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Indieklubi on itsenäisesti
kirjoittavien ja julkaisevien mutta
toisiaan tukevien kirjailijoiden
ryhmä. Kirjoitamme suurella
sydämellä, omin päin ja raameja
uskaliaasti rikkoen. 

Kustannamme kirjamme itse, mutta
julkaisutapamme omakustanteisuus
ei ole meille rajoite vaan rikkaus.
Olemme innokkaasti indiekirjailijoita!

Inna Airola

Raita Jauhiainen

Anna Kaija

Janne Kellari

S. A. Keränen

Feny Kuunvalo

E. E. Leivo

Katri Sisko
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i n d i e k i r j a i l i j a t @gma i l . c om
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I N D I E K L U B I

TILAUKSET

Kirjavälitys

Hakakalliontie 10
05460 Hyvinkää
010 345 1520
kvtilaus@kirjavalitys.fi
kirjavalitys.fi

Kirjojen vähittäismyynti
kirjakaupoissa, tavarataloissa ja
marketeissa kautta maan.



Kirja-alalla on paljon reunaehtoja, joiden puitteissa kirjoja kustannetaan.
Hyviäkin käsikirjoituksia jää kustannusohjelmien ulkopuolelle. Kirjoja ja
genrejä, joita ei julkaista, ei voi kukaan lukeakaan. Onneksi myös
omakustantaminen on mahdollisuus, jolloin hienot tarinat pääsevät
kirjoihin ja kansiin ilman, että niiden kaupallisuus olisi merkittävä tekijä
julkaisun kannalta.  

Tämä katalogi kokoaa indieklubin vuosina 2011 - 2020 julkaisemat kirjat.
Löydät sivuiltamme genrejä fantasiasta chick-litiin ja dystopiasta science
fictioniin. Kaikki kirjat on julkaistu sekä painettuina niteinä että e-kirjoina.
Suurinta osaa kirjoistamme ei ole koskaan tarjottu kustantamoille. Ne on
tehty omin päin ja rohkeasti uskoen, että myös omakustanteet voivat
saavuttaa lukijansa. 

Ja ne ovat saavuttaneetkin.

Toivomme antoisia lukuhetkiä kirjojemme parissa!

Indieklubi 



INNA

A IROLA

 

Inna Airola on kotoisin
Keski-Suomen

kuusimetsistä mutta
sittemmin kotiutunut
kiertoreittien kautta

Tampereelle ja
työskentelee

kieltenopettajana.
Kirjailijana hän on

omapäinen oman tiensä
kulkija historiallisen
fiktion ja fantasian

rajamailla ja viehättyy
muista maailmoista,
menneistä ajoista ja

sanojen sointukuvioista. 

FANTASIA
MYTOLOGIA



Julkaistu: 2018

EAN (Sidottu): 9789515684813

EAN (Nidottu): 9789528000662

EAN (E-kirja): 9789528051923

Inna Airolan Kaaren kertomus on fantasiatodellisuuteen
sijoittuva kolmiosainen romaanikokonaisuus, jonka
keskiössä on erään epätäydellisen nuorukaisen tarina. 

Kaaren kertomus vie lukijan matkalle Suomen, Pohjolan ja
Venäjän historiasta ja mytologiasta ammentavaan
maailmaan, jossa kieli ja tunnelma ovat merkittävässä
roolissa, romantiikkaa unohtamatta.

Kun Kaare Vilgarrinpoika tulee
syytetyksi kylänsä seppäkisällin
Herjan murhasta, kukaan ei usko
häntä — viinaanmenevä isä
kaikkein vähiten. Kaare pakenee
mukanaan siskopuolensa Ana ja
tämän ystävä Raude, ja yhdessä
he etsivät Herjan pojan,
Dastoksen, jolla on kuitenkin
omat suunnitelmansa. Herjasta
alkaa selvitä salaisuuksia, ja
kohta Kaarekin ajautuu mukaan
matkalle, joka vie hänet kauaksi
kotiseuduilta, karkulaiseksi
kaupunkiin ja kulkijaksi
korpimaille.

Kaaren kertomus: Ensimmäinen osa



Kaare Vilgarrinpojan renginpesti Auterelan tilalla päättyy, ja yhdessä
Dastos Kotkanpojan kanssa hän lähtee Pohjolaan.

Mantsinmäeltä alkanut matka kulkee kylänvarsien kievareille ja
sumuisille soille, kaupunkien kujille ja korpitaipaleiden taakse.
Samalla Herja Hildirin menneisyydestä paljastuu entistä synkempiä
salaisuuksia.

Kaiken keskellä Kaare ei ole unohtanut Ásevaine Argerintytärtä.
Mutta voiko Ásevaine koskaan nähdä nuorukaisessa muuta kuin
keskenkasvuisen, pahantuulisen pojan?

Kaaren kertomus: Keskimmäinen osa

Julkaistu: 2019

EAN (Nidottu): 9789528007760

EAN (Sidottu): 9789528006954

EAN: (E-kirja): 9789528006954

 

KERRAN OLEN
SINUN

NIIN KUIN SINÄ
OLET MINUN



Valatun velhon kartanossa Kaare Vilgarrinpoika on vihdoin löytänyt
paikkansa. Suhde Ásevaine Argerintyttäreen ei kuitenkaan ole
virallinen eikä laillinen, sillä nainen on vierasverinen, väärän ikäinen
— ja sukuunsa sidottu.

Vapautusrahoja varten Kaare alkaa selvittää, mitä salaisuuksia
Herja Hildirin vasarakoru todella kätkee, ja se johdattaa nuorukaisen
yhä kauemmaksi menneisyyteen muinaisiin aikoihin ja taikoihin,
joita ei pitäisi olla.

Matka on tuonut Kaaren kauas Kaakkoismaasta, mutta edessä on
vielä viimeinen taipale taivaidenvalojen alla.

Kaaren kertomus: Viimeinen osa

Julkaistu: 2019

EAN (Nidottu): 9789528005988

EAN (Sidottu): 9789523394810

EAN (E-kirja): 9789523394810

 

TÄSSÄ MINUN ON
HYVÄ OLLA
VIERESSÄSI
VIIMEINKIN



RA ITA

JAUHIA INEN

 

Raita Jauhiainen on
helsinkiläinen kirjailija, jota

kiinnostavat erityisesti
science fiction ja

tulevaisuuteen sijoittuvat
dystooppiset yhteiskunta-

kuvaukset. Häntä inspiroivat
tietokirjallisuus, ajan-

kohtaiset yhteiskunnalliset
aiheet sekä TV-sarjat. Raita

Jauhiaisen ensimmäinen
käännösromaani on palkittu

vuosina 2014 ja 2015
kansainvälisissä
kirjakilpailuissa.

DYSTOPIA
SCIENCE FICTION



Raita Jauhiaisen Allianssi.125 on dystooppiseen tulevaisuuteen
sijoittuva kirjasarja kahdeksan henkilön kohtaamisesta suljetulla
rajalla, joka erottaa kaksi valtiota toisistaan. Vaarallisen ja
salaisen kohtaamisen jälkeen kahdeksikon elämä alkaa mullistua
peruuttamattomalla tavalla.

Allianssi.125:n julkaisutapa on omintakeinen: kirjasarjan osa
julkaistaan kahtena kirjana, joista kumpikin ”puolikas” edustaa
itsenäistä näkökulmaa samasta juonikokonaisuudesta toista
puoliskoa täydentäen. Kirjasarjan ohella on julkaistu kaksi
novellia. Allianssi (2015) ja Allianssi.125: Suunnitelma (2017) 

Allianssi.125: Ensimmäinen kirja
Hirunda

Hirundan ensimmäisessä
kirjassa maailman
suurimman kaupungin
Gavialiksen ensimmäi-
sellä kehällä asuva Jani
821771 saa kutsun
kaupungin sisäosiin.
Tästä alkaa odottamaton
tapahtumien ketju, joka
johdattelee Janin aina 
Gavialiksen rajojen
ulkopuolelle saakka.

Terra Unionia

Terra Unionian ensimmäisessä kirjassa
Anamona Vaal aloittaa uuden elämän
Pinuksessa, Terra Unionian kauniissa
pääkaupungissa. Pian Anamona huomaa,
ettei kaupunki olekaan kaikkea sitä, mitä
hän oli odottanut, kun vaietut totuudet
alkavat valjeta hänen ympärillään.

Julkaistu: 2011
Hirunda:
EAN (Nidottu): 99789522865564
EAN (E-kirja): 99789522861313

Terra Unionia:
EAN (Nidottu): 9789524989251
EAN (E-kirja): 9789522861603

Käännös julkaistu: 2012
Hirunda: 
EAN (Nidottu): 9789524986977
EAN (E-kirja): 9789524988612

Terra Unionia:
EAN (Nidottu): 9789524987011
EAN (E-kirja): 9789524988629



Hirunda

Hirundan toisessa kirjassa
maailma kuohuu. Yhteiskunta,
josta ei voi kadota, etsii
kuumeisesti rikoksesta syytettyä
naista samalla, kun rannikolla
sijaitsevassa ruokatuotannon
laitoksessa ajaudutaan 
kriisiin. Lu joutuu odottamatta
valitsemaan vapauden ja
velvollisuuden väliltä, kun taas
Saia ja Jani yrittävät välttää
huomiota samalla, kun he
taistelevat keskinäistä
epäluottamusta vastaan. Kuka suo-
jelee ketä ja voiko luottamus
syntyä pakollisten olosuhteiden
varaan?

Terra Unionia

Terra Unionian toisessa kirjassa
Pinusta varjostavat sekä ylilennon 
jälki-ilmiöt että kaupungin ylle
kasaantuvat sadepilvet. Tilia,
Anamona, Lemmus ja Lena
joutuvat valintojen eteen, kun
kaupunkilaisten joukosta 
alkaa nousta uusi voimatekijä ja
aikaisemmin vakaa yhteiskunta
heidän ympärillään alkaa
muuttua. Lisää huolta aiheuttaa
myös Terra Unioniaan 
livahtanut loikkari, joka näkee
vieraan yhteiskunnan vain
hetkellisenä pakopaikkanaan.

Allianssi.125: Toinen kirja

Julkaistu: 2013
EAN (Nidottu): 9789522867315
EAN (E-kirja): 9789524988179

Julkaistu: 2013
EAN (Nidottu): 9789522867308
EAN (E-kirja): 9789524988117



Hirunda

Hirundan kolmannessa kirjassa
maailma valmistautuu vuoden
suurimpaan juhlaan, suurten
suoritusten ja saavutusten
päivään. Jani 821771 ja Lu Talpa
tapaavat Gavialiksen viidennellä
kehällä, jossa juhlapäivän
valmisteluja sävyttävät
kummalliset häiriöt kaupungin
energianjakelussa. Samaan aikaan
Saia Motasilla joutuu haastamaan
itsensä äärimmilleen, kun hänen
silmällä pitämänsä lääkäri tekee
odottamattoman siirron. Kun 
kaikki valot sammuvat, kolmikko
voi luottaa ainoastaan omiin
korviinsa.

Terra Unionia

Terra Unionian kolmannessa
kirjassa Lena Vaal päätyy
rajavyöhykkeen pohjoisosaan
salainen kantamus mukanaan.
Tilia Linum taas vastaanottaa 
työssään kummallisen, lähes
mahdottomalta vaikuttavan
toimeksiannon. Samaan aikaan
Anamona Vaal törmää Pinuksessa
muhiviin synkkiin ja hyytäviin
suunnitelmiin, joista molemmat
pyrkivät horjuttamaan Terra 
Unionian tulevaisuutta. Kun kaikki
valot sammuvat, kukin voi luottaa 
ainoastaan omiin korviinsa.

Allianssi.125: Kolmas kirja

Julkaistu: 2015
EAN (Nidottu): 9789523185210
EAN (E-kirja): 9789523181939

Julkaistu: 2015
EAN (Nidottu): 9789523185166
EAN (E-kirja): 9789523181922



Hirunda

Kuukauden verran Gavialista
vältelleen Lu Talpan suunnitelmat
muuttuvat, kun keskeneräiset asiat
kiskovat häntä takaisin maailman
suurimpaan kaupunkiin. Samaan
aikaan Saia Motasilla ja Jani
821771 joutuvat kasvotusten
vaatimusten kanssa, joita he eivät
usko kykenevänsä täyttämään. Kun
shokkiuutinen leviää kaupunkiin
kaikki kolme joutuvat turvautu-
maan ratkaisuihin, joihin he
tarttuvat vain pakon edessä.
Keiden salaisuudet ovat loppujen
lopuksi suurempia, elävien vai
kuolleiden?

Terra Unionia

Terra Unionian neljännessä
kirjassa Taurusian seesteinen arki
rikkoutuu, kun Mari Alauda tekee
vehreyden keskeltä poikkeukselli-
sen löydön. Samaan aikaan
Pinuksen ilmapiiri kiristyy
entisestään ja Lemmus huomaa 
tasapainottelevansa tahtomattaan
oman menneisyytensä sekä
muuttuvan Pinuksen välissä. Tilia
Linum taas ajautuu velvollisuuk-
sien äärelle, joita ei tunne
omakseen. Keiden salaisuudet
ovat loppujen lopuksi suurempia,
elävien vai kuolleiden?

Allianssi.125: Neljäs kirja

Julkaistu: 2016
EAN (Nidottu): 9789523393028
EAN (E-kirja): 9789523397545

Julkaistu: 2016
EAN (Nidottu): 9789523393011
EAN (E-kirja): 9789523397538



Hirunda

Hirundan viidennessä kirjassa
maailmanvaltion sisäiset suhteet
alkavat kiristyä. Maailman
huomion kääntyessä kaupunkien
välisiin kiistoihin Jani 821771
palaa vähin äänin Gavialiksen
neljännelle kehälle selvittämään
kaupungin uumeniin unohdettua 
 arvoitusta. Sen ratkaiseminen
vaatii kuitenkin epätavallisia
keinoja, joiden paljastuminen voisi
vaarantaa Janin tulevaisuuden.
Jokin ajaakin yhteisesti sovitun ja
suunnitellun tehtävän edelle. Onko
kyse velvollisuudesta, pakosta vai
puhtaasta uteliaisuudesta?

Terra Unionia

Terra Unionian viidennessä kirjassa
Lena Vaal pitää rajavartioston
kunniallisuutta epävarmana ja
alkaa selvittää epäilystensä
todenperäisyyttä. Samaan aikaan
yhteistä tehtävää valmistellut
Lemmus joutuu harkitsemaan
suunnitelmasta poikkeamista, kun
taas Tilia Linum yrittää luovia
pitämiensä salaisuuksien ja
antamiensa lupausten risti-
aallokossa. Mikä siis ajaa
kolmikkoa yhteisesti sovitun ja
suunnitellun tehtävän edelle? Onko
kyse velvollisuudesta, pakosta vai
puhtaasta uteliaisuudesta?

Allianssi.125: Viides kirja

Julkaistu: 2020
EAN (Nidottu): 9789528023968
EAN (E-kirja): Tulossa

Julkaistu: 2020
EAN (Nidottu): 9789528023975
EAN (E-kirja): Tulossa



ANNA

KA I JA

 FANTASIA

SATEENKAARIFANTASIA

Anna Kaija on Lahdessa
syntynyt ja Espoossa asuva
kirjailija, pelibloggaaja ja

sanataideohjaaja. Kristallin
lapset -fantasiasarjan

ensimmäisen osan, Maan
mahdin, hän julkaisi

vuonna 2015. Kirjoittamisen
ohella hän nauttii

japanilaisista roolipeleistä,
animesta ja mangasta sekä
ohjaa sanataidekursseja.

Japanilainen viihdekulttuuri
on hänelle yksi suurimmista

inspiraation lähteistä.



Menetetty sydän on novelli, jossa serafi Mikael on ihmisten
maailmassa suorittamassa tehtävää. Hänen on pelastettava
daemonin vainoama ihminen, Debora Shepard. Kun Mikael
viettää enemmän aikaa Deboran seurassa, hänessä herää
tunteita, joita serafien ei kuulu kokea lainkaan. Mikael ei
kuitenkaan aio langeta, sillä hän on vahvempi kuin
punattujen huulien houkutus. 

Menetetty sydän -novelli tapahtuu samassa maailmassa
kuin vuonna 2017 julkaistu Missä sydän -romaani.
Novellissa sukelletaan romaanista tutun Mikaelin
menneisyyteen.

Julkaistu: 2021

EAN (Nidottu): 9789528035466

EAN (E-kirja): 9789528039372

Menetetty sydän



Kun Senna saa tilaisuuden
lähteä Maakristallin temppelin
temppelineidon oppiin, hän 
jättää pienen kotikylän
taakseen. Temppeliin käy
myös raisun Momin tie, 
kun vanhemmat haluavat
parantaa hänen mahdolli-
suuksiaan hyvään naimakaup-
paan. Astara liittyy tietämät-
tään kristallien ja papitarten 
ylivaltaa vastustavan joukon
riveihin tarvitessaan rahaa
elämiseen. Kolmen nuoren
naisen polut kohtaavat, kun
vastakkaiset voimat lyövät
yhteen. Säilyykö maakristallin
mahti vai koittaako uusi aika?

Anna Kaijan Kristallin lapset -sarjassa neljä voimakristallia
hallitsevat Nemuriaa ja niiden uskotaan pitävän maailmaa
tasapainossa. 

Senna ja Momi elävät Maakristallin temppelissä ja kristalli-
usko luo heidän arjelleen puitteet. Temppelin ulkopuolella
leviää kuitenkin ajatus, etteivät kuolevaiset välttämättä
tarvitse kristalleja lainkaan. Kun kristallien vastustajat
tarttuvat aseisiin ja päättävät riistää temppeliltä vallan,
joutuvat temppelissä eläneet nuoret naiset pakenemaan ja
lähtemään matkalle, jonka päämääränä on nostaa maa-
kristalli takaisin kukoistukseen. Lähtiessään he eivät tiedä,
että matka tulee muuttamaan kaiken.

Julkaistu: 2015 - 2017

EAN (Nidottu): 9789524983730

EAN (E-kirja): 9789523398917

Maan mahti



Tulen tahto

Tulen tahto jatkaa Maan mahdin aloittamaa Kristallin lapset -
fantasiasarjaa.

Tulen tahdossa Maan mahti näyttää murtuneen, temppelin
papittaret ovat kuolleet tai kadonneet maan alle ja vastustajat
päässeet yhä tiukemmin vallankahvaan Terakonissa. 

Momi ja Senna lähtevät pitkälle matkalle tavoitteenaan herättää
särkynyt maakristalli henkiin. Samaan aikaan maakristallin
papitar, Sonja, yrittää palauttaa kansan uskon kristalliin.

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789523390355

EAN (E-kirja): 9789523391659

 ”MIKÄÄN EI TULE
ILMAISEKSI.
MAKSATKO 

HINNAN, JOKA
SINULLE 

ASETETAAN?”
 



Veden vaisto on Kristallin lapset -fantasiasarjan kolmas osa. Se jatkaa
tarinaa, jonka aloittivat Maan mahti (2015) ja Tulen tahto (2017).

Tulikristallin temppeli ja kuuma Namur jäävät taakse, kun Momin ja
hänen seuralaistensa matka jatkuu kohti Avalonissa sijaitsevaa Vesi-
kristallin temppeliä. Kaikki ei kuitenkaan ole ennallaan, sillä Senna on
menettänyt näkönsä salaperäisessä onnettomuudessa, Momin mieltä
painaa huoli Bladen luotettavuudesta eikä Astarankaan kulku ole
huoletonta.

Samaan aikaan Sonja kulkee laivalla kohti Namuria. Minolaan hän ei
voinut enää jäädä temppelin vastustajien tuomittua hänet kristallinoi-
daksi. Nyt hän aikoo seurata Momin jalanjäljissä ja herättää maakris-
tallin itse. Mikä odottaa matkalaisia perillä Avalonissa ja selviääkö
Sonja meren tyrskyissä perille Namuriin?

Veden vaisto

Julkaistu: 2018

EAN (Nidottu): 9789528003311

EAN (E-kirja): 9789528012962

"TUNNEN VEDEN
VIRTAUKSET,

TUNNEN KUINKA
SADE PUTOAA
TAIVAALTA."

 



Tuulen taisto on Kristallin lapset -sarjan viimeinen osa. Aiemmin ovat
ilmestyneet Maan mahti (2015), Tulen tahto (2017) ja Veden vaisto
(2018).

Tuhoutunutta maakristallia herättämään lähtenyt Momi purjehtii kohti
Kapokaa, jossa sijaitsee viimeinen kristallitemppeli. Taakse ovat jääneet
niin tutut maisemat kuin paras ystävä, Sennakin, joka matkaa näkijän
unessa etsimässä vastauksia omasta menneisyydestään. Samaan aikaan
Sonja vaeltaa viidakon halki ja toivoo löytävänsä tarujen lohikäärmeet,
sillä hän uskoo voivansa niiden avulla herättää maakristallin ennen
Momia. Momin rinnalla matkaavaa Astaraa puolestaan kutsuu tuuli
vahvemmin kuin koskaan, ja sydän vetää häntä tuulikristallin luokse.

Kun kilpajuoksu henkikristallin luokse kiihtyy, yhä uudet kysymykset
piinaavat matkalaisten mieliä. Jokaisen on kohdattava totuus ja
päätettävä oma paikkansa maailmassa.

Tuulen taisto

Julkaistu: 2020

EAN (Nidottu): 9789528022688

EAN (E-kirja): 9789528056478

"TUULI ON LÄSNÄ
JOKAISESSA

HENKÄYKSESSÄ, 
 JOKA KARKAA
KUOLEVAISTEN

HUULILTA."



Missä sydän on kahden naisen välinen paranormaali romanssi. Teos
sijoittui vuoden 2019 Möllärimestarikilpailun romaanisarjassa toiseksi.

Luvia Melek on lähetetty ihmisten maailmaan suorittamaan viimeistä
serafiopintoihinsa kuuluvaa harjoittelua. Hän saa tehtäväkseen toimia
kirjailija Lis Bellon assistenttina ja samalla harjoitella ihmisten suojelua
sekä opiskella ihmisten elämää. Rouva Bello on määrätietoinen
työnantaja, mutta hänellä tuntuu olevan Luvian suhteen jotain
muutakin mielessään. 

Luvia ei tiedä, miksi hänen sydämensä käy ylikierroksilla ja puna pyrkii
poskille rouva Bellon seurassa yhä useammin. Serafienhan ei pitäisi
kokea samanlaisia tunteita kuin ihmisten. Samaan aikaan Luvian paras
ystävä alkaa tapailla epäilyttävää miestä. Luvia joutuu
kyseenalaistamaan kaiken ihmisistä ja serafeista oppimansa ja
miettimään uudestaan, mikä on oikein ja mikä väärin.

Missä sydän

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789515681577

EAN (E-kirja): 9789515687227

Liljojen tuoksu
kietoutui ympärilleni

ja kaappasi
syleilyynsä.

Vaistomaisesti vedin
henkeä ja annoin
tuoksun täyttää

minut.



INDIEKLUBI BLOGGAA!

Lue!
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https://indieklubi.webnode.fi/blogi/



JANNE
KELLARI

 

Janne Kellari on kirjoittanut
koko ikänsä. Tarinoiden,
runojen ja ajatelmien

taltioiminen on
vuosikymmenten kuluessa
luonut mielikuvituksellisen
maailmankaikkeuden, jonka
salaisuuksiin hänen kirjansa
lukijat vie. Lukuharrastus on

Jannelle luonnollinen
innoittaja. Vaikutteita hän

saa myös elokuvista,
sarjakuvista, historiasta
sekä ruokakulttuurien,
linnojen ja vanhojen

raunioiden tutkimiseen
keskittyvästä matkailusta. 

SCIENCE FICTION

FANTASIA



Janne Kellarin kirjat ovat itsenäisiä tarinoita, jotka kuitenkin
nivoutuvat tavalla tai toisella toisiinsa. Päähenkilöt ja tapah-
tumapaikat vaihtelevat, mutta kaikki kirjat sijoittuvat samaan
maailmankaikkeuteen samalle historialliselle aikajanalle.
Kellari vaihtelee genrejä sekoittamalla scifin, fantasian,
seikkailukertomusten, mysteeriromaanien ja historiallisten
kertomusten elementtejä. 

Muuri- ja Sääty-kirjat kertovat tarinaa yksittäisistä henkilöistä
aina kokonaisen linnunradan tapahtumiin. Muuri-kirjojen
tarinat ovat Pelon valtakunta ja Vihan kääntöpuoli, Sääty-
kirjojen Vaiettu salaisuus ja Äärimmäinen uhri. 

ValtakuntaYksi valtakunta, kaksi kaupunkia,
kolme naista - Yksi elää 
kaikkivoipaisuuden sädekehässä,
toinen taistelee vakaumuksensa
nimissä ja kolmas asuu paikassa,
jonka olemassaolo halutaan
unohtaa. Miten pitkälle vallan ja
vaurauden keskittäminen voi
mennä? Kuinka kauan sääntöjen
luoma eriarvoisuus kestää, jos
perustana on sukupolvesta 
toiseen kerrottu valhe? 

Valtakunnassa tuhatvuotinen
perinne on laki ja ulkoinen loisto
peittää alleen vaietun totuuden.
Pinnan alla kasvaa halu muu-
tokseen, mutta ensin on ymmär-
rettävä, kuka on vihollinen ja
kuka ystävä. Vastaus voi yllättää
kaikki.

Julkaistu: 2020

EAN (Nidottu): 9789528042501

EAN (Sidottu): 9789528042563

EAN (E-kirja): 9789528032038

”Mikä saa hallitsijan kaartin saapumaan
alakaupunkiin, halpa viina vai lihalliset himot?"



Sääty: Vaiettu salaisuus

Ensimmäissä Sääty-kirjassa tavataan avaruusajan agenttina
toimiva nainen, joka on liikkunut varjoissa, nähnyt lukuisia
maailmoja, kohdannut monta uhkaa ja tiennyt oman paikkansa
niiden keskellä. 

Voimakas vihollinen on kuitenkin nousemassa ja tuomassa 
mukanaan ennennäkemättömän tuhon. Tulevaisuuden ollessa
vaakalaudalla astuu agentti vastentahtoisesti pois varjoista. 
On aika kohdata vihollinen, jota ei voi julkisesti vastustaa. 
Nainen on toki työssään hyvä, mutta onko hän riittävän hyvä? 
Onko hän kuningattarensa arvoinen?

Julkaistu: 2018

EAN (Nidottu): 9789528006374

EAN (E-kirja): 9789528054979

Jos painajaisia oli
olemassa, niin

tämän lähemmäs
sellaista ei

valvetilassa
päässyt.



Sääty: Äärimmäinen uhri

Toisessa Sääty-kirjassa linnunradan tulevaisuus on uhattuna. Vuosi-
kymmeniä varjoissa työskennellyt nainen joutuu hautaamaan entisen
ja valmistautumaan maailmoja varjostavan uhan kohtaamiseen. 

Vaietussa salaisuudessa alkanut matka jatkuu vihollisen keskelle,
pimeyden ytimeen. Tuttu agenttimme kohtaa viimeisen tehtävänsä 
ja sen hinta on kaikkia henkilökohtaisia uhrauksia kalliimpi. Mistä
lopullinen vihollinen nousee? Nainen ei ole työssään vain hyvä, hän 
on paras! Hän on kuningattarensa arvoinen!

Julkaistu: 2019

EAN (Nidottu): 9789528019657

EAN (E-kirja): 9789528031192

Lähtiessään hän 
oli ollut lapsi ja

syytön siihen
mitä muut

ajattelivat,
syytön siihen 

miksi perinteillä
haluttiin
rajoittaa
elämää.



Janne Kellarin ensimmäisessä Muuri-kirjassa lukija viedään kaukai-
seen maahan, jossa kohdataan kaksi kansaa ja jakautunut historia.
 
Nuori nainen lähtee matkalle, joka vie hänet syrjäisestä maailman-
kolkasta keskelle kansakuntien välistä sotaa. Miekka kädessään hän
kulkee läpi maailman, joka on hänelle tuttu, mutta silti täysin vieras.
Kun salaisuuksia alkaa matkan varrella paljastua, totuutena pidetty
historia alkaa saada uusia muotoja ja vakiintunut maailmankatsomus
mullistua.

Vaarallinen matka vie läpi pelon ja valheen muodostaman verkon.
Voiko yksi nainen muuttaa tulevaisuuden? 

Muuri: Pelon valtakunta

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789515680853

EAN (E-kirja): 9789515686534

Nainen sulki
silmänsä, tuska,
pelko ja häpeä

olivat poissa, oli
vain väistämätön

odotus ja se
tuntui hyvältä. 



Toisessa Muuri-kirjassa Pelon valtakunnassa alkanut matka jatkuu
muurin taakse, sodan ja vihan tuolle puolelle. 

Totuus, jonka Megan löysi, ei avannut maailman salaisuuksia ja hän
joutuu jälleen tarttumaan miekkaansa. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan
tartu siihen taistellakseen vaan vapauttaakseen kaksi kansaa. 

Megan aloittaa muutoksen. Hän astuu hirmumyrskyn lailla yli tuhan-
sien vuosien historian ja antaa maailmalle uuden mahdollisuuden.  

Yksi nainen voi muuttaa tulevaisuuden.

Muuri: Vihan kääntöpuoli

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789523399402

EAN (E-kirja): 9789515685100

Vihollisen 
suurin ase,

valloittamaton
muuri, häämötti

horisontissa
tummana
nauhana. 



S .A .

KERÄNEN
 MAAGINEN REALISMI

SATEENKAARIFANTASIA

S. A. Keränen on
pohjoisesta eteläisempään

Suomeen rantautunut
kirjailija, jonka kielessä ja

tarinoissa pohjoinen
mentaliteetti yhä näkyy.

Häntä inspiroivat
erityisesti pohjoismainen
mytologia ja taruolennot.
Muita hänen kirjoissaan
esiintyviä teemoja ovat
sateenkaari-ihmiset ja -
suhteet, paranormaalit
ilmiöt sekä ihmislajin

valta-aseman
kyseenalaistaminen. 

indie
 



S. A. Keräsen Näkyviin piilotettu -romaanissa yhdistyvät maaginen
realismi, pohjoinen mytologia ja sateenkaariteema. Troy palaa
kesäloman jälkeen työpaikalleen yliopistolle ja toteaa ensitöikseen,
että heidän piskuiselle jaokselleen on ilmaantunut uusi työntekijä.
Eikä vain kuka tahansa kaduntallaaja vaan yksi niistä, joita hän
kutsuu kaltaisikseen. Mutta miksei tulokas suostu käyttäytymään
kuten heikäläisiltä vaaditaan vaan pyrkii aiheuttamaan jatkuvasti
uusia yhteentörmäyksiä?

René on juuri aloittanut avustavana tutkijana parapsykologian
jaoksella, jonne tunnetusti kerääntyy koko tiedemaailman omituisin
edustus. Hän ei vain ole varautunut siihen, että eräs jaoksen työn-
tekijöistä nappaa hänet välittömästi silmätikukseen. Vielä vähem-
män hän on varautunut siihen, että uudesta työstä käynnistyy
tapahtumasarja, joka lopulta romuttaa hänen maailmankuvansa.

Näkyviin piilotettu

Julkaistu: 2018

EAN (Nidottu): 9789528003335

EAN (E-kirja): 9789528012863

-- ne pystyivät
liikkumaan

vapaammin ja jopa
ihmisten

keskuudessa,
koska ihminen ei

enää tunnistanut
niitä.



S. A. Keräsen Symbioosi yhdistelee reaalifantasiaa, sateenkaari-
rakkautta ja kasvukertomusta. Se on tarina ennakkoluuloista,
stereotypioista ja ihmissuhteista. Se on myös tarina itsensä
löytämisestä ja hyväksymisestä.

Luke on onnettomasti ihastunut työkaveriinsa Reediin. Työpaikka-
romanssin tiellä ovat paitsi homokammoiset kollegat myös Reedin
pohjaton kummallisuus. Vastamäestä huolimatta Luken onnistuu
houkutella Reed mukaansa viettämään huuruista baari-iltaa. Kun
kaksikko seuraavana aamuna herää samasta asunnosta, Luke on
varma, ettei mikään voi tärvellä hänen onneaan. Mutta sitten Reed
ehdottaa hänelle erikoislaatuista sopimusta...

Symbioosi

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789523399389

EAN (E-kirja): 9789523391635

"minusta siinä
jätkässä on jotain
pielessä. en osaa

sanoa mitä,
mutta... vähän

kuin se olisi
väärässä paikassa
väärään aikaan."



Lue!
  

indie
 

E-KIRJA ON NOPEA HANKINTA!



E .E .

LE IVO

 

Kouvolassa syntynyt,
tiedottajana ja toimittajana
työskennellyt E. E. Leivo on

arkeologian ja historian
harrastaja, joka kirjoittaa

vuoden 2019 Möllärimestari-
kilpailussa kunnia-

maininnalla palkittua,
viikinkiaikaan sijoittuvaa
seikkailuromaanisarjaa
Kadonneen valtakunnan
aikakirjat.  Nykyajasta

kertova, katolisen kirkon
mysteeriin sukeltava Stigma

on hänen ensimmäinen
kauhuromaaninsa.

HISTORIA

SPEKULATIIVINEN FIKTIO



Hämeen kuningatar: 
Kadonneen valtakunnan aikakirjat I - III

Julkaistu: 2021

EAN (Nidottu): 9789528043904

EAN (E-kirja): 9789528039716

Viikinkiaikaan sijoittuva seikkailuromaani Hämeen kuningatar kokoaa
yhteen Kadonneen valtakunnan aikakirjojen tähän mennessä ilmestyneet
osat. Yhteisnide sisältää pokkarit Soturiprinsessa (2017), Idän
turkiskauppias (2017) ja Kuninkaan testamentti (2018) uudistettuina.
 
Hämeen kuningatar sijoittuu 800-luvun Hämeeseen ja Karjalaan ja sen
keskiössä on soturiksi haluava Emerentia, joka tempautuu Hämeen
mahtisukujen armottomaan valtataisteluun veljensä Jaakon kanssa. 

Rakkautta,
valtapelejä,
salajuonia ja
armottomia
taisteluja

viikinkiajan
Suomessa!



E. E. Leivon Stigma on kauhuromaani nuoresta naisesta, jolla on
epätavallisia kykyjä.  Ovatko ne lahja vai kirous?  Entä mikä lopulta on
totta ja mikä kuvitelmaa?

Stigma

Julkaistu: 2020

EAN (Nidottu): 9789528021452

EAN (E-kirja): 9789528038825

Anna Strömin kovia kokenut työkaveri Vera Blum katoaa pääsiäisenä.
Tapaus ei jätä rauhaan Annaa, joka kietoutuu yhä tiukemmin Veran
ympärillä tapahtuneiden, yliluonnollisilta vaikuttavien ilmiöiden vyyhteen.
Kun Annalle viimein tarjoutuu tilaisuus selvittää Veran kohtalo, avautuu
ovi yhteen katolisen kirkon suurista mysteereistä. Veran jäljet johtavat
Italiaan, mutta onko kaikki sittenkään sitä, miltä näyttää? Kuka Vera
oikeastaan oli?

haavat olivat
ilmestyneet
hänelle 28-
vuotiaasta 

lähtien 
jokaisena
pitkänä-

perjantaina
 - ja toisinaan
muulloinkin.



E. E. Leivon Kadonneen valtakunnan aikakirjat -sarja vie lukijan
seuraamaan vihaa, rakkautta, salajuonia ja taisteluja 800-luvun
Hämeessä ja Karjalassa. Sen keskiössä on soturiksi haluava tyttö,
omaisuutensa menettänyt varjagi-kauppias sekä heimopäällikkö, joka
haluaa luoda dynastian. 

Tähän mennessä sarjassa on ilmestynyt kolme osaa: Soturiprinsessa,
Idän turkiskauppias ja Kuninkaan testamentti. Sarjan ensimmäinen
ja toinen osa saivat kunniamaininnan vuoden 2019 Möllärimestari-
kilpailussa.

Kadonneen valtakunnan aikakirjat

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789515680457

EAN (E-kirja): 9789515680259

Kun pienen erämaakylän
kasvatti, kunnianhimoinen
ja kipakka Emerentia päät-
tää ottaa elämänsä ohjat
omiin käsiinsä, hän ei
aavista, mihin epätavalli-
nen ratkaisu johtaa.
Yhdessä veljensä Jaakon,
Hakoisten linnavuoren
päällikön henkivartiokaartin
soturin kanssa hän
tempautuu Hämeen
mahtisukujen armottomaan
valtataisteluun, jossa pian
myös sisarusten henki on
vaarassa. Moni havittelee
valtaa eikä yhteenottoa voi
lopulta välttää. Miten käy
Hämeen päällikkyyden?

Soturiprinsessa
Emerentia oli vahva ja terve,
mutta luonteeltaan kuin
villivarsa. 



Idän turkiskauppias on viikinkiaikaan sijoittuvan Kadonneen
valtakunnan aikakirjat -kirjasarjan toinen osa, joka jatkaa
kertomusta Hämeen armottomasta valtataistelusta.

Idän turkiskauppiaassa eletään vuotta 859. Näkymätön vastustaja
näyttää punovan juonia Emerentian ja hänen veljensä Jaakon pään
menoksi. Samaan aikaan Hämeeseen saapuu ylhäisen svealais-
päällikön poika, nuori kauppias Rörik, joka on menettänyt omaisuu-
tensa Laatokanlinnan verilöylyssä ja hautoo nyt kostoa. Kun hän
sitten kohtaa metsässä Emerentian, molempien kohtaloon sinetöity. 

Idän turkiskauppias

Julkaistu: 2017

EAN (Nidottu): 9789515683366

EAN (E-kirja): 9789515682239

"Vaikka sinulla
olisi maailman

terävin ja
voimallisin miekka
tai tarkin jousi, et
pysty voittamaan

tätä taistelua,
koska sotaa ei voi

käydä yksin."



Kuninkaan testamentti on viikinkiaikaan sijoittuvan Kadonneen
valtakunnan aikakirjat -kirjasarjan kolmas osa. Eletään vuoden 860
talvea, jolloin Hämeen mahtavin päällikkö Kainu Hopeamiekka
julistautuu Hämeen kuninkaaksi. Hänen sairastuttuaan vakavasti
myös kruununperillisen henki joutuu vaaraan, sillä valtaa havittelee
joukko kuninkaan häikäilemättömiä sukulaisia.

Hopeamiekan entinen henkivartija Jaakko saa kutsun Hakoisiin
selvittämään tilannetta. Myös hänen sisarensa, petoksen vuoksi
Hämeestä paennut Emerentia aikoo palata Hakoisiin. Sisarusparia
vastassa ovat kuitenkin heitä mahtavammat vastustajat, jotka eivät
epäröi raivata kaksikkoa lopullisesti tieltään. Pystyykö Hämeen
voimallisin samaani parantamaan kuninkaan ja saako vääryyttä
kärsinyt Emerentia vihdoin oikeutta?

Kuninkaan testamentti

Julkaistu: 2018

EAN (Nidottu): 9789528001898

EAN (E-kirja): 9789524986427

"Nämä vieraat
ihmiset tulevat ja
riistävät harvat

rikkautemme omiin
taskuihinsa, imevät
erämaamme tyhjiin.
Häme on köyhä ja
meitä on vähän. Se

on tuhomme."



KATRI

S ISKO

 

Katri Sisko on
kolmekymppinen kirjoittaja
ja kielten opettaja. Hän on
syntynyt ja kasvanut Itä-
Suomessa, mistä löytyy

myös esikuva hänen
romaaniensa

pikkukaupungille. Katri
Sisko rakastaa kieliä, kirjoja

ja kestävyysjuoksua eikä
koskaan lakkaa

hämmästelemästä kissojen
salamyhkäistä
täydellisyyttä.

CHICK-LIT

VIIHDE



Katri Siskon kolmenkympin kriisiä käsittelevät kirjat tarjoavat chick-
litiä suomalaiseen makuun. 30 ennen 30 aloittaa pikkukaupungin
peruskoulun opettajan Elinan seikkailut. 

Kun Elina viettää 29. syntymäpäiväänsä, hän tajuaa, ettei hänen
elämänsä ole mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Hän päättää
tehdä listan kaikista niistä asioista, jotka haluaa tehdä ennen
kolmeakymmentä. 

Mutta ehtiikö vuodessa juosta maratonin, tulla Vuoden Opettajaksi ja
muuttaa Karibialle, kun suunnitelmia sotkevat niin sinkkukorit,
nettideittailu kuin hurmaava liikunnan opettajakin...

30 ennen 30

Julkaistu: 2016

EAN (Nidottu): 9789523394988

EAN (Sidottu): 9789515680488

EAN (E-kirja): 9789523393448

MITÄ KAIKKEA
TÄYTYY TEHDÄ,

ENNEN KUIN
TÄYTTÄÄ 30?



30 jälkeen 30 on itsenäinen jatko-osa 30 ennen 30 -romaanille.

30 jälkeen 30

Julkaistu: 2019

EAN (Nidottu): 9789528006978

EAN (Sidottu): 9789528017899

EAN (E-kirja): 9789522868831

Elina juhlii 30-vuotissyntymäpäiväänsä Pariisissa. Kun hän tekee
ystäviensä aikuisuustestin, hän tajuaa, ettei elämä ole mennyt ihan
suunnitelmien mukaan. Kansainvälisen kosmopoliittiuran sijaan hän 
on päätynyt pikkupaikkakunnalle peruskoulun opettajaksi. Sellaisesta
elämästä ei mitenkään saa tehtyä kovin kadehdittavia Facebook-
päivityksiä! Sitä paitsi aikuiselta naiselta pitäisi jo löytyä ainakin
ruuvimeisseli, ryppyvoide, säästötili ja unelmien mies...

30 jälkeen 30 on kepeä ja kirpeä tarina suurista suunnitelmista, uusista
unelmista ja oman paikan löytämisestä.

 
MITÄ KAIKKEA

KOLMEKYMPPISEN
ELÄMÄSSÄ KUULUU

OLLA?
 



INDIEKLUBIN KIRJAT OVAT SAATAVILLA 

MUUN MUASSA NÄISTÄ VERKKOKAUPOISTA 

JA PALVELUISTA!



FENY
KUUNVALO

 EROTIIKKA

SATEENKAARIKIRJALLISUUS

Feny Kuunvalo on salaperäisin indieklubin kirjailijoista. Hän on
vuonna 2019 aloittanut novellisti, joka rakastaa kertomuksia
naisista, jotka rakastavat naisia. Hänen novellinsa ovat
tarinoita rakkaudesta, intohimosta ja kohtaamisista. Fenyä
inspiroivat japanilaiset yurimangat ja kevytromaanit. Feny
julkaisee novellinsa e-kirjoina. 

Helmiä Liljalle 
Julkaisu: 2019

EAN: 9789523302297

Salainen liljatarha
Julkaisu: 2019

EAN: 9789523305328

Rangaistukseni*
Julkaisu: 2019

EAN: 9789515680938

Kotiinkuljetus
Julkaisu: 2019

EAN: 9789515682802

Lahja
Julkaisu: 2019

EAN: 9789515681775

*Novelli on kirjoitettu yhdessä 
Sereni Varjopuolen kanssa



YHTEISTYÖT
 

Lohikäärmeenkutsujia, taikatyttöjä ja kuolemanenkeleitä. Tässä kokoel-
massa Anna Kaija ja S. A. Keränen tarjoilevat lukijoilleen kertomuksia,
joissa realismin ja fantasian rajapinnat rikkoutuvat. Tarinat vievät lukijan
steampunk-henkiseen Suomeen, taikatyttökouluun Japaniin ja lopuksi
tuhoon tuomitulle lennolle Atlantin yli.

Rajatut 
Tarinoita realismin ja fantasian risteyksistä

2020

ANNA KAIJA; S. A. KERÄNEN

Julkaistu: 2020

EAN (Nidottu): 9789528024637

EAN (E-kirja): 9789528090762

ILTARUSKOA
LEIKKASI NOPEASTI

LASKEUTUVA
VALONVÄLÄHDYS,

KUIN
TÄHDENLENTO

MUTTA SUUREMPI.



INDIEKLUBI - KIRJAT

2020

Jauhiainen, Raita
Allianssi.125: Hirunda, viides kirja
Allianssi.125: Terra Unionia, viides kirja

Kaija, Anna
Kristallin lapset: Tuulen taisto

Kellari, Janne
Valtakunta

Keränen, S.A. & Kaija, Anna
Rajatut: Tarinoita realismin ja fantasian risteyksistä

Leivo, E.E.
Stigma

2019

Airola, Inna
Kaaren kertomus: Viimeinen osa

Kellari, Janne
Sääty: Äärimmänen uhri

Kuunvalo, Feny
Helmiä Liljalle
Kotiinkuljetus
Lahja
Rangaistukseni
Salainen liljatarha

Sisko, Katri
30 jälkeen 30

2018

Airola, Inna
Kaaren kertomus: Keskimmäinen osa
Kaaren kertomus: Ensimmäinen osa

Kaija, Anna
Kristallin lapset: Veden Vaisto

Kellari, Janne
Sääty: Vaiettu salaisuus

Keränen, S.A.
Näkyviin piilotettu

Leivo, E.E.
Kadonneen valtakunnan aikakirjat:
Kuninkaan testamentti

2021

Kaija, Anna

Menetetty sydän

Leivo, E. E.
Hämeen kuningatar: Kadonneen valtakunnan
aikakirjat I - III

2017

Kaija, Anna
Missä Sydän
Kristallin lapset: Tulen tahto

Kellari, Janne
Muuri: Vihan kääntöpuoli
Muuri: Pelon valtakunta

Keränen, S.A.
Symbioosi

Leivo, E.E.
Kadonneen valtakunnan asiakirjat:
Idän turkiskauppias
Kadonneen valtakunnan asiakirjat:
Soturiprinsessa



Jauhiainen, Raita
Allianssi.125: Hirunda, neljäs kirja
Allianssi.125: Terra Unionia, neljäs kirja

Sisko, Katri
30 ennen 30

2016

2015

Jauhiainen, Raita
Allianssi.125: Hirunda, kolmas kirja
Allianssi.125: Terra Unionia, kolmas kirja

Kaija, Anna
Kristallin lapset: Maan mahti

2013

Jauhiainen, Raita
Allianssi.125: Hirunda, toinen kirja
Allianssi.125: Terra Unionia, toinen kirja

2011
Jauhiainen, Raita
Allianssi.125: Hirunda, ensimmäinen kirja
Allianssi.125: Terra Unionia, ensimmäinen kirja

2012

Jauhiainen, Raita
Alliance.125: Hirunda, The First Book
Alliance.125: Terra Unionia, The First Book
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