiden ja muiden hänet tunteneiden 
haastatteluihin. 

Ensimmäisessä maailmansodassa ansioitunut taistelu-
lentäjä Göring nousi nopeasti valta-asemaan Kolmannen 
valtakunnan johdossa. Hänestä tuli Luftwaffen ylipäällik-
kö ja Hitlerin oikea käsi, yksi natsi-Saksan pelätyimmistä 
miehistä.

Göringin aloitteesta perustettiin Gestapo ja laadittiin 
suunnitelmat juutalaiskysymyksen lopullisen ratkaisun 
läpi viemiseksi.

Göring kokosi itselleen suuren omaisuuden ja rohmu-
si mm. sotasaaliiksi saatuja taideaarteita omiin kokoelmiin-
sa. Hänet tultiin tuntemaan mukavuudenhaluisena nautis-
kelijana.

Lopulta Hitler sulki Göringin sisäpiirinsä ulkopuolelle, 
vaikka tästä oli aiemmin kaavailtu hänen seuraajaansa.

Nürnbergissä Göring tuomittiin kuolemaan rikoksis-
ta ihmiskuntaa vastaan. Ennen kuin hirttotuomio ehdittiin 
panna täytäntöön, Göring teki itsemurhan vankilaan sala-
kuljetetulla syanidikapselilla.

”Paras elämäkertateos Göringistä.”  
– New York Review of Books

Roger Manvell ja Heinrich Fraenkel ovat tunnustettuja historioit-
sijoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä usean Saksan kolmatta valtakun-
taa käsittelevän tutkimusprojektin parissa. Parhaiten heidät tunnetaan 
yhdessä kirjoittamistaan natsijohtajien elämäkerroista. Heidän aiemmin 
suomennettuja teoksiaan ovat mm. Operaatio Valkyyria, Goebbels – Kol
mannen valtakunnan propagandaministeri sekä Heinrich Himmler – SS:n ja 
Gestapon päällikkö.
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Valtiotieteen tohtori ja professori Martti Häikiö (s. 1949) on päätoiminen 
historiantutkija. Hän on julkaissut runsaasti teoksia sivistyksen, digikumouksen, 
yritysten sekä politiikan historiasta. Martti Häikiö on Helsingin yliopiston po-
liittisen historian dosentti. Hän on P. E. Svinhufvudin muistosäätiön ja Ulkopoli-
tiikan tutkimuksen säätiön puheenjohtaja ja Helsingin Paasikivi-Seuran varapu-
heenjohtaja. Häikiö asuu Helsingissä.

Seppo Aalto, Juha-Matti Granqvist &  
Sofia Gustafsson
LINNOITUSKAUPUNKI
Helsingin historia 1722–1807

Kirja kertoo Helsingin tarinan pikkukaupungista Ruotsin puo-
lustuksen tärkeäksi osaksi. Kertomus alkaa raunioituneesta Hel-
singistä 1722 ja päättyy lopulliseen venäläisvalloitukseen 1807.

Ruotsi aloittaa historiansa suurimman linnoitushankkeen, va-
rautumisen idän kasvavaan uhkaan. Rakennetaan Viapori, Suo-
menlinna, joka on myös eurooppalaisittain aikansa mittavin 
rakennushanke. Samalla Helsingistä kasvaa yksi merkittävim-
mistä sota- ja merenkulkukaupungeista Ruotsin valtakunnassa 
1700-luvulla.

Teos jatkaa aiemmin julkaistuja Helsingin historioita Sotakau-
punki: Helsingin Vanhankaupungin historia 1550–1639 (2012) ja 
Kruununkaupunki: Vironniemen Helsinki 1640–1721 (2015).

Martti Häikiö
KUNSKAPENS METROPOL 
Forskning, undervisning och media  
1945–2010
Helsingfors stads historia efter 1945

Kunskapens metropol on ruotsinnos teoksesta Tiedon metropoli, 
jonka suomenkielisen version kustansi SKS.

Teos antaa laajan kokonaiskuvan tietokulttuurin kehitykses-
tä Helsingissä eri alojen käännekohtien ja keskeisten vaikutta jien 
näkökulmasta. 

FT Seppo Aalto (s. 1951) on Helsingin yliopiston Suomen ja Skandinavian his-
torian dosentti. Aalto on kirjoittanut lukuisia historiateoksia. Vuonna 2018 Aal-
to sai Tieto-Finlandia -palkinnon teoksestaan Kapina tehtailla: Kuusankoski 1918.

FT Juha-Matti Granqvist (s. 1982) väitteli tohtoriksi aiheenaan Viaporin ra-
kennuskauden aikainen helsinkiläisporvaristo. Hän on julkaissut tutkimuksia 
myös laivanvarustuksesta, haaksirikoista ja pelastustoiminnasta 1700-luvun Itä-
merellä.

FT Sofia Gustafsson (s. 1975) on tutkinut uuden ajan alun taloushistoriaa se-
kä sotilas- ja siviiliyhteiskunnan vuorovaikutusta. Hän on julkaissut tutkimuksia 
mm. Viaporin linnoitustyömaan taloudellisista vaikutuksista, sotilaanvaimojen 
asemasta suomalaisella maaseudulla ja Ruotsin valtakunnan kaupasta Portuga-
lin kanssa.

ISBN 9789523750814
Luokka 92.8
Ruotsinnos Ulrika Enckell
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
210 x 260 mm
Sidottu kluuttikansiin, suoja-
paperi, 
runsas nelivärikuvitus
n. 570 s.
Ilmestyy 10/2020

ISBN 9789523750821
Luokka 92.8
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy 
210 x 260 mm
Sidottu kluuttikansiin, suoja-
paperi, runsas nelivärikuvitus
n. 500 s.
Ilmestyy 9/2020
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Wendy Holden   
ÄIDIKSI KESKITYSLEIRILLÄ
Kolme selviytymistarinaa 

ISBN  9789523750531
Luokka 99.139
Käännös Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto
148 x 210 mm 
Nidottu, kuvaliite
320 s.  
Ilmestynyt 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523122406

ISBN 9789523750913
Luokka 90.3
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy  
135 x 210 mm  
Nidottu
220 s., 8-sivuinen kuvaliite
Ilmestynyt 2/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751354

Witold Pilecki 
VAPAAEHTOISENA AUSCHWITZIIN
Vastarintaliikkeen soluttautujan 
uskomaton tarina

ISBN 9789523751088
Luokka 99.139
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm  
Nidottu 
340 s.   
Ilmestynyt 3/2020
Sähkökirja ISBN 9789523123991

Vuonna 1940 Puolan maanalainen vastarintaliike halusi 
tietää, mitä vastikään avatussa Auschwitzin keskitysleiris-
sä tapahtui. Puolan armeijan upseeri Witold Pilecki ilmoit-
tautui vapaaehtoiseksi hengenvaaralliseen tehtävään. Lei-
ristä salakuljetetut Pileckin raportit kuuluvat varhaisimpiin 
silminnäkijäkuvauksiin, joita Auschwitzista liittoutuneille 
kantautui. 

Äidiksi keskitysleirillä on kolmen äidin ja kolmen lapsen 
uskomaton selviytymistarina, sydämeenkäyvä kertomus 
siitä, miten paljon rohkeutta, välittämistä, uskoa ja rakkaut-
ta voi ihmisestä löytyä myös käsittämättömän julmuuden 
keskellä.  

Hans-Joachim Lang
PARAKKI 10
Naiset Auschwitzin koe-eläiminä

Parakki numero kymmenen oli yksi Auschwitzin keskitys-
leirin kammottavimmista paikoista. Siellä natsilääkärit te-
kivät julmia ihmiskokeita. Kauhujen laboratoriossa pa-
hoinpideltiin vuosien 1943–1945 välisenä aikana noin 800 
naista.  Hengissä selvinneiden naisten kertomusten perus-
teella Lang on koonnut järkyttävän kuvauksen naisten elä-
mästä Parakki 10:ssä.

Jälleen saatavana

Jälleen saatavana

Jälleen saatavana

75 vuotta Auschwitzin vapauttamisesta
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Shuichi Tsunoda (s. 1975) on tokiolainen mainoskuvaaja ja Azuki-siilin omis-
taja. Valmistuttuaan graafiseksi suunnittelijaksi Tama Art -yliopistosta vuon-
na1998 Shuichi ryhtyi työskentelemään freelance-valokuvaajana. Vuonna 2016 
hän perusti lemmikkisiililleen Instagram-sivut, joista tuli välittömästi maailman-
laajuinen hitti.

Arja Aalto-Viittala – Anu Lahti
HOPEAKETJUT JA -KÄÄDYT
Koruntekijän opas

Kysytty suomalainen opaskirja hopeaketjujen- 
ja käätyjen valmistuksesta sisältää korumalleja 
helpoista vaativiin, joten se sopii niin aloitteli-
joille kuin koruntekoa pidempään harrastaneil-
lekin.

Kaikki työvaiheet käydään yksityiskohtai-
sesti läpi, ja selkeät vaihekuvat opastavat askel 
askeleelta, kuinka työ edistyy.

Shuichi Tsunoda
AZUKI
Valloittava kääpiösiili

Todellinen hyvän mielen lahjakirja!

Kääpiösiili Azuki on sulattanut jo miljoonien sydämet. Nyt 
Instagramin suloisin otus seikkailee myös kirjan sivuilla. 
Sosiaalisen median valloittanut eläintähti herättää ihastus-
ta näyttävästi lavastetuilla ja sommitelluilla kuvilla, joissa 
Azuki ystävineen touhuaa mitä erilaisimmissa puuhissa. 

Kääpiösiileistä on tullut Suomessakin yhä suositumpia 
lemmikkejä. Lemmikkisiilien omistajille ja kasvattajille on 
vuonna 2002 perustettu Suomen siiliyhdistys ry.

Siilit eivät ole kärsineet kirjaa tehtäessä, mikä kerrotaan 
myös kirjassa.

ISBN 9789523750739
Luokka 85.2 
Suomennos Marja Helanen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
150 x 150 mm
Sidottu, nelivärinen läpikuvitettu
128 s.
Ilmestyy 8/2020

ISBN 9789523750449
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 225 mm
Nidottu, nelivärinen
168 s.
Ilmestynyt 1/2020

Jälleen saatavana

KUVA- JA LAHJAKIRJAT 
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ISBN 9789523750906
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Nidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 10/2020

Arja Aalto-Viittala & Anu Lahti
LAUKKUJA LUOVASTI 
KIERRÄTYSMATERIAALISTA

Luomisen iloa, tekemisen nautintoa ja  
onnistumisen riemua

Kymmenittäin inspiroivia ideoita ja ohjeita erilaisista kier-
rätysmateriaaleista tehtyjen laukkujen valmistamiseen. 

Kotitalouksissa valtava määrä käyttökelpoista materiaa-
lia päätyy jätteeksi. On kuitenkin erityisen palkitsevaa luo-
da vanhasta materiaalista jotain ihan uutta.

Laukuille on aina käyttöä, ja niitä suunnitellessa ja teh-
dessä voi mielikuvituksen antaa lentää. Tarvittavat mate-
riaalimäärät ovat pieniä ja niitä löytää jokainen ympäril-
tään.

Kirjan kauniissa ja persoonallisissa laukuissa pääse-
vät uusiokäyttöön paitsi vanhat vaatteet ja tekstiilit myös 
vanhat vyöt, henkselit ja kengät, pelti- ja pahvirasiat, ma-
pit, muovipullojen korkit, videokasettien kotelot sekä mo-
net muut materiaalit. Tekevissä käsissä yksilöllinen laukku 
syntyy vaikka kottikärryn renkaasta.

Kirjassa on selkeät työohjeet sekä työvaihekuvat, joiden 
avulla on helppo onnistua.

Arja Aalto-Viittala on tamperelainen käsityötaiteilija, tietokirjailija ja yrittäjä. Hän suunnittelee, val-
mistaa ja myy persoonallisia koruja, asusteita ja jouhitöitä. Aivan erityisesti hän on kiinnostunut kehit-
tämään hukka- ja ylijäämämateriaaleista uusia tuotteita. Hänen korutyöohjeitaan on julkaistu useissa 
ulkomaisissa korualan julkaisuissa. Aalto-Viittala oli mukana tekemässä Tölkkidesign 2 -kirjaa ja hän on 
myös pitänyt pienryhmäkursseja mm. lusikkakorujen, ketjutöiden ja klipsutöiden valmistuksesta.

Littoisissa asuva Anu Lahti tunnetaan erityisesti suunnittelemistaan koruista ja klipsulaukuista, joita 
myy hänen vuonna 2009 perustamansa yritys Tmi Amadee. Lahti oli mukana suosittujen Tölkkidesign 1 
ja 2 -kirjojen tekijäryhmässä, ja hän on myös pitänyt aiheesta kursseja.  

Yhdessä Arja Aalto-Viittala ja Anu Lahti ovat aiemmin tehneet kirjat Lusikasta luotua, Hopeaketjut ja 
käädyt sekä Roskasta käyttöesineeksi.



HARRASTEKIRJAT  31

ISBN 9789523750760
Luokka 65
Suomennos Maiju Sallanmaa
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Koko 170 x 230 mm 
Nidottu, nelivärinen
194 s.
Ilmestyy 9/2020

Kerstin Balke
VILLASUKKIEN UUDET KAVERIT
Sukat, myssyt, kaulurit, kämmekkäät

Stine & Stitchin värikkäät kuviot ovat tähän asti korista-
neet vain kuuluisia sukkia. Tämän kirjan ohjeilla syntyy ko-
konainen sarja näyttäviä asusteita.

Uusien sukkaohjeiden lisäksi kirjasta löytyy ohjeita pi-
pojen, huivien ja kämmekkäiden neulontaan sekä paljon 
muuta.

Jokainen löytää uudet luottoasusteensa, olipa sitten me-
rihenkisen raikkaiden, hempeiden, luonnonläheisten ja 
hillittyjen tai voimakkaiden värien ystävä.

Ohjeita on helppo soveltaa, koska mallikerrat ovat 
yleensä pieniä (4–8 silmukkaa), joten esimerkiksi pipon 
kuviot on helppo siirtää sukkiin ja niin edelleen. 

Sukkaohjeiden mallikerrat ovat hyvin pieniä, joten ne 
on helppo neuloa aina koosta 36 kokoon 45 asti.

Kirjailija opastaa, miten voit kehitellä omaa tyyliäsi ja 
esittelee useita väri- ja kuviovaihtoehtoja inspiraation läh-
teeksi. 

Kirjassa esitellään kaikki neulonnan perustekniikat, joi-
hin saa apua myös (saksankielisistä) nettivideoista.

Kerstin Balke on saksalainen neulesuunnittelija, joka tunnetaan myös 
nimimerkillä Stine & Stitch. Blogissaan www.stineundstitch.blogspot.de 
ja Instagram-tilillään @stine_und_stitch hän esittelee uusimpia luomuk-
siaan ja antaa neulomisvinkkejä. Balkelta ovat aiemmin ilmestyneet kirjat 
Villasukkien uudet kuviot sekä Villasukkien uudet trendit.
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Sarita Kotkavalkama
VILUKISSAN VILLASUKAT MIEHILLE
Kuvioita ristipistoin ja neuloen

Vilukissan uudet sukkamallit on suunniteltu tällä kertaa miesten 
makuun. Kirjassa on 15 sukkamallia miehille, jotka haluavat jal-
kojaan lämmittämään joskus muutakin kuin tavallisia villasukkia 
tai perinteisiä Jussi-sukkia.

Erikoisuutena kirjassa ovat jälkikäteen ristipistoina tehtävät 
kuviot osassa sukkamalleja. Ne antavat sukille aivan uuden il-
meen, ja ne on kirjoneulekuvioita helpompi toteuttaa. 

Kirja sisältää perusteelliset ohjeet sukan rakenteesta ja käyte-
tyistä tekniikoista sekä kokotaulukon, jonka avulla sukkaohjeet 
on helppo toteuttaa juuri oikeaan kokoon.

Sarita Kotkavalkama on Helsingissä asuva neulekir-
jailija ja neulesuunnittelija. Aiemmin häneltä ovat ilmes-
tyneet neulekirjat Vilukissan villasukat, Vilukissan kirjosetti 
sekä Vilukissan sukkaaarre. Kirjojen lisäksi Sarita suun-
nittelee neuleohjeita Kauneimmat Käsityöt -lehteen, jossa 
hänellä on oma palsta nimeltä Vilukissan villit kuviot. 

ISBN 9789523750746
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
144 s.
Ilmestyy 8/2020

Seija Saarinen 
KAUNISTA KAHVIPUSSEISTA
Kierrätä luovasti arkeen ja juhlaan

Kahvipussitaiturina tunnetuksi tullut Seija Saarinen antaa uu-
dessa kirjassaan paljon tuoreita ideoita kauniiden ja käytännöl-
listen esineiden valmistukseen.

Kahvipusseista punomalla syntyvät mm. sateenvarjoteline, 
reppu, puunkantokoppa, kauppakassi, kori, lampunvarjostin, 
joulukalenteri, onnittelukortit, joulukortti ja koristesydän.

Kirjan työt voi kahvipussien lisäksi toteuttaa myös muilla 
kierrätysmateriaaleilla. Raaka-aineeksi soveltuvat erinomaisesti 
esimerkiksi karkkipaperit, koiran- ja kissanruokapussit ja sipsi-
pussit

Seija Saarinen opiskelee design-tekstiilien suunnitte-
lua ja valmistusta. Hän on aiemmin tehnyt kaksi kirjaa 
kahvipussiaskartelusta ja kaksi Tölkkidesign-kirjaa. Auras-
sa asuva Saarinen pitää myös työväen- ja kansalaisopis-
toissa kursseja kahvipussien ja juomatölkkien avausnip-
sujen käytöstä käsitöissä.

ISBN 9789523750753
Luokka 65 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 120 s.
Ilmestyy 9/2020
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Melissa Raupach & Felix Lill
KASVIKSET UUTEEN KASVUUN 
Ota tähteeksi jääneet kasvinosat uusiokäyttöön

Mari Nuikka & Marjo Ronkainen
KUIVAKUKKIA
Tee itse, innostu ja onnistu

Kuivakukat ovat tämän hetken kiinnostavin kukkatrendi! Tä-
mä kirja esittelee 20 tee se itse -ohjetta, jotka innostavat kokeile-
maan uutta ja sopivat aloittelijallekin.

Kirjan ohjeilla syntyvät mm. trendikkäät kukkataulut, upeat 
kimput ja asetelmat, monenlaiset modernit kranssit, viehättävät 
kukkakorut sekä kortt ien ja lahjapakettien kauniit somisteet.

Selkeiden ohjeiden lisäksi kirja tarjoaa kattavan tietopaketin 
kuivakukista ja niiden kasvattamisesta, valinnasta, keräämisestä 
ja käsittelystä sekä vinkkejä sidontatarvikkeiden käyttöön.

Melissa Raupach on saksalainen journalisti, joka on erikoistunut erityisesti 
ekologiaan, luontoon ja puutarhanhoitoon liittyviin aiheisiin.

Felix Lill on Münchenissä asuva insinööri, jonka perustama Plantura Garden 
tarjoaa digitalisaatiopalveluita ja koulutusta puutarha-alan yrityksille. 

Artenomi Mari Nuikka on jyväskyläläinen trendejä seuraava innovatiivinen 
käsillätekijä, joka inspiroituu luonnonläheisistä sävyistä ja materiaaleista. Hän 
on työskennellyt askartelulehti Ihanan toimituksessa vuodesta 2011. Häneltä 
on aiemmin ilmestynyt kirja Sisusta, somista ja tee itse kaunista kotiin.

Puutarhuri Marjo Ronkainen on keuruulainen floristisen alan ammattilainen, 
joka on työskennellyt kukkasidonnan parissa yli 10 vuotta. Ronkainen on van-
noutunut viherpeukalo, joka innostuu kasvimaailman lukemattomista mahdolli-
suuksista ja kasveista osana sisustusta.

ISBN 9789523750777
Luokka 65
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
Kirjan kuvat: Miia Juntunen
170 x 245 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 140 s.
Ilmestyy 8/2020

ISBN 9789523750845
Luokka 67.3
Suomennos Katriina Karpiola
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
145 x 210 mm
Nidottu, nelivärinen
126 s.
Ilmestyy 6/2020

Roskasta ruoaksi – vihannesten uusi elämä

Oiva opaskirja kertoo, miten vihannesjätteistä voi kasvattaa uut-
ta satoa.

Vihannesten varsia, naatteja ja siemeniä ei kannata heittää 
pois, vaan ne voidaan kasvattaa uudelleen.

Kirja opastaa, miten hyödyntää kasvien osat, jotka tavallisesti 
päätyvät jätteeksi; ruukkusalaatin pohjat, sipulin kannat, avoka-
don siemenet, nuutuneet sellerinvarret, itäneet valkosipulinkyn-
net, purjon juuret, yrttien varret… Kirja antaa jatkokasvatusoh-
jeet yli kahdellekymmenelle vihannekselle. 

Käsikirja jokaiselle, joka haluaa vähentää ruokahävikkiä ja 
säästää selvää rahaa.

Nousi heti ilmestyttyään bestselleriksi Saksassa, toinen sija 
puutarhakirjojen kilpailussa (Bestes Garten Kochbuch 2019).
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ISBN 9789523750784
Luokka L56.8
Kansi Anu Vanas ja Taittopalvelu 
Yliveto Oy
210 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 96 s.
Ilmestyy 6/2020 
Sähkökirja ISBN 9789523751118

Aura Koivisto & Anu Vanas
KADONNEET ELÄIMET

Upeasti kuvitettu lasten tietokirja vie aikamatkalle kauas 
menneisyyteen tarkkailemaan muinaisia eläimiä, joita on 
kauan sitten elänyt Euroopassa, myös Suomessa. 

Sukupuuttoon kuolleiden eläinten etsijät kohtaavat mat-
kallaan aivan oudon näköisiä otuksia. Jotkut näyttävät siltä 
kuin ne olisi koottu useista eri eläimistä. Kaikki ne ovat kui-
tenkin ihan oikeasti olleet joskus olemassa.

Kaukaiseen menneisyyteen matkaaja näkee retkellään 
mm. alkuapinan, mammutin, villasarvikuonon, sapeliham-
maskissan, koirakarhun ja yhden kaikkien aikojen suurim-
man maan kamaralla kävelleistä nisäkkäistä, muinaisen jät-
tiläissarvikuonon. Entä mikä mahtaa olla tuo pomppiva 
otus, jolla on pitkä häntä ja kärsä?

Aura Koivisto kertoo mukaansatempaavasti kadonneis-
ta eläimistä ja niiden elintavoista. Paljon mielenkiintoista 
tietoa sisältävästä kirjasta selviää sekin, kuinka voidaan tie-
tää, mitä eläimiä on muinaisina aikoina elänyt.

Ikäsuositus 5–10 v.

Aura Koivisto (s. 1964) on kuhmolainen kirjailija. Hän vietti lapsuutensa 
Korkeasaaressa isänsä Ilkka Koiviston toimiessa eläintarhan johtajana. Eläimet 
ja niiden tavat tulivat tutuiksi, ja Aura Koivisto ryhtyi jo varhain kirjoittamaan 
hauskoja eläintarinoita. Kirjoja on ilmestynyt parikymmentä, Minervalta vii-
meksi Lapsen oma pandakirja vuonna 2018.

Anu Vanas (s. 1955) on Taideteollisesta korkeakoulusta 1983 valmistunut 
graafinen suunnittelija ja kuvittaja. Hän on kuvittanut lukuisia oppi- ja lasten-
kirjoja sekä tehnyt animaatioita. Hänen kuvituksistaan  kolme on ollut Rudolf 
Koivu -palkintoehdokkaana. Kuvituksia on julkaistu myös Saksassa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Englannissa. Vanas asuu nykyään Nurmeksessa.
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Sanna Pelliccioni
ONNI-POIKA ON JO AIKA ISO

Onni-pojan kasvaessa vastaan tulee yhä uusia hauskoja ja vähän 
jännittäviäkin asioita, kuten vaikkapa ensimmäinen yökyläily il-
man vanhempia tai eskarin aloitus.

Onni-poika on jo aika iso -yhteisniteeseen on koottu Sanna 
Pelliccionin rakastetun sarjan kirjat Onni-poika menee mummo-
laan ja Onni-poika menee eskariin.

2–7vuotiaille.

Raili Mikkanen & Harri Tarkka
INTO-TONTUN ILMALENTO

Joulupukin poroista huolehtiminen on tärkeä tehtävä, jota Into- 
tonttu hoitaa huolella. Kun eräänä päivänä porojen lähettyvillä 
hiippailee oudon näköinen tyyppi, Inton epäilykset heräävät. 

Ja kuinka ollakaan, Into osuu paikalle juuri, kun tuo outo vie-
ras on lähdössä lentoon Joulupukin Tuulispää-porolla. Poron 
ryöstö on estettävä tavalla tai toisella.

Inton huimaa seikkailua elävöittää Harri Tarkan riemukas ku-
vitus.

Ikäsuositus 3–8 vuotta

Sanna Pelliccioni (1976) on monipuolinen kuvittaja 
ja graafinen suunnittelija. Hän tekee kangaskuoseja ja 
kuvittaa keittiötuotteita ja luontopolkuja. Pelliccionil-
la on oma lastenkuvakirjasarja ja hän tekee yhteistyö-
tä useiden eri kirjailijoiden kanssa.

Raili Mikkanen on palkittu kirjailija ja toimittaja. 
Hän on julkaissut lukuisia romaaneja ja lastenkirjoja. 
Mikkanen on saanut Finlandia Junior -palkinnon, Suo-
men Tietokirjailijat ry:n Tietopöllö-palkinnon sekä ar-
vostetun Anni Swan -palkinnon ja Suomen Kirjailijalii-
ton Tirlittan-palkinnon.

Harri Tarkka on pitkän linjan kuvittaja ja kuvitta-
nut monipuolisesti erilaisia kirjoja, muun muassa las-
tenkirjoja, viimeksi Raili Mikkasen Intotonttu pelastaa 
joulun. Hän on erikoistunut kuvituksissaan varsinkin 
vauhdikkaan liikkeen tavoittamiseen. 

ISBN 9789523750791
Luokka L84.2
Kansi ja kuvitus Harri Tarkka
Koko 210 x 250 mm 
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 10/2020
Sähkökirja ISBN 9789523751309

ISBN 9789523125827
Luokka L85.2 
Kansi Sanna Pelliccioni
215 x 160 mm 
Sidottu, nelivärinen
64 s.
Ilmestynyt 1/2020
Sähkökirja ISBN 9789523750838
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Anna Ekberg 
KADOTETTU NAINEN 
Luokka T84.2 
Ilmestyy 6/2020
9789523750951

Harlan Coben 
ÄLÄ PÄÄSTÄ IRTI 
Luokka T84.2 
Ilmestyy 6/2020
9789523750968

Joe Nick Patoski
STEVIE RAY VAUGHAN
Ristitulessa; elämäkerta
Luokka T78.993
Ilmestyy 8/2020
9789523750975

Carin Gerhardsen
MUSTA JÄÄ
Luokka T84.2
Ilmestyy 8/2020
9789523750982

Britt Karin Larsen  
FINNSKOGEN,   
Taivaankarhun metsä
Luokka T84.2  
Ilmestyy 9/2020  
9789523750999

Peter James
KUOLEMA VAANII 
VERKOSSA
Luokka T84.2
Ilmestyy 10/2020
9789523751002

Jorge Zepeda Patterson
KUOLEMA KELLOA 
VASTAAN
Luokka T84.2
Ilmestyy 10/2020
9789523751019
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Saatavilla olevat äänikirjat

Osa syksyn 2020 kirjoista julkaistaan myös äänikirjoina.

Lemaitre, Pierre
Alex 
9789523127135

Peter James
Kuolema kulkee kulisseissa 
9789523120884

Tamminen, J. K.
Pasilan mies 
9789523124998

J. K. Tamminen
Kilpimies 
9789523125667

James, Peter
Kuolema ei rakasta ketään 
9789523125735

Lemaitre, Pierre
Silmukka 
9789523125742

James, Peter
Kuolemaan asti sinun 
9789523125759

Hellsten, Tommy
Pysähdy - olet jo perillä : 12 
oivalluksen polku 
9789523125766

Ekberg, Anna
Salattu nainen 
9789523126749

Naakka, Irene
Hullu kuin äidiksi tullut 
- Äitiyden pilvilinnat ja 
todellisuus 
9789523126787

James, Peter
Täydellisyyden hinta 
9789523126763

Lemaitre, Pierre
Verihäät 
9789523126770

Coben, Harlan
Älä päästä irti 
9789523127746

James, Peter
Kuolema sanelee ehdot 
9789523127739

Lemaitre, Pierre
Tulen varjot 
9789523127753

Tuuri, Aino-Mari
Lapset vai työ - Uskallanko 
perustaa perheen 
9789523127760

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

Lindblom, Tomi
Joel Hallikainen - Elämäni 
tarina 
9789523127814

Ekberg, Anna
Uskottu nainen 
9789523128637

Paloahde, Sonia 
Aavistus - Psykologinen trilleri
9789523128743
Rous, Emma
Au pair 
9789523128682

Lemaitre, Pierre
Petoksen hinta 
9789523128675
James, Peter
Kiistaton todiste 
9789523128668

Carlan, Audrey
Halu 
9789523128699

Erikson, Thomas
Pelonkylväjät 
9789523128651

Erikson, Thomas 
Mielivalta  
9789523128644

Ruuhilahti, Susanna
Koukuttavat suhteet
9789523128705

Gerhardsen, Carin
Musta jää
9789523129528

James, Peter
Kuolema vaanii verkossa
9789523129498

Lahti, Petri
Mika Poutala - Muutaman 
sadasosan tähden
9789523129504

Tamminen, J. K.
Totuus tapaus Aarniosta
9789523129542

Hellsten, Tommy
Kolmas mahdollisuus
9789523129559

Ruuhilahti, Susanna
Tommi Läntinen Ääretön ikävä 
- Ura ja elämä
9789523750074

Ekberg, Anna
Kadotettu nainen
9789523750456

Tim Weaver
Kadonneet jäljet
9789523750524

Posner, Patricia
Auschwitzin apteekkari 
Victor Capesius, Mengelen 
proviisori
9789523750890
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9789523128125 9789523128798 9789523129139

9789523129443 9789523128910

9789523127968 9789523129610 978952312987097895231297889789523129917 9789523129948

97895231296349789523129733 9789523129740 9789523129757 9789523129764

97895231291229789523129795

9789523127913 9789523127920 9789523128286

9789523128750 9789523128767 9789523129009 9789523128774 9789523128927 9789523129030

9789523125933 9789523129696 9789523129665 9789523129702 9789523129689 9789523129719 9789523129726 9789523750043

9789523128781 9789523129191

97895231297719789523128934 9789523128897

9789523128293

9789523128002 9789523129818

97895231277919789523129580 9789523129627 9789523129092 9789523129672



AIEMMIN ILMESTYNEITÄ  39

9789523126978

9789523127180

9789523128880 9789523129061 9789523128071 9789523126312

9789523128866 9789523129177 9789523129115 9789523128804 9789523127975

9789523128835 9789523127050 9789523128101 9789523128118 9789523129023 9789523128859

9789523129658 9789523128149 9789523128156

9789523128132 9789523129641 97895231298569789523129863 9789523126176 9789524924559 9789524924740 9789523129931

9789523129801

9789523129153 9789523129160

97895231280199789523129825 9789523127197 9789523128514 9789523128811 9789523129832

9789523750036

97895231299249789523128606

9789523129887 9789523129184 9789523129894 9789523129900 97895231258279789523128163



Y R I T Y K S I L L E  J A  Y H T E I S Ö I L L E

Minerva Kustannus tekee avaimet käteen -periaatteella räätä-
löidysti ja asiakasta kuunnellen erilaisia tilauskirjoja ja -julkaisu-
ja yritysten, kuntien ja yhteisöjen tarpeisiin. Hoidamme kaikki 
kustantamisen palvelut tarvittaessa kirjoittajan hankinnasta al-
kaen ja päätyen valmiiseen toiveiden mukaiseen kirjaan ja siitä 
tiedottamiseen. Käytössämme myös myynti- ja jakelukanavat. 
Vahvuuksiamme ovat pitkä ja monipuolinen kustantajakoke-
mus sekä laaja kirjoittaja- ja historiantutkijaverkosto.

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

Vuosien 
ammattitaidoilla 

ja kilpailukykyisin 
hinnoin!

Tilauskirja voi olla esimerkiksi

• juhlakirja
• historiateos ja historiikki
• lahjakirja
• opas
• käsikirja

Esimerkkejä tuoreimmista tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Seppo Aalto, Sofia Gustafsson &  
Juha-Matti Granqvist
LINNOITUSKAUPUNKI. 
Helsingin historia 1722–1807

Martti Häikiö
KUNSKAPENS METROPOL 
Forskning, undervisning och media 1945–2010. 
Helsingfors stads historia efter 1945


