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Muumien talviseikkailu saa
jatkoa
Arabian sesonkiastioissa seikkaillaan talven jännittävässä tunnelmassa, kun Tove Janssonin tarina Taikatalvi (1957) saa jatkoa
Muumi-astioissa. Muumipeikko on herännyt kesken talviunien ja
oppinut itsestään ja talvesta paljon. Jännittävältä ja oudolta tuntunut
talviseikkailu ei ota loppuakseen, kun Muumipeikko kohtaa Lumihevosen, jota hän luulee oikeaksi hevoseksi. Talven sesonkiastioissa
nähdään myös huolista ryppyiset kasvot, kun kuvituksissa esitellään
Surku-koira.

Talvi herättää ilon ja pelon tunteita
Arabian talven Muumi-astioissa sekoittuvat talven huvit ja pelot, kun tarina Lumihevosesta ja Jääkuningattaresta on tuotu
kuvitukseen. Tuutikki ei koskaan nuku
talviunta ja on omaksi ilokseen rakentanut
valtavan Lumihevosen Muumitalon edustalle. Talviuniltaan herännyt Muumipeikko
tutustuu varovasti talveen, eikä oikein
tiedä, iloitako vaiko kauhistua talvesta.

toasuinen Hemuli, joka haluaa opettaa
Muumipeikkoa hiihtämään. Muumitalon
hillovarastoista on kantautunut huhuja
kaukaisiin laaksoihin, josta nyt vaeltaa
nälkäisiä otuksia. Yksi vaeltajista on pieni,
ryppyinen ja villahattuinen Surku, joka
ulvoo haikeasti kaivaten susisukulaisiaan.
Hemuli on aina halunnut oman koiran,
joten he ystävystyvät.
Talven ajattomat astiat arkeen ja juhlaan

Muumipeikko pelästyy nähdessään Lumihevosen, sillä luulee tätä oikeaksi. Hän
löytää Tuutikin joen ylittävältä sillalta ja
kuulee, kuinka Tuutikki aikoo jäädyttää
hevosen vedellä. Kun jäätynyt Lumihevonen ja Jääkuningatar kohtaavat, he laukkaavat pois ikihyviksi.

Kuvitus jatkaa aiempien vuosien talviastioiden tyyliä: harmaan sävyjen ja ohuen viivan käytön ansiosta ilme on graafinen, ajaton ja tyylikäs. Talviastioita eri
vuosilta voi yhdistellä toisiinsa tai käyttää
erikseen.

Pelko sulaa iloksi ja paikalle saapuu hiih-

“Muumifanien pyynnöstä toteutamme

sesonkiastioissa rauhallisempaa värien
käyttöä,” kertoo Arabian Muumi-tuotteiden
tuote- ja markkinointipäällikkö Nora Haatainen.
Haatainen kertoo, että fanit antavat runsaasti palautetta sekä toiveita ja että
niihin pyritään vastaamaan. “Myös Surkukoira herättää monissa tunteita ja Taikatalvi-tarina on oiva tilaisuus esitellä hahmo myös Arabian astioissa”, pohtii Haatainen.
Sesonkiastiat ovat saatavilla 3.10.2016
alkaen. Tuoteperhe koostuu mukista,
syvästä lautasesta ja kahvilusikoista sekä
minimukeista, joita voi käyttää sisustuselementteinä. Kuvituksen on luonut
Tove Slotte hyödyntäen alkuperäisiä
Tove Janssonin kuvituksia.

Tuote- ja suositushintatiedot

Muumi Lumihevonen
Kulho, 15 cm, 24,90 €

Muumi Lumihevonen
Muki 0,3 l, 23,90 €

Muumi Lumihevonen
Kahvilusikka Muumitalo, 10,50 €

Muumi Lumihevonen
Kahvilusikka Surku, 10,50 €

Tuotteet ovat saatavilla 3.10.2016 alkaen.
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Muumi Lumihevonen
Minimukit, 4 kpl, 21,10 €

