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Esipuhe

Maailmankirjallisuutta

Maailmankirjallisuuden käsitteeseen sisältyy ajatus siitä, että yksittäisten kirjai-
lijoiden teokset ylittävät kansainvälisiä rajoja ja leviävät maasta toiseen. Yleensä 
tällaiset teokset ulottavat vaikutuksensa myös meille Suomeen. Joskus maailman-
kirjallisuuden helmeksi katsottu teos ei kuitenkaan saa suomenkielistä asua. Täl-
löin on yleensä kyse siitä, että asianomainen teos tai kirjailija on vain kriitikoiden 
ja pienen asianharrastajien piirin suosiossa, mutta ei saavuta suuren yleisön vas-
takaikua. Joskus harvoin käy niin, että kansainvälinen bestseller teos tai maailma-
kuulu kirjailija ei pääse lainkaan suomalaisten lukijoiden ulottuville. Yksi tällai-
nen tapaus on mukana Minervan kevään 2018 kustannusohjelmassa ja esitellään 
tämän katalogin sivuilla.

Vuonna 1991 Yhdysvaltain kongressin kirjasto ja maan suurin kirjakerho, 
Book-of-the-Month, toteuttivat tutkimuksen, jossa amerikkalaisilta lukijoilta 
kysyttiin, mitkä heidän lukemistaan kirjoista olivat vaikuttaneet kaikkein syväl-
lisimmin heidän elämäänsä.   Se, että Raamattu mainittiin vastauksissa kaikkein 
useimmin, oli tuskin mikään yllätys tutkimuksen suorittajille. Sitäkin suurempa-
na yllätyksenä voidaan pitää toiseksi eniten mainintoja saanutta teosta. Kyseessä 
on Ayn Randin vuonna 1957 ilmestynyt, yli 1500-sivuinen teos Atlas Shrugged, 
joka vihdoin – 60 vuotta myöhemmin – saa nyt suomenkielisen laitoksensa: Kun 
maailma järkkyi Jyrki Iivosen suomentamana. 

Randin maine yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä kirjailijoista perustuu ni-
menomaan tähän kirjallisuushistorian yhteen laajimpaan ja samalla luetuimpaan 
teokseen. Kirja on käännetty 29 kielelle – nyt siis myös suomeksi. Romaanin ajan-
kohtaisuudesta kertoo, että sitä myydään edelleen noin neljännesmiljoonaa kap-
paletta vuodessa. Monen lukijan mielestä sen esiin nostamat arvokysymykset 
ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

Hyviä lukuhetkiä Kun maailma järkkyi -romaanin ja muiden Minervan kirjo-
jen parissa!

Juhani Korolainen 
toimitusjohtaja 
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Eeva Vuorenpää  
KAKSI RANTAA

Hän tiesi joutuvansa ankarasti kamppailemaan ennen kuin 
pystyisi hyväksymään Martin lähdön tuoman elämänmuu-
toksen ja ikävöinnin. Mieleen nousivat monet onnen hetket 
Long Islandilla ja New Yorkin puistoissa, Plazan loungessa ja 
elokuvateattereiden pimeydessä. Ja se haikea laulu: I’ll remem-
ber every little thing you used to do… 

Kaksi rantaa on historiallinen romaani suomalaisten Ame-
rikan-siirtolaisuudesta. Se on rohkean Hannan huima elä-
mäntarina, joka vie 17-vuotiaan maalaistytön Atlantin val-
tameren yli 1920-luvun kuohuvaan New Yorkiin.

Miljoonakaupunki on Hannasta loistossaan kiehtova, 
pelottavakin. Tutuksi tulevat elokuvat, jazzklubit, Keskus-
puiston luistinrata, Long Islandin uimaranta ja ennen kaik-
kea Haali, jonne kaupungin suomalaisyhteisö kokoontuu 
viikoittain tanssimaan ja pitämään hauskaa. 

Kun viisi vuotta on kulunut, Hanna päättää lähteä käy-
mään Suomessa, missä häntä odottavat vaikeat päätökset.

Kaksi rantaa, kaksi erilaista maailmaa kamppailevat 
Hannan sisimmässä. Kumpaan hän kuuluu? Kumpaan ra-
kentaa pysyvästi elämänsä?

Espoolainen Eeva Vuorenpää on toiminut 
tv-ohjaajana ja käsikirjoittajana. Hänet tunne-
taan lukuisista laatudokumenteistaan. Häneltä 
on aiemmin ilmestynyt hämäläisestä kartano-
yhteisöstä kertova, suosittu romaanitrilogia 
Kotkan silmä (2007), Kotkansilmän perintö (2008) 
ja Kotkansilmän uusi loisto (2009) sekä jatko-
sodan aikaan sijoittuva romaani Arvet (2011). 
Kaksi rantaa on Eeva Vuorenpään viides teos.

• Eeva Vuorenpään kartanosarjan historialliset romaanit ovat myy-
neet yli 30 000 kpl.

• Antti Tuurin kirjojen lisäksi suomalaisten Amerikan-siirtolaisuudesta 
ei ole juuri kirjoitettu romaaneja. Eeva Vuorenpää tarjoaa naisen nä-
kökulman tähän mielenkiintoiseen ja dramaattiseenkin vaiheeseen 
Suomen historiassa. 

ISBN/EAN 9789523125902
Luokka 84.2 
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n 350 s.
Ilmestyy 1/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126459
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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 tiedus-
telu havahtuu siihen, että pienessä maassa, jossa kaikki tun-
tevat toisensa, ei voi olla peitetehtävissä kovinkaan kauaa 
paljastumatta. 

Tiedustelupäällikön, eversti M.S:n ja  puolustusvoimien 
komentajan päätöksellä synnytetään salaiseen asiamies-
toimintaan tarkoitettu V-jaos. Se on osa tiedusteluosastoa 
ilman virallista olemassaoloa. Päällikön ja komentajan li-
säksi asian tuntevat vain muutamat henkilöt. 

V-jaosta tarvitaan, kun tilanne, joka aluksi näyttää polii-
siasialta, muuttuukin vakavaksi sotilaalliseksi ongelmaksi. 

”KRP:n päällikkö oli poliisissa ainoa, joka tiesi Varjon 
olemassa olosta. Varjoa oli käytetty tähän mennessä vain yh-
den kerran yhteisessä operaatiossa. Sen vuoksi poliisipäällikön 
avaus hätkähdytti.

– Tilanne on sellainen, että tarvittaisiin Varjoa.
Everstiä kylmäsi. Varjon ottaminen käyttöön oli iso asia. Sil-

loin täytyi olla tiedossa jokin erittäin merkittävä valtakuntaa 
uhkaava syy. 

Eversti tuijotti kivettyneenä KRP:n päällikköä.
– Mikä luokitus? 
– Purppura. 
Vastaus sai äskeisen kylmän tuntumaan helleaallolta. Purp-

pura oli hälytyskoodi, joka ei edes esiintynyt normaalissa 
 musta–punainen hälytystilakoodistossa. Se ylitti senkin.”

Ville Kaarnakari on toiminut strategiasuunnit-
telijana viestinnän maailmassa. Sotilasarvoltaan hän 
on reservin majuri. Kirjailija on palvellut myös rau-
hanturvaajana Lähi-Idässä. Kaarnakari on luonut 
omaperäisen faktaa ja fiktiota tehokkaasti sekoit-
tavan kirjallisen tyylin. Hän on julkaissut 15 teosta, 
mm. romaanin Operaatio Polar. 

ISBN/EAN 9789523125933
Luokka 84.2 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
350 s.
Ilmestyy 4/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126466
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J. K. Tamminen  
MEGALIIGA

Vahva kuvaus kansainvälisen huumerikollisuuden leviämi-
sestä Suomeen ja poliisin taistelusta rikollisia ja huumeita 
vastaan. Taistelusta, jossa koskaan ei tiedä, kuka on vastassa.

Kansainvälisten huumeliigojen metsäkätköissä on maan 
povessa miljoonien arvosta huumeita, aseita ja rahaa. Kun 
Helsingin seudulla näistä kätköistä alkaa kadota tavaraa, ei-
vät rikolliset epäröi käyttää tapahtumien selvittelyssä raa-
kaa voimaa ja väkivaltaa. Mutta ketkä lopulta ovat kätkö-
jen tyhjennyksen takana? Ja onko poliisilla osuutta asiaan?

Ylikomisario Raimo Korhosen johdolla KRP:n huume-
ryhmä ryhtyy tutkimaan yhdessä Helsingin huumepoliisin 
kanssa tapahtumia. 

KRP on vaikeuksissa kansainvälisen rikollisuuden voi-
mavaroja vastaan. Lopulta sinnikäs poliisityö ja vuosien 
kokemus kentällä ovat tiukka paketti taistelussa huumei-
ta ja rikollisuutta vastaan. Tässä taistelussa tutkapari yli-
komisario Korhonen ja rikosylikonstaapeli Sari Purhonen 
ovat kuin naula ja vasara.

J. K. Tamminen on lakimies, rikostutkija ja 
teologi, joka kirjoittaa väitöskirjaa kauppakor-
keakoulussa johtamistieteissä. Toisaalta hän on 
entinen ammattirikollinen, joka osasi lopettaa 
oikeaan aikaan. Vuodet rikosten maailmassa oli-
vat kokemus, jossa arvomaailma hioutui opin-
tojen ja rikosten vuorotellessa. Tamminen on 
aiemmin julkaissut trilogian aiemmat osat Pa-
silan mies ja Kilpimies sekä omiin kokemuksiin-
sa perustuvan teoksen Konkursseja ja muita kon-
nuuksia – Talousrikollisen muistelmat.

• Odotettu jatko-osa sarjan aiemmille kirjoille Pasilan mies ja Kilpi-
mies. 

• Romaani on todenmukaisuudessaan hätkähdyttävä, sillä J. K. Tam-
minen on tutkinut vuosien ajan kertomuksia nk. metsäkätköistä, eli 
huume- ja rahakätköistä, joita järjestäytynyt rikollisuus piilottaa ja 
järjestelee pääkaupunkiseudulla.

ISBN/EAN 9789523125926
Luokka 84.2 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 280 s.
Ilmestyy 4/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126473
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Peter James  
TÄYDELLISYYDEN HINTA

Hiuksia nostattava trilleri geenimanipulaation mahdolli-
suuksista ja seurauksista. 

John ja Naomi Klaesson menettävät nelivuotiaan lap-
sensa harvinaisen perinnöllisen sairauden seurauksena. 
Surun murtamat vanhemmat haluavat epätoivoisesti var-
mistaa, ettei heidän seuraava lapsensa koe samaa kohtaloa.

John ja Naomi kääntyvät salaisella yksityisklinikalla 
toimivan tohtori Leo Dettoren puoleen. Tämä lupaa, että  
400 000 dollarin hinnasta he voivat määrätä tulevan lap-
sensa geeniperimän, kirjaimellisesti luoda design-lapsen.

Johnin ja Naomin ainoat toiveet ovat, että lapsi on terve 
ja että se on poika. Tohtori Dettorella on kuitenkin aivan 
omat suunnitelmansa.

Odottamansa pojan sijaan Naomi synnyttää kaksoset, 
tytön ja pojan. Eikä kestä kauaa, kun jokainen voi havaita, 
ettei kysymys ole aivan tavallisista lapsista…

Peter James on kirjailija, käsikirjoittaja, tuot-
taja ja yksi Ison-Britannian suosituimmista dek-
karisteista. 

Peter Jamesille on myönnetty useita kir-
jallisuuspalkintoja, 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 Best-
seller Dagger for Crime Novel of the Year.

ISBN/EAN 9789523125940
Luokka 84.2
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 460 s.
Ilmestyy 3/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126480

• Peter Jamesin teokset ovat olleet jatkuvasti Britannian best-
seller-listojen kärjessä, ja niitä on käännetty jo 37 kielelle. 

• Hänen huippusuositun Roy Grace -sarjansa kirjoja on myyty yli 
18 miljoonaa kappaletta, Suomessakin yli 100 000. 
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Pierre Lemaitre
VERIHÄÄT

Piinaavan jännittävä psykologinen trilleri asioista, joita ei 
kykene muistamaan, ja menneisyyden näyistä, joita ei voi 
unohtaa.

Kolmikymppinen Sophie Duguet pitää itseään vain 
hajamielisenä, kun tavarat katoilevat, eikä hän muis-
ta, mihin on pysäköinyt autonsa edellisenä iltana. Mutta 
Sophien aviomies ja kollegat väittävät hänen usein unoh-
tavan myös asioita, joita hän on tehnyt tai sanonut. Kun 
poliisi pidättää Sophien myymälävarkaudesta, jota tämä 
ei muista tehneensä, on selvää, että kysymys on jostain 
paljon hajamielisyyttä vakavammasta.

Eräänä aamuna herätessään Sophie huomaa, että hä-
nen hoidossaan ollut pikkupoika on kuollut. Sophiella ei 
ole tapahtuneesta mitään muistikuvaa. Mielenterveyttään 
epäilevä Sophie päättää paeta. 

Uuden identiteetin ja ulkonäön turvin Sophie aloittaa 
uuden elämän toivoen voivansa jättää menneisyyden aa-
veet taakseen. Hänellä ei ole aavistustakaan, että todelli-
nen painajainen on vasta alkamassa.

Pierre Lemaitre (s. 1956) on Ranskan suosituin 
ja arvostetuin dekkarikirjailija, jonka rikosromaane-
ja on myyty yli 20 maahan. Lemaitren historiallinen 
romaani Näkemiin taivaassa sai ilmestymisvuon-
naan Ranskan arvostetuimman kirjallisuuden alan 
tunnustuksen, Goncourt-palkinnon. Romaanista on 
tehty elokuva, joka sai Ranskassa ensi-iltansa syk-
syllä 2017. Pierre Lemaitre on parhaillaan kirjoit-
tamassa menestysromaanilleen jatko-osaa. Lemait-
relta on ilmestynyt suomeksi myös rikosromaanit 
Alex, Camille, Irène, Rosie sekä Silmukka . 
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ISBN/EAN 9789523125957
Luokka 84.2
Suomennos Lauri Holma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 350 s.
Ilmestyy 5/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126497

• Jo 16 kielelle käännetty Verihäät on myynyt Ranskassa 265 000, 
 Englannissa 35 000, Espanjassa 65 000 ja Italiassa 10 000 kpl. 

• Verihäät on tänä vuonna International Dagger -palkintoehdokas.

• Crime Writers’ Association on palkinnut Pierre Lemaitren aiem-
min jo kolmasti International Dagger -palkinnolla vuoden parhaas-
ta rikosromaanista.

• Suomen dekkariseura myönsi Lemaitrelle ulkomaisen jännityskir-
jallisuuden kunniakirjan 2017.
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Anna Ekberg  
SALATTU NAINEN

”Dekkarien ehdotonta huippua. Hyvin kirjoitettu, 
yllättävä ja ihastuttavan kauhistava.” – Femina

Salattu nainen on vangitsevan toimintatrillerin ja kiihkeän 
rakkaustarinan täydellinen yhdistelmä.

Louise ja Joachim elävät idyllistä rakastavaisten elämää 
Christiansön saarella, missä Louise pitää pientä kahvilaa. 
Eräänä päivänä kahvilaan ilmestyy tuntematon mies, joka 
väittää, että Louise on hänen kolme vuotta sitten kadonnut 
vaimonsa Helene. 

Dna-tutkimukset vahvistavat asian: Louise ei ole se hen-
kilö, joka itse uskoo olevansa. Röntgenkuvista paljastuu li-
säksi, että hän on joskus saanut vakavia iskuja päähänsä, 
mikä on saattanut johtaa muistinmenetykseen.

Asiasta ei ole epäilystäkään, Louise on Helene Söder-
berg, Edmundin vaimo, kahden lapsen äiti ja suuren yri-
tysimperiumin perijätär. Järkyttyneen Louisen on pakko 
palata entiseen elämäänsä – elämään, josta hän ei muista 
mitään – ja hyvästellä rakastamansa Joachim.

Mutta hänen on myös yritettävä keinolla millä hyvänsä 
selvittää, mitä tapahtui yönä, jona hän katosi.

Anna Ekberg on pseudonyymi, jonka takana on kak-
si tanskalaista bestseller-dekkaristia,   Anders Rønnow 
Klarlund ja Jacob Weinreich. He ovat julkaisseet jo 
toisenkin menestysromaanin Tanskassa Kjaerlighed for 
 voksne (Loving Adults).

Anders Rønnow Klarlund on aiemmin työskennel-
lyt elokuvaohjaajana ja käsikirjoittajana.

Jacob Weinreich on romaanien lisäksi kirjoittanut 
mm. lukuisia lasten- ja nuortenkirjoja, filmikäsikirjoi-
tuksia ja radiokuunnelmia.

ISBN/EAN 9789523125919
Luokka 84.2
Suomennos: Katarina Luoma
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm 
Sidottu, suojapaperi
n. 400 s.
Ilmestyy 1/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126503

• Arvostelu- ja myyntimenestys Tanskassa ja Ruotsissa. Myynyt 
Tanskassa jo yli 30 000 kpl.

• Salattu nainen nousi heti ilmestyttyään Tanskan Top 10 - listoille ja 
oli monta viikkoa sekä kaunokirjallisuuden että dekkarien myyn-
tilistojen ykkönen ohittaen sellaiset nimet kuin Elena  Ferrante, 
Lars Kepler, David Lagercrantz ja Karin Slaughter. 

• Käännösoikeudet myyty jo 14 maahan
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L. M. Montgomery  
YRTTITARHA

Kokoelma L. M. Montgomeryn ennen suomentamattomia 
kertomuksia, jotka vievät takaisin iki-ihanalle Prinssi Ed-
wardin saarelle.

Montgomery tunnetaan ennen kaikkea tyttökirjoistaan, 
mutta hän oli myös tuottelias runoilija ja novellisti, joka 
julkaisi satoja runoja ja tarinoita aikakauslehdissä vuosina 
1896–1921. 

Yrttitarhan kertomukset esittelevät rakastetun kirjaili-
jan purevaa huumoria, suloisia rakkaustarinoita ja mainioi-
ta henkilöhahmoja. 

Monilla tapahtumilla ja henkilöillä on yhtymäkohtia 
kirjailijan elämään. Montgomery on avannut novelleissaan 
myös oman avioliittonsa tunnelmia. Liitto depressiosta 
kärsivän pastori Ewan McDonaldin kanssa ei ollut leisku-
vaa lempeä, vaan sitä leimasi pikemminkin velvollisuuden-
tunto ja myötätuntoinen hoiva. 

Kertomusten sympaattiset hahmot, sovinnaisuussään-
nöistä piittaamattomat sankarittaret ja paikoin napakka 
yhteiskunnallisuus herättävät henkiin menneiden aikojen 
kanadalaisen elinpiirin ja Prinssi Edwardin saaren rannat, 
pikkukylät ja ihmiset.

Kanadalainen Lucy Maud Montgomery (1874–
1942) on yksi rakastetuimmista tyttökirjojen luo-
jista. Montgomery on tarinankertoja, jonka elä-
mään kirjoittaminen kuului nuoruudesta lähtien. 
Hän julkaisi runoja ja novelleja ja romaaneja, joista 
tunnetuimpia ovat Anna- ja Runotyttö-kirjat.

ISBN/EAN 9789523125865
Luokka 84.2 
Suomennos: Saana Rusi
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, suojapaperi
n. 230 s.
Ilmestyy 2/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126510

Saatavina myös

Alppipolku
kovakantinen 
ISBN 97895231252233

Marigoldin lumottu maailma
pokkari
ISBN 9789524926362
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• Kun amerikkalaisilta vuonna 1991 kysyttiin, mikä kirja on eniten vaikuttanut 
heidän elämäänsä, Atlas Shrugged nousi toiselle sijalle heti Raamatun jälkeen. 

• Kirja on käännetty 29 kielelle, ja sitä on myyty yli yhdeksän miljoonaa kap-
paletta. 

• Tämä tasan 60 vuotta sitten julkaistu Ayn Randin pääteos on osoittautunut 
jatkuvasti ajankohtaisuutensa, ja sitä myydään edelleen noin neljännesmiljoo-
naa kappaletta vuosittain.  

Ayn Rand  
KUN MAAILMA JÄRKKYI
Atlas Shrugged

Kun maailma järkkyi on yksi maailmankirjallisuuden lue-
tuimmista ja laajimmista romaaneista.

Ayn Randin maailmankuulu dystopia sijoittuu epämää-
räiseen tulevaisuuteen, jota leimaa pysähtyneisyyden ja nä-
köalattomuuden ilmapiiri. Koko amerikkalainen unelma 
uhkaa vaipua piittaamattomuuden suohon. 

Tätä lohdutonta todellisuutta vastaan nousee taiste-
lemaan Taggart Transcontinental -rautieyhtiön perijätär 
Dagny Taggart, joka haluaa pelastaa perheyrityksensä ja sa-
malla perinteisen amerikkalaisen itsekunnioituksen. 

Tehtävä ei ole helppo, sillä edes omasta perhe- ja ystävä-
piiristä ei tunnu löytyvän ketään, joka olisi säilyttänyt lap-
suuden ja nuoruuden ihanteensa. Onnekseen hän saa rin-
nalleen terästehtailija Henry Reardenin, joka on Dagnyn 
tavoin valmis uhmaamaan vallitsevaa yhteiskunnallista il-
mapiiriä ja siihen perustuvia rakenteita. Alkaa uskomaton 
yhteinen matka, joka luotaa syvältä amerikkalaisia ja ylei-
sinhimillisiä arvoja.

Ayn Rand syntyi Alisa Rosenbaumina 1905 
Pietarissa, missä hän sittemmin opiskeli yliopis-
tossa mm. historiaa ja elokuvataidetta.  Rand 
muutti 21-vuotiaana Yhdysvaltoihin ja loi siellä 
kirjallisen uran erityisesti menestysromaaneil-
laan Fountainhead ja Atlas Shrugged, joista mo-
lemmista tehtiin myös elokuvaversiot. Pääte-
oksensa jälkeen Rand lopetti kaunokirjallisen 
uransa ja omisti lopun elämänsä ”objektivismik-
si” kutsumansa filosofian työstämiseen.

ISBN/EAN 9789523126725
Luokka 84.2 
Suomennos Jyrki Iivonen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 230 mm
Sidottu
n. 1500 s.
Ilmestyy 12/2017 
Sähkökirja ISBN 9789523126718
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Ruediger Schache  
SYDÄNMAGNEETIN 10 UUTTA 
SALAISUUTTA

Odotettua jatkoa Ruediger Schachen maailmanmenestysteok-
selle Sydänmagneetti.

Mikään, mitä elämässä koemme, ei ole sattumaa. Kaikella on 
syynsä ja merkityksensä, niin kohtaamillamme ihmisillä kuin ta-
pahtumillakin. Sydän toimii kuin magneetti, vetäen ihmisiä ja ti-
lanteita puoleensa – tai työntäen niitä luotaan.

Sydänmagneetin 10 uutta salaisuutta opettaa paitsi tunnista-
maan alitajuntaa kontrolloivat voimat myös käyttämään niitä ak-
tiivisesti hyväksi palkitsevan sosiaalisen verkoston rakentamisen 
ja oman henkisen kehityksen välineinä.

Ruediger Schachen kirjoja on myyty Suomessa jo noin  
20 000 kpl. 

Irene Naakka  
HULLU KUIN ÄIDIKSI TULLUT
Äitiyden pilvilinnat ja todellisuus

Iltalehden toimittaja Irene Naakka on tullut tunnetuksi suositus-
ta Mutsie-blogistaan, jolla on peräti 20 000 seuraajaa. Blogissaan 
hän on käsitellyt äitiyteen liittyviä todellisia ja vaiettuja tuntei-
ta äitiydestä mutta myös sitä, miltä todella tuntuu rakkaus omaa 
lasta kohtaan.

Naakan suorapuheinen kirja kertoo, kuinka lapsesta haaveile-
minen, raskaus, synnytys ja äidiksi tuleminen sekoittavat mielen. 

Kirja on todenmakuinen selviytymistarina kontrollifriikistä 
odottajasta masentuneeksi vastasyntyneen äidiksi ja lopulta tasa-
painoisesta perhe-elämästä ja urastaan nauttivaksi naiseksi.

Humoristinen ja rujon rehellinen teos päästää lukijan hyvin 
lähelle niitä tunteita ja tilanteita, joita äitiyteen liittyy. 

Irene Naakka (s. 1985) työskentelee Iltalehden toi-
mittajana ja kirjoittaa suosittua perheblogia nimeltä 
Mutsie. Alun perin harjavaltalainen Naakka asuu kak-
sivuotiaan tyttärensä ja aviomiehensä kanssa Vantaalla. 

Ruediger Schache on saksalainen kirjailija, free-
lance-toimittaja, elämäntaitovalmentaja sekä suosittu 
luennoitsija. Hänen kirjojaan on käännetty 25 kielel-
le. Suomeksi ovat aiemmin ilmestyneet Sydänmagneet-
ti, Sydämen viisaus, Positiivisen vetovoiman salaisuus, Totuu-
den seitsemän verhoa ja Sielunkumppani. 

ISBN/EAN 9789523126008
Luokka 17.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 230 s.
Ilmestyy 1/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126527

ISBN/EAN 9789523125988
Luokka 17.3 
Suomennos Juho Nurmi
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
140 x 175 mm
sidottu
250 s.
Ilmestyy 3/2018



TIETOKIRJAT  13

Choo WaiHong  
NAISTEN VALTAKUNTA
Kiinalaisen vuoristoheimon salattu 
maailma

Kiehtova kuvaus pienoisyhteiskunnasta, jossa kaikki valta on naisilla.
Kiinan vuoristossa Sichuanin ja Yunnanin maakuntien raja-

vyöhykkeellä elää n. 40  000 mosuoheimoon kuuluvaa ihmistä. 
Se on yksi maailman viimeisistä matriarkaalisista yhteisöistä. 

Heimon keskuudessa naiset tekevät kaikki tärkeät päätök-
set, omistavat maan ja hallitsevat perheen taloutta ja omaisuut-
ta. Myös lapset kuuluvat äideilleen.

Rakkauselämässä ja parisuhteissakin valta on naisilla. Avioliit-
toa ei tunneta, vaan jokainen nainen voi ottaa heimon miesten 
joukosta niin monta rakastajaa kuin haluaa.

Kirja kuin feministinen utopia.

Eero Ojanen  
SUOMESSA KUMMITTELEE
Selittämättömiä ilmiöitä ja kummallisia 
kokemuksia

Kirja on jatkoa Suurelle suomalaiselle kummituskirjalle, joka nousi 
bestselleriksi pari vuotta sitten. 

Tämän kirjan pääpaino on nykyajan tarinoissa, ja se jatkaa se-
littämättömien ilmiöiden ja kummallisten kokemusten esittelyä 
sellaisena kuin suomalaiset ovat ne kokeneet.

Mukana on erilaisia kummitusjuttuja, kokemuksia jonkin se-
littämättömän läsnäolosta, enneunia ja outoja aavistuksia.

Lisäksi Eero Ojanen esittelee outoja ilmiöitä koskevaa uusinta 
tieteellistä tutkimusta. Kirja ei kuitenkaan pyri selittämään ilmi-
öitä, vaan kertomaan tarinat niin, että lukija voi itse tehdä omat 
johtopäätöksensä.

Eero Ojanen on Parolassa asuva filosofi, kolumnisti 
ja kirjailija, joka on julkaissut useita kirjoja, artikkeleita 
ja teossarjoja. Viimeaikaisissa kirjoissaan Suomen myyt-
tiset linnut, Suuri suomalainen kummituskirja ja Suomalai-
set taruolennot hän on paneutunut erityisesti suomalai-
seen kansanperinteeseen.

Choo WaiHong jätti vuonna 2006 menestyksekkään 
uransa yritysjuristina Singaporessa ja Kaliforniassa ja 
ryhtyi kirjoittamaan matkakertomuksia eri julkaisui-
hin. Hän eli kuusi vuotta mosuoheimon parissa ensim-
mäisenä ja ainoana heimon ulkopuolelta tulleena yh-
teisön jäsenenä.

ISBN/EAN 9789523125964
Luokka 86.14
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 4/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126534

ISBN/EAN 9789523125858
Luokka 32.3 ja 40.8
Suomennos Sirpa Saari
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
250 s.
Ilmestyy 2/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126541
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Jonna Heinonen  
TUNNE SYÖMINEN

Ravitsemusterapeutti Jonna Heinonen selvittää kirjassaan, mi-
ten monitahoinen asia syöminen on ja miten syömistä on mah-
dollista oppia tuntemaan sekä hallitsemaan.

Elämme yläkylläisessä ruokakulttuurissa, jossa monet ovat ka-
dottaneet kyvyn tuntea syömiseen liittyviä luonnollisia tuntemuk-
sia, kuten nälän- ja kylläisyyden tunnetta. Tästä on seurannut mo-
nenlaisia ongelmia, kuten ylipainoa ja muita terveyshaittoja.

Jonna Heinonen opastaa askel askeleelta, kuinka voimme op-
pia kuuntelemaan omaa kehoamme ja syömään luonnollisesti, 
omien fysiologisten tarpeiden mukaan.

Kirjassa on myös käytännön harjoitteita syömisen hallinnan 
parantamiseksi. 

Muutos lähtee oivalluksesta, ja niitä tämä teos tarjoaa runsaasti.

Charlotte Rørth  
TAPASIN JEESUKSEN
Kriittinen toimittaja selittämättömän 
äärellä

Charlotte Rørth ei koskaan ole ollut erityisen uskonnollinen tai 
hengellisiä kokemuksia etsivä ihminen – pikemminkin päinvas-
toin. Kunnes selittämätön tapaaminen espanjalaisessa kirkos-
sa muuttaa hänen elämänsä. Mies, joka ilmestyy hänen eteensä 
kuin hologrammina, on Jeesus. 

Miten rationaalisena ja kriittisenä ajattelijana tunnettu toimit-
taja voi selittää tämän oudon kohtaamisen, joka haastaa hänen 
käsityksensä maailmasta.

Journalistisella perusteellisuudella Charlotte ryhtyy etsimään 
selitystä tapahtuneelle. Tuloksena on rohkea ja kaunis kirja, joka 
ei kerro uskonnosta, vaan hyvien tekojen ja syvän vakaumuksen 

merkityksestä.

Charlotte Rørth (s. 1962) on tanskalainen toimittaja 
ja kirjailija, jolla on 25 vuoden kokemus talous- ja kult-
tuurijournalismista. Hän työskentelee Nordjyske Me-
dier -lehtitalossa Aalborgissa.

Jonna Heinonen on tamperelainen ravitsemustera-
peutti, terveystieteiden maisteri, valmentaja ja koulut-
taja. Hän on erikoistunut syömisen psykologiaan ja on 
kouluttanut satoja valmentajia ympäri Suomea.  

ISBN/EAN 9789523126169
Luokka 17.3
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
Suomennos: Jänis Louhivuori
135 x 210 mm
Sidottu
n. 250 s.
Ilmestyy 4/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126695

ISBN/EAN 9789523125995
Luokka 59.34
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, piirroskuvitus
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126558
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Rami Syed
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ SILKKITIETÄ
Oulusta Kathmanduun

Mukaansatempaava kuvaus moottoripyörämatkasta maailman 
korkeimmilla maanteillä.

Kirjan hienot valokuvat vievät lukijan mukaan huimalle mat-
kalle Silkkitien eteläistä haaraa Turkin, Iranin ja Pakistanin kaut-
ta Intiaan ja Nepaliin. 

Rami Syedin ja hänen matkakumppaninsa reissu oli täyn-
nä suuria elämyksiä: Sadepilvien repeäminen Meteoran luosta-
reilla, Iranin lumiset vuoret ja ruoskijakulkueet, Balochistanin 
autiomaa ja mummolavierailu Pakistanissa, rottatemppeli, ka-
melifestivaali ja muut Intian ihmeet. Nepalin viidakot, Attabad 
-järven ylitys veneellä, Khunjerabin sola, vastasyntyneet varsat 
Kirgisian vuorilla ja Kazakstanin rannaton aro…

Raija Hentman
UUSI PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
RETKEILYOPAS

Kaikki pääkaupunkiseudun retkeily- ja ulkoilukohteet koottu-
na yksiin kansiin. Kohteita on lähes 150 saaristosta sisämaahan.

Kaikki kirjan tiedot ja kuvat ovat päivitettyjä ja tuoreita ja op-
paassa on maanmittauslaitoksen tarkat maastokartat kustakin 
kohteesta. 

Kirja sisältää Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan ret-
keilykohteet sekä Nuuksion järviylängön ja Sipoonkorven kan-
sallispuistoineen. 

Kohdeselostusten lisäksi kirja antaa tiivistettyä tietoa mm. 
kasveista, eläimistä, geologisista kohteista ja historiallisista pai-
koista.

Raija Hentman on neljäkymmentä vuotta luonnos-
sa liikkunut vaellusopas, retkeilytoimittaja ja -kirjailija. 
Hän on myös pitänyt lukuisia retkeilykursseja ja -luen-
toja työväenopistoille, retkeily-yhdistyksille ja muille 
yhteisöille. Hän on aiemmin kirjoittanut muun muas-
sa teokset Etelä-Suomen retkeilyopas 1 ja 2 sekä Her-
kutellen luonnossa. 

Rami Syed on oululainen elämäntapaseikkailija. Hän 
on tahkonnut Eurooppaa rekan ratissa, turvannut rau-
haa Kosovossa, ajanut romuautolla Timbuktuun ja autta-
nut katastrofien uhreja SPR:n delegaattina. Rami  Syedin 
matkajuttuja ja valokuvia on julkaistu sanoma- ja aika-
kauslehdissä sekä nettijulkaisuissa.

ISBN/EAN 9789523125889
Luokka 79.4 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Nidottu, nelivärinen, liepeellinen
n. 250 s.
Ilmestyy 2/2018

ISBN/EAN 9789523125971
Luokka 40.8 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
200 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 200 s.
Ilmestyy 3/2018
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Alastair Bonnett  
UUDEN AJAN ATLAS
50 karttaa, jotka muuttavat 
käsityksesi maailmasta

Aivan uudenlainen kartasto, joka havainnollistaa yh-
teiseen maailmaamme vaikuttavia ilmiöitä ennennä-
kemättömällä tavalla. 

Kirjan kartat antavat erinomaisen yleiskuvan 
maapallon nykytilasta, olipa kiinnostuksen kohtee-
na sitten luonnonmullistukset, sää, matkustaminen, 
pakolaisvirrat, energiatalous, tietoliikenne, yhteis-
kunnalliset murrokset, ilmastonmuutos tai mikä ta-
hansa muu globaali ilmiö.

Moderni satelliittitekniikka ja maantieteen kehi-
tys ovat mahdollistaneet maailman tutkimisen en-
tistä yksityiskohtaisemmin. Uuden ajan atlas auttaa 
ymmärtämään, mitkä ovat planeettamme suurimmat 
tulevaisuuden haasteet ja millaisia ratkaisuja niihin 
pitäisi etsiä.

Alastair Bonnett on kulttuurimaan-
tieteen professori Newcastlen yliopis-
tossa. Hän on aiemmin julkaissut teok-
set Off the Map, What is Geography? ja 
How to Argue. 

ISBN/EAN 9789523125711
Luokka 40.02
Suomennos Jere Saarainen
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
250 x 295 mm
Sidottu, nelivärinen
224 s.
Ilmestyy 1/2018

• Miten ilmastonmuutos ja suurten alueiden aavikoituminen tulevat vaikut-
tamaan siirtolaisvirtoihin?

• Ratkaiseeko Saharan autiomaa maapallon energiatarpeen tulevaisuudessa?

• Miksi Suomen ekologinen jalanjälki on jatkuvasti maailman suurimpia?

• Millä todennäköisyydellä seuraava suuri asteroidi törmää maahan?

• Tämä kirja vastaa näihin sekä lukemattomiin muihin maapalloa koskeviin ki-
innostaviin kysymyksiin.
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Maria-Liisa Nevala  
JACK WITIKKA
Suomalaisen teatterin suurmies

Kiehtova elämäkertateos teatterin rajoja rikkoneesta uu-
distajasta, jonka teatteri-, ooppera- ja elokuvaohjaajan ura 
kesti yli neljä vuosikymmentä. Kirja sisältää runsaasti uutta 
tietoa Suomen teatterihistoriasta 40 vuoden ajalta.

Vuonna 1953 Suomen Kansallisteatteriin kiinnitettiin 
omaperäisenä lupauksena koettu ohjaaja, joka jätti pian jäl-
kensä suomalaiseen teatteri-ilmaisuun. Tyylikkäästä, ko-
measta ja hieman etäisestä Jack Witikasta tuli sittemmin 
Kansallisteatterin apulaisjohtaja ja johtaja. Vielä 1980-lu-
vulla hän toimi Svenska Teaternin johtajana.

Pitkän uransa aikana Witikka teki yhteistyötä lähes kaik-
kien aikansa nimekkäimpien näyttelijöiden kanssa. Hänen 
luottonäyttelijöitään olivat mm. Tauno Palo, Pentti Siimes, 
Tarmo Manni, Joel Rinne, Jussi Jurkka, Matti Ranin, Esko 
Salminen ja eritoten Tea Ista.

Witikka toi näyttämöillemme modernistisen tavan aja-
tella ja nähdä. Oppinsa Witikka haki brittiläisestä ja rans-
kalaisesta elokuvasta ja teatterista. Ratkaisevaksi Witikalle 
muodostui työtoveruus ja elinikäinen ystävyys englantilai-
sen huippuohjaajan Michael Powellin kanssa.

Kirja kertoo myös Jack Witikan henkilökohtaisen elä-
män dramaattisista käänteistä, joihin kuului mm. salattu 
lapsi sekä suhde Tea Istaan, joka alkoi Witikan ollessa vielä 
naimisissa ensimmäisen vaimonsa kanssa.

Kirjaan on haastateltu monia tunnettuja näyttelijöitä, 
mm. Jukka-Pekka Paloa, Esko Salmista, Asko Sarkolaa ja 
Seela Sellaa. Haastateltujen joukossa ovat myös Veronica 
Witikka, Heikki A. Reenpää sekä Witikan lapsenlapsi Tuo-
mas Kantelinen.

Kirjallisuuden professori, FT Maria-Liisa Nevala oli Suo-
men Kansallisteatterin pääjohtaja vuosina 1992–2010. Neva-
la väitteli tohtoriksi 1972 kotimaisesta kirjallisuudesta ja toimi 
Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden apulaisprofesso-
rina ja professorina 1977–1992. Lontoon yliopiston vieraile-
vana professorina hän toimi 1982–1983. Vuosina 1970-1995 
hän opiskeli tai toimi tutkijana myös Ranskassa, Länsi-Saksas-
sa ja Amerikassa. Nevalalle myönnettiin vuonna 2009 Suomen 
näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki, Ida Aalberg -mita-
li sekä vuonna 2011 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton 
kultainen kunniamerkki. Hän on julkaissut useita teoksia kir-
jallisuudesta ja teatterista. 

ISBN/EAN 9789523126039
Luokka 99.1 
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
160 x 225 mm
Sidottu, suojapaperi, kuvaliite
n. 400 s.
Ilmestyy 1/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126701
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Heinrich Thies
MARLENE DIETRICH  
JA SALATTU SISAR
Fasismin varjo tähtikultin yllä

Tosielämän perhedraama, jonka näyttämöinä toimivat 
Hollywoodin unelmatehdas ja Bergen-Belsenin keskitys-
leiri.

Samaan aikaan, kun Marlene Dietrich toisen maailman-
sodan vuosina viihdytti amerikkalaissotilaita, hänen si-
sarensa Elisabeth pyöritti keskitysleirillä elokuvateatteria 
Wehrmachtin sotilaille ja SS-miehille.

Marlene ja Elisabeth Dietrich – glamour-kuningatar 
ja harmaa hiirulainen. Toinen sisarista oli sodassa natseja 
vastaan, toinen seurasi tottelevaisesti kansallissosialistisen 
puolueen ohjelmaa. 

Kun Marlenelle selvisi, että hänen sisarensa ja tämän 
mies pitivät elokuvateatteria Bergen-Belsenissä vuonna 
1945, hän ei enää koskaan maininnut julkisuudessa sisa-
rensa nimeä. Marlene pyyhki Elisabethin elämäkerrastaan 
ja vaikeni tämän olemassaolosta elämänsä loppuun saakka. 
Haastatteluissa hän saattoi kertoa, ettei hänellä ole sisaruk-
sia.

Salaa Marlene kuitenkin piti yhteyttä sisareensa ja tuki 
tätä. Kaikkina niinä vuosina, joina Marlene kielsi sisaren-
sa olemassaolon, sisarukset kävivät tiivistä kirjeenvaihtoa.

Näiden aiemmin julkaisemattomien kirjeiden sekä mui-
den alkuperäisdokumenttien pohjalta Heinrich Thies ker-
too häkellyttävän tarinan sisaruksista, jotka elivät täysin 
vastakkaisissa maailmoissa. 

Heinrich Thies (s. 1953) on saksalainen toi-
mittaja ja kirjailija, joka on julkaissut useita elä-
mäkertateoksia ja romaaneja, mm. teokset Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud (2001) ja Wenn 
Hitler tot ist, tanzen wir (2014).

ISBN/EAN 9789523126046
Luokka 99.1 
Suomennos Maikki Soro
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 300 s.
Ilmestyy 4/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126688
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Dick Porter – Kris Needs  
BLONDIE
Mustaa valkoisella

Täydellinen historiikki ikonisen newyorkilaisbändin vaiheista 
70-luvulta aina nykypäivään asti. 

Kris Needs on ollut Blondien perustajajäsenten Debbie Har-
ryn ja Chris Steinin luotettu ystävä jo 40 vuotta. Bändin jäsenten 
henkilökohtaiset ja avoimet kertomukset ja Needsille yksin oikeu-
della annetut haastattelut muodostavat ainutlaatuisen pohjan 
rock-biografialle, jollaista Blondiesta ei aiemmin ole tehty.

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Blondie oli yksi uu-
den aallon merkittävimmistä yhtyeistä. Suosio ja levymyynti oli-
vat suuria Atlantin molemmin puolin. Menestyksen kääntöpuo-
lella oli myös paljon henkilökohtaisia ongelmia.

Yhtye hajosi vuonna 1982, ja Debbie Harry siirtyi soolo- ja 
elokuvauralle. Vuonna 1997 Blondie kuitenkin palasi yhteen. 
Bändi tekee edelleen levyjä ja kiertää maailman konserttilavoja.

Jeff Apter  
ANGUS YOUNG
Kohtalona AC/DC

Ensimmäinen elämäkertateos Angus Youngista, AC/DC:n pe-
rustajasta ja bändin viimeisestä alkuperäisjäsenestä.

Teos kertoo viisivuotiaana kitaransoiton aloittaneen työläisper-
heen pojan uskomattoman matkan maailman suurimmille lavoille.

Malcolm-veljen kanssa vuonna 1973 perustettu AC/DC on 
eräs maailman pitkäikäisimmistä ja suosituimmista rockyhtyeis-
tä. Maailmanlaajuisen albumimyynnin arvioidaan hipovan jo 
200 miljoonaa.

Matkan varrella on ollut paitsi menestystä, myös menetyksiä, 
pahimpina legendaarisen vokalistin Bon Scottin traaginen kuo-
lema vain 33-vuotiaana sekä Malcolm-veljen sairastuminen Alz-
heimerin tautiin.

Miehistönvaihdoksista ja vastoinkäymisistä huolimatta pie-
ni, polvihousuinen kitaravelho on onnistunut pitämään bändin-
sä huipulla vuosikymmenten ajan.

Jeff Apter on australialainen kirjailija, joka on julkaissut yli 20 kirjaa. Hän on 
kirjoittanut elämäkertateokset mm. sellaisista musiikkimaailman tähdistä kuin 
Keith Urban, Johnny O’Keefe, Jeff Buckley ja The Bee Gees. Aiemmin Apter 
työskenteli neljä vuotta Rolling Stone Australia -lehden toimittajana.

Dick Porter ja Kris Needs ovat englantilaisia rock-journa-
listeja ja kirjailijoita, jotka yhdessä ja erikseen ovat kirjoittaneet 
lukuisia bändihistoriikkeja ja rock-elämäkertoja. 

ISBN/EAN 9789523126015
Luokka 78.993 
Suomennos Päivi Paju
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
135 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 250 s.
Ilmestyy 2/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126565

ISBN/EAN 9789523126022
Luokka 78.993 
Suomennos Jere Saarainen 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 2/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126572
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Julien Wolff
JOSÉ MOURINHO
Omassa lajissaan
Huippuvalmentajan henkilökuva

Manchester Unitedin valmentaja José Mourinho  on poikkeuk-
sellinen ilmiö jalkapallon maailmassa ja sukupolvensa menestyk-
sekkäimpiä jalkapallovalmentajia. Kirja kertoo, kuinka hänestä 
tuli "The Special One".

Mourinhon valmennusfilosofian takana on sanottu olevan 
perfektionismi. Zlatanin mukaan yksikään valmentaja ei tiedä 
yhtä paljon vastustajistaan kuin Mourinho.

Mourinholla on paljon ihailijoita mutta myös vihamiehiä. 
Hän on tunnettu lausunnoistaan, joilla hän ärsyttää sekä muita 
joukkueita että jalkapallofaneja. Myös pelaajien ja seurajohdon 
kanssa hän on ajautunut usein ristiriitoihin. 

Suhdettaan valmentajaan puivat kirjassa 
mm. Didier Drogba, Cristiano Ronaldo, Iker 
Casillas ja Mezut Özil. 

PHIL COLLINS
Omaelämäkerta

Phil Collins ei kiertele tai kaunistele kertoessaan itsestään, elä-
mästään ja huikean uransa vaiheista. Sekä kaikista niistä ekstaa-
sin ja murheen hetkistä, jotka ovat hänen musiikkiaan inspiroi-
neet. 

Suorapuheinen, hauska ja kaunistelematon elämäkerta on 
täynnä värikkäitä tarinoita ja anekdootteja lauluista, konserteis-
ta, muusikkoystävistä ja kollegoista, megahiteistä ja mahalas-
kuista, avioliitoista ja eroista. Se kertoo myös raskaasta vaiheesta, 
jolloin Collins joutui luopumaan rumpujen soitosta. Vuosikym-
menet rumpupatteriston takana olivat aiheuttaneet sen, että hä-
nen niskanikamansa painaa selkäydintä.

Phil Collins palasi kuitenkin isoille areenoille kesällä 2017 al-
kaneella maailmankiertueellaan. 

Julien Wolff on müncheniläinen jalkapallojournalisti, jo-
ka kirjoittaa Die Welt -lehteen FC Bayern Münchenin ja 
Saksan maajoukkueen peleistä. Hän on toiminut report-
terina kaksissa jalkapallon maail man mestaruuskisoissa.
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Jarkko Kemppi  
MANNERHEIM-RISTIN RITARI 9 
EERO KIVELÄ

”Ylipäällikkö on pvm:llä 8.9.41 nimittänyt Vapauden ristin 
2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi kapteeni Eero Olavi 
Kive län, joka etulinjan komppanianpäällikkönä rykmentin 
suorittaessa rajalla läpimurron vahvojen vihollisasemien läpi 
osoitti suurta henkilökohtaista urhoollisuutta ja myöhemmin 
rajulla vastaiskulla heitti epätoivoisia läpimurtautumisyri-
tyksiä tekevän vihollisen takaisin tuhoten mm. 9 hyökkäys-
vaunua.”

Vuonna 1908 Tampereella syntynyt Eero Kivelä oli nuo-
ruudessaan aktiivinen suojeluskuntalainen. Talvisodas-
sa hän palveli reserviluutnanttina ja kunnostautui legen-
daarisessa Tolvajärven taisteluissa. 

Jatkosodassa Kivelä palveli kapteenina ja sai toi-
minnastaan ensimmäisenä reservinupseerina Manner-
heim-ristin ritarin arvon syksyllä 1941. 

Jatkosodan jälkeen kesällä 1945 Kivelä sai 14 kuukau-
den vankeustuomion asekätkentäjutun yhteydessä. Ki-
velä oli yksi operaation johtohahmoja Keski-Suomessa 
ja Pohjois-Hämeessä. Hänen kirjeenvaihtonsa ja päivä-
kirjansa tuovat asekätkentään täysin uutta tietoa. 

Ollessaan Valpon vankina Kivelä nousi varasijalta 
eduskuntaan ja aloitti kansanedustajana 10.10.1945.  Ki-
velän uraan mahtui suuri määrä myös muita luottamus-
tehtäviä. 

Oma lukunsa on Kivelän yli 30-vuotinen työura Fin-
layson Oy:ssa. Tätä kautta kirjassa sivutaan myös suo-
malaista teollisuushistoriaa. 

FT Jarkko Kemppi (s. 1970) on Viron historian 
dosentti Itä-Suomen yliopistossa ja sotahistorian 
dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa. Joensuus-
sa asuva Kemppi on julkaissut useita sotahistoriaan 
liittyviä teoksia, mm. kolme kenraalielämäkertaa se-
kä teoksen Isänmaan puolesta – Jääkäriliikkeen ja 
jääkärien historia.
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Luokka 99.139 
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
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Atso Haapanen   
SISÄLLISSODAN 1918 
UNOHDETUT TAISTELUT

Atso Haapasen teos raportoi kansalaissodan alusta ja lo-
pusta, vaiheista, jotka usein unohtuvat kansalaissodasta 
kertovassa kirjallisuudessa.

Vaikka vasta itsenäistyneen Suomen kohtalo ratkais-
tiinkin lopulta Etelä- ja Itä-Suomen kaupunkien taisteluis-
sa, olisi valkoisten voitto pitkittynyt ja sota saanut kenties 
aivan toisen luonteen ilman Pohjois-Suomen haltuun saa-
mista. 

Mikäli esimerkiksi Oulu ja Raahe olisivat olleet puna-
kaartien hallinnassa  olisivat Pohjanmaan valkoisten joukot 
jääneet pohjoisessa ja etelässä olevien punakaartilaisten vä-
liin. Lisäksi Tornion ja Kemin valtaaminen mahdollisti yh-
teydet Ruotsiin ja sitä kautta tarvittaessa muualle Euroop-
paan. 

Pohjois-Suomen valtaaminen oli valkoisille moraali-
sesti ja taistelutahtoa nostattavana seikkana aivan keskei-
nen asia. Pohjoisten alueiden haltuunotto antoi valkoisille 
uskoa voittaa etelän kaupunkeihin linnoittautuneet puna-
kaartilaiset omin voimin, ilman Saksan tukea. Lisäksi Poh-
jois-Suomen kaupungeissa olleilta venäläisiltä saatu sota-
saalis toi hallituksen joukoille tervetulleen aseavun. 

Kirjan toinen osa kertoo Viipurin taistelusta, jonka 
myötä sodan historiallinen ympyrä sulkeutuu. Viipuri oli 
erittäin merkittävä kaupunki, sillä sen kautta kulkivat rau-
tatiekuljetukset Pietarista Suomeen. Vaikka Tampere ja lä-
hes muu osa Suomea oli jo valkoisten hallinnassa, taiste-
livat punaiset Viipurissa henkensä edestä. Valkoiset eivät 
saaneet kaupunkia helpolla. 

Vaikka Viipurin taistelun jälkeen sotaa käytiin vielä itä-
rajalla, oli Viipurin menetys punaisille lopullinen isku, joka 
varmisti sodan lopputuloksen.

Atso Haapanen on porvoolainen kirjailija, 
jonka tuotanto on keskittynyt ilmailu- ja so-
tahistoriaan sekä eräkirjallisuuteen. Haapasel-
ta on aiemmin ilmestynyt mm. Viholliset kes-
kellämme – Desantit Suomessa 1939–1944, 
Asevelisurmat ja Suomalaisten heimosotaretket 
1918–1922.

ISBN/EAN 9789523126077
Luokka 92
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
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Gerald Posner  
ISÄNI OLI NATSI
Kolmannen valtakunnan johtajien 
lapset kertovat

Göring, Hess, Mengele ja Dönitz olivat kolmannen val-
takunnan ja holokaustin keskeisiä arkkitehtejä. He olivat 
myös isiä.

Gerald Posner on haastatellut yhtätoista Hitlerin sisä-
piiriin kuuluneen henkilön poikaa ja tytärtä, jotka kertovat 
ensimmäistä kertaa, millaista oli kasvaa natsi-johtajien lap-
sena ja miten tämä menneisyys on heidän elämäänsä vai-
kuttanut. 

Tämä on ainoa kirja, johon Hessin, Mengelen, Dönitzin 
tai Göringin perheenjäsenet ovat antaneet haastattelun. 
Norman Frank, sotarikoksista tuomitun Hans Frankin van-
hin poika on suostunut puhumaan isästään ainoastaan Pos-
nerille. Henkilögallerian täydentävät apulaisvarustelumi-
nisteri Karl Saur, valtionpankin johtaja Hjalmar Schacht, 
eversti Claus von Stauffenberg, sotarikollisena tuomittu 
Max Drexel sekä Ernst Mochar, joka oli yksi ensimmäisistä 
natsipuolueen jäsenistä.

Joillekin, kuten Hans Frankin nuorimmalle pojalle Nik-
lakselle, isä on vihattava hahmo, ”heikko, pelkurimainen 
sätkynukke ja murhaaja”. Toiset taas kieltäytyvät näkemäs-
tä isäänsä pahana ihmisenä. Herman Göringin tytär Edda 
ihailee isäänsä edelleen. Wolf Rudiger Hess sanoo isänsä 
olleen rauhan mies, joka tuli väärin tuomituksi.

Teos avaa intiimin näkymän johtavien natsien persoo-
nallisuuteen ja perhe-elämään, mutta ennen kaikkea se on 
pysäyttävä kuvaus siitä voimattomasta vihasta ja syyllisyy-
destä, jota useimmat haastatelluista isänperintönään kan-
tavat. 

Kun muistot rakastavista isistä törmäävät todellisuu-
teen, jossa näitä syytetään rikoksista ihmiskuntaa vastaan, 
saamme uuden näkökulman siihen, mitä historioitsija 
Hannah Arendt niin osuvasti nimittää ”pahuuden arkipäi-
väisyydeksi”.

Gerald Posner on Miamissa asuva kirjailija ja juris-
ti. Hän on julkaissut useita historia-aiheisia menes-
tysteoksia. Posner avustaa myös säännöllisesti useita 
tv-kanavia, mm. NBC, the History Channel, CNN ja 
CBS. Suomeksi on aiemmin ilmestynyt Posnerin yh-
dessä John Waren kanssa kirjoittama Josef Mengele – 
Elämä ja teot.
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Michael Kerrigan  
HITLER
Tie diktaattoriksi

Runsaasti kuvitettu teos kertoo Adolf Hitlerin tien Itäval-
lassa vietetyistä nuoruusvuosista Saksan natsipuolueen 
johtajaksi ja Euroopan pahamaineisimmaksi diktaattoriksi.

180 valokuvaa ja piirrosta kertovat omaa tarinaansa mie-
hestä, joka näyttäytyy jo lapsuuden kuvissa itsevarmana ja 
muiden yläpuolelle asettuvana hahmona. 

Michael Kerrigan selvittää kirjassaan, mikä ruokki Hit-
lerin vallanhimoa ja uskoa arjalaisen rodun ylemmyyteen? 
Mistä kumpusi hänen antisemitisminsä, homoseksuaalien 
ja romanien vaino tai usko sodan oikeutukseen?

Väkivaltaisen alkoholisti-isän poika halusi taiteilijaksi, 
mutta ei tullut hyväksytyksi taidekouluun. Äitinsä kuole-
man jälkeen Hitler eli varattomana ja ajoittain kodittoma-
nakin. Tuohon aikaan hän myös alkoi omaksua antisemi-
tistisiä ajatuksia, joita paikalliset sanomalehdet levittivät.

Vuonna 1919 Hitler liittyi Saksan työväenpuolueeseen, 
josta myöhemmin tuli Saksan kansallissosialistinen työ-
väenpuolue. Jo vuonna 1921 Hitler oli noussut puolueen 
puheenjohtajaksi.

Vuonna 1923 Hitler oli osallisena vallankaappausyri-
tyksessä, josta hänet tuomittiin maanpetokseen. Yhdeksän 
kuukauden vankila-aikanaan hän saneli Rudolf Hessille en-
simmäisen osan teoksestaan Mein Kampf.

Juonikkaaksi reaalipoliitikoksi kehittynyt Hitler kipu-
si nopeasti valtahierarkian ylimmille portaille, ja vuonna 
1933 hänet valittiin valtakunnankansleriksi. Keinoja kaih-
tamatta hän toteutti aatettaan uudesta Saksasta, rodulli-
seen puhtauteen perustuvasta Euroopan valtiaasta. Julma 
väkivallan politiikka johti vainoihin, kansanmurhaan ja ih-
miskunnan historian tuhoisimpaan sotaan.

Michael Kerrigan on skotlantilainen kirjailija ja 
kolumnisti, joka on julkaissut useita historia-aihei-
sia tietokirjoja, mm. teokset Dark History: Catholic 
Church, Dark History: The Roman Emperors, Ancients 
in their Own Words ja Celtic Legends. Kerrigan asuu 
Edinburghissa.
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Edward E. Gordon – David Ramsay
TOTUUS NORMANDIAN 
MAIHINNOUSUSTA
Miten liittoutuneiden eripura uhkasi 
muuttaa sodan kulun

Amerikkalaisen ja englantilaisen historioitsijan yhteinen 
selvitys siitä, miten liittoutuneiden sodanjohdossa vallin-
nut eripura, keskinäinen kilpailu ja henkilökohtaiset kon-
fliktit vaikuttivat Normandian maihinnousun suunnitte-
luun, toteutukseen ja sodan kulkuun sen jälkeen.

Teos osoittaa, että puutteellinen yhteistyö ja huonot 
päätökset pidensivät sodan kestoa, kasvattivat kuolonuhri-
en määrää ja lopulta mahdollistivat Neuvostoliiton sodan 
jälkeisen valta-aseman Itä-Euroopassa.

Aihepiiriin liittyvä kirjallisia lähteitä, silminnäkijäker-
tomuksia ja arkistomateriaaleja analysoimalla teoksen kir-
joittajat etsivät vastauksia liittoutuneiden suuroperaatioon 
liittyviin kiistanalaisiin kysymyksiin. Mikä aiheutti kahden 
kuukauden viivytyksen liittoutuneiden etenemiseen Nor-
mandian sillanpääasemasta? Miten Saksan armeija onnis-
tui pakenemaan Falaisen motista? Kuka pysäytti Patto-
nin etenemisen Saksaan elokuussa 1944? Miksi kesti niin 
kauan avata liittoutuneiden varustetäydennyksille välttä-
mätön Antwerpenin satama?

Tekijöiden esittämien todisteiden valossa on selvää, et-
tä monet liittoutuneiden kohtaamat vaikeudet olisivat ol-
leet estettävissä, jos sodanjohto ei olisi ollut niin riitainen. 
Ison-Britannian ja Yhdysvaltain joukkojen keskinäinen kil-
pailu ja henkilökohtaiset arvovaltakiistat johtivat paikoin 
katastrofaalisiin tilanteisiin rintamalla.

Teos sisältää myös runsaasti operaation etenemistä esit-
täviä karttoja, jotka havainnollistavat toisen maailmanso-
dan käännekohtaa ohjanneiden päätösten syntyä.

Edward E. Gordon on amerikkalainen historioitsi-
ja, tutkija, kirjailija ja luennoitsija.  Kahdenkymmenen 
vuoden ajan hän toimi historian opettajana Chicagon 
DePaul-yliopistossa. Hän on julkaissut 19 kirjaa ja 
kirjoittanut yli 300 historia-aiheista artikkelia.

David Ramsay on englantilainen historioitsija ja 
kirjailija, joka on julkaissut lukuisia sotahistoriaa kä-
sitteleviä teoksia. Hänen isänsä, amiraali Sir  Bertram 
Ramsay, oli Ison-Britannian laivaston ylipäällikkö Nor - 
mandian maihinnousussa.

ISBN/EAN 9789523126312
Luokka 90.35 
Suomennos Tapio Kakko
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
148 x 210 mm
Sidottu, kuvaliite
n. 350 s.
Ilmestyy 3/2018



26 KUVA- JA LAHJAKIRJAT

Marja Heltelä
VAIKKA MINÄ VAELTAISIN PIMEÄSSÄ 
LAAKSOSSA
Surukodin kirja

Kun suru tulee lähelle, on usein vaikea löytää sanoja, jotka olisi-
vat sekä aitoja että lohduttavia. Marja Heltelä on kokenut sielun-
hoitaja, jolla on kyky asettua läheisensä menettäneen rinnalle ja 
pukea sanoiksi sekä surun että toivon todellisuus. 

Kirja on sekä käytännöllinen opas että syvästi sielunhoidol-
linen puheenvuoro, joka ponnistaa kristinuskon vuosisataisesta 
perinteestä.

Lohdutuksen sanojen lisäksi kirjasta löytyvät ohjeet siunaus- 
ja muistotilaisuuden järjestämiseen ja lyhyt johdatus surutyön 
vaiheisiin.

Kirja on isotekstinen.

Juha Pihkala
KIITOS TÄSTÄ ELÄMÄSTÄ

Tampereen emerituspiispan rohkaisevia, lohduttavia ja viisaita 
sanoja kauniina lahjakirjana.  

”Elämä on tie, mutta vertauskuva ei ole täydellinen. Kun katse-
len taaksepäin ja muistelen, mitä on tapahtunut, kaikki on ollut 
toisenlaista kuin nuorena eteeni kuvittelin. Silti tie on ollut yksi ja 
sama, se, mille kauan sitten lähdin Kristuksen kanssa. Hän itse 
on nimittäin se tie.”

Juha Pihkala yhdistää teksteissään oman elämän kokemukset, 
kristillisen perinteen ja Raamatun tekstit ymmärrettävällä ja roh-
kaisevalla tavalla.

Isotekstinen kirja sopii myös niille, jotka eivät jaksa lukea pal-
jon.

Marja Heltelä on Helsingin Haagan seurakunnan 
kirkkoherra sekä Helsingin kirkkoherrojenkokouksen 
varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös Helsingin 
hiippakunnan tuomiokapitulin ja piispainkokouksen jä-
senenä.

Juha Pihkala on Tampereen hiippakunnan emeritus-
piispa. Hän on julkaissut lukuisia teoksia teologian, eri-
tyisesti dogmatiikan alalta. Yhdessä professori Esko Valta-
ojan kanssa hän on julkaissut keskustelukirjat Tiedän 
uskovani, uskon tietäväni sekä Nurkkaan ajettu  Jumala, jot-
ka molemmat saivat ilmestymisvuonnaan Vuoden kristil-
linen kirja -palkinnon.
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Hanna-Kaisa Hämäläinen, Kristel Nyberg ja 
Eeva Turkka
SUKKA-AAPINEN
Aloittelijan opas

Todellinen aarre niille, jotka tahtovat opetella sukkien neulomi-
sen A:sta Ö:hön, toisin sanoen aina silmukoiden luonnista kär-
kikavennusten hienouksiin.

Kirja opastaa sukkien neulomiseen vaihe vaiheelta. Aapinen 
sisältää perussukan ohjeen varresta kärkeen ja kärjestä varteen. 

Kirja kertoo, miten kirjoitettuja neuleohjeita ja ruutupiirroksia 
tulee lukea ja mitä ohjeissa yleisesti käytetyt lyhenteet tarkoittavat.

Selkeä kieli ja runsaat kuvat tekevät kirjasta oivan apuvälineen 
kaikille vasta-alkajille.

Katri Vala – Sinikka Hautamäki
ONNEN LUPAUKSIA

Kaunis ja koskettava lahjakirja, jossa Katri Valan klassikkorunot 
ovat saaneet kuvituksekseen Sinikka Hautamäen upeat, unen-
omaiset akvarellit.

Katri Valan runojen värikäs ja aistillinen kuvakieli on täynnä 
tunnetta, elämän ja nuoruuden riemua. 

Taitavana metaforien käyttäjänä hän valjasti luonnon, aurin-
gon ja kuun kertomaan ihmiselämän valoista ja varjoista tavalla, 
joka puhuttelee myös tämän päivän lukijaa.

Hanna-Kaisa Hämäläinen on ollut verkkoneulelehti Ullan toimittaja jo 
vuosia ja toiminut myös lehden päätoimittajana. Hän on yksi Pipo on pääasia 
ja Kantapään kautta - neulekirjojen kirjoittajista.

Kristel Nyberg on espoolainen kirjailija. Viidessä kirjassa sekä useissa 
verkkolehdissä julkaistujen ohjeiden lisäksi hän on kääntänyt useita käden-
taitokirjoja. Hän on yksi Pipo on pääasia ja Kantapään kautta - neulekirjo-
jen kirjoittajista.

Eeva Turkka on helsinkiläinen neuloja, jonka vapaa-aika kuluu käsityö- ja 
taideharrastusten parissa. Hän on suunnitellut lukuisia sukkaohjeita, joita on 
julkaistu verkkoneulelehti Ullassa sekä Taito-lehdessä.

Katri Vala (1901–1944) oli opettaja, suomentaja ja 
yksi Suomen rakastetuimpia runoilijoita. Tulenkanta-
jat-ryhmän tunnetuimpiin nimiin kuulunut Katri Vala 
julkaisi esikoiskokoelmansa 1924.

Sinikka Hautamäki valmistui Suomen Taideakate-
mian koulusta 1971. Hän on kuvittanut lukuisia kirjoja 
mm. Kerron sinulle rakkaudesta, Kerron sinulle ystävyydes-
tä, Kerron sinulle unelmista, Elämä on kaunis, Kun suru on 
suurin sekä Onnen kultaa. 
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Liv Asplund ja Jane Asprusten
HELMIKORISTEISET NEULEET 
UUDELLA TEKNIIKALLA

Helmiä neuleeseen helposti ja hallitusti.
Perinteinen tapa tehdä helmikoristeisia neuleita pujottamal-

la helmet neulelankaan on hidas ja hankala. Kirja opettaa uuden, 
helpon tekniikan, jossa helmet pujotetaan suoraan silmukan ym-
pärille. Näin ne pystytään sijoittamaan juuri siihen, missä niitä 
tarvitaan, tarkasti ja yksitellen.

Kirjan neuleohjeissa keskitytään hurmaaviin asusteisiin: hui-
veihin, käsineisiin, päähineisiin, sukkiin ja laukkuihin. Näppärän 
helmitekniikan opittuasi voit halutessasi soveltaa sitä helposti 
myös muissa neule- ja virkkuutöissä.

Sirpa Parviainen  
VIRKKAA KUKKIA 
Somista asusteita, piristä kotia 

Sirpa Parviaisen opastuksella kaappeihin kertyneistä langan-
lopuista syntyy virkkaamalla viehättäviä kukkia, joita voi käyt-
tää persoonallisina vaatteiden ja asusteiden somisteina tai tehdä 
niistä vaikka komeita asetelmia sisustukseen.

Virkkaa kukkia sisältää ohjeet 35 upeaan kukkakoristeeseen 
amatsoninliljasta verenpisaraan.

Kirja antaa yksityiskohtaiset ohjeet, miten kunkin kukan 
muoto ja kolmiulotteisuus toteutetaan erilaisilla silmukoilla, pyl-
väillä, kavennuksilla, levennyksillä ja silmukoiden yli hyppäämi-
sellä.

Kun kukkien virkkauksen perusteet tulevat tutuiksi, on kirjan 
ohjeita myös helppo muunnella ja soveltaa. 

Liv Asplund ja Jane Asprusten ovat sisaruksia, jotka 
ovat aiemmin julkaisseet yhdessä kaksi jouluaiheista as-
kartelukirjaa. Helmikoristeiset neuleet uudella tekniikalla on 
Liv Asplundin yhdeksäs käsityökirja.

Sirpa Parviainen on intohi-
moinen virkkauksen harrastaja 
ja omien mallien kehittäjä. Hän 
asuu Nilsiässä. 
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Natasha Alexander
MIELENRAUHAA  
MANDALA-KIVISTÄ
50 mallia meditatiiviseen maalaamiseen

Löydä mandalan meditatiivinen voima maalaamalla kauniit ku-
viot kiven pintaan. Käden ja mielen yhteistyö vie rentouttavaan 
läsnäolon tilaan.

Kirja sisältää 50 hienoa mallia; taidokkaita geometrisia ku-
vioita, rauhoittavia luontoaiheita ja ikiaikaisia symboleja. 

Värikkäät mandalat syntyvät yksinkertaisesti maalaamalla 
pisteitä kiven pintaan. Metodi on helppo eikä vaadi erityistä pii-
rustustaitoa. Selkeiden ohjeiden, kaavioiden ja mallikuvien avul-
la on helppo luoda kauniita taideteoksia. 

Mandala-kivi on mukava antaa lahjaksi, se sopii kodinsisustuk-
seen tai kulkee yksinkertaisesti mukana myös omana talismaanina. 

Emma Ollila  
EMMAN LUMOAVAT LETIT

Sosiaalisessa mediassa suuren seuraajajoukon saanut nuori letti-
virtuoosi opastaa tässä kirjassa suosituimpien kampaustensa te-
kemisen vaihe vaiheelta.

Kirja esittelee peräti 40 viehättävää kampausta vaihekuvineen 
ja kertoo, kuinka monta minuuttia tekemiseen menee. 

Jokaisesta kampauksesta on myös selkeä ohjevideo, joka löy-
tyy QR-koodin takaa.

Kirjasta löytyvät niin perusletit muunnelmineen kuin näyttä-
vät juhlakampauksetkin. Erityisen suosittuja ovat pikkuletit, jot-
ka tunnetaan myös termillä cornrows. Niitä varioimalla Emma on 
kehittänyt monia hienoja kampauksia.

Kirjassa on myös lyhyille ja ohuille hiuksille suunniteltuja let-
tikampauksia. 

Natasha Alexander on Bristolissa asuva mandala-
taiteilija ja elämäntapavalmentaja. Mandala-kivillään hän 
haluaa tuoda inspiraatiota, iloa ja eheytymistä ja aut-
taa siten ihmisiä toteuttamaan unelmansa käytännössä.

Emma Ollila on 14-vuotias espoolainen lettitai-
teilija. Emma on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, ja 
hänen lettiyhteisössään”@cutebraids_by_emma” 
Instagramissa on jo yli 5 000 seuraajaa. 

ISBN/EAN 9789523126145
Luokka 59.31
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
Kannen kuvat: Johanna Ollila
170 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
160 s.
Ilmestyy 1/2018 
Sähkökirja ISBN 9789523126633

ISBN/EAN 9789523126305
Luokka 79.8 ja 65 
Suomennos Eva Katajamäki
Kansi Jackie Palmer
180 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 2/2018



30 HARRASTEKIRJAT

Stefan Pabst  
3D-PIIRTÄMISEN TAITO
Opi tekemään kolmiulotteisia kuvia 

3D-taiteilija Stefan Pabst on kehittänyt ainutlaatuisen tek-
niikan kuvata asioita kolmiulotteisesti. Hänen ohjeidensa 
avulla kuka tahansa voi oppia luomaan 3D-kuvia, jotka saa-
vat katsojan hieraisemaan silmiään.

Kirjassa opastetaan vaihe vaiheelta, kuinka erilaisista 
kuva-aiheista saa muokattua kolmiulotteisia töitä, jotka to-
della näyttävät hyppäävän ylös paperista.

Kirjan ensimmäisissä harjoitustöissä käydään läpi pe-
rusmuodot, joihin kolmiulotteisuus perustuu: kuutio, pal-
lo, lieriö ja soikio. Kun niihin yhdistetään erilaisia piirustus- 
ja maalaustekniikoita, kuten perspektiivi, varjostus ja värien 
käyttö, töistä saadaan uskomattoman elävännäköisiä.  

Taitojen karttuessa kirjassa edetään vaativampiin aihei-
siin, aina muotokuviin asti.

Stefan Pabst on venäläissyntyinen, nykyisin 
Saksassa asuva taiteilija, joka tunnetaan erityi-
sesti uskomattoman realistisista kolmiulottei-
sista piirustuksistaan ja maalauksistaan. Stefan 
Pabst saa niin paljon kysymyksiä käyttämistään 
tekniikoista, että hän on julkaissut Youtubes-
sa videoita, jotka saavat säännöllisesti miljoo-
nia näyttöjä. https://www.youtube.com/user/
lanevski1

ISBN/EAN 9789523125728
Luokka 74.11
Suomennos Helena Veijalainen
Kansi Ian Thomas Miller
220 x 290 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 1/2018

Mistä kuvia tähän?
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Nina Sarell
FIFTAA ITSESI KUNTOON
50:50 keittokirja

50:50-menetelmän kehittäjä Nina Sarell tarjoaa keittokirjassaan 
täsmäreseptejä painonhallintapulmiin.

50:50 on uusi painonhallinnan ajattelutapa. Sen sijaan, et-
tä omia ruokailutottumuksiaan tarvitsisi muuttaa radikaalisti, 
ruokavaliotaan voi korjata puolittamalla annokset pikkuhiljaa ja 
vaihtamalla huonot ruoka-aineet hyviksi niin, että huonon tilalle 
otetaan aina puolet terveellistä.

Fiftaajan keittokirjan reseptit tekevät normaalipainoon johta-
van syömisen mahdollisimman helpoksi. Nyt ei syödä kaalisop-
paa vaan yllättävää, ihanaa, vaihtelevaa ja terveellistä ruokaa, hy-
vää makua unohtamatta. 

Alain Pénichot  
KASVOJOOGA
Nuorentavat ja kiinteyttävät harjoitukset

Kasvojooga kohottaa ja parantaa kasvojen ilmettä luonnonmu-
kaisesti ilman kirurgin veistä. Se on tehokas tapa ehkäistä ikään-
tymisen merkkejä. 

Menetelmä perustuu erittäin tehokkaisiin harjoituksiin, jotka 
kiinteyttävät kasvoja ja poistavat stressin ja väsymyksen merkke-
jä. Harjoitukset on helppo ottaa osaksi päivittäistä kauneuden-
hoitoa.

Tämä kokonaisvaltainen hyvinvointia ja nuorekkuutta lisää-
vä menetelmä sisältää kasvojen energiapisteitä aktivoivaa aku-
painantaa, samoin kuin kasvojen lihaksia vahvistavia harjoituk-
sia ja itsehierontaa.

Jo muutama minuutti päivittäistä kasvojoogaa saa aikaan nä-
kyviä tuloksia. 

Nina Sarell on Seinäjoella asuva sairaanhoitaja, joka 
on tehnyt yli vuosikymmenen ajan terveysjournalismia 
yhteistyössä Suomen johtavien painonhallinnan ja ra-
vitsemuksen asiantuntijoiden kanssa. Hän on tavannut 
satoja laihduttajia ja kuullut tuhansia tarinoita onnistu-
jista ja epäonnistujista. 

Alain Pénichot on ranskalainen hyvinvointikoulutta-
ja, joka on kehittänyt kasvovoimistelua ja kasvojooga-
metodia vuodesta 1999 alkaen. 

ISBN/EAN 9789523125780
Luokka 59.331
Suomennos: Susanna Hirvikorpi
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm
Nidottu, nelivärinen
128 s.
Ilmestyy 1/2018

ISBN/EAN 9789523126138
Luokka 59.34 ja 68.2
Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy
170 x 230 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 160 s.
Ilmestyy 1/2018
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Kirsi Tuominen
KYSY PUUTARHURILTA
Ammattilaisen parhaat vinkit

Kysy puutarhurilta - kirja antaa vastauksia yleisimpiin 
kotipuutarhuria askarruttaviin kysymyksiin.
Kirjassa on monipuolisesti vinkkejä niin pihan kuin 
parvekepuutarhan hoitoon.

Mitä tehdä, kun taimet nuutuvat tai kun nurmik-
ko sammaloituu? Miten perustetaan perennapenkki, 
hoidetaan kesäkukkia tai milloin ja miten pensaat lei-
kataan? Miten parvekekasvit saa kukoistamaan?

Kirjassa annetaan niksejä myös kasvinsuojeluun, 
kompostointiin, kasvien valintaan sekä pihasuunnit-
teluun.

Kirsi Tuominen on tehnyt puutarhaneuvontaa yli 
kaksikymmentä vuotta ja tuntee hyvin suomalaiset 
pihat. Kirjan sisältö perustuu kysymyksiin, joita suo-
malaiset kotipuutarhurit ovat hänelle eniten esittä-
neet.

Hortonomi Kirsi Tuominen on vantaalainen 
puutarhaopettaja ja kokenut puutarhaneuvoja. 
Hän on julkaissut useita puutarhanhoitoa kä-
sitteleviä kirjoja, mm. Kaikki kompostoinnista ja 
maanparannuksesta, Maanpeitekasvit, Syötävän 
kaunis piha ja Pihan köynnöskasvit.

ISBN/EAN 9789523126176
Luokka 67.3 
Kansi: Taittopalvelu Yliveto Oy
190 x 220 mm
Sidottu, nelivärinen
n. 180 s.
Ilmestyy 3/2018
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Nora Surojegin 
UNETON JÄNÖ

Lystikäs kertomus Jänön mielikuvituksellisesta mat-
kasta unten maille.

On hiljainen yö, mutta Jänö ei saa unta. Kun patjal-
la pyöriskely ei tuota tulosta, Jänö miettii, missä uni 
mahtaa piileksiä? Jos unenpala ei ole varpaassa, on-
ko se kuussa? Kuinka Jänö pääsee kuuhun keräämään 
unen pieniä pyöreitä paloja, ja kuinka unipalat saa-
daan Jänön päähän? 

Lumoavasti kirjoitettu ja kuvitettu kirja on täydel-
linen iltasatu, joka johdattaa kuin varkain unen sini-
seen maahan.

2–6-vuotiaille

Nora Surojegin on graafinen suunnittelija, 
kuvittaja ja lastenkirjailija. Nora asuu Espoos-
sa, jossa työskentelee sepittämällä tarinoita ja 
luomalla mielikuvitusmaailmoita sekä perintei-
sin että digitaalisin keinoin. Töissään hän haluaa 
sekoittaa outoa ja ihmeellistä, bongata hir - 
viöitä ja piirtää venkuroita viivoja. Nora Suro-
jeginin kirjoja on käännetty viidelle kielelle, 
mm. Pikkupöllö yhdessä Pirkko-Liisa Surojegi-
nin kanssa.

ISBN/EAN 9789523126183
Luokka L85.22
Kansi Nora Surojegin
Koko 190 x 220 mm 
Sidottu, nelivärinen
40 s.
Ilmestyy 1/2018
Sähkökirja ISBN 9789523126640
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Raili Mikkanen ja Sirkku Linnea
SUOMEN LASTEN 
MAJAKKAKIRJA

Majakat ruokkivat kaikkien mielikuvitusta, ja niin te-
kee eritoten Raili Mikkasen ja Sirkku Linnean Suo-
men lasten majakkakirja, joka on viehättävällä taval-
la sekä kiinnostava lasten tietokirja että humoristinen 
kertomus ystävyydestä.

”Ja nyt sinä kerrot minulle, mikä on majakka”, vaa-
tii Ville. Eikä Moonalla ole mitään pyyntöä vastaan, 
se kun kokeneena merimatkaajana tietää majakoista 
varsin paljon.

Moona-lokki ja Ville-hylje lähtevät yhdessä tutki-
maan Suomenlahden kiehtovia majakkasaaria. Mat-
kan varrella ystävykset pääsevät jännittäviin seik-
kailuihin ja myrskyihin yhdessä majakanvartijoiden 
kanssa ja oppivat paljon uutta niin majakoista ja nii-
den historiasta kuin saaristoluonnosta ja merten suo-
jelustakin.

5–12-vuotiaille

Kuvittaja Sirkku Linnea on valmistunut graafiseksi 
suunnittelijaksi Lahden muotoiluinstituutista. Hän on 
tehnyt kuvituksia mm. kirjoihin, biologian oppimate-
riaaleihin, Pikku Kakkosen lastenohjelmiin ja Paletin 
postikortteihin. Suurta kiitosta Linnea on saanut ku-
vituksistaan Suomalaiset taruolennot ja Tonttu Toljanteri 
-kirjoissa. Sirkku Linnea asuu Korpilahdella.

ISBN/EAN 9789523126206
Luokka L85
Kansi Sirkku Linnea
Koko 210 x 230 mm 
Sidottu, nelivärinen
64 s.
Ilmestyy 2/2018
Sähkökirja ISBN 9789523126657

VTM Raili Mikkanen on palkittu helsinkiläinen kir-
jailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut yli 60 teos-
ta. Aino Kallaksesta kertovasta kirjastaan hän sai Fin-
landia Junior -palkinnon 2002.  Vuonna 2011 Suomen 
Tietokirjailijat ry palkitsi Raili Mikkasen Tietopöllö- 
palkinnolla tunnustukseksi korkeatasoisesta lasten ja 
nuorten tietokirjatuotannosta.
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Mike de Seve ja Michael Mennies
KILLI JA KIKI
Kiukkupussi Killi 

Television huippusuositut kissasisarukset seikkailevat jälleen 
kirjassa.

Killi ja Kiki päättävät ryhtyä taidemaalareiksi ja pistää pys-
tyyn ihan oman näyttelyn. Kaikki ei kuitenkaan mene suunni-
telmien mukaan, mikä saa Killin suuttumaan.

Onneksi aikuinen tulee apuun ja ohjaa leikin jälleen oikeal-
le polulle. Killi oppii, että hauskaa voi olla vaikkei kaikki aina 
sujukaan juuri niin kuin on suunnitellut.

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

2–6-vuotiaille

Mike de Seve on amerikkalainen animaatioelokuvien 
käs ikirjoittaja ja ohjaaja, joka tunnetaan mm. menestys-
elokuvasta Yli aidan. 

Michael Mennies on amerikkalainen käsikirjoittaja, 
ääniteknikko ja tuottaja.

ISBN/EAN 9789523125896
Luokka L85.2
Kansi Toonbox
Koko 210 x 210 mm 
Sidottu, nelivärinen
32 s.
Ilmestyy 3/2018
Sähkökirja ISBN 9789523126664

ISBN/EAN 9789523126190
Luokka L85.2
Kansi: Gintaras Jocius
Suomennos: Marianne Kannisto
Koko 240 x 260 mm 
Sidottu, nelivärinen
54 s.
Ilmestyy 4/2018
Sähkökirja ISBN 9789523126671

Rasa Dmuchovskiene  ja Jocius Gintaras
PIKKUMUURAHAISEN JÄNNÄ 
PÄIVÄ

Pikkumuurahaisen jännä päivä on erityislaatuinen kirja, sillä 
sen tekemiseen osallistui parikymmentä 3–7-vuotiasta lasta. 
Aina kirjoitettuaan muutaman sivun kirjailija luki kirjaa lap-
sille ja paranteli tekstiä, jos huomasi, etteivät nämä enää kes-
kittyneet tarinankulkuun. Kirja oli valmis, kun joka ikinen 
lapsi istui aloillaan ja kuunteli tarinan innokkaasti alusta lop-
puun saakka.

Kirja kertoo pienestä muurahaisesta, joka esittää jatkuvas-
ti niin paljon kysymyksiä, että saa lempinimen ”Miksimiksi”. 

Pikkumuurahainen oppii monia kiinnostavia asioita muu-
rahaisten elämästä, tapaa erilaisia otuksia ja tutustuu ihmeelli-
seen metsään, joka kuhisee elämää. 

3–7-vuotiaille

∙

Rasa Dmuchovskiene on liettualainen lastenkirjailija. Rasa on 
työskennellyt 1–7-vuotiaiden lasten parissa jo 19 vuoden ajan. 

Jocius Gintaras opettaa piirustusta Design College of Vilnius 
-korkeakoulussa. Lastenkirjakuvitusten lisäksi hänet tunnetaan 
myös sarjakuvistaan ja karikatyyreistään. 

.
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Nyt saatavana pehmeäkantisina painoksina

Tiina Ekman 
HUIJARISYNDROOMA
Miksi en usko itseeni (vaikka 
olen oikeasti hyvä) 

Jarkko Kemppi 
ISÄNMAAN PUOLESTA 
Jääkäriliikkeen ja jääkärien 
historia

Jason Vale 
SUPERJUICE ME
28 päivän mehudieetti

Matti Rämö
POLKUPYÖRÄLLÄ 
JÄÄMERELLE 
Tupasvillaa, poroja ja 
tuntemattomia sotilaita

Jukka Kyösti ja  
Synnöve From
SUOMALAISENA SS-
MIEHENÄ ITÄRINTAMALLA
Herkko Kosonen aseveljineen 
Wiking-divisioonassa

Samu Nyström 
HELSINKI 1914-1918 
Toivon, pelon ja sekasorron 
vuodet

ISBN/EAN 9789523126435 

ISBN/EAN 9789523125797 

ISBN/EAN 9789523126442

ISBN/EAN 9789523125803

ISBN/EAN 9789523125834

ISBN/EAN 9789523125810
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Pokkarit

Ville Kaarnakari 
OPERAATIO POLAR 
Luokka T84.2
Ilmestyy 2/2018

Peter James 
KIROTTU TALO
Luokka T84.2
Ilmestyy 3/2018

Tiina Ekman
HUIJARISYNDROOMA
Luokka T17.3
Ilmestyy 2/2018

Harlan Coben    
PETÄT VAIN KERRAN  
Luokka T84.2
Ilmestyy 4/2018

Luca Caioli 
ILMIÖMÄINEN NEYMAR
Luokka T99.1
Ilmestyy 3/2018

Olle Lönnaeus  
MAKSUN HETKI    
Luokka T84.2   
Ilmestyy 5/2018

ISBN/EAN 9789523126213

ISBN/EAN 9789523126244

ISBN/EAN 9789523126220

ISBN/EAN 9789523126251

ISBN/EAN 9789523126237

ISBN/EAN 9789523126268   
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97895231248999789523123458 97895231241969789523124905 9789523125230 9789523125001

97895231237249789523123731 97895231251179789523125063 9789523124134 97895231235269789523125292

9789523124981

9789523122543 9789523124585 9789523124301 9789523125087

9789523124462

9789523124233 9789523124165 97895231242269789523123670 9789524928526

9789523124547 97895231251489789523124400 97895231242649789523125025 9789523124349

9789523123380

9789523125100

9789523125278 97895231252479789523123717

9789523124202

9789523122499 9789523125254

9789523122598

9789523122970

9789523123632 9789523124394

9789523124554 9789523125018 9789523125018 9789523125650

9789523123489

9789523123427
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9789523120495 9789523124288 9789523124158

9789523124318

9789523122536 9789523124448

97895231241419789523125223

9789523124882

97895231253159789523125179

9789523124875

9789523124219

9789523125056

97895231249299789523123519 9789523123434

9789523125032978952312355797895231241039789523124295 9789523124578

97895231251939789523124257 9789523124950 9789523125216 9789523124363

9789523123342

9789523123496 9789523124561

9789523125049

9789523123502

9789523123465

9789523125209 9789523125308 9789523124868

9789523124455

9789523123441

9789523124127

9789523123540 9789523124370 9789523124851 97895231245929789523125285



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

Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Samu Nyström
OODI SIVISTYKSELLE
Helsingin työväenopisto 100 vuotta
Helsingin työväenopiston 100-vuotisjuhlakirja 

Johanna Aminoff-Winberg (toim.)
RITARIHUONE JA SUOMEN AATELISSUVUT
Ritarihuoneen 150-vuotisjuhlakirja

Reijo Ikävalko
ILTATUULEN VIESTI
Aikamiehet 50 vuotta 1964–2014
Aikamiehet-lauluyhtyeen juhlakirja

Minerva Kustannus tomittaa tilaus-kirjoja yritysten ja 
yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin mm.:

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

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

K
ir

ja
pa

in
o 

K
ar

i K
y 2

01
7

TILAUSKIRJOJA

Vuosien ammattitaidoilla ja 
kilpailukykyisin hinnoin!


