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Art House Oy
on helsinkiläinen
yleiskustantamo, johon
kuuluvat brändit
Art House, Jalava ja
Tietosanoma.

Tämän katalogimme kannessa koira
työntää nenänsä uteliaasti penkin reunan yli. Olisiko näköpiirissä jotain kiinnostavaa?
Syksyllä myös moni ihminen haluaa
ryhdistäytyä ja aloittaa jotain uutta ja
kiinnostavaa: harrastuksia, opiskeluja,
lomanjälkeisiä työprojekteja. Syksy on
uusien alkujen aikaa.
Mitäpä jos tänä syksynä uskaltautuisit johonkin sellaiseen, mitä et ole
ennen kokeillut? Jos tekisit elämässäsi
jonkin pienen tai isomman muutoksen,
josta olet haaveillut mutta joka ei ole
koskaan toteutunut?
Syksyn kirjoissamme on aineksia
monenlaiseen uuteen.
Oletko jo tutustunut trendikkääseen
mutta tuiki järkevään FIRE-ilmiöön
eli taloudellisen riippumattomuuden
tavoitteluun suunnitelmallisesti säästämällä ja sijoittamalla? Jos et, lue Maria
Carlssonin FIREtys: Tavoitteena taloudellinen vapaus.
Entä miten työelämässä pinnalle
nousseet ketterän kehityksen menetelmät voisivat parantaa myös muun elämän laatua? Ketteryysajattelun saloihin
paneutuvat Antti Niemi ja Jari Hietaniemi kirjassaan Just sopivasti ketterä:
Ketterällä kehityksellä kohti parempaa
elämää.

Aivan erityisen jännittävä hyppy
tuntemattomaan on nuoren muuttaminen omilleen esimerkiksi opintojen
perässä. Uuden vaiheen alkuun auttaa
Meri Lindholmin värikäs kirja NEO:
Matkalla itsenäiseen elämään.
Pieni kirja voi muuttaa paljon:
toisinaan kirjat saavat kokonaiset
ihmismassat tarkastelemaan vaikkapa
ruokavaliotaan, siivousrutiinejaan tai
työskentelytapojaan. Hyvin laadittu,
sujuvasti kuvattu ja helposti toteutettava
menetelmä innostaa kokeilemaan itse,
ja toisaalta hyvä kirja tempaa mukaansa
ja vaikuttaa myös niiden ajatteluun,
jotka eivät täysillä lähdekään itse tavoittelemaan muutosta.
Elämää voi muuttaa myös muuttamatta juuri mitään, jos vain osaa katsoa
sitä uusin silmin. Norjalaisen seikkailijan Erling Kaggen ihana kirja Kaikki
paitsi käveleminen on turhaa keskittyy
niinkin tavanomaiseen asiaan kuin
kävelemiseen – mutta millaisiin maailmoihin kävelemällä pääseekään!
Askel kerrallaan kohti metsää,
pohjoisnapaa, mielenrauhaa, tuntematonta, uutta elämää. Kirjan voimalla.
Nana Sironen
kustannuspäällikkö
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Homo sapiens on 
aina kävellyt
Käveleminen on välttämätöntä, käveleminen on terveellistä. Kävellen voi
päästä vuorille, jäätiköille tai omaan sisimpään. Käveleminen on meditaatiota,
eteenpäinmenoa, elinehto. Kävellessä ehtii huomata maailman ja elämä
tuntuu pidemmältä.
Lyhyesti: kaikki paitsi käveleminen on turhaa.
Erling Kaggen viihdyttävä kirja on yhdistelmä tarinoita ja tietoa, historiaa,
biologiaa, seikkailuja ja pohdintoja kävelemisestä. Se on kävelevän ihmisen,
luonnon ja hitaamman elämän ylistys.

ERLING KAGGE on norjalainen kirjailija, kustantaja,
seikkailija ja juristi, joka on
kävellyt etelänavalle, pohjoisnavalle ja Mount Everestille.
Hänen kirjojaan on käännetty
38 kielelle.

SIMON SKREDDERNES

Erling Kagge
Kaikki paitsi käveleminen on turhaa
Alkuteos Å gå: Ett skritt av gangen
Suom. Kari Koski
ISBN 978-951-884-812-0 | KL 17.3
sid., 130 × 190 mm | 150 sivua | 1. painos
svh. 26,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY SYYSKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja äänikirjana

4 TIETOkirjallisuus

TIETOkirjallisuus 5

Lisää hulvattomia kohtauksia
sairaalan todellisuudesta
– nyt joulutwistillä!

AIEMMIN ILMESTYNYT

IDIL SUKAN

Joulu tulee, kuusi on koristeltu, kinkku otettu sulamaan – ja lääkärit valmistautuvat lähtemään töihin.
Adam Kay sukeltaa takaisin lääkäriaikojensa päiväkirjoihin ja kaivaa esiin
kaikki hauskat, karmivat ja kirpaisevat tapaukset, joita hänelle tuli vastaan
sairaalatyössään joulusesonkina.
Kun Kayn ensimmäisestä kirjasta karsittiin tapauksia, perusteluna oli
useimmin »liian ällöttävä» tai »liian jouluinen». Tämä kirja kokoaa nämä
helmet yhteen juhlavaan mutta puistattavaan pakettiin.
Kirja on täydellinen joululahja jokaiselle, joka on koskaan ollut sairaalassa
– töissä tai potilaana.

ADAM KAY on palkittu
brittiläinen koomikko, joka
on kirjoittanut miljoonia kappaleita myyneen,
palkintoja kahmineen ja
ympäri maailman ylistetyn
bestsellerin Kohta voi vähän
kirpaista. Aiemmin hän
työskenteli lääkärinä, mikä
toivottavasti on käynyt tähän mennessä jo selväksi.

Kohta voi vähän kirpaista
978-951-884-710-9

Adam Kay
Kolme yövuoroa jouluun on
Nuoren lääkärin jouluiset päiväkirjat
Alkuteos ’Twas The Nightshift Before Christmas
Suom. Ari Jaatinen
ISBN 978-951-884-813-7 | KL 99.15
sid., 130 × 210 mm | 160 sivua
1. painos | svh. 26,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY LOKAKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja äänikirjana
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FIRE → eroon
rahahuolista ja
oravanpyörästä
Mitä sinä tekisit, jos raha ei olisi este?
FIRE (Financial Independence, Retire Early) on maailman milleniaali
sukupolven keskuudessa syntynyt ilmiö. Se tarkoittaa elämäntapaa, jossa
omaa taloutta tarkastelemalla, säästämällä ja sijoittamalla pyritään talou
delliseen vapauteen – siihen, että saa käyttää aikansa miten itse haluaa,
rahasta riippumatta.
Oli tavoitteesi sitten leppoisampi elämänrytmi, varhainen eläkkeelle
pääseminen, rahaa vaativa elämänmuutos tai velkakierteen katkaiseminen,
tämä kirja antaa siihen eväät.

MARIA CARLSSON on tietokirjailija ja
omakohtainen firettäjä, jota kiehtoo se,
miten suhtaudumme rahaan ja sen käyttämiseen. Hänen mielestään taloudellinen
riippumattomuus on mahdollista jokaiselle sen saavuttamiseen sitoutuneelle.
Carlsson on aiemmin julkaissut muun
muassa kirjat Esimies ja coaching ja
Ruuhkavuosien ratkomisopas.

Maria Carlsson
FIREtys
Tavoitteena taloudellinen vapaus
ISBN 978-951-884-816-8 | KL 36.15
sid., 130 × 210 mm | 140 sivua | 1. painos
svh. 26,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY SYYSKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Miksi mennä aina
takapuoli edellä puuhun?
Moni on kuullut ketterästä kehityksestä – mutta mitä se oikein on? Mitä on
agile tai lean?
Just sopivasti ketterä kertoo ketterästä ajattelusta kaiken tarpeellisen: mitä
alan termit tarkoittavat, miten ketterillä menetelmillä tehdään parempaa
bisnestä ja miten niiden avulla voi löytää tasapainon omien voimavarojen ja
tavoitteiden välillä.
Kirja avaa hauskasti esimerkkien avulla erilaisten ketterien työkalujen
käyttöä sekä työssä että vapaa-ajalla. Se opastaa ajattelemaan uudella tavalla
omaa tekemistä – niin työprojekteja, tupakkalakkoja kuin treenitavoitteita.

ANTTI NIEMI (oikealla) työskentelee agile
coachina ja konsulttina digitaalisia palveluita kehittävällä Goforella. Lisäksi hän
valmentaa ihmisiä muotoilemaan omaa
menestystään ja elämään merkityksellisempää elämää. Hän kirjoittaa kirjan aiheista
myös suositussa Just sopivasti -blogissaan.

Antti Niemi – Jari Hietaniemi
Just sopivasti ketterä
Ketterällä kehityksellä kohti parempaa elämää

JARI HIETANIEMI (vasemmalla) vastaa
Goforella alihankintaliiketoiminnasta ja
toimii ketteryyden sanansaattajana. Työn
ohella hän harrastaa tutkintojen keräämistä
sekä urheiluvalmennusta.

ISBN 978-951-884-817-5 | KL 17.3
nid., liepeet, 130 × 190 mm | 160 sivua | 1. painos
svh. 26,90 € | ART HOUSE | ILMESTYY JOULUKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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NEO tarkoittaa uutta ja
symboloi nuoren uutta
elämänvaihetta
NEO: Matkalla itsenäiseen elämään on täytettävä työkirja omaan kotiin
muuttamiseen valmistautuvalle nuorelle. Kirja sisältää herätteleviä kysymyksiä ja tehtäviä esimerkiksi rahasta, kodinhoidosta, hyvinvoinnista, kavereista
ja muista ihmissuhteista, peleistä ja päihteistä sekä tulevaisuudensuunnitelmista, opiskelusta ja työstä.
Kirja toimii tukena uudessa ja jännittävässä nivelvaiheessa, jossa nuori
muuttaa omilleen. Kirja on selkeä ja helppokäyttöinen. Sitä voi käyttää myös
apuvälineenä sosiaali- ja terveysalalla nuorten kanssa tehtävässä työssä tai
vaikkapa yhteiskuntaopin tai terveystiedon tunneilla.
Raikkaasti kuvitettu kirja on erinomainen lahja itsenäiseen elämään
valmistautuvalle nuorelle.

MAIJA MATTILA

MERI LINDHOLM
(vasemmalla) on
lapsi- ja perhetyöhön
sekä lähisuhdeväki
valtatyöhön erikoistunut sosiaalialan
ammattilainen.
TEA SIREN (oikealla)
on helsinkiläinen
kuvittaja ja graafinen
suunnittelija.

Meri Lindholm
NEO
Matkalla itsenäiseen elämään
Kuvittanut Tea Siren
ISBN 978-951-885-469-5 | KL N17.3
nid., liepeet, 170 × 240 mm, nelivärinen
190 sivua 1. painos | svh. 25,90 €
TIETOSANOMA | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
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Kouluaine, essee, t utkielma,
YO-kokeet – ei h
 ätää, jokainen
voi oppia k
 irjoittamaan
riittävän hyvin!
Haluatko kehittää kirjoitustaitojasi kokeeseen, opiskeluun tai työelämän
tarpeisiin, mutta et oikein tiedä, miten?
Tämä kirja on käytännönläheinen opas lukiolaiselle, äidinkielenopettajalle
ja nuoren tekstitaidoista kiinnostuneelle vanhemmalle.
Kirjassa lähestytään kirjoittamisen oppimista jatkumona koulussa, yli
oppilaskokeessa sekä opiskelu- ja työelämässä. Siinä käydään läpi kirjoittamisen tutumpia ja tuoreempia osataitoja, kuten tekstilajin hallintaa, kehollisuutta ja epävarmuuden sietämistä.
Kirja sisältää puheenvuoroja lukiolaisilta, opettajilta, vastikään ylioppilaaksi valmistuneilta ja eri ammattien edustajilta. He kertovat, minkälaisia
haasteita he ovat kokeneet kirjoittajina, opiskelijoina ja opettajina ja antavat
vinkkejä paineiden keskellä pärjäämiseen.
Johanna Pentikäinen – Kimmo Svinhufvud
Riittävän hyvää kirjoittamista
Opas kouluun ja koulunjälkeiseen elämään

SASA TKALCAN

ISBN 978-951-884-814-4 | KL 38.298 | nid., liepeet, A5
230 sivua | 1. painos | svh. 32,50 € | ART HOUSE
ILMESTYY LOKAKUUSSA | Tulossa myös sähkökirjana

FT KIMMO SVINHUFVUD ja FT JOHANNA PENTIKÄINEN
ovat toimineet vuosia äidinkielen ylioppilaskokeen sensoreina
ja kirjoittamisen opettajina yliopistotasolla. He ovat myös pitäneet kirjoittamiskoulutusta äidinkielenopettajille ja opettajaksi
opiskeleville sekä erilaisille työyhteisöille.
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Koira, jolla on vaikeasti komentamiseen
taipuva nimi, tekee niin kuin tahtoo.
Siihen on ihmisen tyydyttävä.
Puiston penkkiä ja sillä istuvaa miestä lähestyy koira, joka esittäytyy
Gottfriediksi. Se on ajatellut ottaa itselleen ihmisen. Kun löyhistä järjestelyistä on sovittu, mies ja koira alkavat keskustella.
Keskusteluja Gottfried-koiran kanssa on autofiktiivinen esikoisteos, jossa
mies ja koira vaihtavat ajatuksia nykyajan työelämästä ja ihmisen luonteen
heikkouksista, vanhoista kameroista ja James Bondista, pölystä ja universumista – sekä unettomuudesta ja rohkeudesta, kuolemasta ja ystävyydestä.
Lempeässä sielujen sympatiassa syntyy oivalluksia.
Jarmo Lehtinen
Keskusteluja Gottfriedkoiran kanssa

JARMO LEHTINEN

ISBN 978-951-884-815-1
KL 84.2 | sid., 130 × 190 mm
120 sivua | 1. painos
svh. 29,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY ELOKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja
äänikirjana

JARMO LEHTINEN on 60-vuotias
esikoiskirjailija ja harrastajavalokuvaaja. Gottfried-koiran ja sen
ihmisen jaaritusten kirjaaminen oli
Lehtiselle uusi, tajuntaa laajentava
kokemus, johon 35-vuotinen työura
journalismin ja viestinnän parissa
antoi tuskin lainkaan tukea.

Jarmo Lehtisen Gottfriedin maailma
-valokuvanäyttely on esillä Laterna M
 agicassa
Helsingin juhlaviikkojen aikaan 21.8.–12.9.2020.
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kaunokirjallisuus 17

»Jos näiden uninäkyjen
maailma on totta
mitä on tehtävissä?
On vain odotettava
heräämisen hetkeä»
Keskiaikainen japanilainen mestari Myōe oli yksi aikakautensa parhaista
runoilijoista, joka kertoi lämpimin sävyin elämän kummallisuudesta. Erityistä
hänessä oli, että hän kirjasi muistiin uniaan, jäsensi niiden avulla elämäänsä
ja loi erilaisista buddhalaisista aineksista oman näkyjen maailmansa.
Elän unessa näkyjä -kokoelma sisältää Myōen unipäiväkirjoja ja runoja
sekä mehevän aikalaiskertomuksen hänen elämästään. Mestarin hurja
elämäntarina saa haukkomaan henkeä, mutta hänen runonsa ja unikuvauksensa ovat seesteisiä, kauniita ja täynnä oivalluksia.

Myōe
Elän unessa näkyjä
Japanilaisen mestarin
unikirjoituksia
Suom. ja toim. Miika Pölkki
ISBN 978-951-884-790-1 | KL 80.2
nid., liepeet, B6 | 224 sivua
1. painos | svh. 27,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY MARRASKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana

MARKUS JOKELA

MYŌE (1173–1232) oli omintakeinen buddhalaismunkki, joka samastui
yhteiskunnan polkemien kohtaloon ja tahtoi kiihkeästi Intiaan. Hän oli
itsenäinen, ei ottanut oppilaita eikä perustanut koulukuntaa.

Tekstit on suomentanut sekä kommentein ja jälkisanoin täydentänyt
Itä-Aasian tutkija MIIKA PÖLKKI,
joka on kääntänyt itäaasialaista kirjallisuutta ja julkaissut kirjoja muun
muassa zenbuddhalaisuudesta.

Myōen teksteistä on tekeillä ooppera
(säv. Juha Koskinen), jonka ensiesitys on
Musiikin aika -festivaalilla Viitasaarella
heinäkuussa 2020.

18 kaunokirjallisuus
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Kauhun mestari
130 vuotta elokuussa
H. P. Lovecraftin parhaat kokoaa valikoiman kauhun mestarin parhaimpina
pidettyjä novelleja. Keskeistä niissä on silmitön pelko toiseutta ja tuntema
tonta kohtaan, hulluus ja järjettömyys.
Teos sisältää kuusi tarinaa: Väri avaruudesta, Varjo Innsmouthin yllä,
Herbert West – elvyttäjä, Hulluuden vuorilla, Charles Dexter Wardin tapaus
ja Hautakummun salaisuus.
Novellit on valikoinut Kustannus Jalavan perustaja ja pitkäaikainen
kustantaja MARKKU JALAVA. Hän on myös kirjoittanut kokoelmaan esi
puheen.

H. P. Lovecraft
H. P. Lovecraftin parhaat

H. P. LOVECRAFT (1890–1937) oli
a merikkalainen kirjailija, jota on kutsuttu modernin kauhukirjallisuuden
isäksi. Lovecraftin ja hänen luomansa
Cthulhu-mytologian vaikutus elää edelleen vahvasti populaarikulttuurissa.

Toim. Markku Jalava
Suom. Ilkka Äärelä, Ulla Selkälä, Matti Rosvall
ISBN 978-951-887-607-9 | KL 84.2
sid., 150 × 220 mm | 500 sivua
1. painos | svh. 34,90 € | JALAVA
ILMESTYY HEINÄKUUSSA

20 kaunokirjallisuus

kaunokirjallisuus 21

Tarowean: mereen
heitettyjen päivä
Suolaisen meren balladi -albumissa lauttaan sidottu Corto Maltese löytyy
ajelehtimasta mereltä Escondidan saaren lähistöltä. Siitä alkaen miljoonat
lukijat ympäri maailman ovat pohtineet, miten hän oli päätynyt sinne. Mihin
rikokseen hän oli saattanut syyllistyä? Miten Munkki ja Rasputin liittyvät
tarinaan?
Tarowean: yllätysten päivä -albumissa mysteeri saa selityksen, kun Corto
matkaa Tasmaniasta Borneoon ja sieltä kohti eteläistä Tyyntämerta ja yllätysten päivää.
HUGO PRATTIN (1927–1995) tunnetuin hahmo, vapautta ja naisia
rakastava laivaton merikapteeni Corto Maltese seikkailee nyt kolmatta kertaa
uusien tekijöiden tarinassa.

I. FRANCIOSA

Juan Díaz Canales – Rubén Pellejero
Corto Maltese
Tarowean: yllätysten päivä

Espanjalaiskaksikko JUAN DÍAZ CANALES (käsikirjoitus;
oikealla) ja RUBÉN PELLEJERO (kuvitus; vasemmalla) kuuluu
sarjakuvan koviin ammattilaisiin. Yhdessä he ovat luoneet Prattin
tyylille uskollisen mutta silti itsenäisen ja omalakisen kertomuksen.

Alkuteos Corto Maltese: El día de Tarowean
Suom. Heikki Kaukoranta
ISBN 978-951-887-606-2 | KL 85.3
nid., 210 × 280 mm, nelivärinen
78 sivua | 1. painos | svh. 32,50 €
JALAVA | ILMESTYY ELOKUUSSA
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Kavioiden kopinaa uudessa
eläinfantasiasarjassa
– täydellistä luettavaa
Soturikissojen faneille!
Vuosisata sitten Cavallonin viisi kansaa – kentaurit, yksisarviset, vedenhevoset, pegasokset ja ihmiset – ovat käyneet sodan, joka on päättynyt katkerasti.
Vanhat hyvät suhteet kansojen välillä ovat muisto vain. Nyt vallitsee epäluulon aika.
Yksisarviset pitävät entisiä ihmisliittolaisiaan orjina. Sivistyneet kentaurit
uskovat ylemmyyteensä, mutta heillä on synkkä salaisuus. Vedenhevoset ovat
joutuneet merelle ja syyttävät siitä kentaureja. Ja pegasokset, jotka kaikkien
mielestä aloittivat sodan, ovat paenneet vuorille.
Kaikki muuttuu, kun tapahtuu yllättävä hyökkäys. Pystyykö neljä nuorta
– kaksi ihmistä, kentauri ja pegasos – pelastamaan tilanteen? Pystyvätkö
ihmiset ja hevoset taistelemaan rinnakkain vapautensa puolesta? Jos he epä
onnistuvat, Cavallon on tuhon oma.
Pegasosten viha aloittaa neliosaisen Cavallonin kronikat -sarjan, joka sopii
kaikille vauhdikkaan eläinfantasian ystäville. Sarjan takana on Soturikissojen
tuotantoyhtiö Working Partners.

KIM FORESTER ihastui eläimiin ja fantasiaan
koulussa luettuaan Richard Adamsin Ruohometsän kansan. Hän asuu miehensä, poikansa ja
kolmen kissansa kanssa Marylandissa Yhdysvalloissa ja tarkkailee siellä eläviä villihevosia.

Kim Forester
Pegasosten viha
Cavallonin kronikat 1/4
Alkuteos Chronicles of Cavallon: Book One
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-604-8 | KL N84.2
sid., A5 | 300 sivua | 1. painos | svh. 28,50 €
JALAVA | ILMESTYY SYYSKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Taikuutta ja sekasortoa
Eeppisten epäonnistumisten
sarjan viimeisessä osassa!

AIEMMIN ILMESTYNYT

Taikuuden uusi aikakausi on koittanut, ja Greg Belmontilla ystävineen on
vain muutama viikko aikaa selvittää, kuinka estää maailmaa suistumasta
täydelliseen kaaokseen.
Gregin entinen paras ystävä (ja nykyinen arkkivihollinen) Edwin ja h
 änen
haltia-armeijansa uskovat, että ainoa tapa pelastaa elämä maan päällä on
varastaa kaikki taikuus ja pitää se vain haltioiden käsissä. Edwin on pysäy
tettävä.
Greg ja hänen kääpiöystävänsä matkaavat Venäjän ikimetsistä San Franciscon lahden pohjaan ja takaisin Chicagon kaduille viimeiseen kohtalokkaaseen taisteluun. Miten käy taikuuden maan päällä? Pelastavatko Greg ja hänen
ystävänsä maailman? Vai iskeekö eeppinen epäonnistuminen juuri silloin,
kun sitä vähiten kaivattaisiin?

1. Gregin legenda
978-951-887-577-5

Chris Rylander
Gregin kohtalo
Eeppisten epäonnistumisten sarja 3/3

CHRIS RYLANDER

Alkuteos The Rise of Greg: Book Three of an Epic Series of Failures
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-608-6 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 330 sivua | 1. painos
svh. 28,50 € | JALAVA | ILMESTYY MARRASKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana

CHRIS RYLANDER on amerikkalainen lasten- ja nuortenkirjailija, joka
pitää näkymättömistä oravista ja asuu
Chicagossa.

2. Gregin kirous
978-951-887-595-9
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Toinen kissamainen
novellikokoelma
on täällä!
Kertomuksia klaaneista on toinen Soturikissat-novellikokoelma, joka sisältää
kolme kiehtovaa, itsenäistä seikkailua klaanikissojen maailmasta:
Tiikerikynnen raivo: Tiikerikynsi on häädetty petturina Myrskyklaanista, ja hän janoaa kostoa entisille klaanitovereilleen. Ensin hänestä on
kuitenkin tultava päällikkö, Varjoklaanin Tiikeritähti.
Lehtilammen toive: Lehtilampi on aina tiennyt, että rakkaus ei kuulu
parantajien elämään. Mutta sitten hän rakastuu Tuuliklaanin Varis
sulkaan. Salatakseen heidän yhteiset pentunsa Myrskyklaanilta hän
tarvitsee apua sisareltaan Oravaliidolta ja ehkä myös Tähtiklaanilta…
Kyyhkysiiven hiljaisuus: Synkkä Metsä on voitettu – mutta Kyyhkysiiven
yliluonnolliset kyvyt ovat kadonneet. Miten hän sopeutuu elämään
tavallisena soturina?
Kirjan tarinat sijoittuvat ensimmäisten neljän Soturikissat-saagan ajalle.
Kirja sopii luettavaksi Tähtien enne -saagan jälkeen.

ERIN HUNTERIN Soturikissat-kirjoilla on miljoonia lukijoita ympäri
maailman. Suomessa kirjojen lukijat fanittavat sarjaa ja tapaavat toisiaan
sosiaalisessa mediassa sekä lukuisissa Soturikissat-tapahtumissa.

Erin Hunter
Kertomuksia klaaneista
Soturikissat, novellit
Alkuteos Warriors Novella, Book 2: Tales from the Clans
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-742-0 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 288 sivua | 1. painos
svh. 29,90 € | ART HOUSE | ILMESTYY ELOKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Metsään koittaa
uusi aika…
Monta kuuta pohdiskeltuaan ja kiisteltyään villien kissojen joukkiot ovat asettuneet viiteen leiriin. He aikovat noudattaa henkikissojen käskyä ja levittäytyä
kuin hehkuvan tähden terälehdet. Nyt kuitenkin kovanaamainen kulkukissa
nimeltä Viilto on siepannut Tähden Kukan ja vaatii sellaisia saalislunnaita,
joita metsän kissat eivät pysty maksamaan.
Kirkas Taivas haluaa pelastaa naaraan muttei pysty siihen yksin. Hänen
on yhdistettävä voimansa Pitkän Varjon, Tuulen Juoksijan, Myrskyn ja Joen
Väreen joukkioiden kanssa. Muut päälliköt ovat vastahakoisia ryhtymään
vaaralliseen yritykseen, mutta pian Viillon yhä röyhkeämmiksi käyvät kissat
uhkaavat koko heidän uutta elämäntapaansa.
Klaanien synty -saagassa kerrotaan soturikissojen aikojen alusta, jolloin vuoristosta tulleet kissat asettuivat metsään ja alkoivat perustaa reviirejä. Tähtien
polku on saagan kuudes, viimeinen osa.

Erin Hunter
Tähtien polku
Soturikissat, Klaanien synty 6/6
Alkuteos Warriors, Dawn of the Clans: Path of Stars
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-767-3 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 304 sivua | 1. painos
svh. 29,90 € | ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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»Tämä on kohtalosi,
halusit sitä tai et.
Et voi muuta kuin
kulkea sen p
 olulla.»
Eletään soturikissaklaanien alkuaikoja, ja metsän ympäristössä vallitsee
rauha.
Tuuliklaanissa nuori Perhon Lento ei kuitenkaan saa rauhaa: häntä
piinaavat kummalliset näyt, joissa häntä kutsutaan kohti kaukaisia korkeita
kiviä.
Muut kissat pitävät Perhon Lentoa haaveilijana, joka ei pysty täyttämään
ankaran emonsa, klaanipäällikkö Tuulen Juoksijan, odotuksia. Kun emo vielä
kerran joutuu pettymään, onneton Perhon Lento päättää lähteä klaanistaan.
Alkaa pitkä matka, jonka aikana Perhon Lento saa tietää totuuden näkyjen
takana – sekä kohtalonsa, joka vaikuttaa klaanien elämään monen sukupolven
päähän.
Klaanien synty -saagassa tutustutaan nummella syntyvään Perhon Lento
-nimiseen pentuun. Perhon Lennon näky on itsenäinen erikoisseikkailukirja,
joka kertoo ajasta Tähtien polku -kirjan jälkeen.

Erin Hunter
Perhon Lennon näky
Soturikissat-erikoisseikkailu
Alkuteos Warriors Super Edition: Moth Flight’s Vision
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-768-0 | KL N84.2
sid., 145 × 195 mm | 512 sivua | 1. painos
svh. 32,80 € | ART HOUSE | ILMESTYY MARRASKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana

32 TIETOkirjallisuus

TIETOkirjallisuus 33

Kerää kaikki
Soturikissat-
kirjat!

I: SOTURIKISSAT

II: UUSI PROFETIA

III: KOLMIKON MAHTI

IV: TÄHTIEN ENNE

1. Villiin luontoon
2. Tuli ja jää
3. Salaisuuksien metsä
4. Myrsky nousee
5. Vaarallinen polku
6. Pimeyden hetki

1. Keskiyö		
2. Kuunnousu
3. Aamunkoi
4. Tähtiyö		
5. Iltahämärä
6. Auringonlasku

1. Näkö		
2. Pimeyden joki
3. Karkotus
4. Pimennys
5. Pitkät varjot
6. Auringonnousu

1. Neljäs oppilas
2. Etäiset kaiut
3. Yön kuiskaukset
4. Kuun merkki
5. Unohdettu soturi
6. Viimeinen toivo
SOTURIKISSATERIKOISSEIKKAILUT

V: KLAANIEN SYNTY

KLAANIEN KIRJAT

NOVELLIT

1. Auringon polku
2. Myrskyn aika
3. Ensimmäinen taistelu
4. Hehkuva tähti
5. Jaettu metsä
6. Tähtien polku

Klaanien salaisuudet
Klaanien laki

Kertomattomia tarinoita
Kertomuksia klaaneista

Tulitähden tehtävä
Taivasklaanin kohtalo
Sinitähden tarina
Väärätähden lupaus
Keltahampaan salaisuus
Pitkätähden kosto
Vatukkatähden myrsky
Perhon Lennon näky

Seuraa Soturikissoja
Instagramissa!
@arthousesoturikissat
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Tässä tulee Kaarle –
tuttu Pikku Kakkosesta!
Kun Kaarle ja Lordi Nukkasukka ajautuvat Henrietta Vaihtoaskel-Hypyn
tanssitunnille, käy ilmi, että Kaarle on varsinainen parkettien partaveitsi.
Kaarle kieppuu ja keikkuu niin kekseliäästi, että hänet pyydetään mukaan
uusien kykyjen kilpailuun.
Kaikki upeat tanssi-, taika- ja laulunumerot uhkaavat kuitenkin mennä
mönkään, kun kilpailua ilmestyy häiritsemään teatterin kummitus!

Alex T. Smith
Kaarle parrasvaloissa

Brittiläisen ALEX T. SMITHIN Kaarle-kirjat
ovat olleet valtava kansainvälinen menestys. Nyt
Kaarle esiintyy myös Disney Juniorin animaatiosarjassa, jota esitetään suomeksi Pikku Kakkosen
lauantaiaamussa.

Alkuteos Claude in the Spotlight
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-748-2 | KL L84.2
sid., 129 × 180 mm, lisäväri | 96 sivua
1. painos | svh. 19,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY SYYSKUUSSA

AIEMMIN ILMESTYNYT

Kaarle kaupungilla
978-951-884-731-4

Kaarle lomalla
978-951-884-732-1

Kaarle sirkuksessa
978-951-884-733-8

Kaarle maatilalla
978-951-884-747-5
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Kaarle tuuraa
Joulupukkia

TULOSSA VUONNA 2021

On jouluyö, ja Kaarle ja Lordi Nukkasukka valvovat lukien jännittävää rikosromaania. Yhtäkkiä takan luota kuuluu ääniä: sen täytyy olla rosvo! Onneksi
Kaarlella on käsiraudat tassun ulottuvilla – klik, ja rosvo on kiinni.
Mutta se ei olekaan rosvo, vaan Joulupukki. Käsirautojen avain on hukassa,
ja mikä hurjinta, kaikki lahjat ovat vielä jakamatta! Kaarle lainaa Joulupukin
housuja ja lähtee pelastamaan joulun.

Kaarle suksilla
978-951-884-749-9

Alex T. Smith
Joulu-Kaarle

ALEX T. SMITH harkitsi muun muassa
avaruusmatkailijan, kakkumaakarin ja
ammattilaisjäniksen uraa, mutta päätyi
lopulta unelma-ammattiinsa, lasten
kirjailijaksi ja kuvittajaksi. Hänen
kirjansa ovat palkittuja kansainvälisiä
bestsellereitä. Hän työskentelee neljän
pienen ja tuhman koiran valvonnassa.

Kaarle: Valot! Kamera! Käy!
978-951-884-750-5

Alkuteos Santa Claude
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-752-9 | KL L84.2
sid., 129 × 180 mm, lisäväri | 96 sivua
1. painos | svh. 19,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY LOKAKUUSSA

Kaarle mitalijahdissa
978-951-884-751-2
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Rakastettu klassikko
uusissa upeissa kansissa
Maailmankuulu tyttökirja kuvaa Marchin neljän sisaruksen elämää sisällis
sodan ajan Yhdysvalloissa. Järkevä Meg, poikatyttö Jo, arka Beth ja pikku
vanha Amy tekevät kotiaskareita, käyvät koulua ja osallistuvat seuraelämään
itärannikon pikkukaupungissa. Heidän isänsä on sodassa ja äitinsä työskentelee elättääkseen perheen.
Huolimatta erilaisista luonteistaan ja kiinnostuksistaan tytöt turvautuvat
tiukoissa oloissa toisiinsa ja varttuvat yhdessä pikkuhiljaa aikuisuuteen.
Yhteisnide sisältää teokset Pikku naisia I ja Pikku naisia II, joka tunnetaan myös nimellä Viimevuotiset ystävämme. Kirjan on suomentanut
SARI KARHULAHTI vuosina 2004–2005.

LOUISA MAY ALCOTTIN
(1832–1888) Pikku naisia
ilmestyi ensi kerran vuonna
1868, ja se oli Alcottin läpi
murtoteos. Alcott käytti kirjassa
esikuvana omaa perhettään.
Kuvaus elämästä 1800-luvun
Uudessa-Englannissa on
lumonnut sukupolven toisensa
jälkeen.

Louisa May Alcott
Pikku naisia
Alkuteos Little Women
Suom. Sari Karhulahti
ISBN 978-951-884-821-2 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 520 sivua | 1. painos
svh. 34,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY TOUKOKUUSSA

Saatavilla olevat äänikirjat – nyt äänikirjakaupoissa
ja lukuaikapalveluissa!

ART HOUSE, JALAVA, TIETOSANOMA

Adam Kay
Kohta voi vähän kirpaista
Nuoren lääkärin salaiset
päiväkirjat

Peter Englund
Pultava
Kertomus erään armeijan
tuhosta

Suomentaja: Ari Jaatinen
Lukija: Antti L. J. Pääkkönen
ISBN 978-951-884-753-6

Suomentaja: Seppo Hyrkäs
Lukija: Markus Bäckman
ISBN 978-951-884-788-8

Jenni Karjalainen
Setäkuiskaajan käsikirja

Anne Mattsson
Sylvi Kekkosen elämäkerta

Lukija: Mervi Takatalo
ISBN 978-951-884-744-4

Lukija: Irja Rättö
ISBN 978-951-884-754-3

Suomentaja: Mika Kivimäki
Lukija: Aku Laitinen
ISBN 978-951-887-603-1
Ilmestyy heinäkuussa

Adam Kay
Kolme yövuoroa jouluun on
Nuoren lääkärin jouluiset
päiväkirjat
Suomentaja: Ari Jaatinen
ISBN 978-951-884-820-5
Ilmestyy marraskuussa

Asiakaspalvelu
info@arthouse.fi
040 576 7876

Toimitusjohtaja
Heikki Haavikko
050 582 8261

Markkinointipäällikkö
Tuija Lappalainen
040 576 7877

Kustannuspäällikkö
Nana Sironen
040 576 7881

Tuottaja
Johan Östman
040 576 7876

Toimituspäällikkö, sähkö- ja
äänikirjavastaava
Riina Behl
040 576 7880

Tietosanoman koulutuspäivät
Heikki Haavikko
050 582 8261

Kustannustoimittaja
Hanna Härtsiä
040 576 7879

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@arthouse.fi

Kustannustoimittaja, tiedottaja
Aino Vähäpesola
040 145 0470

Tulossa syksyllä 2020
Terry Pratchett –
Neil Gaiman
Hyviä enteitä
Noita Agnes Nutterin tarkat
ja huvittavat ennustukset

Kustantamo ja kirjamyymälä
Art House Oy
Bulevardi 19 C, 2. krs
00120 Helsinki
Avoinna sopimuksen mukaan.

Erling Kagge
Kaikki paitsi käveleminen
on turhaa
Suomentaja: Kari Koski
ISBN 978-951-884-818-2
Ilmestyy lokakuussa

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
ArtHouseKustantamo
Tietosanoma
ArtHouse_Jalava
arthousekustannus

Jarmo Lehtinen
Keskusteluja Gottfriedkoiran kanssa
ISBN 978-951-884-819-9
Ilmestyy joulukuussa
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