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Kustannusohjelma

Kustantajan ehkä arvokkain omaisuus on kustannusohjelma. Jos Minervan 
kustannus ohjelma olisi henkilö, se epäilemättä olisi utelias pikkulapsi: koko ajan liik-
keessä, koko ajan etsimässä uusia suuntia, kartoittamassa uusia alueita ja mahdollisuuk-
sia. 

Tänä syksynä kustannusohjelmassamme on jälleen täyteläinen paketti koti- ja ul-
komaista kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, sota- ja henkilöhistoriaa, harrastekirjo-
ja, lahjakirjoja sekä lasten ja nuorten kirjallisuutta. Kaikkea tätä meiltä osataan jo odot-
taakin.

Kustannusohjelma on myös tietynlainen kustantajan brändi. Jotkut kustannustalot 
tunnetaan erityisesti kaunokirjallisesta ohjelmastaan, toiset lasten- tai tietokirjojen kus-
tannusohjelmastaan. Minerva on brändäytynyt erityisesti humanioran alueelle sijoittu-
vien tieto- ja harrastekirjojensa kautta. 

Kiveen hakattuja kustannusohjelmat eivät kuitenkaan yleensä ole. Viime aikoina 
Minerva on satsannut uudella tavalla kaunokirjallisuuteen. Ensi syksynä ohjelmassam-
me on tasokkaita kotimaisia esikoiskirjoja ja kansainvälisiä huippudekkareita. Terve-
tuloa talliin, Johanna Viitanen, Siina Tiuraniemi, José Rodrigues dos Santos ja Olle 
Lönnaeus.

Tässä katalogissa esittelemme myös meille kokonaan uuden aluevaltauksen. Syys-
kuussa julkaisemme Minervan ensimmäisen avaruutta käsittelevän tietokirjan: MAT-
KAOPAS MAAILMANKAIKEUTEEN – 100 huikeinta kohdetta. Se on upeasti kuvitet-
tu, isokokoinen ja todella näyttävä tietopaketti. Se ei kuitenkaan ole pelkkä katselukirja 
tai tylsä tieteellinen esitys vaikeasta aiheesta. Olen juuri lukenut kirjan, ja se on mu-
kaansa tempaava, silmiä avaava ja mielikuvitusta kiihottava lukuelämys. Suosittelen.

Mielenkiintoista syksyä uuden kustannusohjelmamme parissa!

Juhani Korolainen
toimitusjohtaja



4 K a u n o k i r j a l l i s u u s

JOHANNA VIITANEN

Hiekkaan kadonneet jäljet

”Päivä on iso ja kirkas, tuuli ravistaa rukouslippuja kivi-
röykkiön laella, ja olen ehkä tulossa tänään hulluksi. Seppo 
ei ole sanonut yön jälkeen mitään enkä minä liioin; en tie-
dä miten pitkään yllätyksiä sietää, ennen kuin jompikum-
pi tosiaan menettää järkensä.”

Musiikintutkija Seppo Salo lentää Mongoliaan tutkimaan 
muinaista hevosenpääviulua, morin huuria. Samassa jurtta-
kylässä Rhys Davies, walesilainen eläinlääkäri, etsii kaviokuu-
meen aiheuttajaa mongolialaisten hevosten perimästä. 

Oudot tapahtumat ja sattumat saavat miehet epäilemään, 
että jokin on vialla. Jurttakylän tunnelma kiristyy, kun molem-
mat tutkijat ovat oivallustensa kynnyksellä. 

Kuka haluaa heidät hengiltä ja miksi? Entä miksi Sepon 
perhettä vainotaan Suomessa? 

Miehet päätyvät epäilemään kaikkia ja kaikkea. Epäilyil-
tä eivät säästy edes vanha hevosenpääviulun mestari eikä nuori 
naistulkki, joka näyttää järjestäneen asiansa rutkasti paremmin 
kuin leirin muut nuoret.

Hiekkaan kadonneet jäljet kertoo jännittävästi, miten tut-
kijantyö vaihtuu pelkoon, salailuun ja vaaralliseen vaellukseen 
armottomassa hiekkaerämaassa. Romaanissa soi hevosenpää-
viulu, ja taivas kaareutuu kirkkaan sinisenä. Se on tarina kätke-
tystä historiasta sekä rakkaudesta, jota kukaan ei osaa odottaa. 

• ISBN /EAN 978-952-492-766-6

• Luokka 84.2 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu, suojapaperi   • 300 s. 

• Ovh 29,90

• Ilmestyy 8/2013

• Sähkökirja ISBN/EAN 978-952-492-811-3

JOHANNA VIITANEN

9 789524 927666
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SIINA TIURANIEMI

Kukkia Birgitalle 

Kukkia Birgitalle on riemastuttava romaani sukupolvikuilus-
ta, joka silloittuu yllättävällä tavalla. Parikymppiset nykynuo-
ret kohtaavat sodan käyneen sukupolven hoitokodissa. 

Miska lähtee äitinsä pyynnöstä viemään kukkia kaukaisel-
le sukulaiselleen hoitokotiin. Birgitta osoittautuu pahansisui-
seksi, rikkaaksi alkoholistiksi, jonka jalat on juuri amputoitu. 
Eikä hän kaipaa tulppaaneita, vaan jotain tanakampaa mieli-
alan kohentamiseen.

Miska ajautuu vähitellen salakuljettamaan kannabista ja 
lauantaimakkaraa hoitokodin muillekin rammoille, vanhuk-
sille ja veteraaneille. Tästä alkaa energinen tarinavyöry, johon 
sekaantuu kummallinen ja teatraalinen herra Kurttu, hoitoko-
din asukkaat ja henkilökunta. 

Kukkia Birgitalle näyttää, miten tekopyhästi suhtaudum-
me niin vanhusten kuin nuorison edesottamuksiin. Ei ole lain-
kaan päivänselvää, kummat käyttäytyvät huonommin. Mutta 
tämä on selvää: äkillinen myötätunnonpuuska on kaunista ja 
yksinäisyys on pahinta, mitä voi olla. Sen saavat tuta niin nuo-
ret kuin vanhat.

Esikoisromaanissaan Siina Tiuraniemi todistaa armoitetun 
tarinankertojan lahjansa, jossa vakavat teemat yhdistyvät sala-
viisaaseen huumoriin.

• 

• Luokka 84.2 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu, suojapaperi   • n. 250 s. 

• Ovh 28,90

• Ilmestyy 9/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-813-7

MINERVA

9 789524 927796
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MARKKU HATTULA

Eturintaman iskujoukon  
torjuntavoitto

Kolmannessa sotaromaanissaan Markku Hattula kulkee aliker-
santti Arvo Hartikaisen ja hänen pienen iskujoukkonsa askelis-
sa tulimyrskyksi muuttuneella Karjalankannaksella. 

Keväällä 1944 suomalaisjoukot perääntyvät ylivoimaisen 
vihollisen edessä. Liejuksi muuttuneilla sotateillä kulkee autoja 
vetäen perässään tykkejä ja kenttäkeittiöitä. Lavat ovat täynnä 
ammuksia, miinoja ja telttoja, ja monet autot juuttuvat mu-
taan. Vihollisen lentokoneet kiertelevät herhiläisinä yläpuolel-
la. Moni kuormasto saa täysosuman. Ruumiita kerätään auto-
jen lavoille ja hevoskärryille. 

Talvisodasta saakka pitkin Karjalan metsiä ja sotateitä kul-
kenut alikersantti Arvo Hartikainen ryhmineen saa kokea ras-
kaana jatkosodan viimeiset vaiheet. Kotona Kainuussa odottaa 
vaimo ja kaksi pientä lasta. Lomille ei ole asiaa, kaikki miehet 
tarvitaan torjumaan vihollisen ylivoimaa. 

Kesäkuussa vihollinen aloittaa suurhyökkäyksen Karjalan-
kannaksella. Seuraa läpimurto toisensa jälkeen. Eturintaman 
iskujoukko joutuu mukaan toivottomilta tuntuviin viivytys-
taisteluihin. Lopulta sota päättyy torjuntavoittoon, mutta mi-
kä on se hinta, jonka Arvo Hartikainen ryhmineen joutuu siitä 
maksamaan? Mikä on yksityisen ihmisen antama uhri Suomen 
itsenäisyydestä?

Teos on itsenäinen jatko-osa Hattulan kahdelle aikaisem-
malle sotaromaanille Eturintaman iskujoukko (2011) ja Eturin-
taman iskujoukko iskee takaisin (2012).

• ISBN /EAN 978-952-492-771-0

• Luokka 84.2 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu   • n. 250 s.

• Ovh 27,90

• Ilmestyy 9/2013 

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-817-5

9 789524 927710

Markku Hattula

MINERVA

ETURINTAMAN 
ISKUJOUKON
TORJUNTAVOITTO
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JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

EINSTEIN-KOODI

Portugalilainen maailmanmenestysteos on julkaistu jo 18 kie-
lellä. Mestarillinen sekoitus henkeäsalpaavan jännittävää fik-
tiota ja kovaa tieteellistä faktaa on nostanut Einstein-koodin 
myyntilistojen kärkeen kaikissa ilmestymismaissa. Portugalis-
sa ja Ranskassa se oli yksi vuoden myydyimmistä romaaneista.

Teosta on kirja-arvosteluissa verrattu niin Dan Brownin 
Da Vinci -koodiin kuin Umberto Econ Focault’n heiluriinkin 
– paitsi, että se on parempi, älykkäämpi, syvällisempi ja us-
kottavampi. 

Onko Jumalan olemassaolo mahdollista todistaa tieteel-
lisesti? Vuonna 1951 Albert Einstein ja Israelin pääministe-
ri David Ben-Gurion tapaavat New Jerseyssä keskustellakseen 
Jumalasta, ydinaseista ja nuoren Israelin valtion tulevaisuudes-
ta. CIA seuraa tapaamista salaa ja nauhoittaa yksityiseksi tar-
koitetun keskustelun. 

Viisikymmentä vuotta myöhemmin maailmankuulu kryp-
toanalyytikko Thomas Noronha tapaa Egyptissä tumman kau-
nottaren, Ariana Pakravanin. Tämä värvää Thomasin Tehera-
niin tulkitsemaan hiljattain Iranista löydettyä dokumenttia. 
Kyseessä on Einsteinin laatima käsikirjoitus, jonka otsikkona 
on ytimekkäästi Die Gottesformel – Jumalan kaava.

Siitä alkaa huikea tarina rakkaudesta ja petoksesta. Ein-
stein-koodi vie lukijan huimaan seikkailuun tieteen, filosofian 
ja mystiikan maailmaan ja pitää tiukasti otteessaan aina fantas-
tiseen loppuratkaisuun saakka.

• ISBN /EAN 978-952-492-772-7

• Luokka 84.2 

• Suomennos Tarja Sipola

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu, suojapaperi

• n. 600 s.   • Ovh 31,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 927727

Minerva

EINSTEIN
-koodi

EINSTEIN
-koodi

José Rodrigues 
Dos Santos
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PETER JAMES

Kuoleman koura on kylmä 

”Haluan heidän kuolevan… tuskallisesti.”
Carly Chase joutuu työmatkallaan vakavaan auto-onnetto-

muuteen, jossa nuori amerikkalainen opiskelijapoika saa sur-
mansa. Tapahtuma saa Carlyn pois tolaltaan, mutta sitä hän ei 
osaa aavistaa, että onnettomuuden seurauksena hänen elämän-
sä muuttuu kohta painajaiseksi. 

Kun kahden muun onnettomuudessa osallisena olleen ajo-
neuvon kuljettajat löydetään kidutettuina ja murhattuina, ri-
kosylikomisario Roy Grace varoittaa Carlya, että tämä saattaa 
olla seuraava. Kuolleen opiskelijapojan taustalta löytyy kuolet-
tavan vaarallisia yhteyksiä. Joku on vannonut kostoa, eikä le-
pää ennen kuin jokainen onnettomuuteen osallinen on kuol-
lut.

Poliisin mukaan Carlyn ainoa vaihtoehto on piiloutua ja 
vaihtaa henkilöllisyyttään. Carly kuitenkin tietää, että kuka 
hänen vainoajansa sitten onkin, tämä löytää hänet lopulta. Jos 
poliisilla ei ole keinoja suojella häntä, Carlyn on tavalla tai toi-
sella selvittävä omin avuin. Tappaja on kuitenkin jo askeleen 
edellä. Tarkkaillen, odottaen ja valmiina…

Kuoleman koura on kylmä on Peter Jamesin huippusuosi-
tun Roy Grace -sarjan seitsemäs osa. Tuttuun tyyliinsä James 
pakottaa lukijan kääntämään sivun toisensa jälkeen, kunnes 
Roy Grace on ratkaissut jälleen uuden hiuksia nostattavan ta-
pauksen.

• ISBN /EAN 978-952-492-775-8

• Luokka 84.2

• Suomennos Maikki Soro

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu   • n. 500 s.  • Ovh 28,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 927758
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OLLE LÖNNAEUS

Menneisyyden hinta

Kun toimittaja Konrad Jonssonin adoptiovanhemmat Her-
man ja Signe murhataan, hänen on vastahakoisesti palattava 
takaisin lapsuutensa ja nuoruutensa maisemiin Skooneen. To-
melillan pikkukaupungissa Konrad alkaa miettiä elämäänsä ja 
sitä, mitä tapahtui hänen Agnes-äidilleen. Yhteisössään hyljek-
sitty puolalaissyntyinen Agnes katosi jälkiä jättämättä ennen 
kuin Konrad ehti kouluikään. Konrad sijoitettiin perheeseen, 
jossa äidistä ei saanut puhua sanaakaan.

Nyt Konrad saa järkytyksekseen huomata, että häntä it-
seään epäillään adoptiovanhempiensa murhasta. Kun sitten 
kaksi albanialaisnuorukaista yhdistetään tapaukseen löyhin 
perustein, on hän aluksi helpottunut. Mutta kaikki ei lopul-
takaan täsmää. Miksi nämä olisivat tappaneet syvästi uskon-
nollisen, aran pariskunnan? Ilmapiiri kylässä muuttuu yhä ra-
sistisemmaksi, ja Konrad saa todeta, että tapahtumien jäljet 
johtavat kauas menneisyyteen – aina Agnesin katoamiseen 
saakka. 

”Terävä dekkaridebyytti. Pikkukaupunki kuvattuna niin, 
että idylli tarttuu kurkkuun. Uusi tähti on syttynyt dek-
karitaivaalle.”   – Dagens Nyheter

”Vuoden paras ruotsalainen dekkari.”  – Västerbottens 
Folkblad

”Tässä on esikoiskirjailija, joka heti alusta asti tietää mi-
ten kirjoitetaan hyvä ja samalla erilainen rikosromaani.” 
– Skånska Dagbladet

• 

• Luokka 84.2

• Suomennos Salla Korpela

• Kannen kuva Dune (UK) photostream

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu   • 330 s.

• Ovh 28,90

• Ilmestyy 6/2013

9 789524 927659

Ruotsin Dekkariakatemian 
esikoiskirjapalkinnon voittaja
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TOMMY HELLSTEN

Oivalluksen kynnyksellä 

Tunnetun terapeutin kristalloituneita ajatuksia elämän eri vai-
heisiin.

Pysähtyminen, muutos, armo, häpeä, rakkaus. Tommy 
Hellsten rohkaisee pysähtymään mm. näiden sanojen äärelle, 
tekemään havaintoja ja ottamaan etäisyyttä oman elämän kii-
reeseen ja suorittamiseen. Vain pysähtyminen ja hiljaisuus luo-
vat maaperän oivallukselle, joka voi johtaa muutokseen.

Kirjan tekstit ovat syntyneet arjen pienten tapahtumien 
havainnoimisesta. Oivallukset kutoutuvat helminauhaksi, jon-
ka ovat synnyttäneet vuosien kokemus terapiatyöstä, itsensä 
kohtaamisesta ja herkkyydestä kuulla, nähdä ja kokea. Elämä 
ei ole hallitsemista vaan ihmettelemistä varten.

Kirja sopii matkakumppaniksi itselle tai lahjaksi läheiselle. 
Pysähdy ja anna sanojen koskettaa.

”Hetkessä elävä ihminen elää ikuisuudessa, jossa ei ole aikaa ei-
kä kiirettä.”
”Elämä ei ole hallitsemista vaan ihmettelemistä varten.”
”Rakkaus vaalii heikkoutta, häpeä muuttaa sen huonoudeksi.”
”Syvin identiteettimme rakentuu siitä, että meitä rakastetaan.”

• ISBN /EAN 978-952-492-723-9   • Luokka 17.3

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 190 mm   • Sidottu   • 160 s.

• Ovh 27,90

• Ilmestyy 6/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-750-5

9 789524 927239

MINERVA
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FEI LONG – ALJOSCHA LONG

Yksinkertaisen viisauden kirja 
Mestarin opetuksia ilosta, onnesta ja hyvästä elämästä

”Älä ui virtaa vastaan äläkä virran mukana – nouse pois vedestä. Tule siksi, mikä todella olet.”
Jokaisen ihmisen sisimmässä piilee rajattoman energian lähde. Yksinkertaisen viisauden 

kirja herättää tuon sisäisen palon, jonka voimalla voit ylittää onnellisen elämän tiellä olevat 
esteet: alakulon, surun, pelon ja saamattomuuden.

Kirja avaa viisi ovea itämaiseen viisauteen. Näistä ovista kulkeva löytää omat mahdolli-
suutensa, eikä mikään enää estä häntä toteuttamasta koko potentiaaliaan.

Kirjan mukana on CD-levy, joka sisältää kaunista ja rauhoittavaa meditaatiomusiikkia.

STEFAN CHMELIK

Kiinalaisten rohdosten salat
Avain terveyteen ja tasapainoon

Teos opastaa askel askeleelta kiinalaiseen luontaislääkintään. Se auttaa ymmärtämään itä-
maista lähestymistapaa terveydenhoitoon ja tarjoaa perinpohjaisen esityksen kiinalaisen 
luonnonlääketieteen periaatteista. 

Havainnollisten kuvien ja kaavioiden avulla kirja
• neuvoo, kuinka voit määritellä oman kehotyyppisi ja hoitaa itseäsi sen mukaisesti
• tarjoaa täydellisen luettelon hyödyllisistä yrteistä sekä niiden käyttötarkoituksista ja vai-

kutuksista
• opastaa elämään terveellisemmin ja sisältää harjoituksia, ruokareseptejä ja ohjeita iho-

voiteiden, hiustenhoitoaineiden ja erilaisten uutteiden ja tinktuurojen valmistamiseen.

• ISBN /EAN 978-952-492-797-0

• Luokka 17.3

• Suomennos Maikki Soro

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 140 x 178 mm   • Sidottu, nelivärinen, 

 sisältää musiikki-CD:n

• n. 170 s.  • Ovh 29,90   • Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-774-1

• Luokka 59.4

• Suomennos Petra Oliveira

• Kannen kuva Guy Ryecart

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 195 x 270 mm 

• Sidottu, • nelivärinen   • 192 s.

• Ovh 29,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 927970

9 789524 927741

Yksinkertaisen
viisauden

kirja

Mestarin opetuksia ilosta, 
onnesta ja hyvästä elämästä

Minerva

Fei Long & Aljoscha Long

Sisältää
meditaatio-
musiikki-

CD:n

KIINALAISTEN

ROHDOSTEN

SALAT

S T E F A N  C H M E L I K

MINERVA

AVAINAVAINAV TERVTERVEYTEEEYTEEEYTEEN JAN JA TASAPSAPAINONONONOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNN
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BRIAN MAY – PATRICK MOORE – CHRIS LINTOTT

Matkaopas maailmankaikkeuteen
100 huikeinta kohdetta

Uusi ja erilainen tietokirja kaikille avaruuden salaisuuksista 
kiinnostuneille.

Matkakohteena ei ole enempää eikä vähempää kuin ko-
ko uskomaton universumimme. Matkan varrella pysähdytään 
tutkimaan sataa hienoa nähtävyyttä planeetoista ja asteroideis-
ta tähtipölyyn.

Matkaoppaina toimivat tunnetut kosmiset matkailijat 
Brian May, Patrick Moore ja Chris Lintott. He kertovat innos-
tavasti ja asiantuntevasti mitä kaikkea tulee vastaan matkatessa 
aurinkokuntamme läpi syvälle avaruuteen. 

Upeasti kuvitettuun teokseen on saatu vangittua avaruu-
den uskomaton kauneus, ja kirjan sisältämä viimeisin astro-
loginen tieto auttaa maallikkoakin hahmottamaan avaruuden 
ihmeitä ja mahtavan matkan mittasuhteita. 

Kirja sopii monen ikäisille lukijoille ja mainiosti myös per-
heen yhteiseksi katselu- ja tietokirjaksi.

• ISBN /EAN 978-952-492-777-2

• Luokka 52.4

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 228 x 278 mm 

• Sidottu, nelivärikuvitus

• 192 s. 

• Ovh 32,90

• Ilmestyy 9/2013

9 789524 927772

MAAILMANKAIKKEUTEEN
100 huikeinta kohdetta

Minerva

BRIAN MAY - PATRICK MOORE - CHRIS LINTOTT

MATKAOPAS 
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TONY BACON

Suuri kitarakirja

Upeasti kuvitettu tietoteos kertoo maailman suosituimman musiikki-instrumentin tarinan 
1600-luvulta tähän päivään. Kirja esittelee seikkaperäisesti kaikki kitaran historian tärkeät 
vaiheet soittimen synnystä aina meidän aikamme hienoimpiin sähkökitaroihin. Kirjasta löy-
tyvät kaikki mahdolliset kitaratyypit, niin akustiset klassikot kuin sähkökitaroiden ja -bas-
sojen suuret nimet Gibsonista Rickenbackeriin ja Fenderiin. Mukana ovat myös vähemmän 
tunnetut merkit ja uudet suosikit, kuten Koontz, Micro-Frets, PRS ja monet muut. 

Jokaisesta kitarasta on kuvan lisäksi esittelyteksti, josta käy ilmi mallin valmistumisvuo-
si sekä soittimen erityisominaisuudet. Kirjan hieno kuvitus sisältää lisäksi mm. kitaramai-
noksia ja katalogikuvia eri aikakausilta sekä fanikuvia esiteltyjen kitaroiden kuuluisista soit-
tajista. 

PANSY ALEXANDER-POTTER & MINEKO SUGILA

Kauniit kynnet
Yli 500 tyylikästä ideaa

Komeasti kuvitettu kynsidesign-manuaali, jonka malleja voi toteuttaa ja soveltaa loppumat-
tomasti. Kirjan voi ottaa mukaan kynsistudioon tai toteuttaa sen ideoita kotona.

Kirja sisältää hienostuneet ranskalaiset manikyyrit, metallinhohteiset efektit, villit eläin-
kuosit, kauniit kukkakuviot, timanttikoristeiset mestariteokset ja paljon muuta.

Opas esittelee paitsi kynsien lakkauksen ja käsin maalaamisen, myös kynsien hoidon, te-
ko- ja rakennekynnet, sabluunoiden, tarrojen ja kiilteiden käytön, lävistykset ja kolmiulot-
teiset efektit sekä kynsien koristelussa tarvittavat välineet. Se antaa selkeät, vaihe vaiheelta 
etenevät ohjeet erilaisista tekniikoista ja erikoisefektien käytöstä.

• ISBN /EAN 978-952-492-794-9 

• Luokka 78.65

• Suomennos Jaakko Teittinen

• Kansi Paul Cooper

• 178 x 324 mm   • Sidottu, nelivärinen

• 300 s.   • Ovh 34,90   • Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-786-4

• Luokka 59.31 

• Suomennos Nelli Iivanainen

• Kansi Lucy Coley

• 145 x 170 mm   • Sidottu, nelivärinen

• 255 s.   • Ovh 24,90

• Ilmestyy 6/2013

9 789524 927949

9 789524 927864

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyykkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Yli 500 

tyylikästä mallia

Minerva

Pansy Alexander-Potter & Mineko Sugita

Tony Bacon
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JONNA PULKKINEN

Jallu 
Jaloviinan ja paloviinan historia

Jaloviina – leikattu konjakki – on ainutlaatuinen juoma maail-
massa, sillä missään muualla ei valmisteta tai nautita konja-
kin ja viinan sekoitusta. Meille suomalaisille jaloviina on ko-
ko kansan konjakkia, legendaarinen juoma, jonka kulttimaine 
on kulkenut sotarintamilta kirjallisuuteen ja rock-konserttien 
takahuoneista laululyriikkaan. Jallusta on tullut osa maamme 
kulttuurihistoriaa.

Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia on asian vaatimal-
la vakavuudella kirjoitettu kirja juomasta, jota tarjottiin mm. 
jatkosodan rintamamiehille Mannerheimin 75-vuotispäivän 
kunniaksi kesällä 1942. Jaloviinalla oli kuitenkin esikuvansa jo 
ennen kuin sitä alettiin valmistaa vuonna 1932. 

Kirja esittelee Jaloviinan ja paloviinan historiaa 1800-lu-
vulta tähän päivään saakka. Runsaasti kuvitettu, arkistolähtei-
siin, haastatteluihin ja tutkimuskirjallisuuteen perustuva teos 
on kattava tietopaketti, jollaista ei Suomessa ole aiemmin jul-
kaistu. 

Jallu on romanttisten reissumiesten ja rajujen rokkareiden 
juoma, jota nautitaan hyvässä seurassa, pilke silmäkulmassa. 
Mutta kuinka siitä tuli sellainen? Tähän kysymykseen vastaa-
vat mm. Vexi Salmi, Jouni Hynynen ja Kaarle Viikate. Juo-
man avulla on kirjoitettu kirjoja, sitä nautitaan piiskaryyppynä takahuoneissa ja se juhlistaa tasalukuiset klaffihetket elokuvia tehdessä.

Jaloviina on myös oiva lisä erilaisissa drinkeissä ja ruuanlaitossa. Kirjassa esitellään menuja, joissa Jaloviina on oleellisessa osassa.

• ISBN /EAN 978-952-492-804-5

• Luokka 68.27

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 176 x 250 mm 

• Sidottu, nelivärikuvitus

• n. 220 s.

• Ovh 32,90

• Ilmestyy 8/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-810-69 789524 928045

JONNA PULKKINEN

MINERVA
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PIRKKO VEKKELI – ISMO LOIVAMAA

Lumoava Eeva-Kaarina Volanen 

Eeva-Kaarina Volanen oli yksi 1900-luvun valovoimaisimpia 
suomalaisia näyttelijöitä. Hän oli myös elokuvatähti, mestari-
lausuja, teatteritaiteen opettaja ja akateemikko, joka kuoli yl-
lättäen kesken intensiivisen teatterityön. 

Jatkosodan aikaisessa Rintamateatterissa aloittaneen näyt-
telijän työkaari ulottui kuudelle vuosikymmenelle. Hänel-
le myönnettiin taiteen akateemikon arvonimi vuonna 1982. 
Hän sai myös useita palkintoja, mm. Pro Finlandian ja Ida 
Aalberg -palkinnon. Parhaan naispääosan Jussi-palkinnon Vo-
lanen sai kolme kertaa ja neljännen Jussin vuonna 1992 elä-
mäntyöstään.

Kirja seuraa Eeva-Kaarina Volasen (1921–1999) elämän-
vaiheita kuusankoskelaisesta rautatieläisperheestä Suomen 
Kansallisteatteriin ja valkokankaalle, yleisön, kriitikoiden, työ-
toverien ja ystävien ihailemaksi ja rakastamaksi naiseksi. 

Elämäkerta pyrkii purkamaan kuvaa Eeva-Kaarina Volases-
ta hillittynä, hallittuna, nöyränä ja ahkerana, mutta silti niin 
kirkkaasti tuikkivana työmyyränäyttelijänä. Sitäkin hän oli, 
mutta myös vahva tahtoihminen, lähes meediomainen näyttä-
mön sähköistäjä ja mitä hurmaavin nainen, johon myös moni 
nuori vastanäyttelijä ihastui. 

• ISBN /EAN 978-952-492-788-8

• Kirjastoluokka 99.1

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• Koko 148 x 210 mm 

• Sidosasu sidottu, kuvaliite

• Sivumäärä n. 300 s.

• Ovh 29,90

• Ilmestyy 10/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-818-2

9 789524 927888

Eeva-Kaarina
VOLANEN

Pirkko Vekkeli
Ismo Loivamaa

Minerva
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MARTHA SCHAD

Stalinin tytär
Svetlana Allilujevan elämä

Svetlana Allilujevan kanssa käymiinsä keskusteluihin sekä laajaan arkistomateriaaliin ja ai-
kalaisten haastatteluihin pohjaavassa teoksessaan Martha Schad kertoo koko ainutlaatuisen 
elämäntarinan naisesta, joka ei lopulta koskaan onnistunut pakenemaan isänsä pitkää varjoa. 

Vuonna 1926 syntynyt Svetlana Allilujeva oli Stalinin ainoa tytär. ”Kremlin prinsessalla” 
oli kaikkea, mitä pieni tyttö voi toivoa. Svetlana rakasti isäänsä ehdoitta, kunnes hänelle tei-
ni-iässä alkoi selvitä, miten epäinhimillisiin tekoihin diktaattorin ottein Neuvostoliittoa joh-
tanut Stalin oli syyllistynyt. 

Terrorilta ja pelolta ei säästynyt edes oma perhe. 
Vuonna 1967 Svetlana pakeni Yhdysvaltoihin. Seitsemäntoista vuoden maanpaon jäl-

keen Svetlana palasi takaisin Neuvostoliittoon, mutta tuntiessaan olevansa jatkuvasti KGB:n 
tarkkailun alaisena hän lähti uudelleen karkuun. Svetlana kuoli Yhdysvalloissa vuonna 2011.

FELIX WEINBERG

Poika 30529 
Elossa viiden keskitysleirin jälkeen 

Tarina tšekkoslovakialaisesta pojasta, joka kaksitoistavuotiaana menetti kaiken: perheensä, 
henkilöllisyytensä ja toivon tulevaisuudesta.

Kun natsien juutalaisiin kohdistamat vainot vain yltyivät, Felixin isä lähti Englantiin jär-
jestämään matkustuslupia saadakseen perheensä turvaan. He eivät kuitenkaan ehtineet pae-
ta Prahasta ajoissa. Felix vietti seuraavat kolme vuotta keskitysleireillä – Theresienstadtissa, 
Auschwitz-Birkenaussa, Blechhammerissa, Gross-Rosenissa ja Buchenwaldissa – ja selvi-
si. Hän säilyi hengissä jopa kuoleman marssiksi kutsutusta Blechhammerin evakuoinnista 
1945. Kolmentoista päivän marssin aikana kuoli 800 keskitysleirivankia.

”Jokaisella, joka on selvinnyt tuhoamisleireiltä, on epätavallinen tarina kerrottavanaan. 
Miljoonat tavalliset keskitysleiritarinat päättyivät kuolemaan.”

• ISBN /EAN 978-952-492-791-8   • Luokka 99.1 

• Suomennos Maikki Soro

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite

• n. 300 s.   • Ovh 31,90   • Ilmestyy 10/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-770-3

• Luokka 99.139 

• Suomennos Jere Saarainen

• Kansi James Hutcheson

• 135 x 210 mm   • Sidottu   • n. 200 s. 

• Ovh 28,90   • Ilmestyy 8/2013

9 789524 927918

9 789524 927703

STALININ
TYTÄR

Martha Schad

Minerva

Svetlana Allilujevan elämä

felix weinberg

poika 30529
Elossa viiden 

keskitysleirin jälkeen

Minerva
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LUCA CAIOLI

Ronaldo
Elämäntarina

Kun Real Madrid vuonna 2009 osti Cristiano Ronaldon rivei-
hinsä huimalla 80 miljoonan punnan kauppahinnalla, sinetöi-
tyi portugalilaisen virtuoosin asema yhtenä sukupolvensa ar-
vostetuimmista pelaajista.

Molempijalkainen laitahyökkääjä voi pelata kummassa lai-
dassa tahansa. Hänen on mitattu potkaisevan palloa n. 130 ki-
lometriä tunnissa.

Madeiralla vuonna 1985 syntynyt Ronaldo aloitti jalka-
palloilun pienessä amatööriseurassa ollessaan kahdeksanvuo-
tias. 12-vuotiaana hän siirtyi Sportingiin, yhteen maansa suur-
seuroista, ja jo 18-vuotiaana hän liittyi Englannin valioliigan 
Manchester Unitedin miehistöön.

Ronaldon nousujohteinen ura Manchester Unitedissa 
huipentui kaudella 2007–2008 Valioliigan mestaruuteen se-
kä Mestarien liigan voittoon. Vuonna 2008 Fifa valitsi Ronal-
don parhaaksi jalkapalloilijaksi maailmassa. Hän voitti samana 
vuonna myös Kultainen kenkä -palkinnon, joka annetaan Eu-
roopan jalkapallon pääsarjojen parhaalle maalintekijälle. 

Myös Real Madridin riveissä Ronaldo on tehnyt vakuut-
tavaa jälkeä. Heti ensimmäisissä viidessä ottelussaan hän teki 
seitsemän maalia. Kausi 2010–2011 toi hänelle jo toisen Kul-
tainen kenkä -palkinnon. 

• ISBN /EAN 978-952-492-802-1

• Luokka 99.1

• Suomennos Juhani Nieminen

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm 

• Sidottu, kuvaliite

• n. 260 s.

• Ovh 29,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 928021

Elämäntarina
RONALDO RONALDO 
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ILKKA MATTILA

Egotrippi
Aina matkalla jonnekin

Haastattelemalla yhtyeen entisiä ja nykyisiä jäseniä, 
tuottajia ja ystäviä Ilkka Mattila on koonnut historii-
kin yhdestä aikamme suosituimmista suomalaisbän-
deistä. Sellaiset kappaleet kuin Matkustaja, Älä koskaan 
ikinä muutu, Unihiekkaa tai Mustat varjot kuuluvat jo 
suomenkielisen rockin ikivihreisiin klassikoihin.

Egotrippi soitti ensimmäisen keikkansa Kulosaa-
ren kasinolla syksyllä 1993. Läpimurtoa bändi joutui 
kuitenkin odottamaan vielä vuosia. Matkan varrelle 
on mahtunut monta miehistönvaihdosta ja hetkiä, jol-
loin motivaatiota jatkaa on jouduttu etsimään yhdessä 
ja erikseen. Nyt, vuonna 2013 Egotrippi voi juhlia jo 
20-vuotta jatkunutta uraa.

1990-luvun Suomessa listoilla jyräsivät elektroni-
nen europop ja tummanpuhuva, kulmikas vaihtoehto-
rock. Siinä seurassa Egotrippi melodisine ja helisevine 
kitarapoppeineen oli ulkopuolinen. Todellinen menes-
tys tuli vasta kymmenen vuoden ahkeran keikkailun ja 
levynteon jälkeen.

Egotripin viides albumi Matkustaja poiki yhtyeelle ensimmäisen kultalevyn, ja vuotta myöhemmin julkaistu 20 suosikkia -kokoel-
malevy myi jo platinaa. Kuudennella albumillaan Vielä koittaa uusi aika bändi nousi ensimmäistä kertaa listaykköseksi. Vuonna 2008 
julkaistu Maailmanloppua odotellessa palkittiin kolmella Emma-patsaalla.

• ISBN /EAN 978-952-492-805-2

• Luokka 78.993

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 190 x 220 mm 

• Sidottu, läpikuvitettu

• n. 220 s.   • Ovh 28,90

• Ilmestyy 9/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-814-4

9 789524 928052
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NEIL DANIELS

Robert Plant
Led Zeppelin & soolovuodet

Ensimmäinen henkilökuva Robert Plantista, joka kattaa myös 
Zeppelin-vuosien jälkeisen merkittävän soolouran.  

Tarina alkaa Britannian ankealta kaivos- ja työläisalueella, 
West Bromwichista. Siellä varttui työläisperheen poika, joka 
rakasti bluesia ja uhmasi ankaria vanhempiaan tekemällä mu-
siikista elämänuransa. Hänestä tuli yksi maailman kuuluisim-
mista laulusolisteista, todellinen rock-ikoni.

Huikean menestyksekäs – jos myös myrskyisä – kausi Led 
Zeppelinin laulusolistina on ensimmäinen osa Robert Plantin 
kiehtovaa uraa. Se on myös tämän kirjan keskeistä antia.

Kun rumpali John Bonhamin traagisen ennenaikainen 
kuolema vuonna 1980 johti yhtyeen hajoamiseen, aloitti Ro-
bert Plant tuotteliaan soolouransa, joka jatkuu edelleen. 

Lisäksi kirja kertoo mm. yhteistyöstä entisen bändika-
verin Jimmy Pagen kanssa, lukuisista esiintymisvierailuista, 
oman materiaalin syntyvaiheista, Led Zeppelinin joulukuus-
sa 2007 soittamasta kuuluisasta Reunion-konsertista sekä yh-
dessä bluegrass-laulaja Alison Kraussin kanssa tehdystä Rai-
sing Sand-albumista, joka sai vuonna 2009 parhaan albumin 
Grammy-palkinnon. 

• ISBN /EAN 978-952-492-785-7

• Luokka 78.993

• Suomennos Anna Korolainen

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 135 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite

• n. 300 s. 

• Ovh 29,90 €

• Ilmestyy 9/2013

9 789524 927857

NEIL DANIELS

Minerva

LED ZEPPELIN & SOOLOVUODET



20 K u v a -  j a  l a h j a k i r j a t

SINIKKA SVÄRD – JULIA PRUSI

Ajattelen sinua 

Kaunis lahjakirja ystävälle, rakkaalle, läheiselle. Sanoja niille, joita kuljetam-
me mielessämme.

Suositun ja palkitun lauluntekijä Sinikka Svärdin sielukkaat säkeet ovat 
kuin lämmin kädenojennus yli ajan ja paikan; olet läsnä ajatuksissani.

Julia Prusin taidokas, hienopiirteinen kuvitus täydentää runojen tunnel-
maa.

TOIMITTANEET ANU JAANTILA JA EVA FORSSÉN

Tapiolan kuoro 50 vuotta
Laulut, matkat, ystävät

Syksyllä 2013 50 vuotta täyttävän Tapiolan kuoron juhlakirja. 
Tapiolan kuoro on toiminut edelläkävijänä suomalaisessa lapsikuoromaailmassa sekä pe-

rustajansa professori Erkki Pohjolan että ennakkoluulottoman ja haastavan ohjelmistonsa 
ansiosta.

1970–1990-luvuilla Tapiolan kuoro toimi Suomen valtion virallisena lähettiläänä luke-
mattomissa suomalaista kulttuuria edistävissä ulkomaisissa tilaisuuksissa. Vuonna 1972 Ta-
piolan kuoro voitti BBC:n arvostetun Let the Peoples Sing -kuorokilpailun pääpalkinnon. 

Runsaasti kuvitetussa teoksessa muistojaan kertovat niin entiset kuorolaiset, kuorolle 
teoksia tehneet säveltäjät, entiset intendentit, kuoroäidit kuin muutkin sidoshenkilöt. Sekä 
tietysti Erkki Pohjolan jälkeen kuoroa luotsanneet ulkomaiset ja kotimaiset kuoronjohtajat.

• ISBN /EAN 978-952-492-806-9

• Luokka 82.2

• Kansi Julia Prusi

• 190 x 190 mm   • Sidottu   • 64 s.

• Ovh 22,90   • Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-803-8

• Luokka 78.92 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 176 x 250 mm   • Sidottu, nelivärinen

• n. 180 s.   • Ovh 32,90   • Ilmestyy 9/2013

9 789524 928069

9 789524 928038

Minerva

Tapiolan kuoro
50 vuotta

...laulut, matkat, ystävät...
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KATJA TIKKA – LEEA LAPPALAINEN – ANU JÄRVINEN

Kahvintuoksuinen Helsinki
Historiaa ja tarinoita kahviloista

Viehättävä kirja helsinkiläisten rakastamista kahviloista. 
Teoksen kuvat ja tarinat kertovat suomalaisen kahvi- ja kah-
vilakulttuurin perinteestä ja muistuttavat siitä yli 300 vuot-
ta kestäneestä jatkumosta, joka alkoi kahvin tulosta Suomeen 
1700-luvulla.

Tiesitkö mitä helsinkiläistä kahvilaa tullaan katsomaan 
niin Tokiosta kuin New Yorkista asti? Tai kuka aloitti ensim-
mäisenä brunssin tarjoilemisen? Entä miten toimittiin sodan 
aikana, kun oli pulaa kahvista, sokerista, jauhoista ja kanan-
munista? 

Kirjassa tarkastellaan Helsinkiä kahvilan ikkunan läpi, lei-
voksen maku suussa. Teokseen valittujen kahviloiden mennei-
syyden ja nykyisyyden kautta avautuu näkymä kaupungin elä-
mään, tapahtumiin ja seurustelukulttuuriin.

Teoksessa esitellään jo klassikkoaseman saavuttaneita hel-
sinkiläiskahviloita mutta myös uudempia kahvikeitaita, joiden 
erityislaatu ja tunnelma ovat tehneet niistä kaupunkilaisten 
suosimia hengähdys- ja tapaamispaikkoja. Mukana on myös 
muutama jo lopettanut legendaarinen kahvila, joiden pöytiin 
monet varttuneemmat edelleen muistoissaan palaavat.

• ISBN /EAN 978-952-492-798-7

• Luokka 42.33, 68.27

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 210 x 210 mm 

• Sidottu, nelivärikuvitus

• 200 s. 

• Ovh 32,90

• Ilmestyy 9/2013

9 789524 927987

KA T J A  T I K K A  & L E E A  LA P P A L A I N E N  & AN U JÄ R V I N E N

ahvintuoksuinen Helsinki

MINER VA

HI S T O R I A A  J A  TA R I N O I TA 
K A H V I L O I S TA
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TOIMITTANUT  

JOHANNA AMINOFF-WINBERG

Ritarihuone ja  
Suomen aatelissuvut 

Vuonna 2013 Ritarihuone viettää juhlavuottaan peräti kah-
desta syystä. On kulunut 150 vuotta siitä, kun rakennus val-
mistui ja saman verran siitä, kun valtiopäivät taas kutsuttiin 
koolle yli viidenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Säätyjen 
kokoontumiskutsu julkistettiin kesäkuussa 1863 ja valtiopäi-
vät määrättiin kokoontumaan 15. syyskuuta.

Juhlakirja kutsuu lukijan astumaan sisään Ritarihuonee-
seen ja tarkastelemaan 1800- ja 1900-lukujen aatelistoa ja suo-
malaista yhteiskuntaa tämän arvovaltaisen instituution pers-
pektiivistä. Teos tutustuttaa myös Ritarihuoneella nykyisin 
tapahtuvaan toimintaan, kuten sukututkimukseen, hyvänte-
keväisyystapahtumiin ja suurenmoisiin tanssiaisiin.

• ISBN /EAN 978-952-492-781-9

• Luokka 92

• Suomennos Salla Korpela

• Kansi Set Ertman

• 210 x 270 mm 

• Sidottu

• n. 240 s. 

• Ovh 39,90

• Ilmestyy 9/20139 789524 927819

Minerva
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TAPIO LUOMA

Iloa ja siunausta sinulle

Espoon piispan lämmin ja syvällinen kirja on kuin kädenojennus, joka sopii erityisen hyvin 
lahjaksi. Tapio Luoman lyhyet ajatelmat ovat kiteytymiä kristillisen uskon vuosisataisesta pe-
rinteestä. Hänen ajattelunsa nousee Raamatusta, mutta kurkottaa kohti nykyajan ihmisen 
elämäntuntoja ja hänen arkeaan. Hänen suora ja elämänläheinen kirjoitustyylinsä puhutte-
lee aikamme ajattelevaa ihmistä. 

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

Jumalan siunaus on sitä, että Jumala pysyy vierellämme niin iloissa kuin suruissa, niin 
riemuissa kuin murheissa. Riippumatta elämäntilanteistamme hän on rakkaudessaan 
läsnä, juuri nyt.

JOHN VIKSTRÖM

Otan osaa

Emeritus-arkkipiispa John Vikströmin lohduttava kädenojennus läheisensä menettäneelle. 
Omien kokemustensa perusteella Vikström ymmärtää, miltä tuntuu, kun suru kutsu-

matta liittyy ihmisen seuraan. Kirja kertoo siitä, minkälainen seuralainen suru on. Mitä kul-
keminen tämän seuralaisen kanssa merkitsee? Mitä se vaatii? Mitä surun seuralaisena kul-
kiessaan oppii, mitä siitä saa? Ja miten uusi elämänvaihe, uusi maisema, vähitellen avautuu?

Vikström kysyy myös, mitä kristillisen uskon valossa saamme ajatella elämästä kuoleman 
jälkeen. Ja mitä ovat taivas, usko, ylösnousemus ja kristityn toivo?

Kirja on isotekstinen ja sopii erinomaisesti annettavaksi osanoton ilmauksena sille, jo-
ta suru on kohdannut.

• ISBN /EAN 978-952-492-801-4

• Luokka 24.1

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 220 x 220 mm   • Sidottu, nelivärinen

• n. 60 s.   • Ovh 16,90

• Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-789-5

• Luokka 25.4 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 160 x 170 mm 

• Sidottu, nelivärikuvitus

• 24 s.   • Ovh 12,90

• Ilmestyy 9/2013

9 789524 928014

9 789524 927895

Minerva

Tapio Luoma
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SAMU NYSTRÖM

Helsinki 1914–1918
Toivon, pelon ja sekasorron vuodet

Mistä perheen jokapäiväinen leipä hankitaan, jos kauppojen 
hyllyt ovat tyhjiä? Mitä tehdä, jos lompakossa ja säästössä ole-
vat rahat menettävät yhdessä päivässä arvonsa? Missä on ko-
din turvallisin paikka, jos kotikadulla käydään kaupunkisotaa? 
Näihin ja moniin muihin vaikeisiin kysymyksiin jokainen hel-
sinkiläinen joutui etsimään vastauksia vuosina 1914–1918. 

Tässä kirjassa maailmansodan ja Suomen sisällissodan ta-
pahtumiin paneudutaan helsinkiläisen kaupunkiyhteisön sil-
min. Keskipisteessä ovat kriisiajan helsinkiläiset ja heidän jo-
kapäiväinen elämänsä. 

Sodan ja vallankumouksien vuodet olivat pelkojen lisäksi 
täynnä lupauksia ja toiveita, jotka lopulta vaihtuivat pettymyk-
siin ja väkivaltaisuuksiin. Suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän 
romahtaessa myös kaupunkiyhteisön perusteet sortuivat. Ka-
dut täyttyivät mielenosoituksista ja mellakoista. Kaupunkilai-
set alkoivat järjestäytyä alhaaltapäin. Syntyi järjestysmiesjouk-
koja, työväenkaarteja ja suojeluskuntia, jotka pyrkivät aluksi 
yleisen järjestyksen turvaamiseen, mutta alkoivat pian varus-
tautua toisiaan vastaan.

Loppuvuodesta 1917 Helsinki oli pelon kaupunki. Myö-
hään illalla 26.1.1918 Helsingin työväentalon torniin nostet-
tiin punainen lyhty vallankumouksen alkamisen merkiksi – ja 
pitkään pelätty sota saapui kaupunkiin. 

Punaisen Suomen pääkaupungin aikaa kesti kaksi ja puo-
li kuukautta, minkä jälkeen Helsingistä tuli valkoisten ja sak-
salaisten kaupunki. Väkivaltaisuuksien rinnalla jokapäiväisen 
elämän ongelmat vaikeutuivat päivä päivältä, ja vain maail-
mansodan päättyminen marraskuussa 1918 pelasti helsinkiläi-
set nälänhädältä. 

• ISBN /EAN 978-952-492-767-3   • Luokka 92

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite

• n. 300 s.   • Ovh 32,90

• Ilmestyy 9/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-819-9

9 789524 927673
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M. MARKOV

TOIMITTANUT PEKKA TUOMIKOSKI

Finljandija     Puna-armeijan Suomi-opas 1939

Ennen suomentamaton Finljandija on ainutlaatuinen historiallinen dokumentti ja järisyt-
tävä ajankuva, sillä se tuo esiin Neuvostoliiton ja ennen kaikkea Stalinin ajatukset Suomen 
kohtalosta talvisodan kynnyksellä 1939. Teoksen tehtävänä oli valmistaa puna-armeijaa ”oi-
keudenmukaiseen sotaan” ja tarjota ”ideologisesti oikeaa” tietoa maasta, jota oltiin pian liit-
tämässä Neuvostoliittoon.

Finljandija jaettiin kaikkiin puna-armeijan joukko-osastoihin talvisodan syttymisestä 
jatkosodan vuosiin saakka. Siitä otettiin 100 000 kappaleen ensipainos ja pian sen jälkeen 
kaksi uutta painosta. 

”Neuvostokansan uljaat pojat auttavat suomalaista ystävyyskansaa karkottamaan tyran-
nit ja pyövelit – cajanderit, tannerit, mannerheimit, jotka ovat imperialististen isäntien-
sä käskystä panneet pystyyn sodan Neuvostoliittoa – koko maailman työläisten isänmaa-
ta – vastaan.”

TIMO VIHAVAINEN

Ryssäviha     Venäjän-pelon historia

”Ryssäviha” kuuluu Suomen lähimenneisyyteen, vaikka siitä on viime vuosikymmeninä ha-
luttu sanoutua irti. Viime sotien aikana ja jo sitä ennen oli varsin yleisesti tapana puhua pe-
rivihollisesta, jota kohtaan Suomen kansa oli aina tuntenut pelkoa ja epäluuloa.

Onko Suomessa todella aina vihattu venäläisiä? Vai onko viha kohdistunut Venäjän val-
tioon? Entä onko vastapuolella vihattu suomalaisia? Mihin tällaiset vihantunteet ovat perus-
tuneet? Onko niitä yhä?

Timo Vihavaisen kirjassa ilmiötä kartoitetaan pintaa syvemmältä, ja se asetetaan histo-
rian kehyksiin. Tekijä tutkii ryssävihaa ja sen rinnakkaisilmiöitä sekä Suomessa että muissa 
Venäjän naapurimaissa ja vertaa niitä myös Venäjällä vallinneisiin asenteisiin naapureita koh-
taan. Syntyy kokonaiskuva, joka on sekä yllättävä että hyvin kiinnostava. 

• ISBN /EAN 978-952-492-776-5

• Luokka 92.73

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• Suomennos Lauri Hannila

• 140 x 180 mm   • Sidottu   • n. 100 s. 

• Ovh 25,90   • Ilmestyy 8/2013 

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-812-0

• ISBN /EAN 978-952-492-778-9   • Luokka 92

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu   • n. 350 s. 

• Ovh 31,90   • Ilmestyy 10/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-815-1

9 789524 927765

9 789524 927789

M. M A R K O V
toimittanut Pekka Tuomikoski

Finljandija
PUNA-ARMEIJAN 

SUOMI-OPAS 
1939

Minerva

RYSSÄVIHA

Timo Vihavainen

Minerva

Venäjän-pelon historia
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MIKKO UOLA

Unelma kommunistisesta Suomesta 
1944–1953

Jatkosodan ja vuoden 1944 välirauhansopimuksen jälkeises-
sä murroksessa Suomen poliittinen järjestelmä oli koetuksella. 
Äärivasemmisto pyrki käyttämään tilannetta hyväkseen joh-
taakseen maan sosialismiin ja edelleen kommunismiin. Ketä 
olivat nämä Suomen soluttajat ja sosialisoijat, joille valta mais-
tui? Mistä he tulivat ja millä keinoin he pyrkivät päämäärään-
sä? Tämä kirja pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Samalla paneudutaan siihen, miten poikkeuslakiin perus-
tunutta henkilökohtaisen vapauden rajoittamista eli turvasäi-
löön sulkemista käytettiin politiikan välineenä. Samoin valote-
taan sitä pitkälti tähän saakka vaiettua tosiasiaa, että Suomesta 
lähti sodanjälkeisinä vuosina huomattava määrä poliittisia pa-
kolaisia, jotka tunsivat olevansa uhattuja kotimaansa uudessa 
sodanjälkeisessä komennossa.

Kirja kattaa vuodet 1944–1953 eli ajan välirauhansopi-
muksesta Stalinin kuolemaan. Se pyrkii vastaamaan myös sii-
hen, miksi suomalaisen yhteiskunnan muutosyrityksissä ei on-
nistuttu – tai onnistuttiinko sittenkin osittain.

• ISBN /EAN 978-952-492-768-0   

• Luokka 92

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   

• Sidottu   

• n. 350 s. 

• Ovh 32,90

• Ilmestyy 10/2013

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-816-8

9 789524 927680

Minerva

kommunistisesta 
Suomesta 
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BAIR IRINCHEEV – PETR REPNIKOV

Kaukopartio-operaatio Petrovski Jam
Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos? 

12.2.1942 suomalainen kaukopartio-osasto teki yllätyshyök-
käyksen Karjalan rintaman selustavaruskuntaan Petrovski Ja-
missa. Tätä sissi-iskua on Suomessa ja Venäjällä arvioitu hy-
vin eri tavoin.

Suomen sotahistoriassa iskua Petrovski Jamiin pidetään 
jatkosodan kenties onnistuneimpana kaukopartio-operaatio-
na. Päämajan alaisuudessa toimineista kaukopartioryhmistä ja 
Laguksen jääkäreistä kootun sadan sotilaan ryhmän tehtävä-
nä oli edetä Petrovski Jamin sotilaskylään, tuhota se ja pala-
ta  Äänisen yli takaisin. Huolellisesti suunniteltu ja tehokkaasti 
toteutettu sissiretki oli menestys, ja huoltokeskuksen tuhoami-
sen merkitystä pidetään kiistattomana. 

Venäjällä Petrovski Jamin tapahtumat kuvataan lähinnä so-
tarikoksena. Tutkija Petr Repnikov väittää, että suomalaiset so-
tilaat tuhosivat tarkoituksella myös alueella olleen kenttäsai-
raalan nro 2212. Tahallinen hyökkäys sotilassairaalaan olisi 
yksiselitteisesti vuoden 1929 Geneven yleissopimuksen vastai-
nen.

Tässä teoksessa Petr Repnikov ja Bair Irincheev käsittelevät 
Petrovski Jamin tapahtumia sekä venäläisten että suomalaisten 
lähteiden valossa. 

Repnikov on koonnut aineistonsa mm. Venäjän armeijan 
sotilaslääketieteen arkistosta. Irincheev on puolestaan pereh-
tynyt suomalaisiin arkistolähteisiin ja Suomessa aiheesta kir-
joitettuun materiaaliin. Lukija tehköön johtopäätöksensä siitä, 
mikä on lopullinen totuus. 

• ISBN /EAN 978-952-492-796-3

• Luokka 92.73

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite

• n. 350 s.   • Ovh 31,90

• Ilmestyy 10/2013 

• Sähkökirja ISBN /EAN 978-952-492-820-5

9 789524 927963

KAUKOPARTIO-OPERAATIO

Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos?

Minerva

Bair Irincheev - Petr Repnikov
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NICHOLAS BEST

Viisi päivää, jotka vavisuttivat Eurooppaa
Silminnäkijäkertomuksia toisen maailmansodan  

viimeisistä hetkistä

28.4.–2.5.1945 maailma sai todistaa kahden fasistidiktaattorin kuoleman ja Berliinin puo-
lustuksen romahtamisen. Mussolinin teloitus, Hitlerin itsemurha ja Saksan pääkaupungin 
kukistuminen merkitsivät nelivuotisen maailmansodan päätepistettä. Tässä kirjassa silmin-
näkijät kertovat noiden viiden päivän dramaattisista tapahtumista eri puolilla Eurooppaa. 

Henkilökohtaisista muistoistaan kertovat lukuisat henkilöt, joista monista tuli maail-
makuuluja omilla aloillaan. Lukija saa mm. seurata, miten nuori Walter Cronkite hyppää 
kanadalaisten laskuvarjojoukkojen mukana Hollantiin, tuleva paavi Benedictus karkaa jal-
kaväkiyksiköstään, Audrey Hepburn välttyy joutumasta Wehrmachtin bordelliin, Henry 
Kissinger etsii sukulaisiaan, Hildegard Knef välttää teloituksen, Magda Göbbels tappaa lap-
sensa ja Hitlerin bunkkerissa vietetään lopun ajan orgioita.

Yhdistämällä taitavasti nämä henkilökohtaiset kertomukset ja sodan viimeisten hetkien poliittiset ja sotilaalliset vaiheet Nicholas 
Best luo ainutlaatuisen synteesin viidestä maailmaa mullistaneesta päivästä, jolloin fasismi menetti kuolettavan otteensa Euroopasta.

BOB CARRUTHERS (TOIM.)

Hitlerin pohjoinen rintama 
Saksan armeijan operaatiot Norjassa ja Suomessa 1940–1945 

Teos antaa valaisevan kuvan Hitlerin armeijan toimista ja suunnitelmista pohjoisella sotatoi-
mialueella. Se perustuu Saksalta toisen maailmansodan jälkeen takavarikoituihin armeijan 
arkistoihin ja saksan riveissä taistelleiden veteraanien haastatteluihin. Tuloksena on autentti-
nen ja erittäin yksityiskohtainen kuvaus operaatioista, jotka sotahistoriankirjoituksessa ovat 
usein jääneet vähälle huomiolle, Keski-Euroopassa käytyjen taistelujen varjoon

Saksan armeija suoritti Pohjois-Euroopassa kaksi suurta sotilasoperaatiota. Ensimmäinen 
käynnistettiin Norjaa ja Tanskaa vastaan 9.4.1940. Toinen, Suomen maaperältä käynnistetty 
operaatio Neuvostoliittoa vastaan alkoi 22.6.1941. Näiden sotatoimien näyttämönä oli alue, 
joka ulottui Pohjanmereltä Jäämerelle ja Norjan länsirannikolta Bergenistä aina Petroskoi-
hin saakka. Hitlerille alue oli strategisesti tärkeä, ja tälle pohjoiselle rintamalle olikin vuoden 
1941 jälkeen pysyvästi sijoitettuna kaksi armeijakuntaa, yhteensä yli puoli miljoonaa miestä. 

• ISBN /EAN 978-952-492-790-1   • Luokka 90.35

• Suomennos Jutta Jarvansalo ja Antti Posti

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu   • n. 300 s. 

• Ovh 32,90   • Ilmestyy 10/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-800-7   • Luokka 92.73, 90.35

• Suomennos Maikki Soro

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 148 x 210 mm   • Sidottu, kuvaliite   • n. 300 s. 

• Ovh 31,90   • Ilmestyy 9/2013

9 789524 927901

9 789524 928007

M I N E R VA

Nicholas Best

SI L M I N NÄ K I JÄ K E RTOM U K SIA TOI SE N  M A A I L M A N S ODA N 
V I I M E I SI STÄ H E T K I STÄ

SAKSAN ARMEIJAN OPERAATIOT 
NORJASSA JA SUOMESSA 

1939–1945

M I N E R VA

TOIMITTANUT BOB CARRUTHERS
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MICHAEL E. HASKEW

Toisen maailmansodan tehokkaimmat aseet

Taidokkaasti kuvitettu tietoteos toisessa maailmansodassa käy-
tetystä aseistuksesta. Kirja vertailee havainnollisesti eri asejär-
jestelmiä ja niiden ominaisuuksia kuten nopeutta, panssaroin-
tia, kaliiberia, tulivoimaa ja kantamaa.  

Kirja vertailee yli 300 erilaista asetta, jaettuna viiteen päälu-
kuun: 
– ilmavoimat
– panssarivaunut ja panssaroidut ajoneuvot
– tykit, raketit ja ohjukset
– merivoimat
– miehistön aseistus 

Selkeät kaavakuvat havainnollistavat eri aseiden ja asejärjestel-
mien ominaisuuksia ja selvittävät samantyyppisten aseiden vä-
lisiä eroja ja tehokkuutta. 

Ainutlaatuinen hakuteos jokaiselle toisen maailmansodan 
aseistuksesta kiinnostuneelle. 

• ISBN /EAN 978-952-492-782-6

• Luokka 90.3

• Käännös Kirsti Peitsara

• Kansi taittopalvelu Yliveto Oy

• 201 x 280 mm 

• Sidottu, nelivärinen

• 230 s.

• Ovh 34,90

• Ilmestyy 10/2013

9 789524 927826
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ALICE CURTIS

Sukat kahdella puikolla 
Uusi helppo tekniikka

Neulo kauniita ja hyvin istuvia sukkia uudella innovatiivisella tekniikalla.
Kahdella puikolla tasoneuleena neulotut sukat valmistuvat helposti, ja mallit on suunni-

teltu niin, että sauma on olennainen osa tyylikästä kokonaisuutta.
Kirjassa on ohjeet kahteenkymmeneen toinen toistaan viehättävämpään sukkamalliin. 

Vaihe vaiheelta eteneviä kuvitettuja ohjeita on helppo seurata. Kirja opastaa myös, miten so-
vellat ohjeet haluamaasi kokoon.

Ainutlaatuinen neuleopas niin aloittelijalle kuin kokeneellekin neulojalle. 

FIONA GOBLE

Neulo hauskat eläinmyssyt

35 villiä ja hauskaa myssyä sekä muuta asustetta vauvoille, lapsille ja lapsenmielisille.
Yhdistämällä helpot ohjeet pehmeisiin ja värikkäisiin lankoihin Fiona Goble on luonut 

fantastisen kokoelman päähineitä. Suurimman osan myssyistä voi tehdä useammassa kuin 
yhdessä koossa, ja joidenkin yhteydessä on myös ohjeet yhteensopivien asusteiden, kuten 
ranteenlämmittimien, nilkkureiden, lapasten tai tossujen neulomiseen.

Kirja sopii mainiosti niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin neulojille. Ohjeet ovat 
yksinkertaisia, ja niitä on helppo seurata. Selkeät valokuvat auttavat silmien, korvien ja mui-
den tehosteosien luomisessa. Kirjassa on myös lankoja ja neuletekniikoita esittelevä osio.

Mukana ovat kaikki suosikkieläimet. Valitse raidallinen tiikeri, halittava nalle, suloinen 
kissa tai kokeile vaikka sammakkohatun neulomista. 

• ISBN /EAN 978-952-492-783-3   • Luokka 65 

• Suomennos Mirja Muurinen

• Kannen kuva Geneve Hoffman 

 Photography

• Kansi Mary Winkelman Velgos

• 215 x 270 mm   • Nidottu, nelivärinen

• 150 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-773-4   • Luokka 65

• Suomennos Sari Polvinen

• Kansi Barbara Zuñiga

• 208 x 276 mm   • Nidottu, nelivärinen

• 112 s.   • Ovh 25,90

• Ilmestyy 10/2013

9 789524 927833

9 789524 927734
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SUSAN ANDERSON-FREED

Uudet pohjoismaiset kirjoneuleet

Kirjan 25 neulemallissa perinteiset pohjoismaiset kirjoneuleet ovat saaneet uuden ilmeen. 
Alkuperäiset kukat, tähdet, geometriset ja sulka-aiheet neulotaan uusin, raikkain värein.

Kirjan pipoista, myssyistä, lapasista, sukista ja säärystimistä löytyy näyttäviä asusteita jo-
ka makuun.

Värillisten kaavioiden ja huolellisesti suunniteltujen ohjeiden avulla on helppo onnistua.
Ohjeet ovat monipuolisesti muunneltavia, ja ne tarjoavat vaihtoehtoisia värimalleja ja 

neulerakenteita.

• ISBN /EAN 978-952-492-792-5   • Luokka 65 

• Suomennos Tuulia Salmela

• Kansi Anna Fazakerley

• 203 x 254 mm 

• Nidottu, nelivärinen

• 144 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 10/2013

9 789524 927925
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Susan Anderson-Freedminerva
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RENATA GRAHAM

Koruntekijän käsikirja

Täydellinen ohjekirja käy läpi kaikki avainasiat ihastuttavien helmikorujen aikaansaa-
miseksi.

• Miten yhdistää kaikki osaset kauniiksi kokonaisuudeksi?
• Kiiltävä kiiltävän seurassa – vai mieluummin mattaan yhdistettynä?
• Miten monta välihelmeä varsinaisten helmien väliin?
• Olisiko symmetria paras ratkaisu?
• Entä korun rytmi ja jaksotukset?
• Pysyykö koru paikallaan vai kieppuuko ja heilahteleeko?
• Glamouria vai hippityyliä, draamaa vai harmoniaa?

Tämä kirja tarjoaa vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin ja moniin muihin pulmiin, 
joita koruharrastaja ennen pitkää joutuu ratkomaan. Ja mikä parasta, 20 yksityiskohtais-
ta ohjetta auttavat testaamaan kaiken käytännössä.

• ISBN /EAN 978-952-492-787-1

• Luokka 65

• Suomennos Eva Katajamäki

• Kansi Jaqueline Palmer

• 215 x 254 mm   • Nidottu, nelivärinen

• 144 s.   • Ovh 28,90

• Ilmestyy 9/2013

9 789524 927871

RENATA GRAHAM

Miten yhdistät oikein värit I pintarakenteet I 
suhteet I jaksotukset I huomiohelmet I kontrastit

MINERVA

KORUNTEKIJÄN  
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ULLA VESTOLA – MARTTI LEPPÄ

Tikkuja ristiin
Kaunista kotiin luonnonmateriaaleista

Ainutlaatuinen opas kertoo miten luonnonmateriaaleista voi 
tehdä kauniita, tyylikkäitä ja moderneja koristeita ja hyöty-
esineitä. Kirja tarjoaa runsaasti ideoita eri vuodenaikoihin: 
joulua, talvea, pääsiäispöytää, kesäkekkereitä ja pimenevää 
sadonkorjuun iltaa on upea juhlistaa omien käsien aikaansaan-
noksilla.

Kirjassa esiteltyjen koristeiden tekeminen on helppoa, sillä 
mitään erikoistyökaluja ei tarvita eikä tekniikoita tarvitse osata 
tai opetella. Koko juju on hyvissä ideoissa.

Tyylikkäimmät askartelumateriaalit löytyvät luonnosta, ja 
lähes mistä tahansa luonnosta löytyvästä voi tehdä kaunista.  Ja 
ihan ilmaiseksi. Pihan kevät- ja syystyöt tuottavat kasan pen-
saiden oksia, marjat ovat mainioita, risuja ja käpyjä on kaik-
kialla ja talvipiha koristuu satumaiseksi pelkällä vedellä. 

Koristeessa kannattaa antaa yhden materiaalin puhua ja 
näyttää koko kauneutensa. Tueksi ja kiinnityksiin tarvitaan 
enintään narua, liimaa, siimaa tai rautalankaa. Harkitun kau-
niista kiinnityksistä tulee koristeen olennainen osa.

Selkeät, vaihe vaiheelta etenevät ohjeet takaavat onnistu-
neen lopputuloksen. 

• ISBN /EAN 978-952-492-799-4

• Luokka 65

• Kansi Ulla Vestola

• 180 x 220 mm

• Nidottu, nelivärinen

• n. 140 s.

• Ovh 27,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 927994
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GABY DALKIN

Kaikki avokadosta
80 herkullista ja terveellistä reseptiä 

Avokado on hämmästyttävän monipuolinen ruoka-aine, sil-
lä sen mieto maku soveltuu niin suolaisiin kuin makeisiinkin 
ruokalajeihin. Kirja esittelee peräti 80 tapaa käyttää tätä todel-
lisiin superruokiin kuuluvaa herkkua.

Avokado on maailman ravitsevin hedelmä. Se sisältää run-
saasti vitamiineja, kivennäisaineita, proteiineja, hiilihydraatte-
ja sekä elimistölle välttämättömiä rasvahappoja. Avokadon pi-
täisikin kuulua jokaisen ruokavalioon.

Kirja antaa ohjeet herkullisiin aamiaisiin, lounaisiin, päi-
vällisiin, salaatteihin, välipaloihin ja jälkiruokiin. Se myös esit-
telee eri avokadolajikkeet ja opastaa avokadon oikeaoppiseen 
käsittelyyn ja säilytykseen.

Upeasti kuvitettu teos on täydellinen keittokirja jokaiselle, 
joka haluaa löytää uusia tapoja nauttia avokadon terveysvaiku-
tuksista ja lempeän hienostuneesta mausta. 

ISBN /EAN 978-952-492-821-2

Luokka 68.2

Suomennos xx

Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

176 x 202 mm 

Nidottu

192 s.

Ovh 29,90

Ilmestyy 9/2013

Minerva

Kaikki 

80 herkullista ja terveellistä reseptiä 

avokadosta 
GABY DALKIN

9 789524 928212
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SANNA PELLICCIONI

Onni-poika tahtoo kaiken

Jihuu, tänään on Onnin syntymäpäivä! Juhlat ovat mahtavat! Seuraavana aamuna 
Onni haluaa tikkareita ja mehua aamupalaksi. Miksi joka päivä ei voi olla synttä-
rit? Onni kysyy. 

Isi astuu pikkuauton päälle ja kaatuu. Mistä tämä kaikki tavara on tullut? isi 
miettii. Leluja on jo liikaakin, mutta Onnin tekisi taas mieli jotain uutta ja jän-
nittävää. Mikään ei tunnu riittävän. 

Onni ja isi korjaavat yhdessä rikki menneen leluveneen ja äiti ja Olavi vievät 
vauvaleluja naapurin Viiville. Mutta mitä Onni sanoo kun äiti haluaa ostaa itsel-
leen uudet kengät?

2–6-vuotiaille.

NORA SUROJEGIN – PIRKKO-LIISA SUROJEGIN

Pikkupöllö

Viehättävästi kuvitettu kertomus siitä, miksi jokainen meistä on hyvä juuri sellaisena 
kuin on.

Pikkupöllö lähtee pesästään ottamaan selvää siitä, kuka ja mikä sen oikeastaan pitäi-
si olla. 

Metsässä seikkaillessaan se yrittää löytää jonkun, johon samaistua. Tulisiko sen ol-
la loikkiva ja pitkäkorvainen pöllö? Vai valtavan suuri, karvakyntinen pöllö? Vai jotain 
ihan muuta? Lopulta pikkupöllö oivaltaa, ettei sen tarvitse olla mitään muuta kuin oma 
itsensä.

Pikkupöllö on jo julkaistu Japanissa, ja sen oikeudet on myyty myös Kiinaan.
2–7-vuotiaille.

• ISBN /EAN 978-952-492-784-0

• Luokka L85.2 

• Kansi Sanna Pelliccioni

• 215 x 160 mm 

• Sidottu, nelivärinen   • 40 s.   

• Ovh 15,90   • Ilmestyy 9/2013

• ISBN/EAN 978-952-492-793-2

• Luokka L85.2 

• Kansi Pirkko-Liisa Surojegin

• 250 x 250 mm

• Sidottu, nelivärinen

• 40 s.   • Ovh 15,90

• Ilmestyy 8/2013

9 789524 927840

9 789524 927932

Nora  Suro j eg in 
P i rkko-L i i s a  Suro j eg in 

Minerva
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JARKKO JA LAURA ANTIKAINEN

Lumottu saari

Eleonooran ja Virginian äiti sairastuu. Hän lähettää tyttärensä Lumottuun saareen nouta-
maan parantavia marjoja. Lumotussa saaressa on kuitenkin jotain pelottavaa, eikä sinne oli-
si lupa mennä.

Tyttöjen on rohkaistava mielensä ja ylitettävä saareen vievä silta. Oppaakseen he saavat 
Rosso-kissan, joka kissojen tapaan saattaa liikkua sellaisissakin paikoissa, joista ihmisten on 
paras pysyä poissa. Tästä alkaa seikkailu, jonka aikana tytöt tapaavat Wellamo-kuningatta-
ren, Tolimanin, joka on puoliksi ihminen puoliksi hevonen, Vuorenkuninkaan ja tämän po-
jan sekä parantavia marjoja vartioivan hurjan Minotauroksen. 

Jännittävä tarina herää eloon Jarkko Antikaisen satumaisissa, lumoavissa valokuvissa. 
3–7-vuotiaille.

SUSAN BARRACLOUGH

Käärmeet ja liskot

Upeasti kuvitettu tietoteos esittelee maailman vaarallisimmat käärmeet ja lis-
kot eri puolilta maailmaa. Kirja tutustuttaa 67 kiehtovan lajiin ja niiden elin-
tapoihin.

Taidokkaat, yksityiskohdissaan tarkat piirrokset on varustettu selventävil-
lä selityksillä. 

Helppolukuinen teksti tarjoaa paljon tietoa kustakin eläimestä, sen elin-
ympäristöstä sekä hyökkäys- ja puolustautumistavoista. Faktalaatikoista löy-
tyvät kunkin lajin mitat, elämänkierto, ruokavalio ja muut kiinnostavat tie-
dot.

• ISBN /EAN 978-952-492-795-6

• Luokka L85.2 

• Kannen kuva Jarkko Antikainen

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy

• 200 x 200 mm

• Sidottu, nelivärinen

• 40 s.   

• Ovh 22,90

• Ilmestyy 9/2013

• ISBN /EAN 978-952-492-780-2

• Luokka L58

• Suomennos Kirsti Peitsara

• Kansi Andrew Easton

• 290 x 210 mm   • Sidottu, nelivärinen

• 192 s.   • Ovh 27,90   • Ilmestyy 8/2013

9 789524 927956

9 789524 927802

Lumottu 
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ANTERO RAEVUORI

Hyvästi, Viipuri   Karjalan pääkaupungin 

kohtalonvuodet 1939, 1941 ja 1944

• ISBN/EAN 978-952-492-809-0   • Luokka T92   • Kansi Susanna Appel

• 110 x 178 mm   • Nidottu   • n. 250 s.   • Ovh 11,00 €   • Ilmestyy 9/2013

TOMMY HELLSTEN

Ihmisenpyörä
• ISBN/EAN  978-952-492-764-2   • Luokka T17.3

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy   • 110 x 178 mm    • Nidottu

• 192 s.   • Ovh  11,00   • Ilmestyy 6/2013

PETER JAMES

Kuolema ei riitä
• ISBN/EAN  978-952-492-807-6   • Luokka T84.2

• Suomennos Leena Mäntylä   • Kansi Jarkko Nikkanen

• 110 x 178 mm    • Nidottu   • 490 s.   • Ovh 11,00   • Ilmestyy 6/2013

LAURA JACKSON

Freddie Mercury – Elämäkerta
• ISBN/EAN 978-952-492-808-3   • Luokka T78.99 

• Kansi Taittopalvelu Yliveto Oy   • 110 x 178 mm    • Nidottu

• n. 250 s.   • Ovh 11,00   • Ilmestyy 7/2013

IhmisenpyöräIIIIIhhhhh mmmiiimm ssseeeennnnpppyyyyöööörrrräääää

Minerva

TOMMY 
HELLSTEN KUOLEMA EI RIITÄ
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Tommy Hellsten: Oivalluksen kynnyksellä
ISBN/EAN 789524927505

Johanna Viitanen: Hiekkaan kadonneet jäljet 
ISBN/EAN 9789524928113

Jonna Pulkkinen: Jallu – Jaloviinan ja paloviinan historia 
ISBN/EAN 9789524928106

M. Markov (toim. Pekka Tuomikoski): Finljandija – 
Puna-armeijan Suomi-opas 1939 ISBN/EAN 9789524928120

Siina Tiuraniemi: Kukkia Birgitalle 
ISBN/EAN 9789524928137

Ilkka Mattila: Egotrippi – Aina matkalla jonnekin 
ISBN/EAN 9789524928144

Timo Vihavainen: Ryssäviha – Venäjän pelon historia 
ISBN/EAN 9789524928151

Mikko Uola: Unelma kommunistisesta Suomesta 1944–1953 
ISBN/EAN 9789524928168

Markku Hattula: Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto 
ISBN/EAN 9789524928175

Pirkko Vekkeli – Ismo Loivamaa: 
Lumoava Eeva-Kaarina Volanen ISBN/EAN 9789524928182

Samu Nyström: Helsinki 1914–1918 – Toivon, pelon ja 
sekasorron vuodet ISBN/EAN 9789524928199

Bair Irincheev – Petr Repnikov: Kaukopartio-operaatio Petrovski 
Jam – Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos? 
ISBN/EAN 9789524928205

SAATAVILLA MYÖS MM.

Tommy Hellsten: Ihmisenpyörä
ISBN/EAN 789524927604

Tommy Hellsten: Kolmas mahdollisuus
ISBN/EAN 789524927611

Tommy Hellsten: Pysähdy – olet jo perillä: 12 oivalluksen polku
ISBN/EAN 789524927628

Anu Juvonen: Lähiöoksennus
ISBN/EAN 789524927499

Rauli Mäkelä: Reuma ja niveltulehdukset
ISBN/EAN 789524924344

Esko Valtaoja & Juha Pihkala: Tiedän uskovani, uskon tietäväni
ISBN/EAN 9789524924375

Sirpa Polo: Narsisti esimiehenä – Miten vapauduin 
työpaikkahelvetistä ISBN/EAN 9789524925037

Sirpa Polo: Narsistin uhrista selviytyjäksi
ISBN/EAN 9789524927543

Ilkka Koivisto: Eläinten kielellä – Tulkintoja 
luonnonystävän iloksi ISBN/EAN 9789524925525

Ilkka Koivisto: Ovela lintubongari ja muita tarinoita
ISBN/EAN 9789524927635

Markku Salo: Narsisti parisuhteessa, työpaikalla, naapurustossa,
oikeussalissa ISBN/EAN 9789524925594

Max Manner: K18 
ISBN/EAN 9789524924320

Max Manner: 13. huone
ISBN/EAN 9789524925518

Max Manner: Revanssi
ISBN/EAN 9789524926256

Max Manner: Demi Sec – komisario Anna Mäen tutkimuksia
ISBN/EAN 9789524926263

Max Manner: 72 h
ISBN/EAN 9789524925662

Iiro Viinanen ja Esko Seppänen: Vasen oikea, oikea vasen – 
Keskustelukirjeitä ISBN/EAN 9789524926164
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Walking in | Прогулки по Хельсинки

12 reittiä historiaa ja nähtävyyksiä 
12 routes of history and sightseeings

12 маршрутов: история и достопримечательности

Pauli Jokinen

Minerva
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KESKELLÄMME

Brita Jokinen
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Sydämen 
viisaus

Ruediger Schache

Minerva

Jutta Saanila

Minerva

Tanith Carey

MINNE
PIKKUTYTTÖNI 
KATOSI ?
Kuinka varjella tyttöjen lapsuutta

MINERVA

EL INA REENKOLA
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valta ja 
voima

MESSIMESSI
LIONEL
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SANTTU LUOTO

Cynthia M. Bulik
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Tuulia Salmela

MINERVA
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Pipo on pääasia

Uusi suomalainen  
pipokirja

Niina Hakkarainen • Suvi Heikkilä • Hanna-Kaisa Hämäläinen • Kristel Nyberg

Minerva

MELISSA  MORGAN-OAKES

Neulo kaksi
  sukkaa kerralla 2 
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Esimerkkejä tilaus- ja yrityskirjoistamme:

Anu Jaantila ja Eva Forssén (toim.)
Tapiolan kuoro 50 vuotta
Laulut, matkat, ystävät
Syksyllä 2013 50 vuotta täyttävän Tapiolan kuoron juhlakirja.

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

Perttu Peitsara ja Mikko Strang (toim.)
Kerimäen Makkosia 1600-luvulta näihin päiviin
Henrik Antinpoika Makkosen juuret ja suku
Henrik ja Maria Makkosen jälkeläiset ry:n sukukirja

MINERVA KUSTANNUS TOMITTAA TILAUS-
KIRJOJA YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN

ERILAISIIN TARPEISIIN MM.:

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

Vuosien ammattitaidoilla ja kilpailukykyisin hinnoin!

Lastenkodinkuja 1 A, 4. krs, 00180 Helsinki

www.minervakustannus.fi
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YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Minerva

Tapiolan kuoro
50 vuotta

...laulut, matkat, ystävät...

Minerva

Minerva


