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Kaisa Haatanen
ja Sanna-Mari Hovi

Teoksesta sanottua:
»Raikas parivaljakko Kaisa Haatanen ja Sanna-Mari
Hovi ovat tarttuneet toden teolla hovien loistoon ja
satuihin. Tuloksena on tärkeä perusteos Monarkian
muruset. Se on hieno kattaus kaikkiin maailman
kuningashuoneisiin. Kirja on lastattu lämpimällä huumorilla. Bonuksena tulevat hauskat alaviitteet.»
heikki haapavaara, Kauppalehti

»Tekijöillä on hurja määrä tietoa, mutta mikä
parasta, silmää poimia mukaan kiinnostavimmat
faktat ja hämmästyttävimmät anekdootit – sekä
tyyliä kirjoittaa ne vetävästi.»
– antti virolainen, Ilta-Sanomat

»Kirjan paras puoli [– –] on tekijäkaksikon hulvaton
tyyli ja rento kerronnan ote. Faktat kuvataan jämptisti,

mutta jutut kerrotaan, jos ei nyt ihan kieli poskessa,
niin rempseällä otteella. Harvoin saa lukea näin hauskaa historiaa.”
– seppo paajanen, Etelä-Saimaa

»Kaikkinensa ei kuninkaallisfanilla ole Monarkian
murusissa juuri mitään huomautettavaa. Osa kirjan
viehätystä on sen kaunis, Maria Mitrusen käsialaa
oleva ulkoasu. Kunkin maan kuninkaallisten sukupuut
on nätisti asemoitu ja ne vaikuttavat huolella koostetuilta.»
– sanna kangasniemi, Helsingin Sanomat

kaisa haatanen on tasavaltalainen ja kirjailija, joka
tunnistaa Windsorin kuin Windsorin vaikka englantilaisessa hernerokkasumussa. Hän on kirjoittanut
aiemmin kaunokirjalliset teokset Meikkipussin pohjalta (2015) ja Ylipainolisämaksu (2016).
sanna-mari
hovi on kustantamotyöläinen,
joka tietää yhtä sun
toista Ruotsin Bernadotteista. Hän on
kirjoittanut puolisonsa kanssa teoksen
Illallisella Pirkko. K.
Koskinen (2012).
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maailma muuttuu valtavalla vauhdilla ympärillämme ja monesta asiasta on syytä olla huolissaan.
Yksi asia ei kuitenkaan tunnu muuttuvan; kuninkaalliset perheet ja heidän eriskummallinen elämä.
Monarkian muruset tarjoa lukijalle jäljittelemättömän kattauksen historiallisia kuningattaria ja nykyajan
kuninkaita, perinteisiä prinssejä ja moderneja prinsessoja. On arkisia monarkkeja ja värikkäitä kuninkaallisia kauempaa Aasiasta ja Afrikasta, muutama šeikki
ja emiiri arabimaista ja koko joukko tuttua Euroopan
kuningashuoneiden väkeä. Hovien virallinen historia
täydentyy veikeillä ja haikeilla pikkutarinoilla. Ja erityisherkkuina viipyilevät katsaukset aina yhtä ihanaan
Isoon-Britanniaan ja rakkaaseen Ruotsiimme.
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