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YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Jojo Moyes
Bortom horisonten
Printz
Bortom horisonten är en av 
Jojo Moyes mest älskade 
romaner, och bygger på 
verkliga historiska händelser 
som även har påverkat hennes 
egen familjs historia.

25,90

Sirpa Kähkönen
Vihreä Sali
Otava
Rakastettu Kuopio-sarja vie 
tällä kertaa 1960-luvun 
Kuopiosta aina 1910-luvun 
Pietariin. 

29‚90

Susanna Alakoski
Londonflickan
Natur & Kultur
Det är femtiotal. Greta har 
lämnat mamma Hilda och 
bomullsfabriken i Vasa för ett 
bättre liv i Stockholm. Hon 
delar rum med sin bästa vän 
Aili och arbetar som barnflicka 
och sjukvårdsbiträde innan 
drömmarna tar henne ännu 
längre bort: till London.

31,90

Karin Erlandsson
Hem
Schildts & Söderströms
Hem är en kollektivroman 
där många olika människors 
livsberättelser avlöser var-
andra, och där berättelserna 
blir ett oratorium om hur det 
är och har varit att leva på 
Åland.

23,90 
29,90

Heidi Köngäs
Siivet kantapäissä
Otava
Vahva kuvaus naisesta,  
joka pitää intohimoa johto- 
tähtenään ja rakastaa ketä 
haluaa. 

29‚90

Katja Kallio
Tämä läpinäkyvä sydän
Otava
Pakahduttavan kiihkeä  
romaani sopeutumattoman 
naisen ja neuvostovangin 
kielletystä rakkaudesta saa 
kysymään, tunteeko ihminen 
koskaan rakastettuaan - tai 
edes itseään. 

29‚90

Carina Burman
God Natt Madame
Albert Bonniers Förlag
God natt Madame är en roan-
de, sorglig och nästan sann 
roman om en kvinna, som inte 
lät sig begränsas.

27,90

Rosa Liksom
Väylä
Like
Rosa Liksomin odotettu 
romaani pienen kylän 
tytöstä ja Lapin sodasta. 

21,90
26,90

Jari Tervo
Pääskyt talvehtivat 
järven pohjassa
Otava
Jari Tervon suurenmoinen 
sukellus Mikael Agricolan 
maailmaan. 

26‚90

Pirkko Saisio
Passio
Siltala
Passio on suuri näky, 
tarkovskilaisen värikyl-
läinen eurooppalainen 
kronikka 1500-luvun 
kynnykseltä. 

25,90
31,90

Jonathan Franzen
Crossroads
Fourth Estate
Crossroads is a novel about a 
family in the midst of a moral 
crisis. It focuses on a family 
whose members are all 
unhappy in their unique way 
and are looking for freedom 
despite their loved ones’ best 
efforts to stop them.

21,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Niklas Natt  
och Dag
1795
Bokförlaget Forum
Den tredje och avslu-
tande delen i Bellman 
noir-trilogin.

22,90
27,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Jonas Gardell
Ett lyckligare år
Norstedts
Ett lyckligare år är den gripande 
berättelsen om de unga studen-
terna Pontus och Herman och 
deras omöjliga kärlek under 
andra halvan av 1800-talet.  
Det är också den fantastiska 
berättelsen om några modiga 
ungdomar i en liten stad under 
andra halvan av 1900-talet som 
bestämmer sig för att också de 
har rätt till lycka.

28,90

SV

SV

SVSV SV

SV
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Kikuko Tsumura
There's No Such Thing 
as an Easy Job
Bloomsbury Publishing
There’s No Such Thing as an 
Easy Job is as witty as it is 
unsettling – a jolting look at 
the maladies of late capitalist 
life through the unique and 
fascinating lens of modern 
Japanese culture.

12,90

Rachel Cusk
Toinen paikka
S&S
Goottisia sävyjä saava romaani 
tarkastelee ihmissuhteiden 
rakenteita ja moraalisten valin-
tojen perusteita. Kuinka elää 
sisäisen ja ulkoisen todellisuu-
den leikkauskohdassa? Mikä 
on totta ja mikä sepitettä? 

29‚90

Sally Rooney
Kaunis maailma, missä 
olet
Otava
Sukupolvensa kirkkaimman 
kirjailijatähden maailman- 
laajuinen tapaus. Romaani 
ystävyydestä, rakkaudesta ja 
seksistä. 

29‚90

Sally Rooney
Vackra värld, var är du
Albert Bonniers Förlag
En roman om Alice, Felix, 
Eileen och Simon, om vänskap, 
kärlek och sex, och om känslan 
av att befinna sig i det sista 
upplysta rummet innan apoka-
lypsens mörker.

27,90

Sally Rooney
Beautiful World,  
Where Are You
Faber & Faber
Alice, Felix, Eileen and Simon 
are still young – but life is 
catching up with them. They 
desire each other, they delude 
each other, they get together, 
they break apart. They worry 
about sex and friendship and 
the world they live in. Will they 
find a way to believe in a beau-
tiful world? 

19‚90

Elizabeth Strout
Oh William!
Viking
The Pulitzer Prize-winning, 
Booker-longlisted, bestselling 
author returns to her beloved 
heroine Lucy Barton in a 
luminous novel about love, 
loss, and the family secrets 
that can erupt and bewilder  
us at any point in life. 

21,90

Damon Galgut
The Promise
Chatto & Windus
Winner of the 2021 
Booker Prize. A brilliantly  
insightful portrait of South 
Africa. Four decades 
of the nation's history told 
through the story of one 
family. The characterisa-
tions are razor sharp, the 
dialogue dramatic, the  
action gripping. As we 
traverse the decades,  
Damon Galgut inter-
weaves the story of a 
disappointed nation from 
apartheid to Jacob Zuma.

19‚90

Richard Powers
Ikipuut
Gummerus
Pulitzer-palkittu teos 
on polttavan ajankoh-
tainen romaani elä-
mäntapamme hinnas-
ta ja paikastamme 
maailmassa.  

23,90
(29‚90)

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

David Foster Wallace
Tennisesseet
Siltala
Lukijalle, joka ei ymmärrä 
tennistä, Wallacen kirjoitus-
kokoelma on herkkua. Lukijalle, 
joka ymmärtää, se on taivas. 

26,90

Haruki Murakami
Vieterilintukronikka
Tammi
Myyttiseen asemaan 
noussut Vieterilintukro-
nikka on yksi Murakamin 
pääteoksista, eeppinen 
matka, jossa eksynyt sielu 
voi löytää tien takaisin 
vain vieterilintua seuraa-
malla. 

26,90
32,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Paolo Giordano
Jopa taivas on meidän
Aula & Co
"Giordanon kiehtova teos on 
upea kunnianosoitus elämää 
suuremmalle rakkaudelle.” 
- Publishers Weekly 

26,90

Edward St Aubyn
Sokkotesti
Otava
Kun tieteelle omistautunut 
Olivia tapaa Francisin, luonnon 
ehdoilla elelevän tutkijan, 
hänen koko elämänsä uudis-
tuu. Onnellisena hän esittelee 
miehen parhaalle ystävälleen 
Lucylle. Kolmikon välille synty-
vä yhteys solahtaa syvyyksiin, 
jollaisia ei voi ennustaa eikä 
hallita. 

29‚90

SV
ENG

ENG

ENG

ENG
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Miki Liukkonen
Elämä: esipuhe
WSOY
Miki Liukkosen tekstissä kan-
sainvälisen kokeellisen kirjal-
lisuuden tuulet yhdistyvät 
suomen kielen virtuoosi- 
maiseen hallintaan. 

31,90

Jari Järvelä
Aino A.
Tammi
Provosoiva ja leikittelevä 
elämäkertaromaani Aino 
Aallosta, naisesta ikonin 
takana. Se haastaa kultin-
omaisen ihailun, jossa Alvar 
Aalto yhä paistattelee. 

29‚90

Salla Leponiemi
Niin kauan kuin tunnen 
eläväni – Taidemaalari 
Elin Danielson-Gambogi
Gummerus
Omapäisenä tunnettu eturivin 
taitelija kuvasi asioita, joita ei 
ollut soveliasta kuvata. 

26,90

Madeline Miller
The Song  
of Achilles
Bloomsbury Publishing
Profoundly moving and 
breathtakingly original, this 
rendering of the epic Trojan 
War is a dazzling feat of the 
imagination, a devastating love 
story, and an almighty battle 
between gods and kings, 
peace and glory, immortal 
fame and the human heart.

12,90

Klas Östergren
Julrevy  
i Jonseryd  
och andra berättelser
Bokförlaget Polaris
En novellsamlng med åtta 
noveller, både tidigare publi-
cerade och helt nyskrivna, som 
på sitt sätt utgör en hel berät-
telse om julen som den ser ut  
i olika skeden av livet, vare sig 
man är en ung son eller har 
barnbarn.

17,90

Jenni Pääskysaari
Mielen maantiede
Otava
Jenni Pääskysaari kuvaa 
omakohtaisessa esikois-
romaanissaan lapsuuden ja 
nuoruuden laajenevaa mielen-
maisemaa aistivoimaisina 
välähdyksinä. 

26,90

Klas Östergren
Två pistoler
Bokförlaget Polaris
Två pistoler är en roman på 
historisk grund om en av de 
mest omvälvande epokerna i 
Sveriges historia, Gustav III:s 
regeringstid. Men framför allt 
är det en knivskarp skildring 
inifrån åldrandet och ensam-
heten, en berättelse om hur 
tiden flyr från oss alla.

26,90

Juha Hurme & Aleksis 
Stenvall
Seitsemän veljestä
Teos
Veljesten miehukkaat 
tempaukset himppasen 
käännetyssä muodossa 
yhdessä kera historial- 
listen informaatiohip-
pusten. 

29‚90

Hanna Brotherus
Ainoa kotini
WSOY
Esikoisromaani luotaa 
naisen elämänvaiheita 
kaunistelematta ja 
samastuttavasti. Suku-
polvelta toiselle siirtyviä 
suruja ja ylitsevuotavaa 
rakkautta. 

23,90
29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Ihania 
lukuhetkiä. 

Henn Kim
Starry Night,  
Blurry Dreams
Bloomsbury Publishing
Visual poetry from the iconic 
Sally Rooney illustrator. A 
beautiful collection about 
loneliness, love and existing in 
our world. 

16,90

SV SV ENG

ENG
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ANNA  
JOULULAHJAKSI

AKATEEMISEN  
LAHJAKORTTI

Ge Akademens  
presentkort  

i  ju lklapp

Juha Itkonen
Kaikki oli heidän
Otava
Haikea ja vimmainen romaani 
isistä ja pojista, miehisestä 
egosta ja maailmanlopusta. 

29‚90

Anja Snellman
Kaikki minun isäni
WSOY
Tarkkanäköinen romaani isästä, 
isättömyydestä, rakastumisen 
helppoudesta ja rakastamisen 
vaikeudesta. 

26,90

Matti Rönkä
Surutalo
Gummerus
Nostalgian sävyttämä romaani 
sodan käyneen isän kasvat-
tamista veljeksistä ja rintama-
miestalosta.  

29‚90

Kerstin Ekman
Löpa varg
Albert Bonniers Förlag
Ulf Norrstig, pensionerad 
jägmästare, är den som berät-
tar i Kerstin Ekmans täta histo-
ria om en mans förändrade 
relation till jakten och skogen, 
till minnena och det egna 
åldrandet…

28,90

Tran Quynh
Varjo ja viileys
Teos
Esikoisromaani rakkaudesta, 
hullaantumisesta ja siitä, mitä 
tarkoittaa kuulua perheeseen 
suomalaisessa pikkukaupun-
gissa Pohjanmaalla. 

29‚90

Jukka Viikilä
Taivaallinen 
vastaanotto
Otava
Finlandia-voittajan odotettu 
toinen romaani on tuhannen 
aiheen ja henkilön romaani. Se 
on kommentaari, tutkimus, 
sanasto, palaute ja google-
haku, villi selitysteos sekä 
moniääninen kertomus luke-
vista helsinkiläisistä. 

26,90

Laura Malmivaara
Vaiti
Otava
Ravisuttava omakohtainen 
romaani naisesta, jota painos-
tetaan valitsemaan puolensa, 
ja vaikenemisen kulttuurista, 
johon äidit ja tyttäret on  
kasvatettu. 

29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Kaj Korkea-aho
Röda rummet
Förlaget
Röda rummet är en sam-
tidsroman om maktdyna-
mik och begär, om att 
sälja sin konst, sin egen-
dom och sig själv. Den 
förändrar inte bara ens 
syn på bostadsdjungeln i 
Helsingfors, den förändrar 
ens sätt att se på världen.

23,90
29‚90

Johanna Venho
Syyskirja
WSOY
Taitelijaromaani Tove 
Janssonista liikkuu 
monella vuosikym- 
mennellä 1940-luvusta 
1990-lukuun ja kuvaa 
Venhon jäljittelemättö-
mällä kielellä valintojen 
seurauksia.  

26,90

Sisko Savonlahti
Kai minä halusin tätä
Gummerus
Koominen ja säälimättömän 
millintarkka romaani siitä, 
miten kyetä tekemään suuria 
päätöksiä, kun niistä aiem-
matkin ovat olleet huonoja.  

26,90

Uutta luettavaa 
joulun rentoihin 
hetkiin.

Saara Turunen
Järjettömiä asioita
Tammi
Nykykirjallisuuden suunnan-
näyttäjän omaääninen rak-
kausromaani piirtää esiin 
tarkkoja havaintoja elämän 
arvaamattomuudesta, odotuk-
sista sekä siitä, miten haasta-
vaa niitä on täyttää. 

29‚90

SV

Liity Akateemisen 
Kirjakaupan Ystävä- 

klubiin – saat merkityt 
tuotteet ystävähinnoin. 

Tarjoukset voimassa  
24.12. asti. Lue lisää 

akateeminen.com

YSTÄVÄH INTA
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Louise Penny
Kuolleet haudoissaan
Bazar
Suositun Three Pines -dekka-
risarjan kuudes osa tempaisee 
1600-luvulle asti ulottuvan 
rikoksen jäljille.

29‚90

Jo Nesbø
Rottien saari
Johnny Kniga
Jännityksen mestarin tiiviit 
kertomukset pitävät lukijan 
rautaisessa otteessa ja  
tarjoavat runsaasti yllätyksiä 
- ja paljon pohdittavaa. 

26,90

Liza Marklund
Polcirkeln
Piratförlaget
Liza Marklund är tillbaka! 
Stjärnförfattarinnan 
inleder sin nya deckarse-
rie med att riva upp de 
tystade hemligheterna i 
en småstad i norr.

20,90
25,90

Elina Backman
När kungen dör
Bokfabriken
Saana har fått sparken från sitt 
jobb som skandaljournalist 
och vilar upp sig hos sin mos-
ter i Hartola. Hon börjar gräva i 
ett gammalt fall om en tonårs-
flicka som mördats i bygden 
för 30 år, men möter motstånd. 
I Helsingfors utreder kriminal-
kommissarien Jan en serie 
mord. Saana och Jan träffas 
på en blinddate. De börjar 
berätta om sina undersökning-
ar och det visar sig att det kan 
finnas kopplingar mellan mor-
den ...

27,90
Johan Theorin
Benvittring
Wahlström & Widstrand
Johan Theorin har sedan 
debuten med Skumtimmen 
etablerat sig som en av Sveri-
ges mest originella och hyllade 
spänningsförfattare. Med 
Benvittring återvänder han  
till Öland.

27,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Liza Marklund
Napapiiri
Otava
Liza Marklund on palan-
nut! Tähtidekkaristin 
uuden sarjan avauksessa 
revitään auki pohjoisen 
pikkukaupungin vaietut 
salaisuudet

21,90
26,90

Viveca Sten
Lumen uhrit
WSOY
Huippusuosittu dekkaristi vie 
lukijansa Åren tunturimaisemiin 
– eikä ruumiilta vältytä.

29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Maria Grundvall
Enhörningen
Schildts & Söderströms
Enhörningen är en smart, rolig 
och lite vemodig roman om en 
vanlig finlandssvensk fyrtio-
åring som drabbas av en 
längtan efter något mer 
spännande än den trista 
vardagslunken. Och om en 
man vars liv som filmstjärna 
inte är så enkelt som det 
verkar.  

27,90

SV

SV
SV

SV

Jan Mårtenson
Se döden  
på dig väntar
Wahlström & Widstrand
Kongo-Kinshasa, Balkan, 
Gamla stans gränder och  
en herrgård vid Båven utgör 
spelplan för årets Homan-
roman.

27,90

Lucinda Riley
Oliivipuu
Bazar
Ylistetty Lucinda Riley 
avaa hurmaavalla tavalla 
näkymän mieheksi kas-
vavan pojan sydämeen. 
Se on puhdasta kultaa. 

29‚90

SV

Max Seeck
Kauna
Tammi
Helsinkiläiskirjailijan kuudes trilleri  
jatkaa 40 maahan myydyn Uskollisen 
lukijan tarinaa. 

23,90
29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Bli medlem i Akademiska 
Bokhandelns Vänklubb 
– du får de markerade 

produkterna till vänpris. 
Erbjudandena är i kraft 
till 24.12. Läs mera på 

akateeminen.com

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS
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Elly Griffiths
Musta enkeli
Tammi
Kymmenennessä Ruth Gallo-
way -mysteerissä uppoudu-
taan italialaisen pikkukaupun-
gin menneisyyteen. 

29‚90

Richard Osman
The Man  
Who Died Twice
Viking
The much anticipated 
sequel to the feel-good 
detective story that 
started the biggest 
crime novel craze of 
recent years! 

19‚90

Alexander McCall  
Smith
The Joy and Light Bus 
Company
Little, Brown
In this latest installment in the 
beloved No. 1 Ladies’ Detec-
tive Agency series, Mma 
Ramotswe is tempted to put 
the brakes on a business 
venture before it even gets 
rolling. 

20,90

Lucinda Riley
Änglaträdet
Bazar Förlag
Änglaträdet är en fängslande 
roman om familjehemligheter 
och bortträngda trauman av 
författaren till De sju systrar-
na-serien. 

28,90

James Norbury
Big Panda and  
Tiny Dragon
Michael Joseph
A guiding light in the darker 
months, Big Panda and Tiny 
Dragon is the beautifully illus-
trated and mindful journey of 
two friends through the sea-
sons, inspired by Buddhist phi-
losophy. 

19‚90

Sophie Kinsella
The Party Crasher
Bantam Press
From the number one New 
York Times bestselling author 
of Love Your Life comes a 
humorous and heartwarming 
novel about family, set against 
the backdrop of the most 
fabulous party you've ever 
snuck into. 

20,90

Joel Dicker
Huoneen 622 
arvoitus
Tammi
Palatsimainen hotelli 
Alppien katveessa, sala-
peräinen huone, Geneven 
pankkien kunnianarvoisat 
salit, taistelu rahasta, 
vallasta ja rakkaudesta. 
Joël Dicker kirjoittaa 
aikamme koukuttavinta 
jännitysviihdettä.

21,90
26,90

Abigail Dean
Tyttö A
Aula & Co
Kirjallisuusmaailman sensaati-
oksi noussut romaani "kauhu-
jen talosta", josta viisivuotias 
Alexandra Gracie pakenee. 

28,90

Uppoudu 
tarinoiden 
pauloihin.

Anna-Leena Härkönen
Rikospaikka
Otava
Härkösen uusimmassa romaa-
nissa selviää, miten tuiki taval-
linen kunnon ihminen voi 
löytää itsensä yhdessä silmän-
räpäyksessä tutkintavankeu-
desta. 

26,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Ilkka Remes
Lohikäärmeen isku
WSOY
Miljardöörin tyttären 
sieppaus Levillä. Kiristys 
joka lyö suurvallat toisi-
aan vastaan. Vakooja 
Suomen ytimessä. Salai-
suuksia, joiden pimittä-
miseksi suurvallat ovat 
valmiita mihin tahansa.

21,90
26,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS
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Donna Leon
Transient Desires
Arrow Books
Donna Leon's thirtieth Brunetti 
novel is as powerful as any she 
has written, testing Brunetti to 
his limits, forcing him to listen 
very carefully for the truth. 

12,90

ENG

JÄNNITYS • SPÄNNING
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John le Carré
Silverview
Viking
In this last complete master-
work from the greatest chroni-
cler of our age, John le Carré 
asks what you owe to your 
country when you no longer 
recognise it. Silverview is the 
mesmerising story of an 
encounter between innocence 
and experience and between 
public duty and private morals.

21,90

Jens-Henrik Jensen
Gladiator
Bokförlaget Polaris
Gladiator är en thriller om 
otänkbar grymhet och om hur 
tidigare synder kommer upp till 
ytan igen. Den femte boken i 
serien om krigsveteranen Niels 
Oxen.

25,90

Maria Adolfsson
Juokse tai kuole. 
Doggerland, 4
Tammi
Syyspäivän tasaus on perintei-
nen juhla Doggerlandissa, 
mutta tragedia iskee varoitta-
matta ilonpidon keskelle. Onko 
kysessä viharikos vai jotain 
muuta? 

29‚90

Risto Isomäki
Atlantin kuningatar
Into
Atlantin Kuningatar on 
tosielämän aineksista 
kudottu, otteessaan 
tiukasti pitävä, 
kansainvälisen tason 
trilleri. 

26,90

Thomas Engström, 
Margit Richert
Armasjärvi
Bokfabriken
Armasjärvi är den spän-
nande fortsättningen på 
Nattavaara (2020), som 
fick stor uppmärksamhet 
och hyllades av kritiker-
na. Trilogin om Nordmark 
utspelar sig i en nära 
framtid där pandemier 
och klimat katastrofer 
slagit sönder samhället.

27,90

Tolkien J.R.R.
Keskeneräisten tarujen 
kirja 
WSOY
Laaja kokoelma kertomuksia 
Tolkienin maailman eri aika-
kausilta. Tämän Tolkien-fanien 
aarreaitan tarkistetun laitoksen 
ovat kuvittaneet John Howe, 
Alan Lee ja Ted Nasmith. 

29‚90

Kim Stanley  
Robinson
The Ministry for the 
Future
Orbit
From legendary science fiction 
author Kim Stanley Robinson 
comes a vision of climate 
change unlike any ever 
imagined.

14,90

Jens Lapidus
Paratiisikaupunki
Otava
Lapidus palaa kivenkovalla 
romaanilla romahtamaisillaan 
olevasta maasta . Lähitulevai-
suuden Ruotsissa vastakkain-
asettelu on viety äärimmilleen. 
Etuoikeutettujen suojelelmi-
seksi turvaudutaan äärimmäi-
siin keinoihin.   

29‚90

Tove Alsterdal
Slukhål
Lind & Co
Slukhål är den fristående 
fortsättningen på succéroma-
nen Rotvälta som utsågs till 
Årets bästa svenska deckare 
2020 och belönades med 
Glasnyckeln för bästa kriminal-
roman i Norden 2021.  

26,90

Susanna Clarke
Piranesi
Bloomsbury Publishing
Winner of the 2021 Women's 
Prize for Fiction. Piranesi is a 
hypnotic and intelligent fanta-
sy novel that reminds us of 
fiction's power to take us to 
another world and expand our 
understanding of this one.

12,90

Ken Follett
Never
Pan Macmillan
The new must-read epic from 
master storyteller Ken Follett: 
more than a thriller, it’s an 
action-packed, globe- 
spanning drama set in the 
present day. 

23,90

Michael Connelly
The Dark Hours
Orion
Has a killer lain dormant for 
years only to strike again on 
New Year’s Eve? LAPD Detec-
tive Renée Ballard and Harry 
Bosch team up to find justice 
for an innocent victim in the 
new thriller from Michael 
Connelly.

21,90

ENG

ENGENGSV
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SV ENG
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Liity Akateemisen 
Kirjakaupan Ystävä- 

klubiin – saat merkityt 
tuotteet ystävähinnoin. 

Tarjoukset voimassa  
24.12. asti. Lue lisää 

akateeminen.com

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Hillary Rodham Clinton, Louise Penny 
State of Terror
Pan Macmillan
State of Terror is a compelling and criti-
cally acclaimed political thriller by Hillary 
Rodham Clinton and the bestselling 
author Louise Penny. This high-stakes 
thriller of international intrigue features 
behind-the-scenes global drama 
informed by details only an insider  
could know. 

17,90
21,90

Ragnar Jónasson
Saari
Tammi
Islannin kauneus ja karuus 
valloittavat huikeat arviot 
saaneen jännityssarjan toisessa 
osassa. "Modernin rikos-
kirjallisuuden merkkitapaus" 
- The Times 

29‚90

Camilla Läckberg, Henrik 
Fexeus
Mentalisti
Otava
Dekkarikuningattaren ja Ruot-
sin suosituimman mentalistin 
uusi jännitystrilogia alkaa. 

29‚90

Jännitystä 
kaipaavalle.

John Grisham
The Judge's List
Hodder & Stoughton
John Grisham is back with a 
page-turner legal thriller that 
follows investigator Lacy 
Stoltz, the protagonist from 
Grisham’s earlier book "The 
Whistler". Lacy Stoltz follows 
the trail of a serial killer, and 
closes in on a shocking sus-
pect - a sitting judge. 

25,90

Leena Lehtolainen
Ilvesvaara
Tammi
Viides Hilja Ilveskero -romaani 
on tiheätunnelmainen suljetun 
paikan mysteeri, joka näyttää, 
etteivät edes hulppeat puit-
teet ja uusin teknologia pysty 
suojelemaan ihmistä arvaa-
mattomalta luonnolta.

26,90

Karl Ove Knausgård
Aamutähti
Like
Taivaalle ilmestyy yhtäkkiä 
valtava tähti. Edes astronomit 
eivät ymmärrä ilmiötä. Miksei 
sitä ole nähty aiemmin? 
Knausgårdin väkevä paluu vie 
pimeiden voimien äärelle. 

29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Camilla Läckberg,  
Henrik Fexeus
Box
Bokförlaget Forum
Intensiv spänning av nya för-
fattarduon Läckberg Fexeus 
– första delen i nagelbitande 
serie. När en kvinna hittas död 
i en låda som genomborrats av 
svärd står polisen frågande: 
Rör det sig om ett urspårat 
trolleritrick eller ett extremt 
brutalt mord? 

27,90

SV

ENG

ENG

Lee Child, Andrew Child
Better off Dead
Bantam Press
Jack Reacher returns, in 
the brand new thriller 
from bestselling authors 
Lee and Andrew Child. 
Relentless action, a 
gripping mystery and a 
host of evil new enemies 
who are soon going to 
learn... they'd be better 
off dead.

17,90
21,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

ENG

David Lagercrantz
Obscuritas
Norstedts
Startskottet på en ny 
deckarserie av David 
Lagercrantz! En smart 
och spännande sträckläs-
ning där ingenting riktigt 
är vad det ser ut att vara.

23,90
28,90

David Lagercrantz
Mies pimeästä
WSOY
Millenium-romaanien 
kirjoittajan uusi, älykäs 
rikossarja. Moderni  
Sherlock Holmes. 

21,90
26,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

SV

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS
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Anne Mattsson
Irja Askola
Kirjapaja
Anne Mattsson seuraa Askolan 
polkua vasemmistolaisesta 
yksinhuoltajaperheestä kan-
sainvälisille areenoille ja lopulta 
kirkon ykkösnaiseksi. 

31,90

Heikki Aalto-Alanen
Rakastan sinussa 
ihmistä. Aino ja 
Alvar Aallon tarina
Otava
Heikki Aalto-Alanen 
kertoo isovanhempiensa 
tarinan, jossa rakkaus, 
luovuus ja intohimo 
työhön kietoutuvat 
ainutlaatuisella tavalla 
yhteen. Olennainen osa 
kertomusta ovat Ainon 
ja Alvarin eloisa kirjeen-
vaihto sekä Ainon mat-
kapäiväkirjat. 

26,90
32,90

Barack Obama,  
Bruce Springsteen
Renegades.  
Born in the USA
Viking
Two long-time friends 
share an intimate and 
urgent conversation about 
life, music and their endur-
ing love of America, with 
all its challenges and 
contradictions. 

36,90
Barack Obama,  
Bruce Springsteen
Renegades. Born in 
the USA
Albert Bonniers Förlag
Två gamla vänner pratar 
om livet och kärleken till 
Amerika. Det blir – förutom 
minst en Corvette-resa – 
ett uppriktigt, underhål-
lande och avslöjande 
samtal om äktenskap och 
faderskap, om ras, masku-
linitet, politik och musik. 

36,90

Craig Brown
one, two, three, four. 
När Beatles förändrade 
världen
Albert Bonniers Förlag
50 år efter att medlemmarna 
gick skilda vägar fortsätter The 
Beatles att fascinera. Deras 
historia fick tidigt drag av 
mytologi, men Craig Brown 
visar att det går att ta sig an 
bandet på ett nytt sätt: hans 
prisade biografi är en under-
hållande mosaik av berättelser, 
scener, minnen och dokument 
som sammantaget ger en 
autentisk och originell bild av 
Beatles.

30,90

Paul McCartney
Elämä & sanat
Bazar
Elämä & sanat sisältää paljon 
ennennäkemätöntä materiaalia 
McCartneyn henkilökohtaises-
ta arkistosta - luonnoksia, 
kirjeitä, valokuvia - joiden 
ansiosta tämä teos on myös 
visuaalinen dokumentti yhdes-
tä kaikkien aikojen suurimmas-
ta lauluntekijästä.

56,90

Roger Turesson,  
Alexandra Urisman Otto
Gretas resa
Bokförlaget Polaris
Boken fångar Gretas resa och 
ger en inblick i hur också 
författarna har förändrats av 
att ta till sig vad klimatkrisen 
handlar om och vilka konse-
kvenser som väntar. Det är en 
rikt illustrerad resa med unika 
bilder och flera av Gretas 
viktigaste tal.  

24,90

Kati Outinen
Niin lähelle kuin 
muistan
Karisto
Outinen liikkuu ajassa ja kirjoit-
taa läheltä katsoen elämästään 
taiteilijana. Kalenterimerkintö-
jen kautta piirtyy kuva siitä, 
millaista on omistautua taiteen 
tekemiselle, elää ruuhkaisia 
vuosia ja toisaalta ottaa vas-
taan aika, jolloin työt iän ja 
sukupuolen vuoksi vähenevät.

31,90

Måns Mosesson
Tim. Aviciin elämäkerta
Johnny Kniga
Maailmankuulun musiikki-
legendan traaginen elämä. 

31,90

Måns Mosesson
Tim. Biografin  
om Avicii
Albert Bonniers Förlag
Biogragin om Avicii ger en ärlig 
bild av Tim och hans sökande 
– och väjer inte för de svårig-
heter som han, och många 
andra unga i dag, kämpar med. 

30,90

Dave Grohl
Tositarinoita
Bazar
Nirvanassa ja Foo Fightersissa 
maailmanmaineeseen noussut 
Dave Grohl kertoo elämästään 
rentoon ja humoristiseen 
tyyliinsä. 

31,90

Henrik Meinander
Terävää jälkeä. Henrik 
Tikkasen ajankuvia 
1960-luvun Suomesta
Siltala
Henrik Meinander herättää 
rikkaasti kuvitetussa esseeko-
koelmassaan Tikkasen piirus-
tukset uudestaan eloon ja 
vangitsee niiden avulla jotain 
olennaista 60-luvun Suomesta 
ja sen tunnemaisemasta. 

31,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Katja Kettu
Ismo Alanko
Johnny Kniga
Katja Kettu on kasvanut 
Ismo Alangon musiikin 
säestyksellä. Ketun ja 
Alangon kohtaamisista 
syntyi tämä ainut- 
kertainen elämäkerta. 

23,90
29‚90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

SV

SV

SV

SV
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Björn Wahlroos
Barrikadeilta 
pankkimaailmaan
Otava
Talousvaikuttaja Björn 
"Nalle" Wahlroos lähti 
nuorena tekemään 
vallankumousta, mutta 
todellisen kumouksen 
hän koki edettyään 
pankkimaailman ytimeen.  

25,90
31,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Björn Wahlroos
Från barrikaderna 
till bankvärlden
Förlaget
Finanspåverkarens 
omvälvande liv. Som ung 
ville Björn ”Nalle” Wahl-
roos starta en revolution, 
men den verkliga 
omvälvningen upplevde 
han när han avancerat till 
hjärtat av bankvärlden.  

25,90
31,90

Leena Majander
Kirjatyttö. 
Kustantajaelämää
Siltala
Kirjatyttö kertoo pelot- 
toman ja kunnianhimoisen 
nuoren naisen opiskelu-
vuosista, ammatinvalin-
nasta ja työstä kirja-alan 
kuohuissa.

31,90

Kati Marton
Merkel - Maailman 
vaikutusvaltaisimman 
naisen tarina
WSOY
Inhimillinen ja kiehtova henki-
lökuva aikamme merkittävim-
mästä naisvaikuttajasta, jota 
on ohjannut vahva moraali ja 
lähes pettämätön poliittinen 
pelisilmä. 

29‚90

Mia Kankimäki
Kvinnor jag  
tänker på om natten
Wahlström & Widstrand
Kvinnor jag tänker på om 
natten är dels reseberättelse, 
dels självbiografi, hejdlös 
kvinnohistoria och en bok för 
alla som någonsin velat resa till 
de platser de läst om.

27,90

Gunilla Boëthius
En livslång  
hemlighet
Albert Bonniers Förlag
Vid 73 års ålder ställs Gunilla 
Boëthius tillvaro på ända. 
Genom ett DNA-test får hon 
plötsligt en ny pappa. I stället 
för den välkände debattören 
och RFSU-ordföranden Carl 
Gustaf Boëthius, visar sig 
hennes biologiske far vara den 
omstridde finske generalen 
Paavo Talvela.

28,90

Helena Ruuska
Mary Gallen-Kallela. 
Olisit villiä villimpi
WSOY
Maryn tarina avaa uusia näky-
miä niin vuosisadanvaihteen 
naisten elämään kuin kulta-
kauden taiteilijoiden arkeen  
ja juhlaan. 

31,90

Kristiina Markkanen, Leena 
Virtanen
Wivi ja Hanna. 
Arkkitehdin ja 
kauppaneuvoksen 
yhteiset vuodet
Atena
Arkkitehti Wivi Lönn ja kauppa-
neuvos Hanna Parviainen 
tapasivat 1911 ja vaikuttivat 
tiiviisti toistensa elämään  
Hannan kuolemaan saakka. 
Yhteisiin vuosiin mahtuu niin 
arvokasta työtä kuin huimia 
matkoja, rakkauttakin. 

31,90

Julia Voss
Mänskligheten kommer att förundras: 
Hilma af Klint. En biografi
Albert Bonniers Förlag
Utifrån ett gediget forskningsarbete berättar nu 
Julia Voss historien om denna ovanliga konstnärs liv, 
krossar många klichéer och myter och tecknar 
också en bild av en epok som i en världspolitiskt 
omvälvande tid inte bara revolutionerade konsten.

32,90
40,90

Oskari Saari, Aki Hintsa
Tänään olen elossa 
- Kuolevan miehen 
päiväkirja
WSOY
Aki Hintsan viimeiseksi jääneen 
vuoden päiväkirjoihin pohjau-
tuva avoin kertomus arvoste-
tun lääkärin kamppailusta 
syöpää vastaan. Syvästi kos-
kettava kuvaus toivosta ja 
raastavasta surusta sekä 
perimmäisistä elämänarvoista. 

29‚90

Kari Lumikero
Tätä en vielä kertonut - 
Uutismiehen tilinpäätös
Tammi
Kari Lumikero jatkaa tarinointi-
aan pilke silmäkulmassa. Hän 
kuljettaa lukijansa eri puolille 
maailmaa, uutistapahtumien 
kulissien taakse. 

29‚90

Sanna Jylhä , Marika 
Rosenström (red.)
Med kamera och 
koffert
Svenska litteratursällskapet
En fascinerande inblick i livet 
som resenär före massturis-
mens tid, mellan 1890- och 
1960-talet.

27,90
YSTÄVÄH INTA

VÄNPR IS
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Cicero
Kirjeitä. Vuodet 
valtiomiehenä
Gaudeamus
Ciceron kirjeet tarjoavat yksi-
tyiskohtaista tietoa Rooman 
tasavallan ajan viimeisten 
vuosien myrskyisistä tapahtu-
mista. Roomalaisen elämän 
lisäksi kirjeet paljastavat mie-
lenkiintoisia kirjeenkirjoituk-
seen liittyviä käytänteitä.  

37,90

Marko Lamberg
Häxmodern
Svenska litteratursällskapet
Häxmodern är historien om 
Malin Matsdotters tragiska 
öde, om hur hon föll offer för 
stockholmarnas jakt på häxor 
och deras rädsla för svart magi 
under sensommaren 1676. 

27,90

Ari Turunen
Tuoksujen atlas
Aula & Co
Kiehtova kulttuurihistoriallinen teos 
esittelee 65 tuoksuainetta ja vie lukijan 
aistilliselle matkalle myös upean kuvi-
tuksensa myötä.

34,90

Chris Gosden
The History of Magic
Penguin Books
Three great strands of practice 
and belief run through human 
history: science, religion and 
magic. But magic - the idea 
that we have a connection with 
the universe - has developed 
a bad reputation.

19‚90

Peter Frankopan
Silkkitiet. Uusi 
maailmanhistoria
Atena
Peter Frankopan kulkee roh-
keasti halki vuosisatojen ja 
sitoo silkkiteiden värikkään 
menneisyyden nykymaailmaan. 
Hän piirtää esiin häikäisevän 
historiakäsityksen, jossa 
Bysantin vaikutus nykymaail-
maan on suurempi kuin mui-
naisen Rooman ja mongolihal-
litsijat nousevat Napoleonin 
rinnalle. 

32,90

Terje Tvedt
Världens historia
Bazar Förlag
Genom denna resa visar Tvedt 
varför civilisationer har upp-
stått, imperier har försvunnit 
och hur nutiden kan återspeg-
la det förflutna.

28,90

Helena Merriman
Tunnel 29
Bokförlaget Forum
"Spänning, spioner, kärlek 
och svek i en sann berättelse 
från det kalla krigets delade 
Berlin."

26,90

Jussi Lehmus, Lasse Lehtinen
Salaista sotaa – 
Mannerheimin demari 
Kalle Lehmus
Docendo
Teos paljastaa järjestäytyneen 
varautumisen Neuvostoliiton 
uhkaa vastaan. Se kertoo 
eversti Kalle Lehmuksen  
vertaistaan hakevasta urasta 
Väinö Tannerin lähipiirissä.

29‚90

Anna-Lena Laurén
Samettidiktatuuri
Teos
Venäjällä on vaarallista ryhtyä 
vastustamaan valtaa, mutta 
juuri sellaisista ihmisistä palkit-
tu toimittaja ja kirjailija kertoo 
kirjassaan, joka uskoo että 
muutos on käynnissä.  Kirja on 
eräänlainen jatko-osa hänen 
loisteliaalle esikoisteokselleen 
Hulluja nuo venäläiset.

31,90

Anna-Lena Laurén
Sammetsdiktaturen
Förlaget
Termen som skapades redan i 
det sena 1800-talets turbu-
lenta Ryssland beskriver sig 
själv: En sammetsdiktatur är 
något hårt invävt i nåt mjukt.

31,90

Aapo Roselius, Oula 
Silvennoinen
Finlands okända krig
Lind & Co
Finlands okända krig är berät-
telsen om året 1919 och frän-
defolkskrigen som utbröt för 
att utöka landets territorium 
och flytta gränserna längre 
österut.

27,90

Ritva Kylli
Suomen ruokahistoria - 
Suolalihasta sushiin
Gaudeamus
Suomalaisen ruoan historia on 
täynnä makoisia yllätyksiä. Se 
kertoo myös niukkuudesta ja 
puutteesta, tieteellisistä ja teolli-
sista innovaatioista, valistuksesta 
ja terveysliikkeistä, elintason 
paranemisesta, tasa-arvosta ja 
lopulta myös ruoan mahdista 
muuttaa yhteiskuntaa. 

37,90

SV ENG SV
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HISTORIA • HISTORIA

Bli medlem i Akademiska 
Bokhandelns Vänklubb 
– du får de markerade 

produkterna till vänpris. 
Erbjudandena är i kraft 
till 24.12. Läs mera på 

akateeminen.com

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Cat Jarman
River Kings
William Collins
Follow bioarchaeologist 
Cat Jarman, and the 
cutting-edge forensic 
techniques central to 
her research, as she 
uncovers epic stories of 
the Viking age and 
follows a small 'Carnel-
ian' bead found in a 
Viking grave in Derby-
shire to its origins thou-
sands of miles to the 
east in Gujarat.

15,90

Herman Lindqvist
Erik. Nordens  
härskare och 
sjörövarkung
Albert Bonniers Förlag
Herman Lindqvist skildrar på 
ett livfullt sätt den färgstarka 
medeltiden, hertigdömet 
Pommern och myllret av 
människor omkring unions-
kungen i denna första bok på 
svenska om Eriks dramatiska 
historia.

29‚90

Magnus Västerbro
Tyrannens tid.  
Om Sverige under  
Karl XII
Albert Bonniers Förlag
Augustvinnaren Magnus Väs-
terbro berättar om det svens-
ka folkets lidande under kri-
garkungens allt mer tyranniska 
styre. Det är en skakande 
berättelse om förtryck och 
misär, men också om motstånd 
och hopp.

30,90

Fernando Cervantes
Conquistadores
Penguin Books
From Columbus to Cortés, 
Pizarro and beyond, the 
explorers we think we know 
come alive in this thought-
provoking and illuminating 
account of a period that irrev-
ocably altered the course of 
world history.

19‚90

Ben MacIntyre
Agent Sonya
Penguin Books
MacIntyre recounts the story 
of a dangerous woman who lit 
the fuse for the Cold War 
through dairy entries, letters 
and archival material.

13,90

Ben MacIntyre
Agentti Sonja
Atena
Päiväkirjojen, kirjeiden ja 
arkistolöytöjen avulla MacInty-
re luo kuvan vaarallisesta 
naisesta, joka viritti kylmän 
sodan sytytyslangan.

31,90

Sanna-Mari Hovi
Viikingeistä Victoriaan 
- Ruotsin monarkian 
tarina
Minerva
Suomalainen hoviasiantuntija 
vie uudessa kirjassaan lukijan 
kiehtovalle matkalle Ruotsin 
kuningashuoneen historiaan. 

31,90

Laura Tunbridge 
Beethoven
Penguin Books
Oxford scholar Laura Tun-
bridge offers an alternative 
history of Beethoven's career, 
placing his music in contexts 
that shed light on why particu-
lar pieces are valued more 
than others, and what this tells 
us about his larger-than-life 
reputation. 

15,90

Catherine Belton
Putins krets
Albert Bonniers Förlag
Catherine Beltons bok är den 
definitiva skildringen av Putins 
väg till envälde. Med hjälp av 
ett unikt källmaterial når hon in 
till kärnan av Putins krets, och 
visar hur dess skoningslösa 
maktmetoder sedan exporte-
rades till Ukraina, London, 
Syrien – och till slut till Trumps 
USA. 

33,90

Juha Järvelä
Tove Janssonin Helsinki
Minerva
Missä Tove Jansson eli, juhli, 
rakastui, maalasi ja kirjoitti? 
Kirja houkuttelee kulkemaan 
Helsingissä Toven jalanjäljissä 
ja nauttimaan hänen teoksista 
uusin silmin. 

29‚90

Historian 
havinaa.

Irene Vallejo
Papyrus. Kirjan 
katkeamaton tarina
S&S
Huikea aikamatka läpi kirjan 
historian sekä ainutlaatuinen 
kuvaus ihmisistä, jotka ovat 
vaalineet, keränneet ja välittä-
neet kirjoja. 

33,90

Antto Vihma
Nostalgia. Teoria ja 
käytäntö
Teos
Ensimmäinen suomalainen 
yleistajuinen teos nostalgiasta 
yhteiskunnallisena ja kulttuuri-
sena voimana. 

31,90

SV
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SV

Brad Smith
Tools and  
Weapons
Hodder & Stoughton
From Microsoft's President 
and one of the tech industry's 
wisest thinkers, a frank and 
thoughtful reckoning with how 
to balance enormous promise 
and existential risk as the 
digitization of everything 
accelerates. 

15,90

Kyle D. Evans
Maths Tricks  
to Blow Your Mind
Atlantic Books
In this book award-winning 
maths presenter Kyle D. Evans 
presents over 50 viral maths 
problems with background 
information, explanations and 
solutions to similar problems, 
all in a humorous, accessible 
and inclusive manner.

15,90

Jordan B. Peterson
12 uutta elämänohjetta. 
Järjestyksen jälkeen
WSOY
Odotetussa uutuudessaan 
Peterson linjaa 12 uutta elä-
mänohjetta. Kirja korostaa, 
että vaikka kaaoksen kesyttä-
minen on välttämätöntä, liialli-
nen järjestys voi johtaa tylsis-
tymiseen ja luovuuden tukah-
tumiseen.  

29‚90

Luca & Salla-maria Platania
Passione Pizza
Cozy Publishing
Italialais-suomalainen paris-
kunta on jo kymmenen vuoden 
ajan keskittynyt vaikuttamaan 
siihen, kuinka Suomessa suh-
taudutaan pizzaan. 

28,90

Luca & Salla-maria  
Platania
Passione Pizza
Cozy Publishing
A comprehensive look into the 
world of pizza.

28,90

Tareq Taylor
Middag  
i en gryta
Bonnier Fakta
En av Sveriges största matpro-
filer, prisade kocken Tareq 
Taylor, kommer här med en ny 
kokbok full av grytor.

30,90

Ina Mikkola
Valtakirjani
Into
Kirja  haastaa meidät kaikki 
raivaamaan tiemme kohti 
tasa-arvoisempaa maailmaa ja 
tervettä itsetuntoa 

24,90

Raimo Sundelin
Meren muisti - Havets 
minne
John Nurmisen säätiö
Kaksikielinen teos on valoku-
vaaja Raimo Sundelinin elä-
mäntyön, tuhansien saariret-
kien kuvallinen dokumentti, 
joka avaa ikkunan luodoille  
ja rannoille sekä niiden  
kasvustoon ja eläimistöön, 
yksilöllisistä puista jään- 
reunan lintuihin.

39‚90

Merja Mähkä
Rahastokirja 
vasta-alkajille 
(ja niille jotka 
haluavat päästä 
sijoittamisessa 
helpolla)
Alma Talent
Nimensä mukaisesti 
superhelpoksi tehty 
kirja sijoittamisen 
aloittamiseen 
rahastoilla. 

35,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Viola Minerva Virtamo
Nordic Winter 
Cookbook Talven 
makuja juhlaan ja 
arkeen
Cozy Publishing
Maista pohjoiset maut 
ja kokkaa parhaat her-
kut talven juhlaan ja 
arkeen! Joulun lisäksi 
valoa talvikauteen 
tuovat kaikki pienem-
mätkin syyt panostaa 
pöydän antimiin. 

29‚90

Jonna Saari
Kansallispuistojen 
kultainen opas
Karttakeskus
Opas kuljettaa lukijan 
retkelle kaikkiin Suomen 
kansallispuistoihin, esitte-
lee niiden erityispiirteitä 
sekä antaa neuvoja vas-
tuulliseen ja monipuoli-
seen retkeilyyn.  

29‚90

Marja Putkisto
Kasvojumpalla 
kauniiksi
Docendo
Kasvojumpalla kauniiksi sisäl-
tää kuuden viikon teho-ohjel-
man, jonka aikana kasvojen 
lihaksisto kiinteytyy ja nuore-
kas hehku palaa kasvoille.

28,90

ENG

ENGENG
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YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

David Attenborough
Living Planet
William Collins
A new, fully updated narrative 
edition of David Attenbor-
ough's seminal biography of 
our world, The Living Planet. 

22,90

Heino Falcke
Valo pimeydessä. 
Mustat aukot, maail-
man kaikkeus ja me
Aula & Co
Musta aukko on kuin portti 
tuonpuoleiseen: se avaa ulot-
tuvuuden, jossa aika ja tila 
loppuvat. Siksi sitä ei voi tutkia 
tieteellisin menetelmin. Valo 
pimeydessä pohtii, mikä merki-
tys mustilla aukoilla on ihmisel-
le, ja kertoo, mikä pitää todelli-
suuttamme koossa. 

28,90

Sakari J Salonen
Viisi maailmanloppua
Gaudeamus
Viisi maailmanloppua luotaa 
planeettamme dramaattista 
menneisyyttä ja selvittää, mitkä 
tekijät johtivat viiteen suureen 
elämän joukkotuhoon.  

33,90

Merlin Sheldrake
Entangled Life
Vintage
Merlin Sheldrake takes us on a 
mind-altering journey into the 
spectacular world of fungi and 
reveals how these extraordi-
nary organisms transform our 
understanding of our planet 
and life itself. 

16,90

James Cheshire,  
Oliver Uberti
Atlas of the Invisible
Particular Books
Atlas of the Invisible invites 
readers to marvel at the prom-
ise and peril of data, and to 
revel in the secrets and con-
tours of a newly visible world. 

29‚90

Steven Pinker
Rationality
Allen Lane
A reader-friendly 
primer in better think-
ing through the culti-
vation of that rarest 
of rarities: a sound 
argument. 

19,90
24,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Saku Tuominen
Kuinka puut 
kasvavat ja miksi 
antilooppi ravistaa
Otava
Oivaltava kirja kysyy, 
voisimmeko oppia luon-
nolta valtavasti enem-
män. Sen upeat innovaa-
tiot voisivat olla suurem-
massa roolissa niin 
itsemme ymmärtämises-
sä kuin yritysmaailmassa. 

29‚90

Suvi Kaipainen,  
Annamari Saure
Äimän käkenä. 
Äidinkielen puuhakirja 
aikuisille
SKS
Suomi ei ole maailman vaikein 
kieli, mutta virheet aiheuttavat 
usein tahatonta komiikkaa. 
Kirjaan kootut tehtävät keskit-
tyvät sellaisiin kielen ilmiöihin, 
jotka tuottavat usein ongelmia. 
Osa tehtävistä on asiallisia, osa 
perustuu kielellä leikkimiseen 

24,90

Matti Lainema
Arktinen ruletti
John Nurmisen säätiö
Puolidokumentaarinen seik-
kailu alkaa Lontoosta tammi-
kuussa 1850 ja päättyy neljä 
vuotta myöhemmin Kanadan 
pohjoisrannikon hyisille vesil-
le. Romaani on hyytävä kerto-
mus selviytymisestä, merestä 
ja luonnosta Arktiksessa. 

29‚90

ENG

ENG ENG ENG
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Derwent 
Academy Carry Tin 
värikynäsalkku/ 
portfölj med färgpennor 
Hanart

48,90
60,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Derwent 
Academy Wooden Gift Box 
neonvärikynälaatikkko/ 
låda med neonfärgpennor 
Hanart

51,90
63,90

Päästä 
luovuus 

valloilleen.

Manuscript
MC Hand Lettering 
aloituspakkaus lahjarasiassa/
startkit i gåvoask
Hanart

61,90

Manuscript
MC Calligrafia-
täytekynäsetti Deluxe/
MC Calligrafi set med 
reservoarpennor
Hanart

40,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Derwent 
Metallic Mixed Media Set 
värisetti 3 osaa/färgset 3 delar
Hanart
Sisältää akvarellinappeja ja värikyniä./
Innehåller akvarellknappar och 
färgpennor.

58,90

Manuscript
MC Calligraphy  
aloituspakkaus lahjarasiassa/
startkit i gåvoask
Hanart

53,90

Derwent 
Graphitint Mixed Media Set 
värisetti 3 osaa/färgset 3 delar
Hanart
Sisältää akvarellinappeja ja  
värikyniä./Innehåller  
akvarellknappar och färgpennor.

58,90

PAPERIN TUOTTEET • PAPPERSVAROR
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Cavallini
Palapeli 1000 palaa/ 
Pussel 1000 bitar
Putinki
8 erilaista/8 olika:
Cats & kittens
Dogs
Jellyfish
Skeletal System
Herbarium
Cacti and Succulents
Houseplants
Botanic Garden

27‚90

Kivaa ajanvietettä ja 
hauskoja hetkiä  
pelien parissa.

Palapeli 1000 palaa 
esim. De Heem, Flowers/
Pussel 1000 bitar 
till exempel De Heem,   
Flowers
Lanzfeld 
9 erilaista/9 olika: 
Bosch, Garden of Earthly Delights
De Heem, Flowers
Mankes, Row of Trees
Monet, Water Lilies
Van Gogh, Almond Blossom
Van Gogh, The Bridge at Arles
Van Gogh, Starry Night
Van Gogh, Vase with Flowers
Vermeer Girl with the Pearl

15,90

Cavallini
Vintage tarvikepussi/ 
Vintage tillbehörspåse
Putinki
Citrus/Dandelion/Fern 
Tillbehörspåse av tyg för olika 
användningsändamål.

19‚90

PAPERIN TUOTTEET • PAPPERSVAROR
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Muumien tosi iso 
läppäkirja 
WSOY
Muumien tosi iso läppäkirja on 
iloinen kurkistus- ja etsimiskirja 
3–5-vuotiaille muumien ystä-
ville.Kirja 16,90 & Muumi-peh-
moehmo 25 cm 27,90 yhteis-
hintaan

39‚00

Paula Nivukoski
Onnelliset aakkoset - 
Deluxe
Otava
Upea lahjalaatikko, joka sisäl-
tää erityisillä yksityiskohdilla 
sulostetun Onnelliset aakkoset 
-teoksen ja keräilykuvan Tove 
Janssonin piirroksesta. 

46,90

Sam McBratney
Ollaanko ystäviä
Kustannus Mäkelä
Pikku Pupu löytää 
ystävän ja jatkaa 
lasten huoneiden  
klassikon tarinaa. 

16,90

Tove Jansson, Alex  
Haridi, Cecilia Davidsson
Mumintrollen och den 
magiska hatten
Bonnier Carlsen
I Den magiska hatten finner 
Mumintrollet och hans vänner 
en ovanlig hatt, som kan trolla! 
Men när den förvandlar Mum-
introllet till någon annan och 
gör hela muminhuset till en 
djungel får familjen nog.

14,90

Astrid Lindgren
En jul i Småland för 
länge sen
I En jul i Småland för länge sen 
berättar Astrid Lindgren, så 
som bara hon kan, om en av 
sina barndoms jular, om den 
magiska stämningen, förvänt-
ningarna och om allt roligt som 
hon fick uppleva.

17,90

Mauri Kunnas
Tomtefar tar jullov
Förlaget
Har du någonsin grubblat 
över vad tomtefar och 
tomtenissarna gör när alla 
julklapparna delats ut och 
julen är som allra juligast? 

23,90

Tove Jansson
Nuuskamuikkusen 
kalakirja
WSOY
Lähde kalaretkelle Nuuska-
muikkusen jalanjäljissä ja tutki 
järvien, jokien ja Itämeren 
suomuselkäisiä asukkaita!  

29‚90

DPC Crafty Friend 
-pehmolelut 
vaihtovaatteilla/ 
DPC Crafty Friend-
mjukisdjur med 
ombyteskläder
Hanart

26,90

Marty-
poika-
kettu 

Finny-
poro 

Mimi-
kissa 

Lilly-
karhu 

Daisy-
tyttö-
kettu

Ollaanko ystäviä 
-kirja + Crafty 

Friend pehmolelu 
pakettihintaan/ Boken 

Ollaanko ystäviä 
+ Crafty Friend 
mjukisdjur Till  

paketpris

35,00

Fenty-
pupu

Mauri Kunnas
Kuka kaappasi 
auringon?
Otava
Ahneus vie auringonkin 
taivaalta. Mauri Kunnas palaa 
Koirien Kalevalan myyttisiin 
maisemiin päivänpolttavalla 
aiheella. 

23,90
29‚90

Sanna Mander
Pikku pikku noitani
S&S
Sanna Manderin kirjoittamassa 
ja riemukkaasti kuvittamassa 
lastenkirjassa tunteet räiskyvät 
ja vauhtia piisaa.

21,90

Sanna Mander
Min lilla häxa
Schildts & Söderströms
Harry är åtta år och snäll för 
det mesta. Men då och då blir 
livet krångligt på grund av 
hans lilla häxa. Häxan har 
nämligen en tändstickstrollstav 
och när den svingar den kan 
Harrys byxor plötsligt börja klia 
och linssoppan smaka russin-
välling.

19‚90

SV

SV Elsa Beskow
Elsa Beskows sagor
Bonnier Carlsen
Följ med till sagovärldar med 
jättar och häxor, stora troll, 
små älvor och andra skogsvä-
sen, prinsar, prinsessor och 
helt vanliga barn.

29‚90

SV

SVSV

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS
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Putinki
Partisan 
Kirjepaperisetti/
Partisan 
Set med brevpapper
Botanical/Emperor/Garden 
of Eden 

10,90

Putinki Design
Usva  
Muistikirja A5/ 
Anteckningsbok A5

17,90

Putinki Design
Usva  
Muistilehtiö/ 
Anteckningsblock

9‚90

Putinki Design
Usva  
Pistemuistikirja A5/
Punktanteckingsbok A5

17,90

Putinki Design
Usva  
Vihko A4/ 
Häfte A4

7,90

Putinki Design
Usva  
Vihko A5/ 
Häfte A5

5,90

Artebene
Sulkakynä 10 cm/ 
Fjäderpenna 10 cm

12,90

Pilot
Kuitukärkikynä/ 
Fiberspetspenna 
G-Tec-C Maica 0,4 
Violet/ Blueblack
Wulff

3,90

Anna lahjaksi 
paketti, joka 
ilahduttaa 
pitkään.

PAPERIN TUOTTEET • PAPPERSVAROR
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J.M. Barrier
Peter Pan
Arthouse
Peter Pan, poika joka ei tahdo 
kasvaa aikuiseksi, lennättää 
Darlingin lapset ilmojen halki 
ihmeelliselle Kaukamaan saa-
relle, missä mikä tahansa on 
mahdollista. 

24,90

Jeff Kinney
Diary of a Wimpy 
Kid 16. Big Shot
Puffin
In Big Shot, book 16 of 
the Diary of a Wimpy Kid 
series from number one 
international bestselling 
author Jeff Kinney, Greg 
Heffley and sports just 
don’t mix.

13,90
16,90

Jeff Kinney
Neropatin 
päiväkirja 16. 
Tähtiainesta
WSOY
Maailman suosituinta 
nuortenkirjallisuutta! Kun 
peli kovenee, pystyykö 
Greg pitämään päänsä 
kylmänä - vai joutuuko 
hän heittämään pyyh-
keen kehään?  

15,90
19,90

Jeff Kinney
Dagbok för alla 
mina fans 16. Med i 
matchen
Bonnier Carlsen
Greg Heffley och sport 
är ingen vinnande kom-
bination. Läs om hur det 
går för honom i den 
fristående 16:e delen i 
"Dagbok för alla mina 
fans"-serien.

13,90
16,90

Eva Frantz
Hemligheten i 
Helmersbruk
Schildts & Söderströms
Adventsboken Hemligheten i 
Helmersbruk är en blandning 
av Maria Gripes mystik, Enid 
Blytons mysterieväv och Eva 
Frantz egen signatur: en spök-
historia som griper läsare i alla 
åldrar.

19,90

Eva Frantz
Ruukin salaisuus
S&S
Jännittävä adventtiseikkailu 
jakautuu 24 lukuun, jotka ovat 
mainiota luettavaa joulua odo-
tellessa.

24,90

Dav Pilkey
Koiramies ja toramaan 
kutsu
Tammi
Sarja koiranpäisestä poliisista 
valloittaa maailmaa hurjalla 
tahdilla. Pähkähullu ja sydämel-
linen toimintasarjis, jonka kyy-
dissä pysyy myös aloitteleva 
lukija. Neliväriset Koiramies-
sarjakuvakirjat naurattavat 
kaikenikäisiä lukijoita.

26,90

David Sundin
Boken som verkligen 
inte ville bli läst
Bonnier Carlsen
Uppföljaren till David Sundins 
succé ”Boken som inte ville bli 
läst” är såklart en bok som 
verkligen inte vill bli läst.

15,90

Laura Ertimo
Aika matka! Lotta, 
Kasper ja luontokadon 
arvoitus
Into
Ystävykset Lotta ja Kasper 
hyppäävät aikakapseliin ja 
lähtevät uskomattomalle mat-
kalle menneisyyteen. Miten 
elämä maapallolla on kehitty-
nyt 350 miljoonassa vuodes-
sa? Ja millaisia jälkiä ihminen 
on ympäristöön jättänyt? 

14,90

Matt Haig
Jakten på julen
Alfabeta
Ett fartfyllt och varmt äventyr 
med magiska inslag. Nikolas 
bor med sin pappa i de djupa 
finska skogarna. När kungen 
utlyser en belöning till den 
som kan bevisa att Alvernas by 
existerar antar Nikolas pappa 
utmaningen och ger sig av.

15,90

Hyppää hetkeksi ihan 
toiseen maailmaan.

Aino Havukainen, Sami 
Toivonen
Tatu ja Patu 
kesäleirillä
Otava
Tatu ja Patu jos ketkä 
osaavat ottaa leirielä-
mästä kaiken irti. Tosin 
jotkin heidän tapansa 
ovat aika omaperäisiä. 
Miksi he yrittävät istut-
taa puita tuoliin? Tai 
haluavat jakaa teltan 
sektoreiksi?  

26,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

ENG SV

SV SVSV

LASTENKIRJAT • BARNBÖCKER

Tomi Kontio
Koira nimeltään kissa ja 
joulun ihme
Teos
Koira nimeltään Kissa, kissa 
nimeltään Koira sekä puliukko 
nimeltään Näätä ovat parhaita 
ystävyksiä, jotka ovat löytäneet 
majapaikakseen hylätyn kontin. 
Kun heillä on sydän täynnä 
lämpöä kaikkia ja kaikkea koh-
taan, ei heiltä miltään puutu. 

26,90

Katri Kirkkopelto
Molli ja salaperäinen 
suttu
Lastenkeskus
Hilpeän liikuttava kertomus 
oman tilan merkityksestä, 
erilaisista temperamenteista, 
yhdessä elämisen haasteista 
sekä itsekkyyden ja epäitsek-
kyyden rajoista. 

24,90

Louisa May Alcot
Pikku naisia
Arthouse
Maailmankuulu tyttökirja kuvaa 
Marchin neljän sisaruksen 
elämää sisällissodan ajan 
Yhdysvalloissa. 

24,90

Jukka Itkonen
Kultapöllö - Valittuja 
lastenrunoja
Lasten Keskus
Nyt hemmotellaan runon 
ystäviä! Kultapöllö sisältää 
Jukka Itkosen suosituimpia 
lastenrunoja viimeisen kymme-
nen vuoden ajalta.

24,90

Hannu Laakso
Me Karhuset
Into
Me Karhuset kuvaa suloisen 
karhunpennun kasvua aikui-
seksi ja auttaa ymmärtämään 
karhujen elämää. Kirjassa tieto, 
upeat valokuvat ja mukaansa-
tempaava tarina yhdistyvät 
ainutlaatuisella tavalla.  

16,90

Isoäitien iltasadut   
Otava
Iki-ihanaa iltalukemista! Kau-
niisti kuvitettu valikoima suo-
malaisten isoäitien suosikkisa-
tuja. 

31,90

Amanda Gorman
Muutos soi
Tammi
Palkitun runoilijan riimirunon 
muotoon kirjoitettu kuvakirja 
painottaa, että jokaisella on 
mahdollisuus muuttaa maail-
maa, omaa yhteisöään ja itse-
ään. Se on väkevä kutsu meistä 
jokaiselle 

24,90

Hiro Kamigaki
Sakke 
sokkelosalapoliisi-
Taivaslinnan arvoitus 
S&S
Jännittävä sokkeloseikkailu vie 
uskomattomien rakennusten, 
maisemien ja pilviin kurottavan 
puulinnan läpi kohti arvoituk-
sen ratkaisua. 

24,90

Lapsille ja 
lapsenmielisille  

sopivaa luettavaa.

J.K. Rowling
Jouluposso
Tammi
Maailman suosituimman 
lastenkirjailijan uutuus! 
Jouluyönä kaikki herää 
eloon, jopa lelut! 

19‚90
24,90

J.K. Rowling
Julegrisen
Rabén & Sjögren
Jack älskar sitt gosedjur, 
Lilla Gis. LG har alltid 
funnits där, genom hela 
hans barndom. En julaf-
ton händer något förfär-
ligt - LG är försvunnen.

14,90
17,90

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

YSTÄVÄH INTA
VÄNPR IS

Jonna Björnstjerna
Sagoskogens flora 
och fauna
Bonnier Carlsen
För alla som älskar 
familjen Kanin och 
deras äventyr såväl i 
den underbara som i 
den läskiga delen av 
Sagoskogen kommer 
här en perfekt introduk-
tion och fördjupning i 
Sagovärldens under-
sköna och läskiga plat-
ser, invånare, växter och 
miljöer.

15,90

SV

SV
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J.K. Rowling
Harry Potter and the 
Chamber of Secrets 
(MinaLima Edition)
Bloomsbury Publishing
Harry is in his second year and 
little does he know that this 
year will be just as eventful as 
the last - even getting there is 
an adventure in itself!

32,90

J.K. Rowling
Harry Potter ja 
salaisuuksien kammio 
(juhlalaitos)
Tammi
Hulppea juhlataitos Harry 
Potter -sarjan toisesta osasta.

36‚90

Timo Parvela
Ella ja kaverit 
papanavanassa
Tammi
Hilpeässä tarinassa Ella ja 
kaverit hankkivat opettajalle 
papanoivan lahjan. 

23,90

ENGMartin Widmark
Musikmysteriet
Bonnier Carlsen
Ett extra färgstarkt LasseMa-
ja-mysterium där trumsolon 
trummas, buggar buggas och 
en oväntad familjehemlighet 
avslöjas.

16,90

Timo Parvela
Kepler62 Terra: Kloonit
WSOY
Supersuositussa sarjassa 
uudisraivaajalapset palaavat 
maapallolle.

23,90

Kristin Cashore
Det främmande landet
Bokförlaget Semic
Äntligen återvänder författa-
ren Kristin Cashore till den 
fantastiska värld hon skapat! 
En värld av utvalda, som föds 
med särskilda förmågor. En 
värld av äventyr, magi, hjältin-
nor och hjältar, men också av 
tyranner och fruktansvärd, 
psykisk terror.

20,90

SV SVSV

Lars Lerin
Kråksommar
Bonnier Carlsen
Lars Lerin berättar i ord och 
akvarell om tre tanter, en liten 
kråkunge och om en ovanligt 
vänskaplig sommar i Lillolastu-
gan.

28,90

SVMartin Widmark
Jul i Valleby. 
Julsabotören
Bonnier Carlsen
Det omtyckta läs & lös-formatet 
är tillbaka – nu är det din tur att 
lösa mysteriet! När mysteriet är 
löst väntar ett härligt julfirande 
med alla favoritfigurer ur  
LasseMaja-böckerna.

12,90

Joona Leppälä
ZoneVD Kiehtovan 
tiedon jäljillä
Tammi
Jo vuodesta 2008 videoillaan 
inspiroinut tubettaja ZoneVD eli 
Joona Leppälä vie sinut seik-
kailulle mielenkiintoisiin mys-
teereihin. Onko tarunhohtoinen 
Atlantis totta vai tarua? Voiko 
mammutin kloonata takaisin 
eläväksi? 

21,90

SV Leigh Bardugo
Shadow and Bone 
Boxed Set
Orion
A boxed set of Leigh 
Bardugo's bestselling Shadow 
and Bone Trilogy. All three 
books - Shadow and Bone, 
Siege and Storm, Ruin and 
Rising - in a beautiful paper-
back set.

25,90
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Sara Bergmark Elfgren
Grim
Rabén & Sjögren
Grim är en gotisk spänningsro-
man som utspelar sig i samma 
Stockholm som den hyllade 
Norra Latin. Det är en berättel-
se om ensamhet och gemen-
skap, vänskap och familj, och 
konstens livsomvälvande kraf-
ter.

22,90
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Ihania tarinoita jouluun
Julens underbara berättelser

Jeff Kinney
Neropatin päiväkirja 1

WSOY
Neropateista on tullut huippusuosittua luettavaa 

kautta maailman. Ja nyt, ensimmäistä kertaa  
ikinä, Gregin päiväkirja herää eloon värikkäänä  
3D-animaatioelokuvana Disney+:lla. Tervetuloa 

Neropatin maailmaan, niin uudet kuin  
vannoutuneetkin Gregin ystävät!  

16,90
Muistathan, että myös uusin 

Neropatti on ilmestynyt!  
Katso  joulukuvaston 

sisäsivuilta lisää.


