Marketiimi

”Mielikuvituksesta ja muistoista syntyvät tarinat.
Tarinoista syntyvät uudet muistot sukupolvien ketjuun.”
- Margit Nieminen, Marketiimi
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Elisa Kaldvee
Fiin tyttäret - Florilegium
Kannen kuvitus Satu Prusti-Nelson
Sivuja 265
Sidottu, kovakantinen
ISBN 978-952-7247-11-2
Ilmestyy 1.10.

Sain nimekseni Perle. Äitini ei enää katsonut
tarpeelliseksi etsiä helmeä, joka tekisi Fiin tyttären,
ensin isoäidistäni, sitten hänestä itsestään ja lopulta
minusta. Minä olin hänen helmensä.
Isoäiti Picabon mielestä jo se, että olin ensitöikseni
kietonut pienen nyrkkini hänen helmiristinsä ympärille
oli osoitus siitä, että olin Fiin tytär.
Äitini kertoessa minulle tarinaa Fiin tyttärestä hän
katsoi jonnekin kauas ohitseni tai painoi katseensa
lattiaan, mutta isoäitini kertomana tarina heräsi eloon,
ja luin hänen kirjeitään yhä uudestaan.
Tarinan helmi teki kantajastaan, Fiin tyttärestä, jollakin
tavalla erityisen, ja sen salaisuus oli kirottu. Palasin
Villa Tiglioon selvittääkseni totuuden.

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 ilmestyi 2017
Fiin tyttäret- Florilegium on kirjasarjan toinen
osa.

Jorma Aalto
Tähdentekijä osa 3 Merkkitulet
Kansi Tero Kivelä
Sivuja 554
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-13-6

Ilmestyy 1.10.
”Kaikki alkoi tähdistä.”
Mart seuraa Irnaa kuin tämä olisi hänen ainoa
valonlähteensä pimeässä maailmassa. Uniennäkijä sanoi,
että tytön on kuljettava polku menneisyyteensä, jos hän
haluaa oppia hallitsemaan sisällään raivoavaa tulta. Onko
Irnan mahdollista päästää irti tapahtuneesta, vai joutuuko
Mart katsomaan tämän palavan hänen silmiensä edessä
vailla toivoa?
Saman aikaisesti Jiens yrittää rauhoittua elämään
Lanssen metsäkylässä, jonka asukkaat ovat kuin perhe,
jota hänellä ei koskaan ollut. Sisimmässään hän kuitenkin
tietää, etteivät kaikki salaisuudet ole vielä paljastuneet.
Lapsuuden kodin voimakkain suru kulkee hänen
mukanaan, ja se nousee esiin väkisin.
Mennyt ei jätä heitä rauhaan.
Kaikki voimat maailmassa seuraavat Martia, Irnaa ja
Jiensiä, sillä tapahtumat Unientemppelissä sitoivat heidät
velhon ja noidan perillisen salaisuuden paljastumiseen.
”Kenenkään ei tarvitse enää vaeltaa ilman suuntaa.
Syttykööt taivaalle merkkitulet, johdattakoon nämä
tienviitat eteenpäin teitä, jotka olette hukassa.”

[Sijoita lähde tähän.]

Jorma Aalto (s.1986) on valmistunut teatteriilmaisun 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
”Ensiaskeleet” ilmestyi 2016, toinen osa
”Unientemppeli” 2017.

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

Kristiina Mäkimattila/Murupumpula
Lötkölinna
Lyydia Moukun suuri seikkailu 2
Sivuja 268
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-10-5
Ilmestyy 1.10.

Yllätyksiä on luvassa, kun rouva Lyydia Moukku jatkaa
pelastusretkeään salaperäisessä Olonkolon maailmassa!
Jäpinkäisrouvan puoliso Gerhard on joutunut pahemman
kerran kadoksiin. Siipan etsiminen on johdattanut Lyydian
Olonkoloon, ystävällisten linnukkeiden luokse. Kaikki
olennot eivät kuitenkaan ole yhtä mukavaa väkeä kuin
linnukkeet…
Siitä huolimatta on aika jatkaa matkaa
– tuli mitä tuli!

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 lapsen-mielisille 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!
Lötkölinna on Lyydia Moukku -sarjan toinen osa.

Anna Laitinen (s.1989) on aina harrastanut
kirjoittamista ja yksi hänen lapsuuden
haaveammateistaan on ollut kirjailija.
Kirjoittamisen ohessa Anna nauttii kauniista
asioista, ystävien, aviopuolison ja koiran
seurasta, aurinkoisista päivistä, matkoista ja
tulevaisuuden suunnittelusta.

Anna Laitinen
Miria ja Salainen Ihailija
Kansi Anu Toivola Graphic Design
Sivuja 119
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-12-9
Ilmestyy 1.10.

Kesä on saapunut pohjoiseen ja pieneen Kiivvun
kaupunkiin! Miria ja Linnea luokkatovereineen
pääsevät vihdoin kauan kaivatulle
kesälomalle.
Tytöt viettävät aurinkoisia kesäpäiviä ratsastaen,
rannalla kavereita tavaten sekä harvinaisesta
helteestä nauttien.
Juhannuksena mökillä he tutustuvat myös
samanikäiseen Lauraan, joka on tullut
viettämään kesää omalle mökilleen.
Leppoisa lomailu saa
kuitenkin kutkuttavan käänteen, kun Miria
löytää arvoituksellisen kirjeen.
Kirjeen, jonka on kirjoittanut
Salainen Ihailija.

Miria sarjan aiemmin ilmestyneet osat ovat Miria
viikinkien jäljillä (2016) sekä Miria ja
kummitusvaras (2017).

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.
Villami-sarjasta ovat aiemmin ilmestyneet Utelias
Villami (2015), englanninkielinen käännös Curious
Woollamy (2016), Villami löytää värit (2016), Villami
oivaltaa numerot (2017).
Marjukka Niemi, Kristiina Mäkimattila
Villami revontulten maassa
Sivuja 30
Kovakantinen, sidottu
ISBN 978-952-7247-14-3
Ilmestyy 1.10.

- Mitä sinä teet, mummi? Villami kyselee uteliaana
eräänä lämpimänä kesäpäivänä seuratessaan mummin
touhuja.
- Neulon sinulle myssyä ja säärystimiä, mummi vastaa.
- Mutta minullahan on jo lämmin villaturkki ja
oikeastaan jo aika kuuma. Mihin minä myssyä tarvitsen?
- Katsohan Villami, sinä pääset isän mukaan matkalle
kauas Pohjoiseen. Siellä myssy ja säärystimet ovat
tarpeen.
- Jippii, voi miten jännittävää! En ole koskaan ollut
matkalla lähimetsää kauempana.
JO-KO LÄH-DE-TÄÄN?

