
Apteekkari Melchior ja
Gotlannin piru
Indrek Hargla

18 h 32 min, lukija Jarkko Pajunen

Tallinna vuonna 1433. Apteekkari Melchior saa kirjeessä sa-
laperäisen varoituksen: Gotlannin piru on tullut Tallinnaan ja 
uhkaa hänen henkeään. Samaan aikaan hänen ovelleen saa-
puu kauppias henkitoreissaan pyytämään ratkaisua vanhaan 
verityöhön. Melchior raottaa ikivanhan hiljaisuuden verhoa, 
kieroutuneet synnit paljastuvat ja pahuus pääsee valloilleen. 
Dekkarisarjan kuudes osa. Koko sarja löytyy Celiasta.

Lue äänikirjana!
Kirjaa voi lukea myös kuuntelemalla. Jos painetun kirjan lukeminen on esimerkiksi 
terveydentilan tai lukivaikeuden vuoksi hankalaa, olet oikeutettu Celian äänikirjoihin. 
Saat äänikirjat maksutta suoraan puhelimeen, tablettiin, tietokoneelle tai CD-levyillä 
kotiisi. Tässä esitteessä on muutama hittikirja Celian laajasta valikoimasta.

Kysy lisää kirjaston henkilökunnalta tai suoraan Celiasta!

Kuinka painovoimaa
uhmataan
Jojo Moyes

15 h 24 min, lukija Meri Nenonen

14-vuotiaan Sarahin tärkein ihminen on isoisä, joka on
opettanut Sarahille myös erikoistaitoja. Yllättäen isoisä joutuu
sairaalaan ja Sarah jää yksin. Huostaanoton tehtäväkseen 
saanut asianajaja Natasha Macalay on umpisolmussa omassa 
elämässään. Silti hän ryhtyy auttamaan Sarahia. Mutta hän ei 
tiedä, että Sarahilla on iso salaisuus, joka muuttaa
peruuttamattomasti heidän kaikkien elämää.
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Rajakansaa: kohtaamisia ja kohtaloita 
Imatralta Krimille
Kerstin Kronvall

8 h 49 min, lukija Pinja Flink

Kirjaan kuvatut ihmiset kertovat arkielämästään molemmin 
puolin EU:n itärajaa. Näkökulmana ovat ennemminkin yksit-
täiset ihmiskohtalot kuin valtapolitiikan kiemurat. Kirja esittää 
konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka poliittiset päätökset 
muuttavat ihmisten elämää kaukana valtakeskuksista.
Kirjoittaja on Pietarissa asuva toimittaja, joka on työskennellyt 
mm. Ylen kirjeenvaihtajana Moskovassa.

Idiootit ympärilläni: kuinka ymmärtää
muita ja itseään 
Thomas Erikson

8 h 26 min, lukija Aku Laitinen

Oletko joskus juuttunut puolisosi kanssa kinaan, jossa kum-
pikin puhuu aivan eri asioista? Oletko ajatellut, että kaikki 
ympärilläsi ovat idiootteja? Yleisin syy sosiaalisiin konflikteihin 
on erilaiset tavat viestiä. Jotta voisi käsittää muita, pitää ensin 
ymmärtää itseään. Kirjan luettuasi havahdut takuuvarmasti 
huomaamaan, että idioottien määrä ympärilläsi on vähentynyt 
huomattavasti.
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Minun tarinani
Michelle Obama

19 h 38 min, lukija Krista Putkonen-Örn

Yhdysvaltojen entisen ensimmäisen naisen intiimit, vaikuttavat 
ja inspiroivat muistelmat. Michelle Obama kertoo lapsuudes-
taan Chicagon eteläosassa ja työskentelystään johtotehtävissä. 
Hän kuvaa tasapainoilua äitiyden ja työn asettamien vaatimus-
ten välillä sekä vuosia maailman kuuluisimmassa talossa.


