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Nyt sädehtii ja loistaa joka suuntaan!
Marketiimin huikea kirjavuosi 2017 on
valmiina julkaistavaksi. Kustannettavien
teosten määrä yli kaksinkertaistuu ja samalla
monipuolistuu.
Tulossa on niin kerronnallista proosaa,
romantiikkaa, jännitystä, fantasiaa, runoutta,
aforismeja, sekä lapsille ja nuorille
monipuolista kirjatarjontaa.
Margit Nieminen, Marketiimi

Romaanit

Johannes K. Metsäniemi
Eerik Taffelsson – suvun taakka
Sivuja 310
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-00-6
Ilmestyy 1.10.

Johannes Kristian Metsäniemi (s. 1990) on
tarinankertoja ja esteetikko. Han kuvailee
itseaan seuraavasti: ”Olen holtiton, fyysisiin
arsykkeisiin mukautuva elamanolio, aina
loukussa omassa aistimuskentassani ja
pyrkimassa tutkimusmatkalle muurini toiselle
puolelle. Siina kaikki. Proosa on syvin
lahestymistapani ihmista kohtaan.”
Kirjailijan esikoisromaani Eerik Taffelsson –
suvun taakka tarkastelee ihmisen maailmaa ja
aikaa fenomenologisesti. Se on aikamatka, ja
matka ympari maailman. Ennen kaikkea siina
etsitaan ihmisen ainoata paamaaraa:
onnellisuutta.

Eihän ihminen sopeuta itseään maailmaan, vaan sopeuttaa maailmaa itseensä. Olenko
kadoksissa ja vailla kohtaloa, epäonnistunut Taffelsson, tuomittu kulkemaan hamaan loppuun
saakka löytämättä itseäni? Kuinka ihminen onkaan vankila, jonka rajoittavuuksien muurin yli
hänen täytyy kiivetä!
Mitä tapahtuu, kun katoaa ajastamme ja palaa takaisin? Entä mitä tämä aika, jossa milloinkin
elämme, edes on?
Nämä ovat maamme tunnetuimman miehen muistelmat sekä kertomus siitä, mikä ajoi hänet
tappamaan rakkaan vaimonsa.”

Satu Prusti-Nelson
Aurinkoon puettu aika
Kannen kuvitus Satu Prusti-Nelson
Sivuja 513
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-68526-8-3
Ilmestyy 30.9.

Satu Prusti-Nelson (s. 1969) on
koulutukseltaan taidehistorioitsija, mutta
sydämeltään tarinankertoja ja
kuvantekijä. Hän on kirjoittanut
matkareportaaseja sanoma- ja
aikakauslehtiin lukioikäisestä saakka.
Prusti-Nelson julkaisi esikoisromaaninsa
21-vuotiaana, jonka jälkeen hän toimi
kolumnistina kahden kristillisen
aikakauslehden nuorten-liitteissä. Hän
maalaa öljy- ja akryyliväreillä ja on pitänyt
lukuisia näyttelyitä sekä Suomessa että
Yhdysvalloissa, missä hän on asunut
viimeiset 18 vuotta.

Guadalupe, Guadalupe. Toistelin hänen nimeään pitkinä, myrtintuoksuisina öinä, joita
kaskaitten soitto riimitti. Täällä, tämän leiskuvan auringon alla, olin linnunlaulun päässä
alkupisteestäni. Maissipeltojen kulta, auringon kerät aamusta iltaan. Mustanpuhuva maa ja
taivas kuin tuleen tuikattu. Valo joka Veracruzissa pukeutui aurinkoon yölläkin.
Kolibri oli lentänyt takaperin, ja isoäidin käsi oli puristanut omaani lujasti, kun hämärän huntu
oli vyörynyt mereltä. Minä muistin myös sammaltavan puheen, lasinsirut lattialla. Laittomat
kosketukset jotka kajosivat syvälle minuun, sieluuni asti. Pulquen hiivamainen haju oli pinttynyt
seiniin ja ihmisiin, jotka asuivat siinä lahoavassa talossa. Minulla oli se aina sieraimissani;
halvan sokeriruokoviinan haju.
Adoptiolapsen matka sirpaleisesta kokonaiseksi. Katkeruuden ja syytösten vankilasta vapaaksi.

Hannu E. Palma on seilannut
maailman meriä ja asunut useilla mantereilla.
Hän on ollut osallisena maanjäristyksessä,
vaeltanut tulivuorella ja katsonut kuolemaa
silmästä silmään.
Kirjailijan tarinat syntyvät omien kokemusten
ja rikkaan mielikuvituksen saumattomana
yhteistyönä.

Hannu E. Palma
Kattauksena kuolema
Sivuja 284
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-68526-5-2
Ilmestyy 1.10.

Mikäli Henry von Wittenberg olisi sinä päivänä jäänyt kotiinsa hoitelemaan sotkuisia
liikeasioitaan tai jos hänen autonsa olisi vastoin kaikkea todennäköisyyttä mennyt matkalla
rikki, hän luultavasti olisi yhä elossa. Tietämättään hän oli Sanelman kutsun lisäksi ottanut
vastaan kutsun myös Viikatemieheltä, joka kärsivällisesti oli odottanut sopivaa tilaisuutta
suorittaakseen velvollisuutensa.
En lainkaan ihmetellyt, että määrätyt ihmiset olivat Henry von Wittenbergin kuolonyönä
antaneet toisilleen alibeja varsin anteliaasti. Tapolla oli nimittäin vielä yksi todistaja.
Kuu ja tähdet olivat kelmeässä valossaan todistaneet varjoa, joka oli tapauksen ajaksi
tyrmistyneenä nauliutunut paikoilleen. Kun karmea kohtaus oli ohitse, varjo oli ottanut
muodon, alkanut elää, sulautunut toisiin varjoihin. Taivaan laella vuodattivat kuu ja tähdet
kyyneleitään, mutta ne eivät puhuisi. Kukaan ei puhuisi.

Sari Kaarniranta (1970) on syntynyt
Savonlinnassa ja asuu nykyään Kuopiossa.
Hän on työskennellyt äidinkielen
opettajana sekä vapaana kirjoittajana ja
iloitsee suomen kielestä.
Kirjailijalta on julkaistu aiemmin teokset
Kadonnut vierelläni (Myllylahti 2011),
Miesmarras (Myllylahti 2013),
Turvattomin on rakkaus (Myllylahti 2014)
ja Supertavis (Aurinko Kustannus 2016).
Sari Kaarniranta
Rakas varas
Sivuja 225
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-68526-6-9
Ilmestyy 1.10.

Vaula odottaa rakkaan tyttärensä Erja-Hannelen perhettä itsenäisyyspäivän viettoon. Silloin
kaiken on oltava täydellistä. Vaulan ja hänen miehensä Kallen niukat eläkkeet eivät kuitenkaan
riitä edes perustarpeisiin. Onneksi isoissa ostoskeskuksissa on mahdollisuus hankkia
lisäansioita, valvontakameroiden ja vartioiden katseilta piilossa.
Rakas varas on synkän hauska romaani ikäihmisistä, Vaulasta, Ernasta, Henriikasta, Sivistä ja
Lassista, joiden on taloudellisesti selvitäkseen väännettävä moraalista omannäköinen. Se on
tarina rahasta ja sen puutteesta, pitkistä ostoslistoista ja suurista ostoskeskuksista. Ennen
kaikkea se on romaani äidistä, joka rakastaa lapsiaan; vanhuksesta, joka rakastaa nuorta
miestä; siskoksista ja avioparista, jotka ovat unohtaneet rakastaa toisiaan; ja yksinäisestä, joka
saa itselleen perheen.

Elisa Kaldvee

Elisa Kaldvee
Fiin tyttäret, Exsiccata
Kannen kuvitus Satu Prusti-Nelson
Sivuja 301
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-7247-01-3
Ilmestyy 1.10.

Elisa Kaldvee (1973) on jo varhain
tiennyt, että hän haluaa julkaista kirjan,
mieluiten monta. Kirjoittaminen on
hänelle helppoa ja jos häneltä kysyy mitä
hän osaa parhaiten, hän vastaa
”kirjoittaa”. Hän osaa myös esimerkiksi
kiipeillä seinillä (tai kallioilla), hiukan
maalata ja valokuvata. Tärkeitä asioita
ovat merenrannat, vuoret, itsensä
ylittäminen ja perhe sekä unelmat ja
kauniit asiat.
Fiin tyttäret, Exsiccata on kirjailijan
esikoisteos ja kirjasarjan ensimmäinen
osa.

Isaac hypistelee käärmettä kaulallaan kertoessaan esiäidistään Beréngèrestä ja siitä, miten
tämä kohtasi minun esiäitini Angelan. Hän kertoo minulle tarinan helmirististä ja
kullanhohteisesta helmeä muistuttavasta siemenkodasta, jonka oli tarkoitus täydentää
helmiristiä ja antaa kantajalleen lahjan nähdä. Hän kertoo minulle kirouksesta, jonka
Beréngere langetti niiden miesten niskaan, jotka saisivat tietää lahjasta ja siitä, miten hänen
pitäisi Beréngèren miespuolisena jälkeläisenä auttaa minua, Fiin tytärtä.
Sukupolvien läpi kulkevan tarinan ensimmäinen osa.

Runot ja ajatelmat

Marika Kojo, s. 1974, on mm. kahden teinin äiti,
sinkku, sairaanhoitaja. Hän rakastaa liikuntaa,
erityisesti tanssia. Marika pukee mielellään tunteita
sanoiksi ja nauttii siitä, miten kieli taipuu moneksi,
sanat tippuvat paikoilleen, joskus kovin yllättävälläkin
tavalla. Yhteen lauseeseen voi mahtua pieni elämä…

Marika Kojo, Helena Tuura
Vieläkö kerään katseita
Sivuja 56
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-03-7
Ilmestyy 1.10.
Helena Tuura on koulutukseltaan Kuvataiteilija
(YAMK). Hän on pitkään maalannut akryylivärein,
mutta lähivuosina myös piirustus on tullut kuvaan
mukaan. Teokset ovat hyvin omakuvallisia.
Todellinen ja voimakas tunne-elämys ovat hänen
taiteensa lähtökohtia.
Marika Kojon runojen kuvittaminen oli hyvin
mielenkiintoista, helppoakin, koska hänen runonsa
olivat kuin kuvataiteilijan omasta elämästä. Marika
luotti kuvalliseen kerrontaan sitä ohjaamatta ja silti
heidän ajatuksensa kohtasivat.

RUNOJA JA MAALAUKSIA NAISEUDESTA
Eletty elämä peittyy meikkivoiteella.
Vatsan vuosirenkaat
A-linjan mekolla.
Sielu kaunis ja kiihkeä.
Vaik ei enää tissit törröllä. Sääret timminä.
Sisälläni uusia ihmeitä.

Satu Kreivi-Palosaari
Onko joskus nyt?
- Uuno-pojan filosofiaa
Sivuja 149
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-04-4
Ilmestyy 1.10.

Satu Kreivi-Palosaari (s. 1967) on pastori ja
omaishoitaja, joka on koonnut vuodesta 2008
saakka talteen poikansa Uunon elämänoivalluksia.
Kun Uuno oli 6-vuotias, hänessä todettiin
harvinainen etenevää kehitysvammaisuutta
aiheuttava Agu-sairaus. Äiti jatkoi kommenttien
keräämistä. Nyt Uuno on 13-vuotias ja teksteistä
avautuu mielenkiintoisella tavalla pojan hauska
ja oivaltava maailmankuva, jota ystävät ja perhe
kutsuvat U-filosofiaksi.

Uuno on poika, jolla on ollut pienestä saakka oma hauska näkövinkkelinsä elämään.
Perheenjäsenet ja ystävät ovat oppineet rakastamaan U-filosofiaa, joka merkillisen
tarkasti ja oivaltavasti osuu olennaiseen.
"Elämä on semmosta, että jos on kaupassa ja on kiire hautajaisiin, silti pittää maksaa."
Uunon äiti Satu on kerännyt pojan juttuja siitä lähtien, kun tämä oli 4-vuotias. Myös isä
Markku ja veljet ovat kirjoittaneet tähän kirjaan. Uuno on nyt 13-vuotias nuorimies.
Agu-diagnoosista huolimatta hän elää hyvää elämää.

Linda Huhtinen
Kirjeitä vihamiehille
Kansi Karoliina Grym
Sivuja 60
Pehmeäkantinen
ISBN 978-952-7247-02-0
Ilmestyy 1.10.

Linda Huhtinen on 26-vuotias tamperelainen
yrittäjä ja kolumnisti.
Hän kirjoittaa kolumneja vakituisesti kolmeen
lehteen sekä Savon Sanomien blogiin.
Hän toimii myös kirjoittajana Radio Funille
jossa nimikkopalsta ilmestyy kolmesti viikossa.
Huhtinen on kirjoittanut kolmiosaisen runoelman
tuskan vaiheista. Jokainen kolmesta runokirjasta
kertoo oman tarinansa, kuitenkin seuraten samaa
pääteemaa. Tätä runokokoelmaa edeltänyt osa,
Pahoja Asioita (Kustantamo Sanasato) julkaistiin
2015.

Liike synnyttää tapahtuman.
Kukaan ei tiedä miksi, mutta jostakin syystä tuuli yhtäkkiä tyyntyi. Katuvalot loistivat kirkkaammin ja
takakani seissyt pimeys väistyi. Näyttämön kulisseihin piilotetut talot ja säätilat palasivat paikoilleen.
Ravintoloiden ovet aukenivat ja kirjastoon syttyi valo. Ilmassa lentänyt sora laskeutui maahan. Hetki oli
elossa.
Hiljaisuus laskeutui yllemme ja sydämeni hiljensi pelokkaita lyöntejään. Rauhan keskellä se ymmärsi
saman kuin minäkin.
On aika palata kotiin.

Nuoret ja Fantasia

Jorma Aalto
Tähdentekijä osa 2 Unientemppeli
Kansi Tero Kivelä
Sivuja 544
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-05-1
Ilmestyy 1.10.

Jorma Aalto (s.1986) on valmistunut teatteri-ilmaisun
ohjaajaksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta
Kokkolasta vuonna 2012.
Keski-Pohjanmaa antoi koulutuksen lisäksi pohjaa
muuhunkin taiteeseen, kuten esimerkiksi Stand Up –
komiikkaan, sekä näyttelijäntyöhön. Hän on saanut
toimia näyttelijänä useissa harrastajateattereissa, sekä
kaupunginteatterissa.
Nyt yksi suurista unelmista on toteutunut, kun
yläasteaikoina aloitettu tarinoiden kerääminen
sydämen ja mielikuvituksen kätköistä on
muuntautunut kirjasarjaksi. Tähdentekijä-sarjan
ensimmäinen osa ilmestyi lokakuussa 2016 ja saa nyt
jatkoa.

Ensimmäinen osa 2016
Tähdentekijä osa 1
Ensiaskeleet
Sivuja 481
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-68526-1-4

Jiens, Mart sekä Irna saapuvat Unientemppeliin, minne mestari Remell heidät leiristään lähetti. He ovat tulleet
hakemaan vastauksia Fouranilta, Uniennäkijältä, toivoen tämän voivan auttaa heitä Mahdin kanssa. Vuorten
asumus paljastuu unenomaisen rauhan pesäksi, mutta siellä on myös salaisuus. Yöllä ennen kolmikon
saapumista, Fouran on maalannut taulun velhosta ja noidasta, sekä heidän perillisestään. Tuo maalaus on kuin
ennusmerkki salatun lapsen paljastumisesta, mutta samalla se on myös kuin leima nuorten matkaajien otsaan.
Oli vain yksi syy siihen miksi Jiens ei lähtenyt Unientemppelistä jo samana iltana, kun Fouran pyysi häntä
jatkamaan matkaansa. Hän halusi vielä yhden unen hiljaisuuden salissa, jossa unet ovat yhtä eläviä kuin hereillä
oleminen. Viimeinen mahdollisuus.

Tuomas Salmi
Sydännaula
Kansi Matti Kataja
Kuvitus Noora Sirén
Sivuja 299
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-68526-7-6
Ilmestyy 1.10.

Tuomas Salmi (s. 1987) on luokanopettaja,
kasvatustieteiden maisteri ja nuortenkirjailija, jonka
esikoisteos Sydännaula heijastaa hänen intohimoaan
historiaan, purjelaivojen aikakauteen sekä
vauhdikkaisiin seikkailuihin.
Haluan, että lukija samaistuu henkilöhahmoihini ja
tuntee kokevansa jännittävät tapahtumat yhdessä
heidän kanssaan. Tyylillisesti tekstiäni voisi kutsua
vaikkapa historialliseksi Faktioksi, jossa yhdistyy
oikeat menneisyyden henkilöt, tapahtumat ja paikat
sekä mielikuvituksen täyteinen seikkailukertomus
kaikkine vapauksineen.

Kapteeni Argentinen laiva oli nimeltään Sydännaula. Se oli monta merta käynyt sota-alus.
Fregatti, joka varomattoman tähystäjän kaukoputken läpi näytti kuin miltä tahansa kuninkaan
kolmimastolta. Kaunis alus, jota paatuneempikin roisto olisi voinut kehaista ketterän
sulavalinjaiseksi, tai tietämätön merirosvon metsästäjä pitää harmittoman helppona saaliina.
Tältä alukselta tai sen hurjilta merirosvoilta ei ollut turvassa kukaan. Sen saa kokea nahoissaan
myös nuori Samuel Bellamy, joka kohtalonsa höykyttämänä heitetään armottomaan
kamppailuun merta ja sen kaikkia vaaroja vastaan.

Nouse Sydännaulan kannelle ja lähde mukaan seikkailuun!

Lapset

Kristiina Mäkimattila (s.1981) on tarinoitsija
ja taiteilija Seinäjoelta.

Kristiina Mäkimattila/Murupumpula
Olonkolo
Lyydia Moukun suuri seikkailu 1
Sivuja 220
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-08-2
Ilmestyy 1.10.

Lapsesta saakka olen rakastanut
satumaailmoihin sukeltelua, ja oma tarinointi
on itänyt lukemisen rinnalla tekstien ja
kuvitusten kautta. Perheenäitinä kaikenlaiset
tarinat ovat päivittäin arjessani läsnä, ovat ne
sitten klassikkokertomuksia, uusia
tuttavuuksia tai itse ideoituja jutunpätkiä.
Pääasiassa kirjoitankin lapsille ja lapsenmielisille satuseikkailijoille, kuvittajana olen
keskittynyt erityisesti lastenkirjoihin.
Niin kirjoittamisessa kuin kuvittamisessakin
kaikki lähtee ilosta! Taide ja tarina –
molemmat ovat ihanaa leikkiä, johon saavat
loikata niin lapset kuin aikuisetkin!

Rouva Lyydia Moukku on jäpinkäinen, Rouskunperän jääräpäistä sukua. Hänen leppoisa
leivonnaisten ja puutarhanhoidon täyttämä elämänsä järkkyy, kun kellarikirjaston
seinään ilmestyy hämäräperäinen aukko. Aivan kuin siinä ei olisi kylliksi, herra Gerhard
Moukku katoaa! Lyydian on lähdettävä pelastusretkelle kohti tuntematonta!
Lyydia Moukun suuri seikkailu käynnistää vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan Olonkolo sarjan, jonka parissa viihtyvät kaiken ikäiset lukijat!

Anna Haanpää-Vesenterä (s.1967)
on 48-vuotias oululainen. Hänen uransa
tarinankertojana alkoi kahdeksan vuotiaana,
kun koulussa piti kirjoittaa äidistä. Hän
kirjoitti: "Olipa kerran äiti." Opettaja laittoi
punakynällä oikeinmerkin.
Annan tarinat syntyvät elämästä, sen iloista
ja rosoista. Omintakeiset ihmiset,
hillittömyys, meri ja punaiset kengät
innoittavat häntä
kirjoittamaan sekä lapsille että aikuisille.
Anna Haanpää-Vesenterä
Vaahteranlehtipoika ja
PELLAVAKANTINEN KIRJA
Kansi ja kuvitus Ilona Puska
Sivuja 99
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-06-8
Ilmestyy 1.10.
Vaahteranlehtipoika, 2015
ISBN 978-952-68325-1-7

Vaahteranlehtipoika ja KOKO RAPUN JUHLAT, 2016
ISBN 978-952-68325-9-3

Joskus joku hetki olisi kiva pysäyttää. Saisi olla siinä rauhassa ja nautiskella. Hetki äidin kanssa
vaahterapuun alla tai hetki jolloin ukki ottaa minut syliinsä, kun minulla on paha mieli. Hetki,
kun koulun keittäjätäti hymyilee tai hetki, kun otan valkoisella kauhalla isän tekemää ruskeaa
kastiketta lisää kolmannen kerran. Hetki, kun kastan keksin mummin kaatamaan kaakaoon.
Hetki, kun herra Koponen pysähtyy harjan kanssa huohottamaan tai hetki, kun tuntuu, että
nukahdan ja hetki, kun herään aamulla ja muistan, että onkin kesäloma.
Tökkään äitiä etusormella käsivarteen: "Äiti, aloita jo. Älä hypi mitään yli, osaan kaiken ulkoa.
Olen lukenut sen varmasti sata kertaa."

Anna Laitinen (s.1989) on aina harrastanut
kirjoittamista ja yksi hänen lapsuuden
haaveammateistaan on ollut kirjailija.
Miria viikinkien jäljillä oli ensimmäinen
kokopitkä tarina, jolle hän tosissaan haki
kustannussopimusta ja jonka Marketiimi
kustansi vuonna 2016.
Kirjoittamisen ohessa Anna nauttii kauniista
asioista, ystävien, aviopuolison ja koiran
seurasta, aurinkoisista päivistä, matkoista ja
tulevaisuuden suunnittelusta.

Anna Laitinen
Miria ja kummitusvaras
Kansi Anu Toivola Graphic Design
Sivuja 129
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-07-5
Ilmestyy 1.10.

Miria viikinkien jäljillä, 2016
ISBN 978-952-68325-6-2

Miria on matkustanut pois lastenkodista ja saanut uuden perheen kaukaa pohjoisesta
ystävänsä Linnean luota. Sopeutuminen uuteen kotiin, perheeseen ja kouluun ei alkuun suju
ongelmitta, mutta pian elämä asettuu raiteilleen. Uudessa koulussa Miria pääsee näyttämään
kykynsä tarinankertojana ja osallistuu luokkansa kanssa näytelmän tekoon. Kaiken keskelle
saapuu kuitenkin yllätysvieras, jonka kanssa Linnean sukset menevät pahemman kerran
ristiin.
Myös näytelmän harjoituksissa alkaa tapahtua kummia ja huhut teatteria vainoavasta
kummituksesta saavat kaikkien mielikuvituksen laukkaamaan. Soppa on valmis syntymään ja
kukapa olisikaan parempi mysteeriä ratkomaan kuin rohkea ja neuvokas Miria.

Helena Numminen
Kansi ja kuvitus Harri István Mäki
Lillin villit seikkailut
Sivuja 87
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-09-9
Ilmestyy 1.10.

Helena Numminen on alkuperäiseltä
ammatiltaan psykologi ja toiminut
koulussa lasten parissa. Häneltä on
julkaistu neljä romaania, novellikokoelma
ja runokokoelma. Lisäksi hänen novellejaan on julkaistu monissa antologioissa.
Satuja ja tarinoita on upotettuina
Nummisen romaaneihinkin, mutta nyt
hän on kirjoittanut oikean satukirjan,
jossa ihmislapset ja eläimet seikkailevat
tasa-arvoisina olentoina.
Kirjan on kuvittanut kirjailija, kuvittaja ja
teatterinohjaaja Harri István Mäki.

Sairaalassakin voi seikkailla!
6-vuotiaalla yksinäisellä Lillillä on heikot jalat, mutta sitä vastoin vilkas mielikuvitus ja
eloisat unet. Sairaalassa Lilli saa oman ystävän samassa huoneessa asuvasta tytöstä,
Viivi Roosasta, jota hoidetaan lyhytkasvuisuuteen liittyvän jalkavamman vuoksi.
Tytöillä on useita veikeitä eläinystäviä, joiden kanssa he lähtevät salaiselle seikkailulle.
Mukaansa he saavat sairaalan nuoren lääkärin, jolla on ikivanha auto, rättisitikka. Sillä
koko joukko lähtee purjehtimaan yötaivaalle.
Matkalla ystävykset joutuvat hurjiin seikkailuihin, putoavat kuumaan hiekkaerämaahan
ja kohtaavat kauheita mustapartaisia rosvoja. Neuvokkuutensa ansiosta joukko
pelastautuu aamuksi takaisin sairaalan vuoteisiin.
Paraneminen edistyy ja tytöt haaveilevat jo yhteisistä leikeistä sairaala-ajan jälkeen.

Marjukka Niemi hahmottaa maailmaa
sanojen avulla, Kristiina Mäkimattila
kuvittaa sanoja siveltimen avulla.
Kumpikin luo tutuille asioille uusia
merkityksiä tai parhaimmillaan uusia
näkökulmia tutuilla välineillä.
Tarinat ovat maailma, johon jokainen
meistä voi sukeltaa ikään tai
sukupuoleen katsomatta.
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Villami on utelias ja iloinen pikkulammas, mutta tänään hänellä on paljon mietittävää.
Hän päättää kysyä asiasta isältään, joka varmasti osaa vastata tähän pohdintaan.
Villami kipittää pikkusorkillaan isän luokse.
- Isä, minä tiedän jo paljon asioita. Esimerkiksi sen, että mansikka on punainen.
- Niinpä tiedätkin. Olethan oppinut hiljattain värit.
- Mutta isä, nyt minua mietityttää. Minä tiedän, että katraassamme on PALJON lampaita
ja että perheessämme on MONTA lammasta, mutta entä minä. Olenko minä
PIKKUMONTA?
Villami on kaikenikäisille sopiva satukirjasarja. Tarinan ohessa tavutetut sanat ja lorut sopivat
juuri lukemaan oppineille ja värikäs, oivaltava kuvitus herättää uteliaisuuden ja oppimisen
halun pienimmissäkin kuulijoissa.

