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Yrityksemme ensimmäisen kirjan julkai-
semisesta tulee tänä keväänä kuluneeksi 
50 vuotta. Eipä arvannut yrityksen perus-
taja, isäni Orvo Mäkelä, että vuonna 1971 
julkaistu Paikallislehden tekemisestä poikii 
usean tuhannen nimikkeen kirjavalikoiman 
tulevina vuosikymmeninä. Toisaalta enpä 
arvannut minäkään vuonna 1973, Karkkilan 
kirjastosta sylin täydeltä kuvakirjoja kotiin 
kantaessani, että tulisin kustantamaan run-
sain määrin samantyyppisiä kirjoja perhe-
yrityksen työn jatkajana.

Kustannus-Mäkelä Oy kuuluu tätä nykyä 
yhä harvalukuisempaan itsenäisten suo-
malaisten, saman perheen omistuksessa 
vuosikymmeniä säilyneiden kustantamoi-
den joukkoon. Toimimme Karkkilasta kä-
sin, joten emme ole maantieteellisesti aivan 
ytimessä. Joskus tuntuu siltä, että emme 
ole saaneet esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dun mediaa täysin ymmärtämään, miten 
poikkeavasta kustantamosta on kyse. Ehkä 
voimme kuitenkin olla jopa hieman ylpeitä 

Kustannus-Mäkelä 
50 vuotta

Seuraa 
meitä myös

pitkästä taipaleestamme ja ennen kaikkea 
siitä, että niin monet lapset ympäri Suomea 
saavat onnistumisen elämyksiä ja oppivat 
lukemaan Mäkelän kirjojen avulla.

Itsenäisenä kustantamona aiomme py-
syä, sillä on tämä niin mukavaa puuhaa. Jat-
kamme siis työtämme menestyksen eteen. 
Hentoja viitteitä olen saanut siitäkin, että 
kolmas sukupolvi on kärkkymässä kustan-
tamon palvelukseen. 

Taival läpi vuosikymmenten ei olisi ollut 
mahdollinen ilman upeita yhteistyökump-
paneita. Miten tuntuukin siltä, että kir-
ja-alalla työskentelee vain hyviä tyyppejä. 
Kiitän henkilökuntaa, kirjailijoita, kuvitta-
jia, suomentajia, asiakkaita ja kaikkia kump-
paneitamme matkan varrelta. 

Atso Mäkelä 
Toimitusjohtaja
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Matkustaminen on ollut viime aikoina hyvin rajoitet-
tua, ja lentämistä olisi hyvä vähentää myös ilmasto-
syistä. Eikä kaikilla perheillä ole edes varaa etelän 
loma matkoihin. 

Mitä tehdä, jos olisi kiva päästä reissuun mutta se ei ole 
mahdollista? Tai kun perheen uusi, söpö lemmikki alkaa 
käydä hermoille?

Metsämarja Aittokoski

Pikkuli tahtoo lomalle
Pikkuli ja sisarukset haaveilevat lomasta jossain ek-
soottisessa paikassa. Pääsisipä Havaijille, Kataloniaan, 
Kiinaan taikka Lappiin! Pikkuli raahaa olohuoneeseen 
maapallon, ja perheen jäsenet alkavat yhdessä pyörittää 
sitä.

Lopulta Pikkuli päättää, että nyt on haaveilut haa-
veiltu, ja lähtee pakkaamaan. Matka Havaijille on kui-
tenkin liian pitkä Lintusten lennettäväksi, eikä per-
heellä ole varaa lentolippuihin. 

Onneksi äidillä välähtää. Äiti ja Pikkuli vetäytyvät 
keittiöön, ja lopulta muukin perhe kutsutaan katso-
maan uurastuksen tulosta. Kaikki pääsevät sittenkin 
lomalle! 
ISBN 978-952-341-553-9

Pikkulin vekkuli lemmikki
Pikkuli löytää lammen rannalta hauskan, pörröisen 
toukan ja ottaa sen lemmikiksi. 

Kotona toukka ei kuitenkaan herätä suurta ihas-
tusta. Se syö verhoja ja sanomalehtiä, kakkii ympä-
riinsä ja puree isää peppuun. Kaiken kukkuraksi Pik-
kuli ei muista hoitaa toukkaa, vaan lähtee leikkimään 
kavereittensa kanssa. Sillä välin toukka ehtii tuhota 
olohuoneen kalustuksen. 

Seuraavana aamuna Pikkuli nousee varhain huo-
lehtimaan lemmikistään, mutta löytääkin sen jäykäksi 
jähmettyneenä. Voi kauhistus! Mitä on tapahtunut?
ISBN 978-952-341-554-6
 
Graafinen suunnittelu: Antti Aittokoski
L 85.22  |  28 sivua  |  23 x 30 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh à 25,50
Ilmestyvät lokakuussa

   Tuttu Pikku 
Kakkosesta!

Pikkuli tahtoo lomalle…  
ja lemmikin!

Leikki-ikäisten kuvakirjat 
sopivat sekä iltasaduiksi että 

keskustelun herättäjiksi. 

Sarjassa aiemmin ilmestyneet: 
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Rasaliina Seppälä – Anu Pensola

Lulu ja Piko – Yön äänet
Lulu ja Piko ovat pikkuiset ja kekseliäät ystävykset, 

jotka vain lapset voivat nähdä.

”Piko! Montako kertaa minun pitää sa-
noa, että hammastahnaa EI syödä!” 
Hampaat on harjattu ja Lulu ja Piko ovat 
käymässä nukkumaan, kun huoneen nur-
kassa olevasta arkusta kuuluu rasahdus. 

Arkusta ilmestyy kuluneeksi hiutunut, 
halitun näköinen nalle. Sehän täytyy pa-
lauttaa omistajalleen! Taikavillasukka 
kuljettaakin Lulun ja Pikon juuri oikean 
ruskeahiuksisen pojan luo.

Sami valvoo sängyssään unettomana. 
Nalle ilahduttaa, mutta kodin oudot ää-
net pelottavat häntä edelleen. Onneksi 
Lulun laukussa sattuu olemaan kirja, 
josta löytyy tarkkaa tietoa erilaisista yön 
äänistä… 

Luovan siskostiimin yhteinen kuvakirja 
viehättää mielikuvituksellisuudellaan ja 
rauhoittaa pienet unille iltasatuna.

Rasaliina Seppälä (kuvassa oik.) on van-
taalainen tarinankertoja ja kuvataiteilija. 
Teoksen kuvittaja Anu Pensola (vas.) on 
Sipoossa asuva kuvataiteilija ja tarinoit-
sija. Molemmat saavat paljon inspiraatiota 
luonnosta, eläimistä, lapsista, unista ja 
väreistä. Anu on työskennellyt aiemmin 
myös toimittajana ja julkaissut käsityö-
aiheisia kirjoja.

L 85.22  |  36 sivua  |  21,5 x 23 cm
sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-605-5
Ilmestyy elokuussa
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Tittamari Marttinen – Johanna Ilander

Bonussisko
Miltä tuntuu, kun kotiin muuttaa uusi sisarus? 

Bonussisko ainakin laittaa kaiken mullin mallin. Vanhemmat 
keskittyvät vain toisiinsa, ja sisko keksii kaikkea villiä: tel-
tassa yöpymisen, lemmikin koiratarhasta, yllätyshäät äidille 
ja tämän uudelle puolisolle… 

Yhtäkkiä ennen niin hiljainen koti on täynnä iloa, surua, 
kiukkua, huumoria ja rakkautta. Niitä kaikkia mahtuu per-
heeseen, jossa kaikki uusi on bonusta. 

Toivottu kuvakirja kertoo uusperheen elämästä lapsen-
tasoisesti.

L 85.22  |  40 sivua   |   24,5 x 24,5 cm   |   sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-555-3  |  Ilmestyy lokakuussa

Tittamari Marttinen on Rovaniemellä asuva kirjailija, joka 
työskentelee Suomen Kulttuurirahaston sihteerinä. Runsaan 
lasten- ja nuortenkirjatuotannon ohella hän on toiminut 
suomentajana sekä kirjoittanut runoja ja proosaa aikuisille. 
Marttisen kirjoja yhdistää rakkaus mielikuvituksen lentoon. 

Johanna Ilander on helsinkiläinen kuvittaja, joka on opis-
kellut sekä tekstiili- että graafista suunnittelua. Tämä näkyy 
hänen leikkisissä kuvituksissaan, jotka sopivat niin kirjoihin 
kuin kankaisiin. Ilanderin tuotantoon voi tutustua hänen 
verkkosivuillaan johannailander.com. 

Bonussisko

”En koskaan unohda
sitä päivää, kun

 muutti meille. 

pyörremyrsky!”
taloon olisi asettunut

Tuntui kuin
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Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat 
lapsi perheiden tukemiseen erikoistuneita psy-
kologeja, jotka uskovat, että tutkitusti luotet-
tava ja käytännönläheinen psykologinen tieto 
kuuluu kaikille. Kaksikko on kehittänyt per-
heen vuorovaikutusta, vanhemmuutta ja lap-
sen myönteistä kehitystä vahvistavia digitaa-
lisia valmennuksia sekä tunnetaitomateriaalia 
lapsiperheille ja kasvattajille. Julia työskente-

”En koskaan unohda
sitä päivää, kun

Kiusaamista voidaan 
ennaltaehkäistä kehittämällä  

lapsen tunnetaitoja
Uutta Ympyräiset-tarinaa lukiessa lapsi ja vanhempi voivat tutkia 

kiusaamisilmiötä eri näkökulmista. Tarinaa täydentävä kasvattajan 
tietopaketti tarjoaa konkreettisia keinoja, joita lapsi voi hyödyntää, jos 

joutuu kiusatuksi, näkee kiusaamista tai on itse kiusannut jotakuta. 

Heidi Livingston – Julia Pöyhönen – 
Matias Teittinen

Heko Kroko kiusaa  
Ympyräiset viettävät Talviriehaa ja kisailevat 
mitä hauskimmissa lajeissa. Heko Kroko on jo 
varma voitostaan, kun yllättävä käänne pudot-
taa sen joukon hännille.  

Kroko keksii mielestään hauskan vitsin, ja se 
pääsee takaisin huomion valokeilaan innosta-
malla muut nauramaan kanssaan. Toisen kus-
tannuksella pilailu ei kuitenkaan tunnu kiusan 
kohteesta yhtään hauskalta.  

Huomaako Heko Kroko ylittäneensä rajan, 
ja keksiikö se keinon hyvittää tekonsa? 

 
Tarina Heko Krokosta opettaa lapselle 
tärkeitä tunnetaitoja: 

• kiusaamiseen puuttuminen ja 
kiusaamisilmiön ymmärtäminen 

• empatia 
• tekojen hyvittäminen 

 
L 85.22  |  36 sivua  |  21 x 21 cm  |  sid  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-576-8  |  Ilmestyy elokuussa

lee perheiden parissa psykologina Helsingissä 
ja Heidi lasten terapeuttina Yhdysvalloissa.

 ”Vasta kun kiusaaminen ymmärretään ko-
konaisena ilmiönä, jossa kaikkien lasten tar-
peet tulevat näkyviin ja kohdatuiksi, voimme 
löytää ja opettaa lapsille uusia tapoja kohdata 
ja käsitellä kiusaamista. Silloin ryhmässä on 
myös mahdollista ennaltaehkäistä ja kitkeä 
kiusaamisen kulttuuria tehokkaasti.”

Heko Kroko kiusaa -kirjaa käytetään myös 
Empatiataiturit-ohjelmassa. Varhaiskasvatukseen 

ja alakouluihin tarkoitetun ohjelman avulla 
vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja ja ryhmän 

yhteishenkeä. www.empatiataiturit.fi 
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Julia Donaldson – Axel Scheffler

Tammimetsän tarinoita

Kissan keittokirja
Kissa opettelee ruoanlaittoa. Löy-
tääkö se hyvän opaskirjan? Avaa 
luukku ja kurkista!
ISBN 978-952-341-608-6

Oravan lumiukko
Orava päättää rakentaa lumi ukon. 
Mutta millaisen? Voit tarkistaa 
asian luukun takaa. 
ISBN 978-952-341-609-3
 
Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22
12 kartonkisivua, joissa avattavia 
luukkuja  |  20 x 16 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 0–3
ovh à 13,50  |  Ilmestyvät lokakuussa

 

Julia Donaldson – Axel Scheffler

Etsi Sepe Superliero 
Pehmoisia huopaluukkuja 
on ihana hypistellä. 
ISBN 978-952-341-557-7

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22
10 kartonkisivua, joissa avattavia 
huopaluukkuja  |  19 x 19 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh 15,-
Ilmestyy elokuussa

 
Axel Scheffler

Maatilan päivä: 
Etsimiskirja 
Maatilan päivään mahtuu vils-
kettä ja vilinää! Etsi värikkäistä 
kuvista eläimet ja niiden nimet. 
Sivun reunan lovitettujen merk-
kien avulla pieni lukija löytää 
helposti suosikkisivunsa.
ISBN 978-952-341-610-9

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22
14 kartonkisivua  |  25 x 30 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh 16,-
Ilmestyy lokakuussa

      Pal jon 
  etsittävää ja     
     tutkittavaa!

Oppiminen 
         sujuu kuin 
    leikiten!

Martina Badstuber 

100 ensimmäistä sanaa 
Hippa Hiiren kanssa
Mitä kaikkea tarvitaan keittiös-
 sä, ulkoillessa tai leikkiessä? 
Kiva katselukirja tutustuttaa 
pienokaisen arjen asioiden ja 
esineiden nimiin.
ISBN 978-952-341-558-4
 
Lasketaan  
Hippa Hiiren kanssa
Kuinka monta omenaa Hippa 
Hiiri poimii aamupäivällä? Entä 
kuinka monta tähteä se löytää 
iltataivaalta? Kuvia tutkiessa ja 
esineitä etsiessä opitaan nume-
rot yhdestä kymmeneen. 
ISBN 978-952-341-559-1

Suom. Seija Kallinen 
L 85.22  |  16 sivua  |  20 x 20 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh à 13,50
Ilmestyvät elokuussa
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Lucy Cousins 

Maisan seurassa viihdytään 
ja opitaan uutta
Uusien Maisa-tarinoiden kyydissä pikkuväki 
tutustuu juhlaviin hetkiin ja saa tietoa, miten 
niissä käyttäydytään tosielämässä. 

Maisa hääjuhlissa 
Maisa pukee ylleen kauniin asun, sillä se on saanut kutsun ys-
täviensä Piksun ja Oskun häihin. Miten ihana päivä siitä tulee-
kaan! Vihkimisen jälkeen herkutellaan, tanssitaan ja nautitaan 
juhlatunnelmasta. 
ISBN 978-952-341-572-0

Maisa teatterissa
Maisalla ja sen ystävillä on liput musikaaliin! Kun kaikki ovat 
löytäneet oman paikkansa, katsomon valot sammuvat ja ylei-
sön eteen levittäytyy näyttämön täydeltä kaunista musiikkia, 
taidokkaita esiintyjiä, värejä ja valoja. 
ISBN 978-952-341-571-3

Suom. Anneli Heimonen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  23,5 x 19,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh à 21,50  |  Ilmestyvät lokakuussa

Mervi Lindman

Katsele, lue ja naura 
yhdessä Peppen kanssa
Espoolaisen Mervi Lindmanin Peppe-kirjat ovat 
ilmestyneet alun perin ruotsiksi nimellä Bebbe. 
Lindmanin kuvituksia rakastavat niin pienet kuin 
isommatkin lukijat ympäri maailman.

Peppe tykkää
Peppe tykkää monista asioista: nukesta, pallosta, junara-
dasta… mutta ei siitä, kun pölynimurista kuuluu VOUUUU! 
Kaikkein eniten Peppe tykkää yhdessä lukemisesta.
ISBN 978-952-341-584-3  |  32 sivua  

Peppen ensi sanat
Tutkitaan kuvia Peppen kanssa! Niissä onkin paljon tut-
tuja juttuja. Nalle, kissa, äiti, pallo… Ihastuttava kuvasana-
kirja pikkuisille. 
ISBN 978-952-341-585-0  |  16 sivua  
 
Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  17,5 x 17,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 0–3  |  ovh à 15,-  |  Ilmestyvät lokakuussa
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Tony Mitton – Ant Parker

Leikki-ikäisten omat suosikit
Värikkäästi kuvitetut ja notkeasti riimitellyt kirjat ovat täynnä 

tutkittavaa ja etsittävää. Kiehtovat eläimet -sarjan uutuudet vievät 
keskelle Etelä-Amerikan ja Afrikan upeaa luontoa. Kiehtovat koneet 

-sarjan esittelyvuorossa ovat arjessakin yleistyvät robotit ja 
monenlaisissa töissä korvaamattomat nosturit.

Sademetsän elämää
Etelä-Amerikan elämää pursuavat sade metsät 
kutsuvat tarkkaavaista tutkimusmatkailijaa. 
Vaella villiin viidakkoon ja tutustu sen kieh-
toviin eläimiin! 
ISBN 978-952-341-473-0

Afrikan safari
Seeprat ja leijonat ovat tuttuja useimmille, 
mutta mikä eläin mahtaa olla loisnokkeli? 
Hyppää safariautoon ja tutustu savannin 
kiehtoviin eläimiin! 
ISBN 978-952-341-472-3

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  24 sivua  |  21 x 21 cm
sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh à 21,-
Ilmestyvät elokuussa 

Ripeät robotit
Roboteista on sekä hupia että hyötyä. Olet 
ehkä nähnyt dronen tai robotti -imurin, mutta 
mitä roboteilla tehdään avaruudessa, sairaa-
lassa tai meren syvyyksissä? 
ISBN 978-952-341-569-0

Näyttävät nosturit
Huimiin korkeuksiin kohoavat nosto kurjet ja 
muut nosturit ovat tuttu näky rakennus- ja 
purkutyömailla. Nostureita käytetään myös 
monissa lastaus-, asentamis- ja korjaustöissä. 
ISBN 978-952-341-570-6

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  24 sivua  |  21 x 21 cm
sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh à 21,-
Ilmestyvät lokakuussa
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David McKee

Elmeri ja iltasatu 
Onnistuuko kirjava norsu Elmeri nukuttamaan 
Selman ja Onnin?

Kun leijonanpentujen on aika käydä nukkumaan, ne haluavat 
kuulla sadun taikakeksistä. Kaninpoikasten lempisatu kertoo 
näkymättömästä nallesta. 

Elmerillä on kuitenkin ihan oma konstinsa saatella norsu-
pienokaiset unten maille…

 
Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 24,-  |  ISBN 978-952-341-549-2  |  Ilmestyy elokuussa

Michelle Robinson – Jez Tuya

Punainen nosturi,  
keltainen kuormuri
rullaavia riimejä kuormureista.

Punainen nosturi, keltainen kuormuri, hinausauto ja pusku-
traktori… Tässä iloisen värikkäässä kuvakirjassa tavataan 
monta teiden ja työmaiden sankaria. 

Kaikkia tarvitaan, sillä Piskilässä on alkamassa kiireinen 
päivä, joka päättyy vasta kun kuu ja tähdet näkyvät taivaalla. 
Silloin on ahkerien ajoneuvojen aika ajaa talliin lepäämään.

Suom. Sinikka Sajama  |  L 85.22  |  32 sivua  |  26,5 x 25,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 24,-  |  ISBN 978-952-341-544-7  |  Ilmestyy elokuussa

Nicola Kinnear

Kunnon lohikäärme
Hurmaava tarina ystävyydestä, ilosta ja 
jakamisen tärkeydestä.

Asuipa kerran vuorella pieni lohikäärme Lila. Lilalla oli luola 
täynnä aarteita, ja se piti ne kaikki visusti itsellään. Se osasi 
myös todella taitavasti pelotella toisia. 

Voi kuulostaa ilkeältä, mutta Lila noudatti vain lohikäär-
meen ohjekirjan sääntöjä, kuten kunnon lohikäärmeen kuuluu. 
Kunnes eräänä päivänä Lila palaa ryöstelyretkeltä ja huomaa 
ohjekirjansa kadonneen… 

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6
ovh 24,-  |  ISBN 978-952-341-560-7  |  Ilmestyy elokuussa

Hyppää kyytiin ja 

käynnistä moottori!
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Daniel Napp

Mikko Murina kiipelissä
Järkkymättömän hyväntuulisesta ja kommelluksiin 
taipuvaisesta karhusta ei yksinkertaisesti voi olla 
pitämättä.

Hassujen sattumusten sarja alkaa, kun Mikko Murina kurkot-
telee hunajapurkkia ylähyllyltä. Se huiskauttaa kuononsa va-
hingossa kultakalamaljaan ja juuttuu kiinni!

Tuleeko Mikosta ja Sini Valaasta ikuiset kämppäkaverukset? 
Toivottavasti Sini ei ainakaan kuorsaa…

Suom. Mirka Lahti 
L 85.22  |  32 sivua  |  23 x 30 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-573-7  |  Ilmestyy elokuussa

 
Julia Donaldson – Sara Ogilvie

Sairaalakoira Sole
Jokainen sairastunut kaipaa lohdutusta. Joskus lohtu 
saapuu neljällä jalalla.

Piia halaa koiraa, rapsutukset myös saa Sole. Onko Piia surulli-
nen? EIPÄ ENÄÄ OLE!

Sole on sievä dalmatiankoira, jolla on tärkeä tehtävä – se 
ilahduttaa ja piristää sairaalaan joutuneita pikkupotilaita.

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  29 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-577-5  |  Ilmestyy lokakuussa

 
David Melling

Huuko telttaretkellä
Reppu selkään, makuupussi kainaloon ja kuono kohti 
seikkailua!

Huuko ystävineen päättää pystyttää teltan lähimetsään ja yö-
pyä tähtitaivaan alla. Hiukan liian jännittävä iltasatu kuitenkin 
karistaa unihiekat silmistä. Ja mikä kumma mahtaa rapistella 
teltan ulkopuolella? 

Lämminhenkisistä Huuko-tarinoista nauttivat niin pienet 
kuin isot lukijat.

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  26,5 x 27 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-582-9  |  Ilmestyy lokakuussa
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LASTEN KUVAKIRJAT



Rachel Bright – Jim Field

Lisää, sanoi valas
Liikuttava tarina onnellisuudesta, oivalluksesta 
ja ystävien merkityksestä. 

Elipä kerran syvissä vesissä valtava valas. Sitä vaivasi kova 
halu saada aina jotakin enemmän, uutta ja parempaa. Il-
lat se kiillotti aarteitaan, mutta jostain syystä ne eivät aa-
mulla enää hohtaneetkaan.

Vaikka valaan ympärillä oli tavaraa, se ei ollut onnelli-
nen. Lopulta valas havahtuu huomaamaan, mikä on veden-
alaisessakin elämässä kaikkein tärkeintä. Voisiko ystävä ol-
lakin se, joka saisi valaan sydämen laulamaan?

Viehättävästi riimitelty tarina kohtaa Jim Fieldin veto-
voimaisen kuvituksen suositun kirjasarjan uutuudessa.

Suom. Katariina Kallio
L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 30,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-590-4  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös:
Kyllä, sanoi koala  |  ISBN 978-951-883-903-6
Ihan itse, sanoi susi  |  ISBN 978-952-341-174-6
Minun, sanoi orava  |  ISBN 978-951-883-967-8

”Kyllä, sanoi koala on 
jälleen yksi esimerkki 
siitä, kuinka läpeensä 
ihastuttavia lastenkirjat 
voivatkaan olla.” 

– Kirjavinkit-blogi

              Synkkä 

salaisuus 
       kiusasi valasta,
              se etsi kai 
        elämän 

puuttuvaa
    palasta.
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Christian Dreller – Elli Bruder

Hopsu ja joulun ihme
Vihdoinkin on joulu! Koti tuoksuu pipareilta, 
kuusenneulasilta ja kanelilta. 

Hopsu-jänö on onnellinen, sillä se rakastaa tätä kimaltelevaa 
juhlaa, eikä voisi kuvitella mitään ihanampaa. 

Mutta sitten saapuu lumimyrsky ja – oi voi – moni metsän-
eläin joutuu pulaan! Mitä Hopsu tekee? Sen rinnassa sykkii 
suuri jänönsydän, joten ilman muuta Hopsu auttaa toisia. Vaan 
kuinka käy jänön omien joulusuunnitelmien?

Herttainen kuvakirja välittää sykähdyttävän viestin: toisten 
huomioiminen ja auttaminen tekee onnelliseksi. Muulloinkin 
kuin vain jouluna.

Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  32 sivua  |  22 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-588-1  |  Ilmestyy lokakuussa

Margit Auer – Lena Hesse

Lenni löytää jouluilon
Hellyttävä koko perheen tarina herättää aidon 
joulumielen.

Joulu on jo ovella. Lenni-karhu hipsii vaivihkaa läheiseen ky-
lään ja seuraa haltioissaan ihmisperheiden jouluvalmisteluja. 
Lennikin haluaa viettää joulujuhlaa! 

Mutta kun kuusen kynttilät loistavat, glögi tuoksuu ja lahjat 
on paketoitu, mesikämmen huomaa unohtaneensa jotain tär-
keää: vieraat puuttuvat. Se kipaisee metsään – ja kohta karhun-
pesän täyttää iloinen vierasjoukko, lahjoista paras.

Suom. Seija Kallinen 
L 85.22  |  32 sivua  |  22 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-589-8  |  Ilmestyy lokakuussa

       Tarinoita 

jouluaaton 
           odotukseen…
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Annette Amrhein – Sabine Straub

Metsänväen joululaulu
 

Kaunis kuvakirja sopii sekä ääneen luettavaksi että 
yhdessä laulettavaksi. 

Ensilumen sataessa metsäneläimet odottavat jo joulua lahjoi-
neen. Orava kertoo, että toisin kuin eläimet, ihmislapset tapaa-
vat valmistella Joulupukille pienen yllätyksen.

Eläinten mielestä se on hyvä idea, ja ne päättävät antaa Joulu-
pukille vastalahjaksi jotain erityistä. Ilahtuisikohan Joulu pukki 
uudelleen sanoitetusta joululaulusta? 

Suom. Seija Kallinen
L 85.22  |  32 sivua  |  22 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-583-6  |  Ilmestyy lokakuussa

Muista myös: 

myytyloppuun-
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Helen Docherty – Thomas Docherty

Ruutusyöppö
Joka iikka laitteen kanssa vietti ruutuaikaa. 
Olikohan niissä jotain erityistä taikaa?

Yksinäinen Sini tahtoisi kavereita, mutta kaikki vain laahus-
tavat katse kiinni ruudussa. Silloin Sini pistelee poskeensa 
muutaman puhelimen, ja ruokahalu kasvaa syödessä. Pian se 
popsii tabletteja ja hotkii lounaaksi tietokoneen näyttöjä…

Riemukas riimitelty tarina kertoo siitä, miten hauskaksi 
elämä voi muuttua, kun malttaa nostaa katseen ruudusta. 
Laitteista on paljon iloa ja hyötyä, mutta myös maailma nii-
den ulkopuolella on täynnä mahdollisuuksia – kivoja tyyp-
pejä tavattavaksi, uusia taitoja opittavaksi ja ihmeellisiä 
asioita koettavaksi.

 
Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  32 sivua
25,5 x 28 cm   |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-545-4  |  Ilmestyy elokuussa

Varokaa! Liikkeellä 
on vaarallinen 

ruutusyöppö, jolta 
ei yksikään puhelin 

ole turvassa!
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Debi Gliori

Poika ja Pumpuliini
Olipa kerran pieni poika…

Poika ja Pumpuliini ovat aina yhdessä, kunnes Pumpuliini ek-
syy metsään. Miten halauksia tarvitseva Pumpuliini selviäisi 
siellä? Ja löytävätkö ystävykset toisiaan enää?

Suositun lastenkirjailijan Debi Gliorin ihastuttava tarina 
kertoo yhteydestä, joka kestää aikaa.

Suom. Terhi Leskinen
L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 30,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-548-5  |  Ilmestyy lokakuussa

 
Amelia Hepworth – Tim Warnes

Olet rakas, kulta pieni
”Olet rakas, kulta pieni, maailmaani ilon tuot. 
Oma pieni aurinkoni, valon joka päivään luot.”

Millainen olisi yhdessä vietetty, täydellinen päivä? Sydämelli-
sesti riimitelty kuvakirja sopii yhteisiin lukuhetkiin. 

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  32 sivua  |  24,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-556-0  |  Ilmestyy elokuussa

Jeanne Willis – Paddy Donnelly

Ystävä autiolta saarelta
Upeasti kuvitettu tarina rajat ylittävästä 
ystävyydestä.

Eräänä myrskyisenä yönä laiva uppoaa, ja haaksirikosta selviy-
tyy vain pieni poika. Hän ajautuu autiolle saarelle. Siellä ei ole 
ketään… paitsi Hum. 

Poika ja Hum ovat erilaisia, mutta heillä on paljon enemmän 
yhteistä kuin eroja. Kun horisonttiin ilmestyy laiva, joka etsii 
haaksirikosta pelastuneita, pojan edessä on vaikea valinta.

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  27,5 x 23,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-478-5  |  Ilmestyy lokakuussa
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Kes Gray – Jim Field

Missä sammakot istuvat?
Kissat istuvat matoilla, jänikset tuoleilla ja muulit 
jakkaroilla – mutta mihin sammakko saisi istahtaa? 

Maineikkaan tekijäparin lystikäs riimittely marssittaa eläimet 
omille istuimilleen, ja maailma on järjestyksessä, kunhan vain 
sammakko uskoo kissan sanaa.

Mutta yhtä eläintä ei mainita. Missähän koirat istuvat? Sitä 
kysymystä sammakon ei ehkä kannattaisi esittää…

Suom. Katariina Kallio
L 85.22  |  32 sivua  |  25 x 25 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-607-9  |  Ilmestyy lokakuussa

Steve Smallman – Joëlle Dreidemy 

Krokotiili nimeltä Munakas 
Miten suhtautua terävähampaiseen krokotiiliin, 
joka halii?

Eräänä päivänä Susi ja Bääbää löytävät SUUREN munan. Ko-
tona siitä kuoriutuu krokotiili, jolla on valtava kita… 

Mutta Susi ja Bääbää tietävät paremmin. Munakasta ei tar-
vitse pelätä!

Suom. Katariina Kallio
L 85.22  |  32 sivua  |  27 x 23,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-486-0  |  Ilmestyy elokuussa

Emma Adams – Mike Byrne

Yksisarvinen, joka ei tykkää 
väreistä
Hilpeässä riimitellyssä tarinassa juhlitaan kaikkea 
sitä, mikä tekee meistä erilaisia.

Tunnet tietysti yksisarviset, nuo marmeladikuulia, säihkyviä 
hileitä ja kedon kukkasia rakastavat otukset.

Mutta miten käy, kun yksi yksisarvisista on rohkeasti erilai-
nen? Tykkäävätkö ystävät siitä enää ollenkaan?

No totta kai tykkäävät!
 

Suom. Sinikka Sajama
L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-546-1  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös: 
Hillitön koirakööri

ISBN 978-952-341-449-5

Lue myös: 
Lisää soppaa, herra Susi?

ISBN  978-952-341-250-7
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David Walliams – Adam Stower

Pikku hirviöt
Vallaton hirviötarina kertoo pienestä 

ihmissudesta, joka löytää oman äänensä.

Olipa kerran pikkuinen ihmissusi, jolla oli suuri ongelma. Sen 
ääni oli säälittävää kimitystä: ”WUUHUUHUUHUUHUU!” 
Kukaan ei pelännyt sitä! 

Hukkaa nolotti erottua laumasta. Niinpä isä ja äiti lähet-
tävät poikansa Hirviökouluun, jotta hän oppisi olemaan pe-
lottava.

Koulu ei suju aivan odotusten mukaan, mutta lopulta 
Hukka löytää uusia ystäviä ja huomaa, että on vain siistiä erot-
tua laumasta…

 
Suom. Raija Rintamäki 

L 85.22  |  32 sivua  |  27,5 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-578-2  |  Ilmestyy lokakuussa

   Aina kun oli 

täysikuu, 
     Hukka ulvoi 
          niin 
   kimakasti…

     …että toiset
   ihmissudet 
ulvoivat 
      naurusta.

Muista myös:
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Sharon Rentta

Topias ja syvänmeren 
salaisuudet

Valtameren ihmeet odottavat… oletko 
valmis sukeltamaan seikkailuun?

”Tiikerit eivät sukella”, äititiikeri sanoo, mutta To-
pias sen kun polskii syvemmälle. Meressä on niin 
paljon nähtävää! Se palaa halusta päästä tutki-
maan valtameren syvimpiä, salaisimpia syövereitä 
ja siellä eläviä kasveja ja eläimiä.

Toteuttaakseen unelmansa Topias tarvitsee 
tutkimus aluksen, jolla voisi laskeutua meren poh-
jaan. Se on kuullut biisonista, joka osaa tehdä mitä 
tahansa pois heitetystä rojusta. Pystyisikö se ra-
kentamaan pienoissukellusveneen?

Näyttävästi kuvitetun kirjan lopussa kerrotaan 
kolmesta valtameritutkijasta, joiden elämäntyö on 
toiminut innoituksena Topiaksen tarinalle.

 
Suom. Terhi Leskinen

L 85.22  |  32 sivua  |  25,5 x 28 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-543-0  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös:
Klaara ja laulava orkidea  |  ISBN 978-952-341-330-6

Eläinseikkailijat-
sarjan uutuus

Clare Helen Welsh – Nicola O’Byrne

Hyi, mikä täällä 
haisee?

Hassun hauskaa tietoa eläinkunnan 
haisuleista!

Hyhhyh, mikä täällä oikein lemuaa? Viidakossa leijuu 
kamala löyhkä. 

Matias Maki lähtee ottamaan siitä selvää ja ta-
paa matkallaan niin haisukäen, haisunäädän kuin 
laiskiaisenkin. Saako Matias selville, mistä haju on 
peräisin?

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  40 sivua  |  26,5 x 26,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-

ISBN 978-952-341-509-6  |  Ilmestyy elokuussa

...SINÄ?!
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Frances Stickley – Lucy Fleming

Voit olla mitä vain!
Vaikka olet pieni, pystyt unelmoimaan suuria. 
Kunhan uskot itseesi, voit tulla miksi tahansa.

Kun mielikuvituksen päästää valloilleen, voi olla aivan mitä ta-
hansa. Vaikka lääkäri, insinööri, astronautti, dinosaurustutkija 
tai merirosvo, niin kuin kuvakirjan neljä kaverusta. 

Reippaasti riimitelty tarina kannustaa leikkimään, harjoitta-
maan mielikuvitusta ja haaveilemaan isoista asioista, sillä tä-
män päivän unelmat viitoittavat tietä tulevaisuuteen.

Suom. Raija Rintamäki 
L 85.22  |  32 sivua  |  22,5 x 28,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-547-8  |  Ilmestyy elokuussa

Lars Mæhle – Lars Rudebjer

Hirmuliskojengi aarrejahdissa
Rasmus Rexin ja Turkka Troodonin mainiot 
seikkailut saavat jatkoa.

Rexien luolan läheiseen pensaikkoon on piilotettu salaperäi-
nen kartta, jonka Rasmus ja Turkka huomaavat. Kartan mu-
kaan syvälle suometsän uumeniin on haudattu aarre.

Rasmus ei halua lähteä ilman lupaa pelottavalle retkelle, 
mutta kuten odottaa sopii, Turkka houkuttelee hänet mu-
kaansa. Matkalla he kohtaavat monta mutkaa ja vaaran paik-
kaa. Löytävätkö ystävykset aarrearkun, ja mitä kutkuttavaa 
sen sisällä on?

Suom. Virpi Vainikainen
L 85.22  |  48 sivua  |  20,5 x 26 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 3–6  |  ovh 24,-
ISBN 978-952-341-536-2  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös:
Hirmuliskojengi ja salaperäinen muna  |  ISBN 978-952-341-310-8
Hirmuliskojengi uimassa  |  ISBN 978-952-341-311-5
Hirmuliskojengi ja mahdoton matka  |  ISBN 978-952-341-406-8

21

LASTEN
 KUVAKIRJAT



Ann-Katrin Heger – Dominik Rupp

Etsivätoimisto Oljenkorsi – 
Vanhan kartan salaisuus

 
Salapoliisisarjan kolmannessa osassa Hulda-kana 
löytää sikalasta arvoituksellisen kartan... 

Pahoin kylmettynyt Hulda on äkäinen. Hän on vilustunut re-
monttia kaipaavassa kanalassa, ja sen takia kaikki muutkin 
maatilan siivekkäät ovat muuttaneet etsivätoimistoon lämmit-
telemään. 

Kanojen käheä kaakatus raastaa hurjan Huldan hermoja, 
eikä Villa-pässin taikka vainukoira Vihisenkään työrauhassa 
ole kehumista. 

Onneksi syliin putoaa uusi juttu, vanhan kartan muodossa. 
Johtaako se aarteelle? Tämän arvoituksen kimpussa etsivät pa-
nevat itsensä todella likoon!

 
Suom. Seija Kallinen
L 85.12  |  76 sivua  |  17,5 x 24,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6–8  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-566-9  |  Ilmestyy elokuussa
 

    Vai ettei 
          vanhalla 
     maatilalla 
 tapahdu 
      mitään?

    Katin 
kontit! 

Sarjassa aiemmin ilmestyneet:

Maatilan mainiot salapoliisit
ISBN 978-952-341-444-0
Kadonneen muskelikissan arvoitus
ISBN 978-952-341-496-9
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Ville Nummenpää – Hende Nieminen

Entistä hölmömpiä  
iltasatuja

Tapaamme Sampsa-ketun, joka liioit-
telee kaiken ainakin miljoona kertaa 
paremmin kuin kukaan muu. Vanha 
tuttumme Rolle-robotti opettelee puhu-
maan koiraa, pesee pilvenpiirtäjän ikku-
nat ja piipahtaa siinä sivussa Afrikassa. 
Ja maailman rankin rokkibändi Räminä-
pandat näyttää meille, että rokki todella-
kin on luonnonvoima!

Hölmöjä iltasatuja saa odotetun jatko -
osansa. Ensimmäinen kirja nosti hölmöi-
lyn riman korkealle, mutta nyt se ylite-
tään komeasti! Osa kokoelman tarinoista 
on ollut ahkerassa kuuntelussa myös 
Pikku Kakkosen Satuaarteissa.

 
Ville Nummenpää on riihimäkeläinen 
käsikirjoittaja. Hänen sketseilleen on 
saanut nauraa lauantai-illan suosikki-
ohjelmassa Putous, ja Yle Areenassa on 
nähtävänä hänen kirjoittamansa 12-osai-
nen Lasten tasavalta. Sarja on saanut 
runsaasti kehuja niin aikuisilta kuin ala-
kouluikäisiltä katsojilta.

 

Hende Nieminen on nuoriso-ohjaaja ja 
graffititaiteilija. Vuonna 2019 Niemiselle 
myönnettiin Suomen kristillisen rauhan-
liikkeen palkinto, joka on kunnianosoitus 
hänen työlleen oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta. 

 
Kansi: Samppa Ranta
L 85.12  |  64 sivua  |  20 x 24,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 5–8  |  ovh 26,50
ISBN 978-952-341-552-2  |  Ilmestyy lokakuussa
 
Muista myös: 
Hölmöjä iltasatuja  |  ISBN 978-952-341-373-3

 Hölmöt iltasadut 

tulevat taas

– jopa 400 %
 

  Hölmömpinä!
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Katie Woolley – Marcus Cutler

Piraatti Jimi
Piraatti Jimillä on kartta. Hän yrittää löytää sen 
avulla kulta -aarteen. Missä se on?
ISBN 978-952-341-504-1

Karen Wallace – Ailie Busby

Yli ja ali
Hiiri ja Pupu leikkivät puutarhassa, ja niillä on oikein 
hauskaa. Sitten Pupu rikkoo kukkaruukun. Voi ei!
ISBN 978-952-341-505-8

A. H. Benjamin – Jeff Crowther

Leijona haluaa kruunun
Leijona haluaa kruunun, onhan se viidakon kuningas. 
Muut eläimet yrittävät auttaa, mutta jotain menee 
aina pieleen...
ISBN 978-952-341-506-5 

Jackie Walter – Lisa Williams

Eetun raketti
Eetu huomaa kaupan ikkunassa leikkiraketin ja suun-
nittelee sen ostamista. Mutta ensin hänen pitää vä-
hän säästää!
ISBN 978-952-341-507-2

Suom. Terhi Leskinen  |  L 85.22  |  24 sivua  |  15,5 x 21,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 5–7  |  ovh à 21,50  |  Ilmestyvät elokuussa

Lukumestari-sarja houkuttelee aloittelevat lukijat tarinoiden 
äärelle. Kirjoissa on selkeä, tavutettu teksti, värikäs kuvitus ja 

vinkkejä lukemisen harjoitteluun yhdessä aikuisen kanssa. 

Ta-vu-tet-tu   pien-aak-ko-sin

Sarjassa aiemmin ilmestyneet:
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Ritareita, jännitystä ja 
hilpeää huumoria – tähän 
soppaan haluat hypätä!

Pienaakkosin kirjoitetut, tavutetut Pikku lukuavaimet 
tukevat lapsen ensiaskelia lukemisen parissa.

Kun lukeminen jo sujuu, Lukuavaimet avaavat taas uusia 
ovia kirjavaan maailmaan! Sarja on suunniteltu tukemaan juuri lukemaan 

oppineiden intoa heittäytyä tarinoiden vietäväksi.

Magnus Ljunggren – Mats Vänehem

Salainen kirje
Salaperäinen ratsastaja Beata tömähtää linnan-
pihaan. Ritarit hullaantuvat häneen yksi toisensa jäl-
keen. Pian myös opettaja Patrik alkaa käyttäytyä ou-
dosti ja tunnustaa rakastuneensa…
ISBN 978-952-341-593-5

Yllättävä onnenpotku
Linnan prinsessa Sonja täyttää vuosia. On perjantai 
ja kolmastoista päivä, ja Sonjaa jännittää. Elias, Kat-
riina ja Urho lupaavat huolehtia lahjapaketista…
ISBN 978-952-341-594-2

Suuri huijaus
Kuningas haastaa keisariserkkunsa juoksukisaan. Kil-
pailu ratkaisee, kumpi hallitsijoista on paras. Ritari-
koululaiset vastaan keisarin lapsijoukkue! 
ISBN 978-952-341-595-9

Varkaita ja aaveita
Ritarit lähtevät illalla juhliin, ja pienet ritarikoululai-
set jäävät yksin kotiin. Pian kaksi varasta jo hiipii lin-
naan kullat ja timantit mielessään.
ISBN 978-952-341-596-6

Lämminhenkinen sarja Eelistä ja 
Omarista, jotka asuvat Aurinko

kadulla ja ovat hyviä ystäviä.

Helena Bross – Kadri Ilves

Maailman korkein vuori
Eeli ja Omar leikkivät vuorikiipeilijöitä rappukäytä-
vässä. He kipuavat köyttä pitkin Eelin kerrokseen. Ja 
ylhäällä odottaa tulva…
ISBN 978-952-341-591-1

Kani karkuteillä
Eeli ja Omar keinuvat puistossa. He huomaavat 
maassa suloisen kanin. Vaikka he haluaisivat pitää 
pupun, sitä varmasti kaivataan. Niinpä he kiinnittä-
vät aitaan ilmoituksen.
ISBN 978-952-341-592-8
 
Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  62 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 5–7  |  ovh à 22,50  |  Ilmestyvät lokakuussa

Suom. Raija Rintamäki  |  L 85.22  |  62 sivua  |  15,5 x 21,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 6–9  |  ovh à 22,50  |  Ilmestyvät lokakuussa
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Maja von Vogel – Carola Sturm

Hilla-noita ja taikamuffinit
Kun Hilla-noita saa käsiinsä taikakeittokirjan, hän 
päättää leipoa puhuvan mäyräkoiransa kanssa maa-
gisia Murjottajan muffineita. Kaikki ei suju aivan 
suunnitelmien mukaan, mutta tärkein kysymys on-
kin: saako Hilla äksyilevän naapurinsa vihdoin nau-
ramaan?
ISBN 978-952-341-597-3

 
Katja Richert – Naeko Ishida

Keijukoulun suuri päivä
Keijukoulussa vallitsee innostunut tunnelma. Kunin-
gatar tulee pian vierailulle kouluun ja haluaa nähdä, 
mitä kaikkea lapset osaavat. Keijukoululaiset val-
mistelevat näytöksiään, mutta Ronja empii. Minkä 
erityistaidon hän voisi esitellä kuningattarelle? Voi 
apua, onko hänellä edes sellaista?
ISBN 978-952-341-598-0

Christina Foshag – Dirk Hennig

Kenkärosvon kintereillä
Kaupungissa liikkuu varas! Rosvo hiippailee pihoissa 
ja nappaa jalkineita. Itse pormestari soittaa sala-
poliisi Santulle ja pyytää häntä ratkaisemaan tapauk-
sen. Kun Santtu apulaisineen panee tuulemaan, ei 
pitkäkyntisellä ole mitään mahdollisuuksia, vaikka 
Santtu joutuukin uhraamaan oman kenkänsä…
ISBN 978-952-341-599-7

  
Amelie Benn – Dorothea Ackroyd

Hip hei, heppakouluun!
Miisa on täpinöissään. Tänään on hänen ensimmäi-
nen ratsastustuntinsa! Ja mikä parasta, ratsuna on 
iki-ihana Amigo. Miltähän tuntuu istahtaa korkealle 
hevosen selkään? Ensin opetellaan hoitamaan he-
vosta. Tunnin lopuksi Miisa tarttuu tilaisuuteen ja 
yllättyy iloisesti.
ISBN 978-952-341-600-0
 
Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  40 sivua  |  15,5 x 21,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 5–7  |  ovh à 22,-  |  Ilmestyvät elokuussa

SUOSITUSSA KIRJATIIKERI-SARJASSA ON TAVUTETTUJA 
JA SUURAAKKOSIN KIRJOITETTUJA TARINOITA 
LUKEMAAN OPETTELEVIEN TUEKSI JA ILOKSI.

TA-VU-TET-TU      SUUR-AAK-KO-SIN
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Eva Hierteis – Carola Sturm

Tyttökerho ja yksinäinen 
alpakka
Liisi, Viivi ja Elsa rakastavat tuoreita kanelipullia, 
mutta nyt joku on pistellyt leipomukset poskeensa – 
vai onko ne varastettu? Toimelias tyttökerho alkaa 
selvittää asiaa ja tutustuu ihanaan mutta erikoisesti 
käyttäytyvään alpakkaan. 
ISBN 978-952-341-601-7

Heike Wiechmann – Franziska Harvey

Rosvoluolan arvoitus
Niilo lomailee perheineen leirintäalueella. Äiti lukee 
hänelle teltassa vanhoja tarinoita, joiden mukaan lä-
heiseen metsään on kätketty mahtava ryöstösaalis. 
Niilo päättää etsiä aarteen – ja saakin kokea hurjan 
seikkailun luolan uumenissa!
ISBN 978-952-341-602-4

 
Barbara Rose – Carmen Hochmann

Valloittavat varsat
Emman hevospelko karisee, kun hän tutustuu sulois-
takin suloisempaan Helmi-varsaan. Pientä Ulpu-var-
saa pelottaa tallin ulkopuolinen maailma. Anna ja 
Teemu odottavat uuden varsan syntymää ja koke-
vat lopulta elämänsä yllätyksen. Kolme söpöä varsa-
tarinaa.
ISBN 978-952-341-603-1

 
THiLO – Michael Böhm

Kaasu pohjaan kilparadalla
Joonan isä on ammatiltaan kilpa-ajaja ja tuntee kaikki 
autoilun niksit, mutta kuinka käy isän ja pojan mäki-
autokisassa? Kun isä taistelee Formula ykkösten maa-
ilmanmestaruudesta, Joona pääsee pitämään isälleen 
peukkuja oikein paikan päälle!
ISBN 978-952-341-604-8

 Suom. Seija Kallinen  |  L 85.22  |  52 sivua  |  15,5 x 21,5 cm
sid  |  Ikäryhmä 6–9  |  ovh à 24,-  |  Ilmestyvät lokakuussa

Lukupiraatti-sarja tarjoaa ahmittavia kirjoja aloitteleville lukijoille 7 vuoden 
iästä ylöspäin. Selkeä jäsentely auttaa tekstin ymmärtämisessä, minkä ansiosta myös 

vähemmän harjaantuneet lukijat voivat kokea onnistumisen tunteita nopeasti.

HIIOHOI – TARINOIDEN VALTAMERI ODOTTAA!
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Heidi Viherjuuri – Nadja Sarell 

Tuulta päin, Hilja 
Koululaisten suosikkisarjassa otetaan 
lomasta kaikki irti!

Odotettu Espanjan-matka peruuntuu, ja Hilja joutuu lomaile-
maan tutuissa maisemissa. Miten tylsää, sillä eihän kotona ole 
mitään tekemistä… Postilaatikkoon tupsahtanut kutsukirje 
käynnistää kuitenkin niin puuhakkaan viikon, että Hiljan ja 
pikkusisko Taimin täytyy välillä paeta lomaa vaarin luokse.  

Se ei ole mikään ihme, sillä Mansikkatäti, Valkoherukka-
mummo ja Sadetakkimummo takaavat, ettei aika käy pitkäksi. 
Lomakodin ohjelmaan sisältyy purjehdus aavan meren tuolle 
puolen, suunnaton tutkimusmatka pihapiirin saloihin, juuttu-
neen mummon pelastaminen ja nuhteita aiheuttava uimahalli-
matka. 

Kaiken touhun ja temppuilun lomassa ehditään vielä ihme-
tellä Taimin uutta taitoa, isosisko Veinin sydämenasioita ja on-
nellisuuden salaisuutta.

Kansi: Jussi Kaakinen 
L 84.2  |  noin 100 sivua  |  15 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+  |  ovh 26,-
ISBN 978-952-341-574-4  |  Ilmestyy lokakuussa

Anders Sparring – Per Gustavsson

Vorosen perhe ja kultatimantti
Alakouluikäisiä riemastuttavassa tarinassa on 
takuuvarmat ainekset: Yöllisiä SEIKKAILUJA! PAKO 
vankilasta! Ja DYNAMIITTIA!

Vorosen perheessä kaikki muut ovat taitavia juksaajia, mutta 
isoveli Niilo ei osaa valehdella. Kun Viivi-äiti ja Otto-isä läh-
tevät timanttinäyttelyyn pääkaupunkiin, Niilo lipsauttaa tie-
don naapurissa asuvalle epäluuloiselle Jeppe Pollarille. Jotain 
on keksittävä ja pian, muuten Jeppe pilaa vanhempien matkan. 

Ehkä mummu voisi auttaa, Niilo ja pikkusisko Nelli keksivät. 
Ensin heidän täytyy kuitenkin päästä sisään vankilaan ja löytää 
mummun selli… 

Suom. Raija Rintamäki
L 85.22  |  62 sivua  |  18,5 x 21,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-550-8  |  Ilmestyy elokuussa

Muista myös:
Vorosen perhe ja synttärikeikka
ISBN 978-952-341-533-1

– Tuulta päin ja siitäkin 
eteenpäin! Mansikkatäti 
hihkaisee. – Hilja, nosta 

ankkuri.
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Hanna Kökkö

Rocky ja kivikasvot
Rockyn ja Rauhan tarina jatkuu – kestääkö rakkaus?

Rocky odottaa hartaasti peruskoulun päät-
töjuhlaa, kun koulun pihalle kiirii huhu ki-
vilouhokselta löytyneestä ruumiista. Onko 
kyseessä kauhea onnettomuus vai onko uhri 
tyrkätty tarkoituksella jyrkänteeltä alas? 

Rocky lupaa henkistä tukea rinnakkais-
luokkaa käyvälle Salmelle eikä aavista, millai-
seen perhemyllerrykseen joutuu mukaan. Sa-
laisuuksien verkko alkaa vähitellen kiristyä, ja 
yksi jos toinenkin saa huomata, etteivät ih-
miset ja asiat ole aina sitä miltä näyttävät. 

Cosy crime -jännitystä ja ihmis-
suhde kiemuroita samassa paketissa 

tarjoileva Rocky ja kivikasvot on jatkoa vuonna 
2019 ilmestyneelle nuorten romaanille Rocky, 
Rauha ja rakkaus. 

Hanna Kökkö on iittalalainen kirjailija ja 
opettaja. Hän on kirjoittanut aiemmin muun 
muassa suositun, geokätköilyn maailmaan si-
joittuvan nuortenkirjasarjan.

Kansi: Tanja Mitchell  |  N 84.2  |  Noin 200 sivua 
14 x 21 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 12–15  |  ovh 26,-

ISBN 978-952-341-535-5
Ilmestyy lokakuussa

”Kovempikin kivikasvo 
      oli saanut säröjä 
   pintaansa. Tai jos niitä 
         ei näkynyt pinnassa, 
     niitä oli taatusti 
          jossain syvemmällä.”
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Michael Bright – Nic Jones

Pohjoisnapa – etelänapa
Kekseliäs kääntökirja tarjoaa täydellisen tavan 
tutkia ja vertailla maapallon kahta napaseutua. 
Lukija tutustuu alueiden maantieteeseen ja säähän 
sekä eläin- ja kasvilajeihin, jotka ovat sopeutuneet 
äärimmäisen karuihin olosuhteisiin.

Pohjoisnapa-osuus esittelee Arktiksen elämää kuhisevia vesiä 
ja pesien täyttämiä lintukallioita. Se kertoo, miksi ilmaston 
lämpenemisen aiheuttamat muutokset uhkaavat monia pohjoi-
sen lajeja, kuten mursuja ja jääkarhuja. 

Kirjaa kiepauttamalla saavutaan sekunnissa täsmälleen 
maapallon toiselle puolelle: pakkasennätysten ja hyytävien 
tuulien etelänavalle. Antarktiksen luonnon ihmeitä kartoite-
taan 14-metrisistä kolossikalmareista ja muista meren jättiläi-
sistä Etelämantereen suurimpaan maapetoon – pikkuruiseen 
punkkiin.

Kiehtova koululaisen tietokirja kertaa myös ensimmäisten 
naparetkikuntien jännittävät vaiheet ja valottaa napa-alueiden 
tulevaisuudennäkymiä.

Suom. Pia Korpisaari
L 48.6  |  64 sivua  |  29,5 x 23,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-581-2  |  Ilmestyy lokakuussa 

Shini Somara – Nadja Sarell

Minusta tulee koodari
Innostava tietokirja esittelee koodaamisen perusteita.

Tiedonhaluisen Samuelin mielessä pyörii monia kysymyksiä, 
joihin hauska päivä Jenna-tädin seurassa antaa vastaukset. Täti 
on koodari, joka ohjelmoi työkseen tietokoneita eli kirjoittaa 
niille toimintaohjeita.

Taitavat koodarit saavat tietokoneet tekemään uskomatto-
mia asioita – ilman heitä meillä ei olisi videopelejä tai Marsia 
tutkivia robotteja! Ehkä Samuel voisi kokeilla ohjelmoimista it-
sekin ja kenties isompana tulla oikeaksi koodariksi!

 
Tekniikan tohtori Shini Somaran asiantunteva teksti ja Nadja 
Sarellin kekseliäs kuvitus johdattavat nuoren lukijan ongel-
manratkaisun, tietokoneiden ja koodaamisen maailmaan. 

Suom. Terhi Leskinen
L 61  |  32 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid  |  Ikäryhmä 6+  |  ovh 25,-
ISBN 978-952-341-579-9  |  Ilmestyy elokuussa

Etelämannerta peittävän jäätikön 

alla on tulivuoria ja yli 400 

salajärveä… Holkeri eli jäähai 

voi elää jopa 500 vuotta!

# MIKÄ ON ALGORITMI?  
# VOIKO ROBOTIN OHJELMOIDA 

ULKOILUTTAMAAN KOIRAA? 
# MITÄ ON TEKOÄLY?
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Nick Crumpton – Gavin Scott

Kaikki mitä olet tiennyt  
dinosauruksista on pötyä!

Luuletko jo tietäväsi kaiken dinoista – kuten sen, että ne olivat 
suomupintaisia ja julmia eivätkä kovin älykkäitä? On tullut 

aika paljastaa, että käsityksesi ovat pötyä! 

Uusia fossiililöytöjä tehdään nyt kiivaam-
massa tahdissa kuin milloinkaan aiemmin. 
Vaikka kahdensadan viime vuoden aikana 
on löydetty yli tuhat erilaista dinosaurusla-
jia, maapallon uumenissa piilee yhä satoja-
tuhansia dinosaurusten fossiileja. 

Koululaisen mahtava tietopaketti kokoaa 
uusimman tutkimustiedon, joka mullis-
taa monet käsityksemme dinosauruksista. 
Jokainen fossiililöytö on kuin kurkistus-
luukku menneisyyteen ja voi paljastaa jo-
tain uutta siitä, miten dinosaurukset liik-
kuivat, minkä värisiä ne olivat ja miten ne 
huolehtivat poikasistaan. 

Lähde kiehtovalle tutkimusretkelle dino-
saurusten aikaan. Paleontologina oleminen 
ei ole ikinä ollut yhtä jännittävää! 

Eläintieteen tohtori Nick Crumpton on 
työskennellyt Lontoon luonnonhistorialli-
sessa museossa, tehnyt toimittajan ja tut-
kijan töitä BBC:lle sekä julkaissut useita 
luontoa ja eläimiä käsitteleviä tietokirjoja 
lapsille. Vetävää tekstiä täydentää Gavin 
Scottin mielikuvitusta kutkuttava kuvitus.

Suom. Terhi Leskinen
L 50  |  64 sivua  |  25 x 27,5 cm  |  sid
Ikäryhmä 6+  |  ovh 29,-
ISBN 978-952-341-580-5  |  Ilmestyy elokuussa

Dinosaurukset 
elivät samaan 

aikaan…  
 

Dinosaurukset 
eivät olleet kovin 

älykkäitä… 

Kaikki 
dinosaurukset  

on jo löydetty… 
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Amy Mullins – Marnia Ryan-Raison

Intohimona makrakudonta
Tutustu kahden ajattoman käsityötekniikan liittoon, 
joka saattaa inspiroida sinua vielä pitkään.

Kun elegantteihin makrameesolmuihin yhdistää kudontaa eri-
laisilla langoilla, lopputulos on kerrassaan hurmaava. Makra-
kudonta on oma tekniikkansa, joka on helppo oppia ja jota voi 
muunnella lukemattomin persoonallisin tavoin.

Tässä kirjassa australialaiset makrameetaiteilijat Amy Mul-
lins ja Marnia Ryan-Raison vihkivät tekniikan saloihin niin 
makrameen osaajat kuin uudetkin harrastajat. Mukana on 
18 mallityötä seinävaatteista ja muista kodin esineistä asustei-
siin ja koruihin. 

Makrakudonnan perusidea on, että makrameetyöhön jäte-
tään ”paljas” alue, jonka sisään jääviä pystysuoria lankoja käy-
tetään loimena. Kutomalla tilaan vaikkapa villa- tai pellava-
lankaa makrameetyöhön voi luoda kiinnostavia struktuureja. 
Makrakudonta mahdollistaa myös entistä monipuolisemman 
leikittelyn värien ja muotojen kanssa. 

Suom. Seija Kallinen
65.434  |  128 sivua  |  21 x 27,5 cm  |  nid  |  ovh 32,-
ISBN 978-952-341-606-2  |  Ilmestyy lokakuussa

Samoilta tekijöiltä:
Intohimona makramee  |  ISBN 978-952-341-125-8

Supersuosittu

makramee
kohtaa

kudonnan.
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Arounna Khounnoraj

Parsi ja paikkaa – näkyvästi!
Opettele korjaamaan ja kierrättämään lempitekstiilisi. 

”Parhaimmillaan 
korjausompelu 
on koristelemista, 
itseilmaisua ja uusien 
yhteyksien löytämistä. 
Se on laajennus käsin 
tekemiselle, uusi 
mahdollisuus käyttää 
luovuutta.” 

Useimmilta meistä löytyy lempi-
farkut, joita ei raaskisi heittää 
pois, vaikka ne olisivat kuinka ku-
luneet. Älä annakaan valtaa pika-
muodille, vaan tartu neulaan ja 
opettele inspiroivia korjausteknii-
koita!

Parsi ja paikkaa – näkyvästi! 
opastaa modernilla otteella ja 
kädestä pitäen, kuinka korjaat ja 
tuunaat komerosi aarteet. Kirja 
käsittelee vaatehuoltoa yhtenä 
käsi työn muotona ja näyttää, 
kuinka luot tekstiileihin uuden-
laisen yhteyden, hyväksyt pie-
net epätäydellisyydet ja pidennät 
vaatteen elinikää. Kirjassa myös 
kierrätetään vanhoja kankaita te-
kemällä niistä jotakin uutta.

Arounna Khounnoraj, Ins-
tagramissa nimellä @bookhou, 
kutsuu lukijansa hitaan muodin 
maail maan. Upeat valokuvat ja 

vaihe vaiheelta etenevät ohjeet 
johdattelevat perinteisten mutta 
jo lähes unohtuneiden korjaustek-
niikoiden saloihin. Khounnoraj 
kertoo, kuinka voit paikata farkut, 
peittää repeämät kirjonnoilla, 
värjätä kankaita tai lisätä niihin 
sashikoa eli japanilaista kirjonta-
taidetta. 

Ota siis vaatekaappisi sisältö 
hyötykäyttöön, panosta kestä-
vämpään kulutukseen ja pidä hy-
vää huolta rakastamistasi vaate-
kappaleista.

Suom. Seija Kallinen
65.4  |  160 sivua  |  20 x 25 cm
nid  |  ovh 35,-  |  ISBN 978-952-341-551-5
Ilmestyy elokuussa

Samalta tekijältä: 
Tuftaus tutuksi
ISBN 978-952-341-401-3
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Moa Brännström Ott

Veistä ja vuole  
kauhasta kuksaan

 
Ota haltuun vuoden 2020 

käsityötekniikka: vuoleminen. 

”Lusikat, kauhat 
ja salaattiottimet 
ovat keittiössä 
tarpeen, ja kun 
käytän niitä, ne 
muistuttavat 
minua luomisen 
tärkeydestä 
ja metsän 
rauhoittavasta 
vaikutuksesta.”

Vuoleminen on helppo ja hauska harras-
tus – alkuun päästäksesi tarvitset vain 
puukon ja palan puuta. 

Taitoliitto nosti vuolemisen viime 
vuoden käsityötekniikaksi, sillä puun kä-
sittely on perinteinen ja arvokas käsityö-
taito, jonka ei soisi meiltä suomalaisilta 
unohtuvan. 

Puun työstäminen on jo itsessään me-
ditatiivinen kokemus, mutta keittiövä-
lineiden vuoleminen on konkreettinen 
syy poimia talteen oksa ja luoda siitä jo-
takin uutta, vaikka jotain niinkin vaati-
matonta kuin koivusta tehty voiveitsi. 

Veistä ja vuole kauhasta kuksaan esit-
telee havainnollisin kuvin erilaisia puu-

lajeja, kuinka veistäminen aloitetaan ja 
mitkä veisto-otteet aloittelijan on hyvä 
tuntea. Opit veistämään suoria lusikoita, 
kaarevia kauhoja, voiveitsiä, lastoja ja 
pisteenä i:n päälle, kuksia. Opit myös pi-
tämään huolta pienistä mutta tärkeistä 
työkaluistasi. 

Moa Brännström Ott on ruotsalai-
nen huonekalupuuseppä. Hän työsken-
telee freelancerina ja toteuttaa erilaisia 
puutöitä muun muassa ravintoloille.  

Suom. Heli Ikäheimo
65.1  |  144 sivua  |  17 x 23 cm  |  nid  |  ovh 32,-
ISBN 978-952-341-611-6  |  Ilmestyy elokuussa
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Chelsea Ward

Luonnostele, piirrä, väritä
Opi piirtämään mitä vain haluat 
– ja yhdistelemään tekniikoita.

Piirtäminen on luovimmillaan, kun ei rajoituta vain yhteen vä-
lineeseen. Tässä innostavassa oppaassa katsotaan arkielämää 
tarkoin silmin ja jalostetaan siitä jotakin omaa ja pysyvää luon-
nostellen, piirtäen ja värittäen eri menetelmillä.

Aluksi tutkitaan perusmuotoja, väriteoriaa ja väritysteknii-
koita sekä opetellaan käyttämään luonnoslehtiötä rennolla ot-
teella. Sitten edetään piirtämään rakennuksia ja maisemia, esi-
neitä, ihmisiä, eläimiä ja kasveja kuten esimerkiksi mehikasveja 
ja ruukkukasveja. Oman lukunsa saa piirtäminen matkoilla.

Piirrosten tekoon lyijykynäluonnoksen jälkeen käytetään 
muun muassa tusseja, huopakyniä ja täytekyniä. Värejä piir-
roksiin lisätään värikynillä, vesivärikynillä, tusseilla, sivelti-
millä... Kokeile ja löydä omat inspiroivimmat yhdistelmäsi!

Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  128 sivua  |  22 x 29,5 cm  |  nid  |  ovh 29,-
ISBN 978-952-341-587-4  |  Ilmestyy lokakuussa

Chelsea Ward

Piirrä värikynillä
Jos etsit helposti lähestyttävää taideharrastusta, 
värikynät voivat olla sinun juttusi!

Värikynät ovat helppokäyttöisiä, ne kulkevat kätevästi mukana 
ja sopivat kaikentasoisille piirtäjille. Jos sinulla on pala paperia 
ja muutamia värikyniä, pystyt luomaan upeita piirroksia erilai-
silla tyyleillä. Ateljeen voit perustaa juuri siihen paikkaan, jossa 
satut kulloinkin olemaan. 

Mutkaton opas esittelee harrastajalle sopivat välineet ja pe-
rustekniikat, joiden avulla kehitellään tekstuuria, varjostuksia 
ja värikerroksia. Väriteoriaosuudessa neuvotaan, miten piirrok-
seen saadaan syvyyttä, vaihtelua ja todenmukaisuutta värejä 
sekoittamalla ja yhdistelemällä.

Tekniikkaharjoitusten jälkeen edetään monipuolisiin, taitoja 
kehittäviin piirustusharjoituksiin, joissa aiheina ovat arjesta 
tutut esineet, rakennukset, maisemat, ihmiset ja eläimet.

Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  128 sivua  |  22 x 29,5 cm  |  nid  |  ovh 29,-
ISBN 978-952-341-586-7  |  Ilmestyy lokakuussa 

”Värin lisääminen piirroksiin 
on vähemmän pelottavaa kuin 

saattaisi luulla. Se voi olla niinkin 
yksinkertaista kuin väriläiskä, joka 
nostaa kukan esiin maisemasta.”
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Walter T. Foster (toim.)

Suositut harjoituskirjat
Maailmalla miljoonia myynyt piirustusopassarja 
täydentyy suomeksi kahdella harjoituskirjalla. 
Toisessa niistä opetellaan piirtämään 
alastonmuotokuvia ja toisessa hevosia. 

 

Näin piirrät ihmisiä  
15 minuutissa
Alastoman ihmiskehon kuvaaminen on haaste, joka alkaa jos-
sain vaiheessa kiehtoa useimpia piirtäjiä. Vartalon pyöristy-
mät ja kaarteet ovat kuin maisema, joka muuttuu joka liikkeen 
myötä. 

Tämän harjoituskirjan avulla pystyt luomaan ihmiskehon 
paperille uskottavasti jopa 15 minuutissa. Tarvitset vain ihmi-
siä (tai valokuvia) malleiksesi. Piirustustarvikkeiksi riittävät 
muutama kynä, piirustushiili ja pari paperiarkkia. Lisää mu-
kaan tarkkaa havainnointia, sillä perustiedot anatomiasta ja 
mittasuhteista ovat tärkeitä alastonpiirrosten onnistumiselle. 

Kirjan toisiaan täydentävien oppijaksojen myötä pääset pe-
rehtymään kahteen pääteemaan, anatomiaan ja alastonmallin 
piirtämiseen, ja voit heti alkaa soveltaa oppimaasi. 
ISBN 978-952-341-567-6

 

Näin piirrät hevosia  
15 minuutissa
Hevosia piirtäessä niitä pitää pystyä ymmärtämään. Millaisia 
ovat niiden mittasuhteet, entä silmien, korvien, turvan ja ka-
vioiden muodot? Millä välineillä muotokuvan saa näyttämään 
eloisalta ja ilmeikkäältä?

Tämän harjoituskirjan avulla opit piirtämään hevosen muo-
tokuvan vaihe vaiheelta ja kuvaamaan poneja, eri hevosrotujen 
liikkeitä, hevosta ratsastajan kanssa ja paljon muuta. Käytän-
nön harjoitukset opastavat aina ensimmäisistä vedoista vie-
hättävään lopputulokseen asti. Saat monenlaisia käytännön 
vinkkejä ja opit, miten välttää tyypillisimmät virheet hevosta 
kuvatessa.  

Kirja koostuu toisiaan täydentävistä oppijaksoista. Kussakin 
käsitellään tiettyä teemaa, kuten silmiä, korvia, hevosen sivu-
kuvaa, ruumiinrakennetta, hevosta ja ratsastajaa tai malliku-
van käyttöä. Perusteet omaksuttuasi tulet hämmästymään, 
kuinka nopeasti edistyt.
ISBN 978-952-341-568-3

 
Suom. Auli Hurme-Keränen
74.11  |  96 sivua  |  17 x 22 cm  |  nid  |  ovh à 16,-
Ilmestyvät lokakuussa

Sarjassa aiemmin
ilmestyneet:

mallikuvia

vaiheeltaVaihe
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Ville Nummenpää  

Pyhät kyyneleet  
Häpeilemättömän viihdyttävä matka rikollisen mielen 

sisään – maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia sille, jonka 
mielikuvitus riittää ja moraalinen selkäranka joustaa.  

Sebastian Salo on joutunut siirtämään 
osoitteensa ja hämärät hankkeensa 
Suomen rajojen ulkopuolelle. Takai-
sin ei ole palaamista, mutta eipä hän 
juuri kotimaataan ikävöikään. Tämä 
käärme viihtyy lämpimässä…

Kovan onnen ammattirikolli-
sella Rudolf Rankasella on takanaan 
vuosikymmenten rikos-, päihde- ja 
väkivaltakierre. Rudolfin pyhää vihaa 
arkkivihollistaan Sebastiania kohtaan 
ei voi sammuttaa mikään, mutta riit-
tääkö hänellä verenhimoa ja tarmoa 
matkata maailman ääriin koston pe-
rässä? Onko rauha lopultakin laskeu-
tunut Rudolfin sydämeen?  

Kun Sebastianin tuottoisiin bisnes-
kuvioihin sotkeutuvat niin järjestäy-

tynyt rikollisuus kuin korruptoitu-
neet poliisitkin, alkaa ilmassa olla 
liikaa palloja hallittavaksi. Sebastian 
löytää itsensä jälleen tilanteesta, jossa 
eturistiriitojen setviminen ja verilam-
mikoiden siivoaminen alkavat käydä 
työstä… 

Ville Nummenpää on riihimäkeläi-
nen kirjailija ja käsikirjoittaja. Pyhät 
kyyneleet jatkaa viime vuonna ilmes-
tyneen Kyyn tarinaa, mutta toimii 
yhtä lailla itsenäisenä romaanina.

Kansi: Samppa Ranta  
84.2  |  noin 250 sivua  |  14 x 21 cm  |  sid
ovh 36,-  |  ISBN 978-952-341-575-1
Ilmestyy lokakuussa 

Nyt liikutaan 
kansainvälisillä 
markkinoilla suurten 
summien äärellä. 
Ihmishenki ei paljon 
paina, kun lihalle 
voidaan määrittää 
kilohinta...
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Syksyn 2021 uutuudet:
Herra Lumpeenkukka ja 

neiti Kuusenkerkkä
ISBN 978-952-341-564-5

Kajo, Kuunvalo ja Kolmikolkka
ISBN 978-952-341-563-8

Suokaislan suloinen Cecilia
ISBN 978-952-341-562-1

Sonjan hevoskesä
ISBN 978-952-341-561-4

Kyy 
ISBN 978-952-341-565-2

Kuuntele kirjaa...
Hyvä tarina kantaa, nauttiipa sen luettuna tai 

kuunneltuna. Tutustu tämän sivun äänikirjoihin monelle 
jo tutuiksi tulleissa äänikirjapalveluissa!

Aiemmin ilmestyneet: 
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Lasten kuvakirjat
 
2. painos
Axel Scheffler
Pete ja Pulmu – Uusi ystävä
ISBN 978-951-883-818-3
ovh 20,-
 
2. painos
Axel Scheffler
Pete ja Pulmu – Iso ilmapallo
ISBN 978-951-883-420-8
ovh 20,-
 
2. painos
Eva Eriksson –  Lisa Moroni
Julia syö kaiken
ISBN 978-951-883-934-0
ovh 18,-

2. painos
Eva Eriksson –  Lisa Moroni
Julia hakee sukkiaan
ISBN 978-951-883-875-6
ovh 18,-

Helppolukuiset
 
2. painos
Michaela Hanauer – Lisa Althaus
Varsatarinoita
ISBN 978-952-341-012-1
ovh 22,-
 
2. painos
Ann-Katrin Heger –  Florentine Prechtel
Lemmikit lääkärissä
ISBN 978-952-341-262-0
ovh 22,-
 
3. painos
Annette Moser –  Naeko Ishida
Yksisarvinen ja onnentähti
ISBN 978-952-341-197-5
ovh 22,-

10. painos
Wieslander –  Wieslander –  Nordqvist
Lehmä joka tahtoi keinua 
ISBN 978-951-873-426-3
ovh 23,50

Kotimaiset
 
2. painos
Pöyhönen –  Livingston –  Hytti –  Teittinen
Tunnetaitojen käsikirja 
ISBN 978-952-341-435-8
ovh 36,-

4. painos
Hanna Kökkö
Kätkö
ISBN 978-951-883-484-0
ovh 25,-

TA-VU-TET-TU SUUR-AAK-KO-SIN
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Lisää hyvää luettavaa 
osoitteessa

www.kustannusmakela.fi

Anna

tarinan
kantaa


