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TIETOJA MINUSTA
Eniten maailmassa rakastan äitinä olemista, matkailua, ihmisten seuraa 
ja tarinoiden kertomista. Tarinoiden, jotka osoittavat meille, että maail-
massamme kaikki rajat ovat suhteellisia, että on vähintäänkin mielenkiin-
toista olla erilainen kuin kaikki muut ja että itsensä ja oman tiensä etsi-
minen on tärkein tehtävä elämässä. Uskon, että ihmiskunta tulee päivä 
päivältä, kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta yhä paremmaksi, hu-
maanimmaksi ja viisaammaksi; haaveilen siitä, että myös kirjani tulisivat 
osaksi tätä prosessia. Olen varma siitä, että planeettamme tulevaisuus on 
nykypäivän lasten käsissä, ja haluan, että he suuntautuisivat tähän tu-
levaisuuteen uteliaina, onnellisina ja vapaina. Juuri tätä varten elän ja 
teen töitä: kirjoitan kirjoja ja artikkeleja sekä juonnan radiolähetyksiä.

@i_am_ultramarina

Tässä on kaikki, mitä haluan kertoa itsestäni, 
mutta jos haluatte tietää enemmän, niin löydät-
te minut Instagramista @i_am_ultramarina ja 
Facebookista nimellä Kristina Kretova. Minusta 
kertova esittely venäjän kielellä löytyy venäläistä 
lastenkirjallisuutta esittelevältä sivult prodetlit

PYSYKÄÄ TERVEINÄ! MITEN TULLA 
SUPERVOIMAKKAAKSI, NOPEAKSI 
JA KILPAILUJEN VOITTAJAKSI

Yhtenä iltana pikku-Sasha ei halunnut pestä 
hampaitaan ennen nukkumaanmenoa, vaikka 
lääkäri-isä kuinka maanitteli. Sasha nukah-
taa… Hän näkee unta, jossa hän on yhtäkkiä 
muuttunut kilpa-autoksi! Mutta milläpä auto 
tankataan? Voileivillä ja karkeilla, vai hedel-
millä ja vihanneksilla? Kumpi kulkee parem-
min, puhdas vai likainen auto? Auto, jonka 
kori on vinossa, vai suora? Nyt Sasha haluaa 
kovasti voittaa kilpailun ja on valmis noudatta-
maan kaikkia käyttöohjeita!

• Kirja on kirjoitettu yhteistyönä lääketie-
teen tohtori Dmitrij Mohovin kanssa.

• Kirja opettaa oikeaa suhtautumista 
omaan kehoon ja terveyteen kilpa-ajois-
ta luodun hauskan tarinan avulla, tu-
puttamatta tai vaatimatta mitään.

• Kirjan lopussa on hauska peli.
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The Game

Pysykää terveinä! Miten tulla supervoimakkaaksi, nopeaksi ja kilpailujen voittajaksi
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MYRSKYTUULEN ASTA: 
SEIKKAILUA JA MAANTIETOA
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joiden avulla lapsen kanssa voi pohtia, 
miten hän toimisi eri tilanteissa ja mitä 
tunteita tapahtumat hänessä herättävät.
• Tämä kirja oli debyyttini, ja sii-

tä tuli tarkalleen kuukauden ku-
luessa sivun www.ozon.ru bestsel-
leri (vastaava kuin amazon.com).

• Kirja on saanut kiitettäviä arvosteluja 
maantieteen professoreilta ja taiteen teki-
jöiltä sekä aikakausi- ja sanomalehdissä.

• Kirjan jatko-osa kuuluu vuoden 2019 
odotetuimpien kirjojen joukkoon mo-
nissa suosituimmuuslistauksissa.

MYRSKYTUULEN ASTA 
MATKUSTAA VENÄJÄLLÄ

”Myrskytuulen Asta matkustaa Venäjällä” on jatkoa Asta-tytön seikkailuille, joi-
ta kaikki rakastavat. Ensimmäisessä kirjassa Asta matkusti maailmalla, tutustui 
maailman pääkaupunkeihin ja sai tietää, miten ihmiset planeettamme eri kolkissa 
elävät. Tässä uudessa tarinassa Asta matkustaa junalla Pietarista Vladivostokiin 
maailman pisintä rautatietä, Trans-Siperian rataa pitkin ja siinä samalla tutustut-
taa meidät Venäjän eri kolkkiin. Mutta matka ei tietenkään rajoitu vain junan kiitä-
miin reitteihin (muistanette varmaan sankarittarimme ihmeelliset kyvyt?).

• Kirja on ilmestynyt vuon-
na 2019, ja tarkalleen 
kuukauden aikana puo-
let sen painosta myytiin.

• Kyseessä on sekä kaunokir-
jallinen että ei-fiktiivinen teos.

• Kirjan esittelypäivänä RZD:n (Venäjän 
rautateiden) museossa Pietarissa rikottiin 
museon koko toiminta-ajan kävijäennätys.

Lapset rakastavat erityisen paljon sankareita, joilla on uskomattomia ky-
kyjä. Lapsethan haluavat samaistua näihin sankareihin ja uskoa, että 
kaikki on mahdollista myös todellisuudessa. Kirjan sankaritar on As-
ta-niminen tyttö, joka voi joutua tuulenpuuskien mukana mihin tahan-
sa maailman kolkkaan. Asta on hauska, rohkea, nokkela ja neuvokas. 
Jokaisessa luvussa Asta auttaa eri maista kotoisin olevia tavallisia poikia ja 
tyttöjä: hänen avullaan Senja-niminen poika löytää kadonneet vanhempansa 
Pariisista, Teo-niminen amerikkalaistyttö oppii luistelemaan ja japanilainen 
isoäiti Nana pääsee kaikista vastoinkäymisistä huolimatta näkemään ja-
paninkirsikan kukkivan. Lukujen lopussa on kysymyk- siä, 

Myrskytuulen Asta: seikkailua ja maantietoa Myrskytuulen Asta matkustaa Venäjällä



MYRSKYTUULEN ASTA 
MAAILMANYMPÄRYSMATKALLA

SEIKKAILUPELI. MYRSKYTUULEN 
ASTA VENÄJÄNÄLLÄ. 100 HUPAISAA 
TEHTÄVÄÄ, LABYRINTTEJÄ, 
KARTTOJA, TARRATEHTÄVIÄBestsellerin jatko-osa Asta-tytöstä, jolla on kyky liikkua paikasta toiseen tuulen 

mukana. Tällä kertaa häntä odottaa kaikkein eriskummallisin matka – hän lähtee 
vanhempiensa kanssa maailmanympärysmatkalle valtavankokoisella risteilyaluk-
sella.

Jee! Myrskytuulen Astaa ei pidättele mikään, kun hän lähtee uudelle Venäjän mat-
kalleen! Juuri nyt hän tarvitsee apuanne! Lukija pääsee Astan ja tämän uuden ys-
tävän Aljoshan mukana matkaamaan junalla, vierailemaan miljoonakaupungeissa, 
patsastelemaan Punaisella torilla ja Troitski Most - sillalla. Teette monta löytöret-
keä, voitte kalastaa Baikalilla, kavuta Mount Everestille tai paistaa tippaleipiä ihka 
oikean tataarimummon ohjeen mukaan. Ja mikä tärkeintä, pääsette täyttämään 
sankariemme kaksi hartainta toivetta.

Tässä kirjassa Asta:
•  tutustuu suuriin löytöretkiin
•  saa paljon tietoa mantereis-

ta ja valtameristä, Maan raken-
teista ja maaperän muodoista

• oppii käyttämään karttaa ja kom-
passia, arvioimaan mittakaavoja ja 
suunnistamaan tähtien avulla

• auttaa kiinalaisia, australialai-
sia, USA:laisia ja suomalaisia lap-
sia ja saa aikaan paljon hyvää.

Kirjan asiantuntijana on ollut maantiedon 
opettaja, pedagogisten tieteiden lisensiaatti 
Olga Olegovna Zhabrovskaja. Hänen koke-
muksensa ja kirjan yllättävien juonen kään-
teiden ansiosta tarina auttaa omaksumaan 
maantiedon perusasiat.

Kun avaatte kirjan, teitä odottaa
• mukaansatempaava seikkailupeli,
• 5 karttaa, yli 50 tarraa, labyrintte-

ja, kuva- ja muita arvoituksia!
• Kirja sopii ajanvietteeksi alle kou-

luikäisen lapsen ja tämän van-
hemman yhteisiin hetkiin.

64 pages|221х298 mm 64 pages|215х290 mm
Myrskytuulen Asta maailmanympärysmatkalla Seikkailupeli. Myrskytuulen Asta Venäjänällä. 100 hupaisaa tehtävää, labyrinttejä, karttoja, tarratehtäviä



SOTA LASTEN SILMIN

”Sota lasten silmin” – on sodanvastainen graafinen romaani sodasta lasten silmin. 
Kirjaan on kerätty aitoja muistoja ihmisiltä, joiden lapsuusaikaa lähihistorian etni-
set ja alueelliset konfliktit ovat varjostaneet. Yhteistyössä Julija Brykovan kanssa 
kirjoittamiemme muistelmien päähenkilöt ovat olleet saman konfliktin eri puolil-
la, ja 14 venäläistä ja ukrainalaista riippumatonta kuvataiteilijaa ovat kuvittaneet 
muistelmat graafisen romaanin muotoon. Kirja on vaikuttava teos, jota meidän 
aikamme tarvitsee, ja se kertoo siitä, mitä sota on — sota on aina paha asia.

• Kirja kertoo lähihistorian so-
dista lasten silmin.

• Graafisen romaanin genren ansios-
ta kipeät tarinat tulevat näkyviksi ja 
ymmärrettäviksi aikalaisillemme.

• Kirja yhdistää 13 tositarinaa (Poh-
jois-Irlanti, Israel, Palestiina, Donbass, 
Ukraina, Abhasia, Georgia ja Balka-
nin maat) ja 14 venäläisen ja ukrai-
nalaisen kuvataitelijan piirustusta; 

• Kirjassa ei ole sankareita, puolustajia, 
liittolaisia tai vihollisia, on vain pel-
kistettyjä ja vilpittömiä kokemuksia;

• Ajankohtainen sodanvastainen kir-
ja, joka auttaa välttämään kohta-
lokkaita virheitä tulevaisuudessa. 
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Sota lasten silmin Sota lasten silmin



Johnny 
Depp
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LIINA-MARLIINA LIINA-MARLIINA: VÄRITYSKIRJA

Liina-Marliina: kertomus omaleimaisesta tytöstä, musiikista ja vapaudesta olla 
oma itsensä. Lumoavan realistinen ja realistisen lumoava tarina Liina-nimisestä 
merenneidosta.

• Tarina siitä, miten voit menestyä, jos teet ahke-
rasti töitä ja etenet kohti tavoitteitasi,

• miten voit löytää itsesi tässä maailmassa, vaikka olet erilainen kuin muut,
• ja miten tulet onnelliseksi.

• Verkossa saadun suosion takia kir-
ja ilmestyi heti kahdessa eri muodos-
sa: akvarellina ja värityskirjana. 

• Värityskirja on ensimmäinen Ve-
näjällä julkaistu värityskir-
ja, jossa on etenevä juoni. 

• Kirjaa suosittelevat maineikkaat 
psykologit, kuten myös venäläi-
nen balettimestari Boris Eifman.

Tarina ei jätä ketään kylmäksi:
• Ensimmäisen kerran julkaisin tarinan 

netissä, ja siitä tuli valtavan suosittu 
ehkä siksi, että siinä ei ole prinssejä.

• Kirja oli ozon.ru -sivun bestsel-
leri vuonna 2018.

• Jopa Johnny Depp posee-
raa kirjan kanssa.

Liina-Marliina Liina-Marliina: värityskirja



PUNATULKUN SEIKKAILUT 
AFRIKASSA

KISSANPENNUN SEIKKAILUT 
PIETARISSA
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Kylän reunalla olevassa metsässä asustaa eläväinen punatulkku Stepa. Sitä ikävys-
tyttää pysytellä samassa paikassa ympäri vuoden, joten se päättää lähteä etelään. 
Mutta miten pieni lintu saa taitettua niin pitkän matkan? Apuun rientävät muut 
siivekkäät – viisas mustavaris, kaksi iloista hanhea ja lumivalkoiset haikarat. Sel-
viääkö Stepa Afrikan rannikolle, ja onko sen hyvä olla kaukana kotoa?

Koditon musta kissanpentu, nimeltään Tshernysh, päättää etsiä itselleen isännän. 
Eniten hän tykästyy sattumalta ohi kävelevään tyttöön, jolla on punaiset rusetit. 
Mutta miten tytön löytäisi uudestaan suuresta kaupungista? Peloton Tshernysh 
lähtee kulkemaan pitkin katuja ja pihoja. Löytääkö hän tytön ja tuleeko tytöstä hä-
nen emäntänsä?

• Kirja ei kerro pelkästään sinnik-
kään punatulkun seikkailuista,

• vaan tutustuttaa paikka- ja muuttolin-
tuihin sekä ohjaa lasta havaitsemaan 
syksyksi nimetyn vuodenajan merkkejä.

• Osassa neljän kirjan sarjasta lapsi 
voi siirtää kirjanmerkkiä sivulta toi-
selle ja pääsee mukaan matkalle kir-
jan hahmon jälkiä seuraamalla.

• Kirja ei kerro pelkästään urhean 
kissanpennun seikkailuista,

• vaan se tutustuttaa lukijat lintuihin ja 
eläimiin, joita voi kohdata kaupungis-
sa, sekä ohjaa lasta havaitsemaan syk-
syksi nimetyn vuodenajan merkkejä.

• Osassa neljän kirjan sarjasta lapsi 
voi siirtää kirjanmerkkiä sivulta toi-
selle ja pääsee mukaan matkalle kir-
jan hahmon jälkiä seuraamalla. 

Punatulkun seikkailut Afrikassa Kissanpennun seikkailut Pietarissa



HIIRENPOJAN SEIKKAILUT 
KIRJASTOSSA

KOIRANPENNUN SEIKKAILUT 
PUNAISELLA TORILLA
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Nedo on uteliaista uteliain hiirenpoika, joka asuu lastenkirjastossa.
Eräänä päivänä sen päähän pälkähtää eläimenpoikaselle epätavallinen idea: se 
päättää opetella lukemaan! Siitä lähtien Nedo kiiruhtaa joka päivä kirjaston pöy-
dälle, jotta tapaisi lapsia ja oppisi uusia kirjaimia. Mutta oppiiko Nedo aakkoset, ja 
oppiiko se lukemaan ensimmäisen kirjansa?

Pieni koiranpentu nimeltään Polkan elelee Punaisen torin vieressä. Mutta siellä se 
on kylmissään ja nälissään. Niinpä se päättää hakeutua töihin. Mutta missä kai-
vattaisiin vahtikoiraa? Pääsisikö se vartioimaan Kremlin Spasskaja-tornia, Pyhän 
Vasilin värikästä katedraalia vai GUMia, Moskovan keskustavarataloa.

• Tarina ei kerro pelkästään fiksun hiiren-
poikasen sinnikkyydestä ja seikkailuista, 

• vaan tutustuttaa pienet lukijat en-
sin vokaaleihin, sitten konsonant-
teihin ja opettaa tunnistamaan ke-
säksi nimetyn vuodenajan merkit. 

• Osassa neljän kirjan sarjasta lapsi voi 
siirtää kirjanmerkkilelua sivulta toi-
selle ja pääsee mukaan matkalle kir-
jan hahmon jälkiä seuraamalla. 

• Kirja ei kerro pelkästään koiran-
pennun seikkailuista ja kohtaami-
sesta tulevan isäntänsä kanssa, 

• vaan tutustuttaa lukijat Mosko-
van tärkeimpiin nähtävyyksiin.

• Osassa neljän kirjan sarjasta lapsi voi 
siirtää kirjanmerkkilelua sivulta toi-
selle ja pääsee mukaan matkalle kir-
jan hahmon jälkiä seuraamalla. 

Hiirenpojan seikkailut kirjastossa Koiranpennun seikkailut Punaisella torilla
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TARINA BARABASHKASTA, 
TAIKAYRTISTÄ JA ROHKEASTA 
PETJA-POJASTA

#TOISTEMME PUOLESTA

Tämä kirja kertoo pojasta, joka pelkäsi kaikkea, mitä ei kannattaisi pelätä: poliisia, 
lääkäriä ja jopa pimeyttä…

Kirja, johon on koottu tositarinoita eläinten ja ihmisten välisestä ystävyydestä eri 
puolilta maailmaa. Yksinäinen strutsi moskovalaisessa eläintarhassa on ystävys-
tynyt kirahvien ja seepran kanssa; valjakkokoirat olivat tehneet kunnon urotyön, 
jonka jälkeen isäntä kuitenkin petollisesti hylkäsi heidät; karhunpoikanen; tiikerin-
poikanen; leijonanpoikainen, jotka pelastettiin USA:han…

• Kuvittaja on valittu kilpailun perusteel-
la, ja verkossa on julkaistu yli 200 eri 
taiteilijan tekemää kuvausta Petjasta.

• Lopputuloksena kuvituksen teki 
loistava siperialainen taiteili-
ja Evgenija Kozhevnikova. 

• Kirja pääsi top 100 parhaan Non-fic-
tion -kirjan joukkoon vuonna 2019.

• kirja ilmestyi 2019 yhteistyös-
sä WWF Russian -järjestön kans-
sa. Osa sen myyntituloista menee 
Kamtshatkan metsien hyväksi;  

• kirjan julkaisua seurasi kuvataiteilijoiden 
näyttely yhdellä Pietarin keskuskaduista;

• kirja sai На благо мира -palkinnon 
(Na blago mira ”Maailman hyväksi”).

#Toistemme puolesta Tarina Barabashkasta, taikayrtistä ja rohkeasta Petja-pojasta



Kretova.info
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