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Viime keväänä koronarajoitukset iskivät,
mutta me iskemme takaisin: aina voi
lukea.
Lukea voi kotona, mökillä, maski
päässä, karanteenissa. Iltoina, joina piti
olla ohjattuja harrastuksia tai joina voisi
lähteä johonkin tapahtumaan, jos olisi
tapahtumia. Matkat ovat peruuntuneet,
lomaviikot näyttävät väljiltä. Monilla
on viime aikoina ollut entistä enemmän
aikaa yksinään tai perheen kesken.
Kun ihmisten piiri ympärillä pienenee ja vapaa-ajalle tarvitsee tekemistä,
kirja voi pelastaa päivän.
Poikkeuksellisen etäelämän aikana,
kotitreenien, luontoretkeilyn ja leipomisen vuonna, kirjat ovatkin olleet suomalaisten suosiossa. Kirja-ala ei ole monen
muun alan tavoin ajautunut erityiseen
kriisiin, vaan kirjoja on ilmestynyt entiseen tahtiin ja me katsomme pystypäin
tulevaisuuteen.
Erityisen selvästi korona-aikana
on lisääntynyt innostus äänikirjojen
kuuntelemiseen. Tämä ei ole mikään
ihme: äänikirja kulkee helposti mukana
puhelimessa, sen voi saada käyttöönsä
viivytyksettä ja kuunnellessa voi tehdä
muutakin – vaikka ajaa autoa tai kutoa
sukkaa. Kustantajan näkökulmasta äänikirjojen etu on, että kokonaan uudetkin
yleisöt voivat löytää kirjojen pariin ja
parhaimmillaan kirjan elinikä kiivastahtisilla markkinoilla pitenee.

Mitä sitten tekisi mieli lukea silloin,
kun rajoitettu elämä vähän tympii? Nuorille lukijoille kelpaa ainakin hauskuus.
Brittiläisen Adam Kayn sairaala-arkea
kuvaavia huumorikirjoja on myyty jo
miljoonia, ja aikuisten lisäksi Kay osaa
huvittaa myös koululaisia: keväällä suomeksi ilmestyvä Kayn anatomia kertoo
ihmisruumiin toiminnasta niin hulvattomasti ja mukaansatempaavasti, että terveystiedon opet jäävät auttamatta kakkoseksi. Aaron Reynoldsin Rex Dexter
ja älyttömän kuolleet eläimet puolestaan
aloittaa koomisen, dekkarimaisen nuortensarjan, jossa seikkailee esimerkiksi
jyrän alle jäänyt kana.
Rajoituksista huolimatta kirjat
onneksi matkustavat maasta toiseen.
Nojatuolimatkailijoille meillä on keväällä tarjolla huikeita uutuuksia Norjasta:
Toukokuussa alkaa Siri Pettersenin
kauan odotettu uusi fantasiatrilogia
Vardari, jonka aloitusosassa Rautasusi
palataan Korpinkehät-sarjasta tuttuun
myyttiseen pohjoiseen universumiin.
Erling Kaggen Kaikki mitä olen oppinut
naparetkilläni taas tuo äärioloissa muotoutuneita, rauhoittavia ja voimaannuttavia ajatuksia kotisohvalle.
Huomenna on uusi päivä, ja rajoitukset loppuvat aikanaan. Ja aina voi lukea.
Nana Sironen
kustannuspäällikkö
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KAUNOKIRJALLISUUS

Uusi sarja Korpinkehät-
menestystrilogian maailmasta!

AIEMMIN ILMESTYNYT

Juva inhoaa verenlukijoita. Heitä ylistetään kyvyistään, mutta he ovat vain
huijareita, käyttävät hyväkseen ihmisten pelkoja saadakseen itselleen rahaa ja
valtaa. Juva tietää tämän varsin hyvin, koska hän on syntynyt verenlukijoiden
sukuun. Hän ei kuitenkaan aio koskaan tulla yhdeksi heistä.
Kun Juvan perhettä uhkaavat vardarit, kammottavat olennot jotka eivät
vanhene, hän sotkeutuu mukaan kamppailuun verenlukijoiden perinnöstä:
synkästä salaisuudesta, joka kerran mullisti koko maailman – ja saattaa tehdä
niin uudestaan.
Selviytyäkseen Juvan on kohdattava lapsuusmuistonsa, jonka hän on yrittänyt unohtaa: sen kerran kun hän näki paholaisen.

1. Odininlapsi
978-951-887-538-6

Rautasusi on vangitseva pohjoinen mysteeri verestä, halusta ja riippuvuudesta. Se aloittaa itsenäisen Vardari-trilogian, joka sijoittuu samaan fantasia
universumiin kuin palkintoja ja kansainvälistä ylistystä kahminut Korpin
kehät-sarja.
2. Mätä
978-951-887-555-3

SIRI PETTERSEN teki Korpinkehät-fantasia

LARS MYHREN HOLAND
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trilogiallaan läpimurron kautta maailman:
sarjan kirjoja on myyty yhteensä 270 000
kappaletta, ja niillä on aktiivinen kansainvälinen fanikunta. Norjalainen Pettersen on
myös graafinen suunnittelija; hän on suunnitellut kaikkien kirjojensa kannet ja kartat.

Siri Pettersen
Rautasusi
Vardari 1/3
Alkuteos Vardari: Jernulven
Suom. Eeva-Liisa Nyqvist
ISBN 978-951-887-612-3 | KL 84.2
sid., 130 × 205 mm | 500 sivua
1. painos | svh. 29,90 €
JALAVA | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja äänikirjana

3. Mahti
978-951-887-558-4
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12 novellia nuorille

AIEMMIN ILMESTYNYT

Likainen tusina tarjoilee kirjon räyhäköitä novelleja, jotka on suunnattu erityisesti nuorille. Kokoelmassa suomalaiset kirjailijat kirjoittavat kukin omalla
tyylillään: mukana on esimerkiksi kuuma satuseikkailu, historiaa, spefiä ja
dekkaria, ja seikkaileepa eräässä novellissa myös Seppo Räty.
Kahtatoista novellia kietoo väljästi yhteen likaisuus: se voi tarkoittaa mitä
vain likaisesta tunteesta fyysiseen likaan tai rohkeaan aihevalintaan.
Kirja on koostettu toisen asteen opiskelijoita ajatellen, ja novellit sopivatkin erinomaisesti opetukseen. Niiden avulla voi tarkastella kaunokirjallisuuden keinoja ja rakenteita – mukana on muun muassa säenovelli ja fragmentaarinen novelli – sekä esimerkiksi kirjoittamismetodeja. Valikoimassa on
huomioitu eritasoiset lukijat; joukossa on esimerkiksi selkokielinen western-
novelli.

LIKAISESSA TUSINASSA
OVAT MUKANA
Tapani Bagge
Anu Holopainen
Vilja-Tuulia Huotarinen
Emmi Itäranta
Siri Kolu
Kirsti Kuronen
Sirpa Kähkönen
Matti Laine
Reidar Palmgren
Jukka-Pekka Palviainen
Terhi Rannela
Salla Simukka

PÄIVI HAANPÄÄ on tam-

perelainen kirjailija ja
sanataiteen sekatyöläinen.
MARIKA RIIKONEN on
tamperelainen toimittaja ja kirjailija. Heidän
aiemmin toimittamansa
novellikokoelma Tusina
on Lukuklaani-hankkeen
ansiosta laajasti käytössä
yläkouluissa.

Tusina
978-951-884-698-0

Päivi Haanpää – Marika Riikonen (toim.)
Likainen tusina
Novelleja
ISBN 978-951-884-838-0 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 200 sivua | 1. painos
svh. 28,90 € | ART HOUSE | ILMESTYY HEINÄKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Rex Dexter haluaisi koiran
– mutta saa kuolleen kanan
Rex Dexter haluaisi kuollakseen koiran. Hän on suorastaan syntynyt koiranomistajaksi. Hänen nimensäkin on Rex, herranjestas, sehän on koiran nimi.
Mikä tahansa piski olisi parempi kuin ei piskiä ollenkaan, mutta unelmien
täyttymys olisi suklaanruskea labradorinnoutaja.
Kun Rexin syntymäpäivä viimein koittaa, hän saa vanhemmiltaan laatikon
– jossa on reiät ja josta kuuluu lupaavaa raapimista. Voisiko se olla…? Kyllä!!
Laatikosta paljastuu… kana. Lemmikkikana?
Tuntia ja neljäätoista minuuttia myöhemmin kana on jäänyt jyrän alle (ja
kuollut), Rex on kirottu ja Rexin huoneessa kummittelee villieläimiä.
Rexin kutsumattomat vieraat ovat meluisia ja sotkuisia. Ja ne vaativat
Rexiä selvittämään, miksi ne ovat kuolleet omituisissa merkeissä.
Rex Dexter ja älyttömän kuolleet eläimet aloittaa poskettoman
trilogian, joka sopii kaikille huumorin, mysteerien ja eläinten
(myös kuolleiden) ystäville.

Aaron Reynolds
Rex Dexter ja älyttömän kuolleet eläimet
Rex Dexter 1/3
AARON REYNOLDS on suosittu

ja palkittu amerikkalainen lasten
kirjailija. Hän asuu Chicagossa
yhdessä vaimonsa, kahden lapsensa, neljän kissansa ja – päivästä
riippuen – noin kymmenen kulta
kalansa kanssa.

Alkuteos The Incredibly Dead Pets of Rex Dexter
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-613-0 | KL N84.2
sid., 139 × 200 mm, mustavalkokuvitus | 240 sivua
1. painos | svh. 26,90 € | JALAVA | ILMESTYY HELMIKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Suuri saaga hevosista ja
ihmisistä jatkuu

AIEMMIN ILMESTYNYT

Yllätyshyökkäys Vapaakaupunkiin ja sitä seuranneet tapahtumat ovat lietsoneet Cavallonin kansat toisiaan vastaan. Ennen rauhanomaisesti rinnakkain
eläneet yksisarviset, pegasokset, vedenhevoset, kentaurit ja ihmiset ovat sotajalalla.
Valtakunnan levottomuudet eivät juuri hetkauta vetehiseksi muuttunutta
tyttöä Nixiä, mutta yhtäkkiä hänen uusi kotinsa, Kylmämeri, ei enää olekaan
turvallinen. Meren matalikoilta vyöryy hirmuisia olentoja – puoliksi hirviöitä,
puoliksi vedenhevosia – jotka levittävät pelkoa ja kauhua. Huhujen mukaan
hyökkäyksen takana ovat kentaurit.
Nixi on innoissaan: onko kentaureilla hallussaan synkkää taikuutta? Hän
toivoo vain yhtä asiaa – että voisi muuttua takaisin ihmiseksi. Ja sen takia hän
on valmis jopa pettämään pelastajansa.
Cavallonin kronikat on neliosainen vauhdikas eläinfantasiasarja, jonka takana
on Soturikissojen tuotantoyhtiö Working Partners. Merten kirous on sarjan
toinen osa.

1. Pegasosten viha
978-951-887-604-8

Kim Forester
Merten kirous
Cavallonin kronikat 2/4
Alkuteos Chronicles of Cavallon: Book Two
Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-605-5 | KL N84.2
sid., A5 | 280 sivua | 1. painos | svh. 28,50 €
JALAVA | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja äänikirjana

KIM FORESTER ihastui eläimiin ja fantasiaan

koulussa luettuaan Richard Adamsin Ruohometsän kansan. Hän asuu miehensä, poikansa
ja kolmen kissansa kanssa Marylandissa Yhdys
valloissa ja tarkkailee siellä eläviä villihevosia.
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Uusi Soturikissat-
saaga alkaa!
Suuren taistelun jälkeen Myrskyklaani, Varjoklaani, Jokiklaani ja Tuuliklaani
ovat eläneet rauhassa ja yltäkylläisesti reviireillään järven ympärillä. Kissanpäiville on kuitenkin tulossa pian loppu; edessä siintää synkkä varjojen aika.
Klaanit saavat ratkaistavakseen salaperäisen ennustuksen. Nuori Myrsky
klaanin parantajaoppilas Leppätassu lähtee vaaralliselle matkalle korjatakseen
vanhan vääryyden. Hyvää tarkoittava ajatus uhkaa kuitenkin koitua soturi
klaanien kohtaloksi.
Varjojen aika -saagassa palataan Myrskyklaanin päällikön Vatukkatähden
valtakauteen, Tähtien enne -saagan jälkeisiin tapahtumiin. Oppilaan tehtävä
on saagan ensimmäinen osa.

ERIN HUNTERIN Soturikissat-kirjoilla on miljoonia lukijoita ympäri

 aailman. Suomessa kirjojen lukijat fanittavat sarjaa ja tapaavat toisiaan
m
sosiaalisessa mediassa sekä lukuisissa Soturikissat-tapahtumissa.

Erin Hunter
Oppilaan tehtävä
Soturikissat, Varjojen aika 1/6
Alkuteos Warriors, A Vision of Shadows: Apprentice’s Quest
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-769-7 | KL N84.2 | sid., 145 × 195 mm
352 sivua | 1. painos | svh. 29,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY MAALISKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Varjoklaanin loppu
on lähellä
On kulunut kuu siitä, kun Leppätassu on palannut tehtävältään epäonnistuneena muttei tyhjin käpälin. Hänen löytämänsä pennut, Orvokkipentu ja
Varpupentu, on otettu kahteen klaaniin: Myrskyklaaniin ja Varjoklaaniin.
Klaanien välit rakoilevat yhä pahemmin, kun edessä on uusi uhka: Leppätassun jäljissä klaanien reviireille on hiippaillut häijy kulkukissajoukkio, joka
on häätänyt Taivasklaanin kodistaan ja uhkaa nyt Varjoklaania.
Myrsky ja varjo on Varjojen aika -saagan toinen osa.

Erin Hunter
Myrsky ja varjo
Soturikissat, Varjojen aika 2/6
Alkuteos Warriors, A Vision of Shadows: Thunder and Shadow
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-770-3 | KL N84.2 | sid., 145 × 195 mm
416 sivua | 1. painos | svh. 29,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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NYT POKKARINA!
Erin Hunter
Klaanien taistelut
Soturikissat, Klaanien
kirjat
Kuvittanut Wayne McLoughlin
Alkuteos Warriors, Field Guide:
Battles of the Clans
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-839-7
KL N84.2 | sid., 145 × 195 mm,
mustavalkokuvitus
192 sivua | 1. painos
svh. 29,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY HEINÄKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana

Soturikissat kouluttautuvat suojelemaan reviirejään ja klaanitovereitaan
hinnalla millä hyvänsä, ja taisteluissa jokainen klaani käyttää hyväkseen
erityisominaisuuksiaan.
Klaanien taistelut -kirjassa varapäälliköt paljastavat klaaniensa taistelu
tapojen salat ja parhaat temput. Kirjassa kerrotaan tarinat soturikissojen
historian kuuluisimmista taisteluista ja selitetään, miten soturit hyödyntävät kamppailuissa erilaisia maastoja.
Klaanien kirjat ovat Soturikissat-erikoiskirjoja, joissa päästään kurkistamaan klaanikissojen salaisuuksiin, uskomuksiin ja elämään – maailmaan
supersuositun sarjan takana.

Erin Hunter
Vatukkatähden myrsky
Soturikissat-erikoisseikkailu
Alkuteos Warriors Super Edition:
Bramblestar’s Storm
Suom. Nana Sironen
ISBN 978-951-884-840-3
KL N84.2 | nid., 110 × 178 mm
466 sivua | 1. painos
Hintaryhmä G | ART HOUSE
ILMESTYY KESÄKUUSSA

Suuren taistelun jälkimainingeissa neljän kissaklaanin välit ovat kireät.
Myrskyklaanin johtoon on noussut uusi päällikkö, Vatukkatähti.
Legendaarisen Tulitähden käpälänjälkien täyttäminen olisi vaikeaa
kenelle hyvänsä kissalle, ja tilanne Myrskyklaanissa on muutenkin kiperä:
haavoistaan toipuvat soturit surevat kaatuneita klaanitovereitaan, uusia
pentuja ei ole syntynyt ja riistaa on niukasti.
Vatukkatähden on otettava paikkansa nopeasti, sillä taivaanrannassa
häämöttää jo uusi uhka – vedenpaisumus, jollaista soturikissat eivät ole
koskaan ennen kokeneet.
Vatukkatähden myrsky on itsenäinen erikoisseikkailukirja, joka jatkaa tarinaa siitä, mihin Tähtien enne -saaga päättyi.
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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

V: KLAANIEN SYNTY

VI: VARJOJEN AIKA

KLAANIEN KIRJAT

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

1. Oppilaan tehtävä
2. Myrsky ja varjo

Klaanien salaisuudet
Klaanien laki
Klaanien taistelut

SOTURIKISSATERIKOISSEIKKAILUT

Kerää kaikki
Soturikissat-
kirjat!

NOVELLIT
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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Ketään eläin-
tarhassa ei nukuta
Eläintarhassa on nukkumaanmenoaika. Sepeteus Siili on juuri käymässä yöpuulle, kun hän kuulee meteliä. Mitä ihmettä on meneillään, tähän aikaan
illasta? Haukotellen hän taapertaa ulos katsomaan – ja yhtäkkiä pienellä sii
lillä on käpälien täydeltä hommaa.
Lennart Laiskiainen on laiskotellut päivällä, eikä häntä siksi nyt väsytä.
Täysikuu valvottaa pientä sutta. Herra von Leijonan aitauksessa on mörköjä.
Kun Sepeteus on saatellut kaikki unten maille ja pääsee viimein nukkumaan, aamu alkaa jo kajastaa – ja eläintarha herää uuteen päivään tarmoa
täynnä!
Hyvää yötä, eläintarha kertoo hupaisan tarinan ja hauskan kuvituksen avulla, mitä voi tehdä, kun ei saa unta. Kirjailija SOPHIE SCHOENWALDILTA ja
kuvittaja GÜNTHER JAKOBSILTA on aiemmin julkaistu suomeksi kirjat Eläintarhan hampaidenpesupäivä ja Eläintarhan naamiaiset.
AIEMMIN ILMESTYNYT

Sophie Schoenwald – Günther Jakobs
Hyvää yötä, eläintarha
Alkuteos Schlafenszeit im Zoo
Suom. Hanna Härtsiä
ISBN 978-951-884-841-0 | KL L84.2 / L85
sid., 210 × 275 mm, nelivärinen
32 sivua | 1. painos | svh. 19,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY TAMMIKUUSSA

Eläintarhan hampaiden
pesupäivä
978-951-884-709-3

Eläintarhan naamiaiset
978-951-884-743-7

20 KAUNOKIRJALLISUUS
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Tässä tulee Kaarle
– tuttu Pikku Kakkosesta!

Alex T. Smith
Kaarle suksilla
Alkuteos Claude on the Slopes
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-749-9 | KL L84.2
sid., 129 × 180 mm, lisäväri
96 sivua | 1. painos
svh. 19,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY HELMIKUUSSA

Eräänä tiistaina maa on valkoinen, kylmä ja liukas – on satanut lunta! Kaarle
ja Lordi Nukkasukka päätyvät hiihtäjien kannoilla talviurheilukeskukseen.
Hiihtohaalari niskaan ja hupi alkakoon!
Kaarle heittää lumipalloja, laskee mäkeä teetarjottimella ja
osallistuu lumiukkokilpailuun. Kun Ylermi Yrmy opettaa Kaarlen
hiihtämään, Kaarlen ilakointi yltyy niin kovaääniseksi, että hän
aiheuttaa vahingossa lumivyöryn…
Brittiläisen ALEX T. SMITHIN hauskat Kaarle-kirjat
ovat olleet valtava kansainvälinen menestys.
Kaarle esiintyy myös Disney Juniorin
animaatiosarjassa, jota esitetään
suomeksi Pikku Kakkosessa.

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

Kaarle parrasvaloissa
978-951-884-748-2

Joulu-Kaarle
978-951-884-752-9

22 KAUNOKIRJALLISUUS

KAUNOKIRJALLISUUS 23

Kaarle ajautuu
filmitähdeksi!
Eräänä torstaina Kaarle pomppii trampoliinillaan ja näkee sattumalta jättimäisen gorillan, jolla on yllään aamutakki. Kun Kaarle ja Lordi Nukkasukka
lähtevät katsomaan, mistä on kyse, koko Kuonokuja on muuttunut lavasteiksi.
Siellä kuvataan jännityselokuvaa!
Kaarle pääsee avustamaan Ernesti Zoomi-Linssiä maskeerauksessa ja
valaistuksessa. Ja kun elokuvan tähdet yllättäen loukkaantuvat koiramaisessa
hässäkässä, Kaarle on paikalla pelastamassa elokuvan!

Alex T. Smith
Kaarle: Valot! Kamera! Käy!
Alkuteos Claude: Lights! Camera!
Action!
Suom. Riina Behl
ISBN 978-951-884-750-5 | KL L84.2
sid., 129 × 180 mm, lisäväri
96 sivua | 1. painos
svh. 19,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY KESÄKUUSSA
TULOSSA SYKSYLLÄ 2021

Kaarle mitalijahdissa
978-951-884-751-2

ALEX T. SMITH on brittiläinen lasten-

kirjailija ja kuvittaja, jonka nokkelat ja
hulvattomat kirjat ovat palkittuja kansainvälisiä bestsellereitä. Hänen työskentelyään
valvoo neljä pientä ja tuhmaa koiraa sekä
kaksi kanaa.
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Miina Mylläkkä on maailman
katastrofaalisin tyttö

AIEMMIN ILMESTYNYT

»Nimeni ei oikeasti ole Miina Mylläkkä. Vaan Vilhelmiina Mylläri. Se
mylläkkä-osuus on iskän VITSI. Mutta tällä kertaa en ihan oikeasti yrittänyt mitenkään mylläköidä. Minä vain TEIN PARHAANI, joten ei siis ole
todellakaan minun vikani että nyt olen tavallaan joka puolelta aika sininen, ja minun siskoni Siirin joutsenpukukin on sininen, samoin Kosmo
Sirius Pesonen ja meidän paras pöytäliina. Ja minä ihan oikeasti YRITIN
SAADA sen pojan rakastumaan Siiriin tekemällä tieteellisen kokeen, mutta en arvannut että se vain muuttuisi vähän kalpean vihertäväksi ja kaikki
kuviot menisivät ihan HIRVEÄN sekaisin!»

Miina Mylläkkä on
katastrofimagneetti
978-951-884-745-1

Viritä nauruhermot valmiiksi: tässä tulee kolmas hulvaton Miina Mylläkkä -kirja!
Mukana on kolme hauskaa tarinaa ja koko joukko Miinan LOISTOIDEOITA™.

Miina Mylläkkä -kirjojen kirjoittaja JOANNA
NADIN on pieni, hauska, terävä, ovela ja musikaalinen. Ennen kuin hänestä tuli kirjailija, hän
työskenteli uimavalvojana, radiouutisten lukijana,
vanhainkodin siivoojana ja jonglöörinä.

Kuvittaja JESS MIKHAIL haluaa lystikkäillä
hahmoillaan saada ihmiset hymyilemään. Hän
asuu pikkuisessa asunnossa pikkuisen koiransa
kanssa ja tykkää penkoa kummallisia esineitä
kirpputoreilta.

Joanna Nadin
Miina Mylläkkä sekoittaa kuviot
Kuvittanut Jess Mikhail
Alkuteos Penny Dreadful Causes a Kerfuffle
Suom. Tuomas Nevanlinna
ISBN 978-951-884-842-7 | KL L84.2
sid., 130 × 198 mm, mustavalkokuvitus
144 sivua | 1. painos | svh. 19,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY HUHTIKUUSSA

Miina Mylläkkä on täystuho
978-951-884-746-8
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Valloittava klassikko
uusissa upeissa
kansissa

AIEMMIN ILMESTYNYT

Kun kymmenvuotias Mary Lennox jää orvoksi, hänet lähetetään setänsä luo
syrjäiseen Misselthwaiten kartanoon. Mary inhoaa kartanoa ja sitä ympäröivää
laajaa nummea, mutta pian hän löytää tien salaiseen puutarhaan, jonne häntä on
kielletty ehdottomasti menemästä.
Puutarhassa Marylle ja hänen uusille ystävilleen avautuu ihmeellinen maailma,
ja vähitellen muuttumattomiksi kuvitellut asiat alkavat muuttua.

FRANCES HODGSON BURNETT

(1849–1924) oli brittiläinen kirjailija,
joka asui suuren osan elämästään
Yhdysvalloissa. Vuonna 1911 julkaistu Salainen puutarha on yksi
hänen tunnetuimmista teoksistaan,
ja sitä pidetään yhtenä 1900-luvun
parhaista lasten- ja nuortenkirjoista.
Suomennoksen on tehnyt palkittu
kääntäjä SARI KARHULAHTI.

Kirjan kannesta
vastaa ihastuttavista kukkakuoseistaan
tunnettu Nuppu Print
Company.

Louisa May Alcott:
Pikku naisia
978-951-884-821-2

Frances Hodgson Burnett
Salainen puutarha
Alkuteos The Secret Garden
Suom. Sari Karhulahti
ISBN 978-951-884-843-4 | KL N84.2
sid., 140 × 200 mm | 264 sivua
3. painos | svh. 31,90 € | ART HOUSE
ILMESTYNYT LOKAKUUSSA 2020
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Kaikki mitä haluat
(tai et halua…) tietää
ihmisruumiin toiminnasta
– mukana hulvaton kuvitus!

AIEMMIN ILMESTYNYT

Oletko koskaan miettinyt, miten ruumiisi toimii? Ihmisen keho on
todella ihmeellinen ja kiehtova ja… no, tosi outo. Sinun kroppasi on
outo. Minun kroppani on outo. Sinun matikanopettajasi kroppa
se vasta outo onkin.
Tämä kirja vastaa kaikkiin tärkeisiin kysymyksiin, kuten:

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

• Onko vaarallista syödä räkää?
• Kuinka ison osan elämästäsi istut vessanpöntöllä?
• Miksi silmäripsissä asuu yököttäviä otuksia? (Niissä asuu, usko pois!)
Joten istu alas, ota hyvä asento, laita kumihanskat käteen ja uppoudu tämän
kirjan kanssa ällöttäviin sisuksiisi.

IDIL SUKAN

Adam Kay
Kayn anatomia
Tosi hauska ( ja tosi ällöttävä) kirja ihmisruumiista

Brittiläinen ADAM KAY on entinen lääkäri, nykyinen koomikko ja
kirjailija, jonka kirjoja on myyty yli
kolme miljoonaa kappaletta. Kayn
anatomia on hänen ensimmäinen
kirjansa lapsille ja nuorille.

Kuvittanut Henry Paker
Alkuteos Kay’s Anatomy: A Complete (and Completely
Disgusting) Guide to the Human Body
Suom. Ari Jaatinen
ISBN 978-951-884-844-1 | KL N59.11
sid., 153 × 234 mm, mustavalkokuvitus | 392 sivua
1. painos | svh. 31,90 € | ART HOUSE
ILMESTYY TOUKOKUUSSA

Kolme yövuoroa jouluun on
978-951-884-813-7
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Naparetkeilijän ajatuksia
jokapäiväiseen elämään

AIEMMIN ILMESTYNYT

Äärimmäisissä olosuhteissa oppii arvostamaan jokapäiväistä elämää – tämän
tietää parhaiten norjalainen Erling Kagge, ensimmäinen ihminen, joka on
kävellyt maapallon kolmeen ääripisteeseen: pohjoisnavalle, etelänavalle ja
Mount Everestille.
Kuusitoista lyhyttä kirjoitusta pohdiskelevat epäonnistumisen tärkeyttä,
yksinolon sietämätöntä autuutta ja luonnon ihmeitä. Keskellä jäätikköä ja
kestävyyden äärirajoilla ihminen tekee myös käytännöllisiä havaintoja: vaikeinta on nousta ylös aamulla, mukavuus on yliarvostettua, ja reippaus ei säily
termospullossa.
Naparetkeilijän mielenmaiseman voi saavuttaa myös kotisohvalla.

Kaikki paitsi käveleminen
on turhaa
978-951-884-812-0

»Erling Kagge on
filosofinen seikkailija
– tai kenties seikkaileva filosofi.»

Erling Kagge
Kaikki mitä olen oppinut naparetkilläni
Alkuteos Alt jeg ikke lærte på skolen: Filosofi for
eventyrere
Suom. Kari Koski
ISBN 978-951-884-845-8 | KL 17.3 | sid., 130 × 190 mm
170 sivua | 1. painos | svh. 26,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY HUHTIKUUSSA
Tulossa myös sähkö- ja äänikirjana

ERLING KAGGE on norjalainen seikkai-

lija, kustantaja, kirjailija, taiteen keräilijä,
juristi ja kolmen tyttären isä. Hänen kiehtovia kirjojaan on käännetty 38 kielelle.

SIMON SKREDDERNES

– New York Times
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Turun Akatemia oli
Suomen valistuksen
päänäyttämö
Valistuksen vuosisata – 1700-luku – synnytti Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa luonnontieteiden kulta-ajan. Aikakausi korosti tieteen hyödyllisyyttä
yhteiskunnalle ja vaikutti koko Suomen kehitykseen.
Kulta-aika esittelee eri tieteenalojen kansainvälisiä yhteyksiä ja aatevirtauksia, saavutuksia ja henkilöitä valistuksen ajalta. Kirjassa tavataan muun
muassa fyysikkopiispat Browallius, Mennander ja Gadolin, tutkimusmatkailijat Kalm ja Spöring sekä tähtitieteilijä ja matemaatikko Lexell, talousmies
Chydenius ja historioitsija Porthan.
FT ja TkT JOHAN STÉN tutkii ja opettaa matemaattisten tieteiden historiaa
Helsingin yliopistossa.

AIEMMIN ILMESTYNYT

Johan Stén
Kulta-aika
Valistus ja luonnontieteet Turun Akatemiassa
ISBN 978-951-884-846-5 | KL 92.5 | sid., 145 × 195 mm
450 sivua | 1. painos | svh. 38,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY HELMIKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana

Roger Picard:
Salonkien aika
978-951-884-642-3

Osmo Pekonen – Johan Stén:
Valon aika
978-951-884-700-0
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Miten tavoitella unelmiaan
akateemisella uralla?
Onneksi olkoon, tuore tohtori! Olet suorittanut ajokortin tutkijan työhön.
Miten tästä eteenpäin?
Turhan monet jäävät väitöksen jälkeen oman onnensa nojaan. Tämä opas
avaa akateemisen maailman hiljaista tietoa ja kannustaa akateemisen uran
luomiseen nykyajan vaatimusten mukaisesti.
Akateemisella uralla tarvitaan ideoita ja tavoitteita, rahoitusta, kirjoittamista ja julkaisuja, opetustaitoja, jonglöörausta eri tehtävien välillä, kansainvälistymistä, mentoreita ja tieteestä viestimistä. Kaikista näistä kerrotaan kirjassa innostavasti ja havainnollisesti.
Kirja on loistava apu urasuunnitteluun väitöskirjantekijöille ja tuoreille
tohtoreille. Väitöskirjanohjaajille, post doc -ohjaajille ja mentoreille se toimii
uraohjauksen tukena.

JANNE ISOSÄVI

JOHANNA ISOSÄVI on rans-

kan kielen dosentti Helsingin
yliopistosta, ja CAMILLA
LINDHOLM on pohjoismaisten
kielten professori Tampereen
yliopistosta ja pohjoismaisten
kielten dosentti Helsingin
yliopistosta. Heillä molemmilla on vuosien omakohtaista
kokemusta siitä, millaista on
luoda akateemista uraa ja ottaa
haltuun uusia taitoja – usein
kantapään kautta.

Johanna Isosävi – Camilla Lindholm
Väitöksen jälkeen
Opas akateemiselle uralle
ISBN 978-951-884-847-2 | KL 38.4 | nid., liepeet, A5
180 sivua | 1. painos | svh. 34,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY TOUKOKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Millainen oli Suomen
suosituimman populistin
polku?

AIEMMIN ILMESTYNYT

Timo Soini populismin poluilla kuvaa perussuomalaisten puheenjohtajan
Timo Soinin uskomatonta matkaa kohti jytkyä, kamppailua vallasta niin puolueen sisällä kuin Suomen politiikassakin sekä perussuomalaisten dramaat
tista hajoamista.
Lukuisiin henkilöhaastatteluihin ja sanomalehtilähteisiin perustuva teos
selvittää, mitä Soinista ajateltiin ja ajatellaan nyt, kun taitavan retoorikon ura
on ohi. Oliko Soini viimeinen vennamolainen, vai vieläkö aate elää?
Soinin uran näkökulmasta pohditaan myös SMP:n suhdetta perussuomalaisiin.

Vennamo
978-951-884-662-1

TOPI CHAMCHOON

Aarni Virtanen
Timo Soini populismin poluilla

FT AARNI VIRTANEN
on poliittisen retoriikan tutkija, joka on
keskittynyt erityisesti
suomalaiseen populismiin. Hän on kirjoittanut vuonna 2018
Veikko Vennamon poliittisen elämäkerran.

ISBN 978-951-884-848-9 | KL 99.13
sid., A5 | 450 sivua | 1. painos | svh. 37,50 €
ART HOUSE | ILMESTYY MAALISKUUSSA
Tulossa myös sähkökirjana
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Yksittäinen kuluttaja
on t oisten arvostusta
metsästävä joutilaisuuden
tavoittelija
Joutilas luokka (1899) on taloustieteen klassikko, jossa ihminen osoitetaan
kerskakuluttajaksi. Arkipäiväisten kulutustottumusten takaa paljastuu raadollinen näyttämisen halu, ihmisen ainainen tarve sävähdyttää muita.
Kirja synnytti ilmestyessään laajan keskustelun, ja se saa edelleen lukijan
miettimään omaa käyttäytymistään. Miksi juhlapäivällisille katetaan pöytä
hopeat? Miksi puistoihin istutetaan eksoottisia koristepuita? Miksi muoti
vaatteet ovat usein epämukavia?
Globaalissa nykymaailmassa kulutusaihe on ajankohtaisempi kuin
koskaan.

Thorstein Veblen
Joutilas luokka
THORSTEIN VEBLEN (1857–1929) oli yhdysval-

talainen talous- ja sosiaalitieteilijä ja kapitalistisen
järjestelmän haastaja. Hän oli satiirin mestari,
ja häntä pidettiin poliittisena radikaalina ja yhteiskuntakriitikkona. Hänen kulutusteoriansa on
ainutlaatuinen, vaikka se pohjautuukin aikansa
tieteellisiin suuntauksiin.

Alkuteos The Theory of the Leisure Class
Suom. Tiina Arppe – Sulevi Riukulehto
ISBN 978-951-884-849-6 | KL 30.11
sid., A5 | 280 sivua | 2. painos | svh. 31,90 €
ART HOUSE | ILMESTYY TAMMIKUUSSA

Äänikirjat – tulossa keväällä 2021
ART HOUSE, JALAVA, TIETOSANOMA
Erling Kagge
Kaikki mitä olen oppinut
naparetkilläni

Siri Pettersen
Rautasusi
Vardari 1/3

Suom. Kari Koski
ISBN 978-951-884-852-6
Ilmestyy toukokuussa

Suom. Eeva-Liisa Nyqvist
ISBN 978-951-887-615-4
Ilmestyy elokuussa

Kim Forester
Pegasosten viha
Cavallonin kronikat 1/4

Kim Forester
Merten kirous
Cavallonin kronikat 2/4

Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-618-5
Ilmestyy kesäkuussa

Suom. Kaisa Ranta
ISBN 978-951-887-619-2
Ilmestyy elokuussa

H. P. Lovecraft
Herbert West – elvyttäjä

H. P. Lovecraft
Hulluuden vuorilla

Suom. Ulla Selkälä
Lukija Kalle Chydenius
ISBN 978-951-887-620-8
Ilmestyy joulukuussa

Suom. Ilkka Äärelä
Lukija Kalle Chydenius
ISBN 978-951-887-621-5
Ilmestyy tammikuussa

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

Toimitusjohtaja
Heikki Haavikko
050 582 8261

Markkinointipäällikkö

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
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Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@arthouse.fi

Kustannustoimittaja, tiedottaja
Aino Vähäpesola
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Ilmestynyt syksyllä 2020

arthousekustannus

Louisa May Alcott
Pikku naisia 1

Louisa May Alcott
Pikku naisia 2

Suom. Sari Karhulahti
Lukija Mirjami Heikkinen
ISBN 978-951-884-836-6

Suom. Sari Karhulahti
Lukija Mirjami Heikkinen
ISBN 978-951-884-837-3
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