TIEDOTE 25.11.

Sitruuna julkaisee keväällä 2016 hätkähdyttäviä tietokirjoja sekä puhuttelevia romaaneja. Jeffrey
Archerin Vain aika näyttää aloittaa Cliftonin perheestä kertovan sukusaagan. Peter C. Gøtzschen
uutuusteos Tappava psykologia ja lääkinnän harha ravistelee myytit psyykenlääkkeiden käytöstä. Aira
Toivolan AT-ratsastuspilates on kattava ja käytännönläheinen teos tasapainoisen, jäntevän ja rennon
istunnan oppimiseen. Sinikka Piipon ja Satu Kontisen teos Pukinparta ja valvatit - Uuden ajan
värityskasvio nostaa suositut aikuisten värityskirjat aivan uudelle tasolle.

KAUNOKIRJAT
Jeffrey Archerin Vain aika näyttää -kirjan tapahtumat sijoittuvat ajanjaksolle 1920–1940 ensimmäisen
maailmansodan tuhoista toisen maailmansodan puhkeamisen kynnykselle. Harry Clifton asuu Bristolin
köyhässä kaupunginosassa yksinhuoltajaäitinsä kanssa. Harryn isästä ei kukaan suostu kertomaan muuta
kuin sen, että isä kuoli sodassa. Ennen pitkää Harrylle paljastuu karmea totuus isän kuolemasta ja hän
joutuu kyseenalaistamaan kaiken elämässään. Vain aika näyttää aloittaa Jeffrey Archerin uuden Cliftonin
perheestä kertovan sukusaagan, jossa on tähän mennessä julkaistu viisi osaa. Kirjan on suomentanut
Susanna Tuomi-Giddings, ja se ilmestyy maaliskuussa.

Kana joka tahtoi lentää on elämänmyönteinen ja sydämet sulattava pienoisromaani äitiydestä ja oman
elämän herruudesta. Korealaisen Sun-mi Hwangin kauniin maailmaahalaavasti kerrottu tarina pohtii
tärkeitä arvoja: vapautta, rakkautta, uhrautuvuutta ja iloa. Kirja sopii luettavaksi niin aikuisille kuin
lapsillekin. Teos on käännetty useille kielille ja sitä on myyty yli 2 miljoonaa kappaletta. Sen pohjalta on
tehty myös Korean kaikkien aikojen menestynein animaatioelokuva. Tammikuussa ilmestyvän kirjan on
suomentanut Hilla Hautajoki.

TIETOKIRJAT
Kirjassa Tappava psykiatria ja lääkinnän harha Peter C. Gøtzsche murtaa myytit, joita johtavat psykiatrit –
usein lääkefirmojen palkkalistoilla olevat – ovat vaalineet vuosikymmenten ajan salatakseen sen tosiasian,
että biologinen psykiatria on epäonnistunut. Psyykenlääkkeet tappavat yli puoli miljoonaa yli 65-vuotiasta
ihmistä vuosittain Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy sydänsairauksien ja
syövän jälkeen. Gøtzschen mukaan voisimme vähentää nykyistä psyykenlääkkeiden käyttöä 98 %:lla ja
samalla parantaa ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kirjan on suomentanut Susanna TuomiGiddings, ja se julkaistaan huhtikuussa.
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Aira Toivolan AT-ratsastuspilates - Tavoitteena tasapainoinen ratsukko pureutuu ratsastajan istuntaan ja
sitä kautta ratsukon hyvään yhteiseen suoritukseen. Hevosen ja ratsastajan välinen vuorovaikutus on
hienovaraista, kun avut ovat selkeitä ja oikein ajoitettuja. AT-ratsastuspilateksen tavoite on, että ratsastaja
hallitsee tasapainoisen, jäntevän ja rennon istunnan oikeanlaisessa hyvässä ryhdissä hevosen askellajista ja
tehtävästä riippumatta. AT-ratsastuspilatesmetodi on huomioitu laajalti hevosharrastajien ja ammattilaisten keskuudessa ympäri Suomen. Kirja ilmestyy toukokuussa.

Kirjassa Koiran käyttäytymisen perusteet koirankoulutuksen ammattilaiset, tohtori Resi Gerritsen, Ruud
Haak ja Simon Prins jakavat olennaisimmat asiat, jotka jokaisen koirankouluttajan tai koiraharrastajan on
hyvä tietää. Opit soveltamaan operantin ehdollistamisen keinoja ja saat käytännön neuvoja, joilla edistät
koirasi oppimista. Kirja sopii niin vasta-alkajille kuin kokeneille koirankouluttajille ja niille, jotka kouluttavat
koiria työkseen tai työssään. Kirjoittajilla on yli 30 vuoden kokemus alalta ja heidät tunnetaan
maailmanlaajuisesti työstään koirankoulutuksen parissa. Kirjan on suomentanut Elina Lustig, ja se
julkaistaan huhtikuussa. Kirja aloittaa K9 Pro -sarjan.

Sinikka Piipon kirjoittama ja Satu Kontisen kuvittama Pukinparta ja valvatit. Uuden ajan värityskasvio on
vintage-henkinen värityskasvio, josta löytyy kolmenkymmenen helposti tunnistettavan kasvin esittelyt,
tietoa niiden terveysvaikutteisista ominaisuuksista sekä vinkkejä kauneudenhoitoon ja ruuanlaittoon.
Kirjassa on runsaasti viehättäviä väritysaukeamia sekä tilaa omille kasvilöydöille. Pukinparta ja valvatit.
Uuden ajan värityskasvio nostaa suositut aikuisten värityskirjat aivan uudelle tasolle. Kirja julkaistaan
kesäkuussa.
Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.
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