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Alkuteos: Omgivelser, 
Suom. Tarja Teva, sid., ISBN: 978-952-01-0309-5,

ilm. elokuussa, ovh 28 1

Kjell Askildsen
Saari

Norjan kirjallisuuden Ingmar Bergman  
s olmii mustasukkaisuuden vyyhdin.

Yksinäisen saaren idyllissä viettää kesää neljä näennäi-

sen tavallista henkilöä: pariskunta, heidän tyttärensä ja 

saarelta mökin vuokrannut kirjailija. Henkilöiden välille 

syntyy mustasukkaisuusdraama, jossa tunteet kulkevat 

ristiin. Mies on mustasukkainen vaimolleen, isä tyttä-

relle, tytär äidille, kirjailija miehelle. Kuvatessaan mus-

tasukkaisuutta ja sen kehittymistä Askildsen kiteyttää 

jotain hyvin olennaista ihmisenä olemisesta.

Saari on eräänlainen kamarinäytelmä, jossa kerronta 

vyöryy eteenpäin dynaamisesti mutta viileän hätäile-

mättä. Perheen sisäisten suhteiden, seksuaalisuuden 

ja sukupolvien välisten ristiriitojen kirurgisen tarkka 

kuvaaminen tuo väistämättä mieleen Ingmar Bergma-

nin elokuvien maailman, sivistyksen kuorrutuksen alle 

jäävän brutaalin raakuuden. Ihmisten välisissä suhteissa 

on läsnä huutava yksinäisyys.

Kjell Askildsen (s. 1929) kuuluu Norjan arvostetuimpiin 

nykykirjailijoihin, ja häntä pidetään erityisesti novellis-

tiikan mestarina. Useita arvostettuja palkintoja saaneel-

le kirjailijalle myönnettiin 1. huhtikuuta 2009 Ruotsin 

akatemian pohjoismainen palkinto. Like on julkaissut 

hänen laajasta tuotannostaan kolme novellikokoelmaa.

Alkuteos: Once Upon a Time in England
Suom. Jonna Joskitt, sid., ISBN: 978-952-01-0146-6, 

ilm. helmikuussa, ovh 30 1

Helen Walsh
Englantilainen tragedia

Erilainen perhesaaga  
monikulttuurisesta Englannista.

Irlantilaistaustainen muusikkoisä, Malesiassa syntynyt 

sairaanhoitajaäiti ja heidän kaksi lastaan yrittävät mah-

duttaa ristiriitaisia unelmiaan kylmään ja rasistiseen 

englantilaiskaupunkiin. Unelma-avioliitto on suistunut 

taisteluksi köyhyyttä, ennakkoluuloja ja naapuruston 

vihaa vastaan.

Romaanilla Lutka debytoinut Helen Walsh marssittaa 

esiin särmikkään monikulttuurisen perheen toiveineen, 

saavutuksineen ja pettymyksineen. Fitzgeraldit jäävät 

elämään mieleen vielä pitkäksi aikaa kirjan sulkemisen 

jälkeen.

”Walsh tutkiskelee ihmissuhteiden kiemuroita ja luo us-

kottavan ja koskettavan kuvan perhe-elämästä häikäise-

vän lahjakkaasti.” –Time Out

”Kirjaa on vaikea lukea julkisissa 
liikennevälineissä, koska on vaikea 
annostella sen herättämiä tunteita. 

Kauhua, noloutta, huvitusta, 
suurta surua ja pientä toivoa.” – Sara
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Alkuteos: The Death of Bunny Munro
Suom. Jukka Jääskeläinen, sid., ISBN: 978-952-01-0311-8, 

ilm. syyskuussa, ovh 30 1

Nick Cave 
Bunny Munron kuolema

Kulttitaiteilijan satiiri keski-ikäisen 
 ihmisniljakkeen kujanjuoksusta.

Bunny Munron kuolema kertoo kauppamatkustajasta, 

jonka elämä suistuu raiteiltaan hänen vaimonsa tehtyä 

itsemurhan. Vastuuta pakoileva Bunny ottaa yhdeksän-

vuotiaan poikansa mukaansa työmatkalle, jota vauhdit-

tavat alkoholi, seksuaalinen vietti ja syyllisyydentunto.

Viiltävän nokkela ja pistävän osuva Bunny Munron 

kuolema on merkittävä nykyproosateos. Tämän mielen-

rauhaa järkyttävän mutta samalla liikuttavan ja hauskan 

romaanin sydän on tarinankerronnan voimassa, syvästi 

inhimillisessä vanhemmuuden kuvauksessa sekä Bun-

ny Munron viimeisten elinpäivien loisteliaan hallitussa 

kerronnallisessa kaaressa. Ihmissydämen äärialueilla 

troolaavan Nick Caven verkkoon tarttuu paitsi kaaos-

ta, pakkomielteitä ja epätoivoa myös omistautumista, 

intohimoa ja rakkautta.

Romaani on kirjallinen tapaus jo ennen ilmestymis-

tään. Kolmisenkymmentä kustantajaa on julkaisemassa 

sen samaan aikaan alkuteoksen kanssa.

”Bunny Munron kuolema on ehdottomasti luomus, jon-

ka tekijä on yksi suurista tyylilajit ylittävistä tarinanker-

tojista; mukaansatempaavaa tarinaa sävyttää Nick Ca-

velle ominainen kauhu ja inhimillisyys, jotka usein on 

vain ohuelti verhottu lennokkaaseen, leikkisään irrot-

teluun.” – Irvine Welsh

Alkuteos: And the Ass Saw the Angel
Suom. Mika Tiirinen, nid., ISBN: 978-952-01-0345-3, 

ilm. syyskuussa, ovh 22 1

Nick Cave
Kun aasintamma näki Herran enkelin

Rujo ja runollinen saaga ihmisyhteisöjen ja  
ihmismielen petollisimmista oikuista.

Caven uutuusromaanin kunniaksi Like julkaisee kultti-

teoksesta kaivatun uusintapainoksen, jossa on kirjailijan 

tuore esipuhe.

Teos on jylhän kaunis kauhutarina koston varaan ra-

kentuvasta uskonnollisuudesta. Caven verbaalisen sinfo-

nian johtosävelenä soivat rakkauden, riivauksen ja väki-

valtaisen kuoleman teemat. Syvän etelän gotiikka imee 

syvyyksiinsä vääjäämättömästi kuin juoksuhiekka.

”Vanhatestamentillisista äänenpanoista huolimatta Cave 

onnistuu ujuttamaan saastan sekaan myös Raamatun 

herkkyyttä, valoa ja kauneutta.” – Helsingin Sanomat 

”Kun aasintamma näki Herran enkelin on postmodernin 

maailman Vihan hedelmät: raivokas ryöpytys uskon-

nollista masokismia ja sur(inho)realismia mutta myös 

tummaa, bluesin läpitunkemaa runoutta.” – Keski-

suomalainen 

”Kyse ei ole sensaatiohakuisesta saastalla mässäilystä. 

Cave on luonut ehdottoman maailman, jonka sisällä 

julmuus ja rumuus on johdonmukaista ja tarkoituksen-

hakuista. Jobin kirja kohtaa Stephen Kingin.” 

– Aamulehti

Nick Cave on australialainen rockmuusikko, laulun-

tekijä, kirjailija ja näyttelijä.
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Jan Guillou
Tyttäresi tähden

Guillou ja Hamilton – tarvitseeko muuta sanoa?

Kolmentoista maanpaossa vietetyn vuoden jälkeen vara-

 amiraali Hamilton palaa Ruotsiin. Vanhan ystävänsä 

Erik Pontin kautta hän tutustuu muukalaislegioonan 

entiseen everstiin Pierre Tanguyyn. Sekä Hamilton että 

Tanguy ovat visusti päättäneet olla osallistumatta kan-

sainvälisiin sotilasoperaatioihin tai tarttumasta asee-

seen. Mutta koko ystäväpiirin lokoisa elämä kääntyy 

päälaelleen, kun Tanguyn perhettä kohtaa äärimmäinen 

katastrofi: heidän viisivuotias tyttärensä Nathalie kaapa-

taan keskellä kirkasta päivää Tukholmassa.

Carl Hamilton ottaa käyttöön kaikki vanhat vakoi-

lijantaitonsa ja kontaktinsa samalla kun Pierre kokoaa 

legioonalaisaikojensa kavereista lyömättömän iskujou-

kon. Ajojahdin kuvaus pursuaa miehisiä sankareita, 

rohkeutta ja voimaa – mutta myös rakkautta ja mustaa 

kaviaaria.

”Hamilton + Pierre Tanguy + Erik Ponti ja Ewa Tanguy 

= maailman paras karkkipussi niille jotka kaipaavat toi-

mintaa! Jan Guillou on omaa luokkaansa.” – Aftonbladet

Rawi Hage
De Niron peli

Raastava kuvaus nuorten miesten mahtailusta 
ja arkailusta Libanonin sisällissodan pyörteissä. 

Sodan runtelema Beirut on ollut Bassamin ja Georgen 

lapsuuden leikkikenttä. Nyt Bassam häärää pikkuri-

kollisena rahoittaakseen maastamuuttonsa. George 

puolestaan etsii elämälleen päämäärää ja arvostusta 

paikallisten taistelijoiden riveistä. Hätkähdyttävien juo-

nenkäänteiden jälkeen Bassam päätyy Italiaan ja George 

korkeaan asemaan armeijakunnassaan. Vasta sitten al-

kaa varsinainen venäläinen ruletti.

Kerronta on vuoroin raakaa, hellää, katkeraa ja kyl-

mää. Hage piirtää esikoisromaanissaan mestarin ottein 

tuoreen ja todella vaikuttavan kuvan sodan raaistavasta 

vaikutuksesta.

De Niron pelille myönnettiin vuonna 2008 IMPAC, 

rahakkain kirjallisuuspalkinto, jonka saajan valintaan 

osallistuvat kirjastot ympäri maailman. Romaanille on 

sadellut myös muita merkittäviä tunnustuksia.

Rawi Hage syntyi Libanonissa vuonna 1964 ja eli yh-

deksän vuotta sodan keskellä. Nykyään hän asuu Mont-

realissa. Like julkaisee Hagen toisen romaanin Torakka 

syksyllä 2010.

Alkuteos: Men inte om det gäller din dotter
Suom. Leena Peltomaa, sid., ISBN: 978-952-01-0288-3,

ilm. syyskuussa, ovh 30 1

”Tämä potku yltää korkealle. Jännittävä, viihdyttävä ja 

ajatuksia herättävä. Tämä on Guillouta parhaimmillaan 

– sekoitus faktaa ja mielikuvitusta sekä todellisia ja kek-

sittyjä henkilöitä. Romaani on yksi tekijänsä parhaista.” 

– Nerikse Allehanda

Like on aiemmin julkaissut lukuisia Jan Guilloun kir-

joja, joista tuorein on Uinuva uhka (2008).

”Omaperäisyys, vahvuus, lyyrisyys ynnä inhimillinen 

vetovoima kertovat De Niron pelin olevan merkittävän 

kirjallisen lahjakkuuden teos.” – Ote IMPAC-raadin 

perustelusta:

”Hagen tyyli on hallusinatorinen, ja kun lukee – ja lukee  

yhä uudestaan – hänen upeita, mahtavia, melankolisia ku-

vauksiaan tuhosta, mieleen nousee väistämättä  [Edward 

Munchin] Huudon kuumeinen uni. ” – Village Voice

Alkuteos: De Niro´s Game
Suom. Einari Aaltonen, sid., ISBN: 978-952-01-0275-3,

ilm. kesäkuussa, ovh 29 1
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Le Nam
Merimatka

Hämmästyttävä kirjallinen kaleidoskooppi 
esittelee ihmisiä ääriolosuhteissa ja porautuu 

ihmisyyden ytimeen.

Kirjallisesti virtuoosimainen, syvästi liikuttava ja hät-

kähdyttävän kekseliäs novellikokoelma kuvaa ihmisiä 

välitiloissa, joissa aiemmat pelisäännöt eivät enää päde. 

Kuolemat, menetykset tai muut kauhut pakottavat no-

vellien päähenkilöt tekemään tiliä elämästään ja mietti-

mään, mitä he perimmiltään ovat, haluavat ja uskovat.

Merimatka on nerokkuudessaan ja rohkeudessaan 

poikkeuksellinen teos, joka johdattaa lukijan ihmisyy-

den ytimeen. Se kuvaa herkkävaistoisesti ihmisten sisäi-

siä ristiriitoja ja sitä, miten hätätilanteet auttavat heitä 

löytämään kätketyt voimavaransa.

Le Nam syntyi Vietnamissa mutta eli lapsuutensa ja 

nuoruutensa Australiassa. Palkittu esikoiskirjailija val-

mistelee parhaillaan ensimmäistä romaaniaan, jonka 

oikeudet Like on jo ostanut.

”Väkevä… Runollinen… Tyrmäävä… Karu ja mestaril-

linen taidonnäyte, jonka jokainen tarina osuu maaliinsa 

– suoraan sydämeen.” – The Miami Herald

”Mahtavia tarinoita, jotka sukkuloivat läkähdyttävästi 

ympäri tätä mieletöntä maailmaa… Harvinaislaatuinen 

aikaansaannos. Le Nam särkee sydämiä, ja häntä on vai-

kea unohtaa.” – Junot Díaz

”Vahva, koskettava, hätkähdyttävä… Len myötätunto 

henkilöhahmojaan kohtaan ja hänen taitonsa kirjoittaa 

sekä runollisesti että kiihkeästi tuovat kuvaukseen suur-

ta, syvältä kumpuavaa voimaa. Hänen ilmaisunsa on 

niin varmaa ja asiantuntevaa, että sellaista tapaa harvoin 

edes vanhoilla kehäketuilla. Novellit sijoittuvat eri puo-

lille maailmaa ja osoittavat Len huikean kyvyn välittää 

laajan henkilögallerian kokemuksia… Olen myyty.” 

– The New York Times

http://www.namleonline.com/

Viktor Jerofejev
Venäläisen sielun ensyklopedia

Mitä on olla venäläinen?

Tähän kysymykseen Viktor Jerofejev etsii vastausta do-

kumentaarisessa romaanissaan, jonka näyttämönä on 

1990-luvun Venäjä. Siirtymävaiheen kaaokseen hukku-

neet ihmiset etsivät kadonnutta venäläistä sielua ja uutta 

jumalaa, joka korvaisi entiset patsaat.

Kun Neuvostoliitto on kaatunut ja sen tukipilarit 

sortuneet, onko yhteisöllisyydestä ja venäläisestä sie-

lusta jäljellä riekalettakaan?

Viktor Jerofejevilta on aiemmin julkaistu suomeksi 

teokset Miehet ja Hyvä Stalin. Molemmat ovat ilmesty-

neet myös 100% Like-pokkareina. 

”Tärkeä kirja niin suomalaiselle ulkopoliitikolle kuin 

tontinmyyjällekin.” – Helsingin Sanomat

Alkuteos: Entsiklopedija russkojdusi
Suom. Jukka Mallinen, sid., ISBN: 978-952-01-0238-8,

ilm. maaliskuussa, ovh 28 1

Alkuteos: The Boat
Suom. Jonna Joskitt, sid., ISBN: 978-952-01-0249-4,

ilm. elokuussa, ovh 29 1
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Atiq Rahimi
Kärsimysten musta kivi

Goncourt-palkittua, runolliseksi taittuvaa proo -
saa sotilasta hoivaavan naisen kärsimyksestä.

Persialaisessa mytologiassa puhutaan ”kärsivällisestä 

kivestä”, jolle voi paljastaa kaikki salaiset tuskansa ja su-

runsa. Kivi kuuntelee tyynesti, kunnes se tarpeeksi kuul-

tuaan räjähtää ja vapauttaa ihmisen kärsimyksistään.

Tässä kirjassa kivi on ”jossakin Afganistanissa tai 

muualla” loukkaantunut sotilas, jota vaimo hoivaa hel-

lästi. Vähitellen naisessa herää outo kapina: kuin riivat-

tuna hän alkaa paljastaa miehelleen kärsimyksiään ja 

synkimpiä salaisuuksiaan. Nainen oivaltaa, että avutto-

maksi muuttunut aviomies on nyt hänen ”kärsivällinen 

kivensä”, jolle hän voi kertoa kaiken kaunistelematta. Ja 

kerrottavaa riittää – niin paljon, että lopulta kivi räjäh-

tää ja nainen saa kokea traagisen loppunsa.

Atiq Rahimi (s. 1962) on afganistanilaissyntyinen kir-

jailija ja elokuvantekijä. Kärsimysten musta kivi sai ar-

vostetun Goncourt-kirjallisuuspalkinnon. Rahimilta on 

aiemmin suomennettu kirjat Maata ja tuhkaa (2002) 

sekä Unen ja kauhun labyrintti (2003). 

Kärsimysten musta kivi julkaistaan yhteistyössä Suomen 

Unifemin kanssa.

Alkuteos: Syngué sabour – Pierre de patience
Suom. Kristina Haataja, sid., ISBN: 978-952-01-0346-0,

ilm. elokuussa, ovh 29 1

Luigi Pirandello
Ahdas frakki

Nobel-kirjailijan novelleja elämän 
 sattumanvaraisuudesta. 

Liken vuonna 2007 julkaisema kokoelma Sitruunoita Si-

siliasta ja muita novelleja niitti kiitosta. Nyt arvostetun 

Nobel-kirjailijan laajasta novellituotannosta on suo-

mennettu lisää helmiä. 

Pirandellon novellit tuntuvat hämmästyttävän tuo-

reilta. Hänen tuotannostaan löytyy nykyihmiselle kovin 

tuttuja teemoja: itsensä etsimistä, rakkaudettomuutta ja 

rahan vallan aiheuttamaa vieraantumista. Köyhyyden ja 

työttömyyden uhka tuntui sata vuotta sitten yhtä ahdis-

tavalta kuin nytkin. Lempeän humoristinen Pirandello 

on aina pienen ihmisen puolella ja kohtelee rikkaita 

ivallisen kriittisesti. Ahdas frakki -kokoelman 22 novel-

lissa kuvataan taidokkaasti elämän sattumanvaraisuutta 

Etelä-Italiassa. 

”Kaksikymmentä kaksi upeaa aloitusta! --- Suotta ei Pi-

randelloa kutsuta teatterihistoriassa modernin draaman 

isäksi, niin herkullisella teatraalisella otteella hän pyy-

dystää novellinsakin lukijan heti ensimmäisestä virk-

keestä...” – Parnasso

Suom. Leena Rantanen, sid., ISBN: 978-952-01-0289-0,
ilm. helmikuussa, ovh 29 1

Sitruunoita Sisiliasta -pokkari
Suom. Leena Rantanen, nid., ISBN: 978-952-01-0284-5, ovh 9 1
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Sid., ISBN: 978-952-01-0331-6,
ilm. elokuussa, ovh 28 1

Jaska Filppula
Me ei oltu valtaosaa

Pohjanmaalainen sukupolvikronikka  
potkii rockmusiikin voimalla.

Jaska Filppulan (s. 1965) neljäs romaani on kertomus 

rockvetoisesta nuoruudesta Pohjanmaalla. Kolme edel-

listä romaania (WSOY) Chicago, 1959, Virginia City, 

1965 ja Kauniita ilmoja muodostivat Amerikan-saagan, 

joka kuvasi popteollisuuden mekanismeja, naivismia 

ja idealismia. Tällä kertaa vuorossa on Suomi, lakeus ja 

1980-luku.

Me ei oltu valtaosaa kertoo neljän – viiden – kuuden  

kaverin, kokonaisen eteläpohjalaisen X-sukupolven 

kasvusta viinatehtaan varjossa. Se kertoo kaikesta siitä 

mistä ei tehty kotiseutukronikkaa, ei mainittu joulu-

kertomuksissa eikä kirjoitettu historianopettajan päi-

väkirjaan. Musiikki on edelleen pääroolissa – samoin 

kuin, jälleen kerran, sula mahdottomuus päästä sisälle 

bisnekseen.

Sid., ISBN: 978-952-01-0253-1,
ilm. helmikuussa, ovh 28 1

Kauko Röyhkä
Kesä Kannaksella

Röyhkämäinen kuvaus sodasta vailla tunteita. 

Kesä Kannaksella on intiimi kuvaus ihmisistä sodan kes-

kellä. Kauko Röyhkä kirjoittaa tiiviin lausein suomalai-

sesta kaukopartion johtajasta, joka toteuttaa kohtaloaan 

vailla tunteita tai intohimoja.  Jotain inhimillistä pilkah-

taa, kun partio ottaa vangiksi nuoren venäläisen tytön. 

Mies ei suostu surmaamaan tyttöä, vaikka vanki vaaran-

taa partion turvallisuuden vihollisia kuhisevalla Karja-

lan Kannaksella. Kumpi lopulta voittaa, velvollisuus vai 

inhimillisyys? 

Kauko Röyhkä (s. 1959) on rockmuusikko ja kirjailija. 

Kesä Kannaksella on hänen kolmastoista kaunokirjalli-

nen teoksensa. 

”Kesä Kannaksella on laadukasta ja uskottavaa sotakir-

jallisuutta, joka jaksaa ongelmitta kiehtoa myös paljon 

tarinan henkilöitä nuorempaa sukupolvea olevaa luki-

jaa.” – Turun Ylioppilaslehti

”Röyhkällä on uskomaton taito kuvailla asioita vähäsa-

naisesti, mutta kuitenkin eläviä kuvia synnyttäen. Myös 

henkilöhahmojen luomisessa kirjailija on omaa luok-

kaansa.” – Kansan Uutiset

”Uusi teos on sekin ilman muuta 
tekijänsä nyt jo lavean tuotannon 
parhaimmistoa: hyvin rakennettu, 

tiheätunnelmainen, jämäkkä ja 
herkkä.” – Helsingin Sanomat

©
 T

im
o Jerkku
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Jouni Hynynen
Mies katoaa

Kuten sanoin
mikään ei ole varmaa

paitsi yksi asia:

nyt tekee mieli kaljaa

Hynysen täsmäsäkeet piirtävät riisutun rehellistä kuvaa 

suomalaisesta miehestä. Enimmän aikaa tämä nurkkaan 

ahdettu olento on eksyksissä sekä itseltään että muilta, 

unohtuneena sohvan pohjalle tai tuijottamassa väsynyt-

tä naamaansa hotellin vessan peilistä. Apatian ja ahdis-

tuksen alta näyttää kuitenkin todellista karvaansa elin-

voimainen optimisti, joka tietää täsmälleen mitä tahtoo 

ja varsinkin mitä ei tahdo.

Korkkaa siis kalja, avaa nenäliinapaketti ja käy sanan 

äärelle. Itket, tai naurat ja itket.

”Jouni Hynynen on yhdistelmä kahta Uunoa: Turha-

puroa ja Kailasta.” – Tuomas Holopainen

Jouni Hynynen on Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmo. 

Like on julkaissut häneltä aiemmin menestyskokoelman 

Rakkaudella, Hynynen (2007, äänikirja 2008).

Jouni Hynynen
Mies katoaa -äänikirja

Miehisten tunteiden kavalkadi nyt myös audiona!

Vääräleuka-Väinämöinen seuraa toden teolla karjalais-

ten esi-isiensä jalanjälkiä ja ääntelee syksyn runokokoel-

mansa cd-levylle. Missä muodossa runosäkeet pulp-

puavat miehen partakarvojen välistä, se jää kuultavaksi. 

Sisältö on joka tapauksessa taattua Hynystä: tylysti vit-

tuilevaa ja paikoin jopa aidosti herkkää lyriikkaa.

Likevox-äänikirja ilmestyy samaan aikaan painetun 

kirjan kanssa.

Rakkaudella, Hynynen -kokoelmasta sanottua:

”Rakkaudella, Hynynen onnistuu lyömään sopivassa 

määrin yli, sohii riittävästi ampiaispesään provo- 

soidakseen helpoimmat kohteet ja naureskelee pääl- 

le omalle muusikkojulkisivuilleen. Mutta osaa Hy-

nynen myös koskettaa. Äidille kirjoitettu teksti on 

aito ja joulutunnelma kuvaus kenen tahansa kotoa.” 

 – Stimulus

”Vaarana tässä on se, että joku ottaa nämä Hynysen 

jutut tosissaan.”  – Uusi nainen

”Pakinoita voi lukea myös stereotypioilla leikittele-

vänä ja rajoja rikkovana ironiana. Hynynen ei piittaa 

hyvistä tavoista. Hän ei ole korrekti.” – Aamulehti 

Rakkaudella, Hynynen on saatavana 

Loisto-pokkarina ja äänikirjana.

Nid., ISBN: 978-952-01-0347-7,
äänikirja ISBN: 978-952-01-0359-0,

ilm. elokuussa, ovh 24 1
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Juhani Laulajainen
Äärettömän Hyvä Nainen

Silittävä käsi ei sammaloidu.

Kaksi erinomaiset arvostelut saanutta novellikokoelmaa 

julkaissut Juhani Laulajainen on nyt kirjoittanut romaa-

nin. Äärettömän Hyvän Naisen keskiössä on äiti, jota 

hänen poikansa sekä rakastaa että halveksii. Poika ei ota 

selvää, onko isän tyrannisoima ikuinen optimisti tyhmä 

vai viisas. Kuin Fenix-lintu äiti nousee tuhkasta, kerta 

kerralta pahemmin pieksettynä.

Äidin kuoltua poika alkaa tarkastella hänen elämään-

sä uusin silmin ja saa selville asioita, joita ei ole aiem-

min tiennyt. Entä jos tämä loputtoman lempeä nainen 

olikin suurempi kuin kukaan on käsittänyt? Entä jos 

hän oli ylivertainen rakkauden lähettiläs, ÄHN?

Äärettömän Hyvän Naisen asetelma on tuttu Laula-

jaisen aiemmista novelleista: julma isä, alistuva äiti ja 

heidän välillään sydän kurkussa poukkoilevat lapset.

Kirjailija ja puutarhateknikko Juhani Laulajainen (s. 

1954) on syntynyt Uudessakaupungissa ja asuu Turus-

sa. Keväällä 2009 Suomen Kuvalehti nimesi Laulajaisen 

sadan kaikkien aikojen merkittävimmän suomalaisen 

kirjailijan joukkoon.

Laulajaisen aiemmista teoksista sanottua:

Jukka Pakkanen
Triesten taivas

”Parhaimmillani olin, kun lähimmäiseni oli  
hädässä ja minä astuin syrjään katsomaan  

miten hänen käy”

Sairaalavuoteessa makaava mies. New Yorkin terrori-

isku. Spalenzan kellotornin rauniot. Vanhempansa hy-

lännyt poika. Henkitoreissaan kituva avioliitto. Lopun 

tuntua ja unelma uudesta alusta.

Näistä aineksista Jukka Pakkanen kutoo tiheätunnel-

maisen tarinan, joka on itsenäistä jatkoa hänen vuon-

na 1983 ilmestyneelle, kiitetylle romaanilleen Hotelli 

 Destino.

Jukka Pakkanen (s. 1942) on helsinkiläinen kirjailija, 

joka tunnetaan myös Italian ystävänä ja kilpapyöräilyn 

ja jalkapallon asiantuntijana. Hänen eurooppalaishen-

kiset, usein pienimuotoiset teoksensa ovat psykologi-

sesti jännitteisiä, runollisen riisuttuja ja tunnelmaltaan 

uhkaavan vangitsevia. Triesten taivas on Pakkasen kah-

deskymmenes kaunokirjallinen teos.

Sid., ISBN: 978-952-01-0343-9.
ilm. syyskuussa, ovh 28 1

”Laulajaista lukiessa itkettäisi, jos ei koko ajan naurat-

taisi.” – Me Naiset

”Jopa on loistava kokoelma. – – Laulajainen kirjoittaa 

hillittömän hauskasti, poikkeuksellisella psykologisella 

silmällä ja tarkalla lauseella, sävyt, tyylit ja juonen äkki-

käänteet halliten.” – Suomen Kuvalehti

”Rakkaus – käyttöohje on oikea helmi: terävä muttei 

kyyninen, hauska muttei hölmö, rakenteeltaan nokkela 

muttei pikkunokkela.” – KirjaIN 

Sid., ISBN: 978-952-01-0348-4,
ilm. elokuussa, ovh 28 1
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Juha Siro
Marilynin hiuspinni

Kuulas kertomus siitä, 
mikä parisuhteessa jää sanomatta ääneen.

Marilynin hiuspinni on Juha Siron kuudes teos ja kolmas 

romaani. Se hakee vastausta ihmisen olemuksen perus-

kysymyksiin ja käsittelee suhdettamme menneisyyteen. 

Miksi emme uskalla muistaa oikein? Kuka meidän iden-

titeettimme oikein määrittelee – ja onko sitä edes ole-

massa? Voiko iloa ja tyytyväisyyttä tavoittaa? Ja miten 

Marilynin hiuspinni liittyy tähän kaikkeen?

Juha Siro (s. 1951) on tamperelainen kirjailija, kirjal-

lisuuskriitikko ja graafikko. Like on julkaissut häneltä 

aiemmin neljä runokokoelmaa sekä romaanit Kuninga-

tarperhonen ja Saat toivoa kolmesti. Siro on saanut Suo-

men Kirjailijaliiton palkinnon, Olvi-säätiön kirjallisuus-

palkinnon sekä kolmesti Tampereen kaupungin luovan 

kirjallisuuden palkinnon.

Siron aiemmista romaaneista sanottua:

”Harvinaista herkkua, monitasoista ja aistillista miehen 

pohdintaa.” – Jade

Jouni Tossavainen
Koulu

Kansankynttilä lepattaa levottomasti.

Kertojana on päiväkirjan sivuille kokemaansa maalai-

leva nuori nainen, Aila, joka lähtee kaupungista maalle 

alkeellisen parakkikoulun opettajaksi. Kyläyhteisössä 

kaunis kansankynttilä joutuu monenlaisen huomion, 

huolenpidon ja huhuilun kohteeksi. Turvana hänellä on 

nimettömän sormus, mutta pysyykö se syksystä kevää-

seen saakka?

Koulu on sekä ovelasti vikuroiva rakkausromaani 

että rakkaudentunnustus jokapäiväiselle koulutyölle. 

Hetkittäin itseäänkin huijaava tarina sijoittuu sodan-

jälkeiseen aikaan, jolloin kansakouluissa rakennettiin 

kivijalka Suomen nykyiselle sivistykselle.

Jouni Tossavainen (s. 1958) on Kuopiossa asuva kirjailija 

ja runoilija. Häneltä on julkaistu seitsemäntoista kauno-

kirjallista teosta, joista neljä romaaneja.

”Vangitseva ja vaikea, lempeä ja raaka. Hidas ja nopea. 

– – Siron nimi muuttuu kirja kirjalta painavammaksi.” 

– Sara

”Tunnevoimainen kuvaus vangitsee aistit.” – Parnasso

Sid., ISBN: 978-952-01-0349-1,
ilm. elokuussa, ovh 28 1

Sid., ISBN: 978-952-01-0350-7,
ilm. syyskuussa, ovh 28 1
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Sid., ISBN: 978-952-01-0290-6, 
ilm. maaliskuussa, ovh 24 1

Kyllikki Villa
Koipitoipilas

Vuoteeseen sidotun runoilijan muistiinpanoja. 

Kyllikki Villa kutsuu uuden runokirjansa tekstejä muis-

tiinpanoiksi. Suuri osa niistä on havaintoja ja mietteitä 

ajalta, jolloin hän makasi useita kuukausia koipirik-

kona bussionnettomuuden jälkeen. Millaista on katsella 

maail maa hoitokodin sängystä, pääasiallisena seurana 

radio ja ikkunasta avautuva näkymä? 

Kyllikki Villa (s. 1923) on rakastettu kirjailija, suomen-

taja ja maailmanmatkaaja. Suuren yleisön tietoisuuteen 

hän tuli matkapäiväkirjallaan Vanhan rouvan lokikirja 

(Like 2004). Sittemmin Like on julkaissut Villalta neljä 

teosta.

”Koipitoipilas-runokokoelmasta välittyy älykkäästi ym-

päristöään havainnoiva ikääntyvä nainen, jolla on oma-

laatuinen pilke silmäkulmassa ja asenteessa nuorekasta 

kitkaa.” – Kainuun Sanomat

”Jotakin hyvin urheaa ja 
uhmakasta Kyllikki Villassa on.” 

–Ilkka

Sid., ISBN: 978-952-01-0261-6,
ilm. helmikuussa, ovh 25 1

Jani Nieminen 
Kylässä

Runoja kylästä, hulluista ja kaipuusta. 

Jani Niemisen esikoisteos Kylässä on uroelma, jonka 

raitilla kulkevat arkiset ja absurdinmakuiset henkilö-

hahmot. Isoäiti, MachoPonchoNainen, Tietäjä, talon-

miehen koira ja Teuvo tulevat ja menevät, törmäilevät 

toisiinsa, katoavat ja palaavat taas. Moni kärttää kuole-

malta kyytiä tai pakkaa matkalaukkunsa. Tätä kaikkea 

katselee kaupungista tuotu poika, joka ei tottele poliisin 

poistumiskäskyä. 

Jani Nieminen on syntynyt vuonna 1973 Uudessa-

kaupungissa ja kasvanut isoksi Alavudella, Etelä-Pohjan-

maalla. 

”Jani Niemisen runoista on helppo pitää. Niissä on jo-

tain pakotonta ja rentoa: kevyitä säkeitä lukee mielel-

lään ja esikoiskokoelmille usein tuttu kireä itsetietoisuus 

puuttuu. Ihmisen kokoisista tunteista puhuvan teoksen 

keskiössä ovat tunnistettavat havainnot ja arkiset koke-

mukset. Sympaattisen runoelman soisikin löytävän lu-

kijoita, jotka eivät normaalisti runohyllyn luokse suun-

taa.” – Kiiltomato

”Miltä tuntuu? on säkeiden toistuva kysymys, ja siihen 

Niemisen ilmaisu pystyy kyllä vastaamaan. Hän suoras-

taan puristaa runokielensä muotoon ja sisältöön etelä-

pohjalaisen koreilemattomuuden: kokoelman sarjat vä-

littävät paikan henkeä tavalla, jonka jokainen tasaisella 

maalla kyläillyt tunnistaa.” – Helsingin Sanomat
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Alkuteos: Den fjærde raneren 
Suom. Outi Menna, sid, ISBN: 978-952-471-977-3,

ilm. tammikuussa, ovh 29 1

Kjell Ola Dahl
Neljäs tekijä

Mestarillinen dekkari kohtalokkaista  
naisista ja omia teitään  

kulkevista miehistä

Oslolaispoliisi Frank Frølichin arkisen aherruksen kat-

kaisee hemaiseva nainen, jonka hengen hän pelastaa. 

Nainen alkaa ilmestyä Frølichin tielle, ja lopulta Frølich 

antautuu aistivoimaisen suhteen pauloihin – minkä seu-

rauksena hän tulee jäävänneeksi itsensä eräästä surma-

tutkimuksesta. Sooloileva poliisi lomautetaan ja hänestä 

tulee murhaepäilty.

Pian hänen oma elämänsäkin on vain hiuskarvan 

varassa.

Neljäs tekijä on Norjan omalaatuisimman poliisi-

päällikön Gunnarstrandan ja hänen apulaisensa neljäs 

suomennettu tutkimus. Se sukeltaa syvälle Oslon synk-

kään alamaailmaan, missä kohtalokkaat naiset ja karskit 

miehet kietoutuvat taidevarkauteen, surmien sarjaan ja 

sokeaan himoon. Kirjailija kuvaa teostaan ”norjalaiseksi 

noiriksi” ja kertoo inspiraation kirjaan tulleen 1940- ja 

1950-lukujen amerikkalaisista elokuvista.

Kjell Ola Dahl on Norjan suosituimpia rikoskirjaili - 

joi ta. Hän on kirjoittanut 11 kirjaa ja hänet on palkittu 

useasti.

”Dahlin kyky kuvailla ympäristöä ja tapahtumia uskot-

tavasti tempaisee mukaansa niin tiukasti, ettei lukemista 

malta lopettaa kesken.” – STT

”Suosittelen noirin ystäville lämpimästi tätä norjalais-

versiota.” – Ruumiin kulttuuri

Alkuteos: The Death Hour
Suom. Juha Ahokas, sid, ISBN: 978-952-01-0225-8,

ilm. maaliskuussa ovh 29 1

Denise Mina
Suden hetki

Toimittaja Paddy Meehan jahtaa  
häikäilemätöntä murhaajaa, joka on hakannut

kuoliaaksi suositun asianajajan.

Aluksi se vaikuttaa ihan tavalliselta paikallisuutiselta. 

Toimittaja Paddy Meehan menee tekemään juttua koti-

väkivallasta Glasgow’n ökyalueelle. Talossa asuva nainen 

on saanut verisen kuhmun päähänsä mutta ei tunnu 

haluavan apua. Oven avaava mies vakuuttaa myös, että 

kaikki on hyvin. Hän sujauttaa Paddylle viisikymppisen, 

jotta tämä pitäisi jutun pois lehdestä.

Seuraavana aamuna nainen on kuollut. Paddy on tör-

männyt juuri sellaiseen juttuun, josta hän on haaveillut, 

mutta hän tietää menettävänsä kaiken uskottavuuten-

sa jos sana lahjuksen ottamisesta leviää. Tilannetta ei 

helpota se, että poliisit sormeilevat todistusaineistoa 

surutta.

Paddy on ainoa, joka välittää tarpeeksi kaivaakseen 

esiin synkän ja julman totuuden. Se voi tehdä hänestä 

tähtireportterin – tai tappaa hänet.

Suden hetki on kuudes Mina-suomennos ja toinen osa 

nuoresta paikallislehden toimittajasta kertovasta sarjas-

ta, jonka avasi rikosromaani Veripelto Sarjassa seurataan 

Paddy Meehania, joka joutuu raivaamaan tiensä toimit-

tajaksi kyynärpäätaktiikalla ay-liikkeen ja työttömyyden 

jyräämässä Glasgow’ssa 1980-luvulla.

”Paddy on erinomainen hahmo päähenkilöksi. Hänessä 

on juuri sopivasti luonnetta luovia erilaisten vaikeuk-

sien ja odotusten ristiaallokossa.” – Keskisuomalainen
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James Ellroyn (s. 1948) laajan tuotannon terävimpään 

kärkeen nousee Amerikan alamaailman lisäksi Los An-

geles -kvartetti, jonka avasi hänen läpimurtoteoksensa 

Musta Dahlia vuonna 1987.

James Ellroy
Levoton veri

Kovaksi keitetyn dekkarin kummisetä 
palkitsee odotukset pilkkoessaan Amerikan 

lähihistorian palasiksi.

Vuosi on 1968. Mafia, J. Edgar Hoover ja Howard 

Hughes taistelevat Amerikan sielusta. Gangstereiden, 

läpimätien lainvalvojien ja vallankumouksellisten ai-

nesten taustalla ponnistelee presidentti Nixon, joka ei 

suostu paljastamaan korttejaan. Tässä jumalattomassa 

sotkussa rämpivät Wayne Tedrow Jr. ja Don Crutchfield, 

puolta vaihtanut poliisi ja keltanokkainen yksityisetsivä, 

jotka tuskin tulevat selviämään hengissä. Ja tuskin selvi-

ää Amerikkakaan.

Kauan odotettu Levoton veri  jäljittää elämää suu-

rempia kissa ja hiiri -leikkejä poliittisesti epävakaassa 

Amerikassa aikana, jolloin vain totuus oli tarua ihmeel-

lisempää.

Like julkaisee Levottoman veren yhtä aikaa alkuteok-

sen kanssa. Se päättää arvostetun Amerikan alamaail-

ma –trilogian, jonka aiemmat osat Amerikan tabloidi 

(1999) ja Cold Six Thousand – Verirahat (2003) ovat 

saatavana 100% Like-pokkareina.

Alkuteos: Blood’s a Rover
Suom. Juha Ahokas, sid., ISBN: 978-952-01-0318-7,

ilm. lokakuussa, ovh 32 1

James Ellroy
The Cold Six Thousand – verirahat

Alkuteos: The Cold Six Thousand
Suom. Juha Ahokas, nid., ISBN: 978-952-01-0177-0, ovh 10 1 

”James Ellroyn kirja on huikaisevaa luettavaa. Lähihis-

torian uudelleentulkintana Amerikan tabloidi tarjoaa 

hiuksianostattavia hetkiä.” – Kymen Sanomat

James Ellroy
Amerikan tabloidi

Alkuteos: American tabloid
Suom. Juha Ahokas, nid., ISBN: 978-952-01-0082-7, ovh 10 1

”The Cold Six Thousand – Verirahat on pelottava ker-

tomus maailman mahtavimman valtion historiasta 

myrskyisällä 1960-luvulla. Se on tärkeä teos rikollisuu-

desta. Ellroy kirjoittaa niin vakuuttavasti, että lukijan on 

vaikea tietää, onko kyseessä dokumentti vai romaani. ”  

– Ruumiin Kulttuuri
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James Ellroy
Suicide Hill

Lloyd Hopkins -trilogian  
maaninen loppuhuipennus! 

Ylikonstaapeli Lloyd Hopkins on Los Angelesin piiri-

kunnan nerokkain ja arvaamattomin murhatutkija. 

Pakkomielteinen viattomien suojeleminen tarkoittaa 

hänelle kaikkien rajojen rikkomista. Holtittomuus on 

jo erottanut Hopkinsin perheestään, ja nyt edessä on 

ero myös poliisivoimista. Viimeisenä työnä hänet mää-

rätään tutkimaan veristä pankkiryöstöjen sarjaa. Jutun 

muuttuessa yhä häijymmäksi Hopkinsin on uhrattava 

kaikki murhanhimoisen raivopään pysäyttämiseksi. 

”Varhaisimman tuotannon keskeisimmäksi anniksi 

muodostui Lloyd Hopkins -trilogia. --- Suicide Hill toi 

Ellroyn maaliin.”– Kauppalehti

James Ellroy
Muistoja pimeästä

Hillitön, emotionaalisesti brutaali  
omaelämäkerta kirjojensa veroisen elämän  

eläneeltä mestarilta.

James Ellroyn vanhemmat erosivat hänen ollessa neli-

vuotias. Hänen äitinsä tapettiin raa’asti vuonna 1958, 

eikä seksuaalimurhaa koskaan selvitetty. Ellroyn isä 

kuoli pojan ollessa 17-vuotias. Seuraavat parikymmentä 

vuotta Ellroy eli laitapuolen elämää, varasteli, syyllistyi 

murtoihin, sekosi viinaan ja huumeisiin. Tänä aikana 

hän ahmi rikosromaaneja, ja vuonna 1977 hän alkoi kir-

joittaa niitä itse.

Ellroy kirjoittaa muistelmiaan kuolemansyyntutkijan 

viileydellä ja verikoiran herkkyydellä.

30-vuotiaana kirjailijauransa aloittaneen James Ellroyn 

läpimurtoteos oli vuonna 1987 ilmestynyt Musta Dah-

lia, joka perustuu todelliseen rikokseen, Elizabeth Short 

-nimisen nuoren naisen raakaan murhaan. Musta Dahlia  

on sovitettu myös elokuvaksi.

Like on suomentanut James Ellroylta kaksitoista 

 teosta.

Alkuteos: Suicide Hill
Suom. Juha Ahokas, sid., ISBN: 978-952-01-0159-6,

ilm. tammikuussa, ovh 29 1

Alkuteos: My Dark Places
Nid., ISBN: 978-952-01-0335-4,

ilm. elokuussa, ovh 10 1
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Åke Edwardson
Winterin viimeinen talvi

Kymmenes ja viimeinen Winter 
päättää sarjan komeasti.

Kaksi kummallisella tavalla samankaltaista murhaa ja 

Winterin rantatontille huuhtoutuva miehen ruumis. 

Winterin viimeisen pelin palaset ovat kasassa.

Kaivaessaan muiden ihmisten menneisyydestä synk-

kiä ja kiusallisia salaisuuksia Winter joutuu kohtaa-

maan myös omat riivaajansa, jotka vievät hänet lopul-

liselta tuntuvaan välienselvittelyyn eräälle uima-altaalle 

Marbellaan.

Winterin viimeisessä talvessa Åke Edwardson päättää 

hienosti kymmenenteen osaansa ehtineen sarjan göte-

borgilaispoliisista, joka rakastaa pohtimista, jazzia ja 

mallasviskiä. Winteriä tulevat kaikki kaipaamaan.

”Edwardson on kautta koko sarjan tasapainoillut hienos-

ti genren perinteen ja uudistamisen välillä.” – Svenska  

Dagbladet

Like on julkaissut kaikki aiemmat yhdeksän Åke  

Edwardsonin Winter-kirjaa vuonna 1999 ilmestynees-

tä Enkelitanssista alkaen. Sarjan edellinen osa Melkein 

kuollut mies ilmestyy 100& Like-pokkarina

Alkuteos: Den sista vintern
Suom. Jonna Joskitt, sid., ISBN: 978-952-01-0313-2,

ilm. kesäkuussa, ovh 30 1

Melkein kuollut mies -pokkari
Alkuteos: Nästan död man

Suom. Jonne Joskitt, nid., ISBN: 978-952-01-0333-0, 
ilm. kesäkuussa, ovh 10 1

Inger Frimansson
Kissa joka ei kuollut

Tavalliset ihmiset tekevät tavallisesta arjestaan 
vangitsevan painajaisen. 

Keski-ikää lähestyvä pariskunta on  lomailemassa ke-

säasunnollaan Ruotsin länsirannikolla paikatakseen 

rakoilevaa liittoaan. He saavat tietää, että läheisestä van-

kilasta on karannut kaksi vankia.  Asukkaita kehotetaan 

varovaisuuteen.

Illan mittaan pariskunta juo reilusti alkoholia. Äkkiä 

he huomaavat, että pihalla liikkuu joku. Varmana siitä 

että tunkeilija on vaarallinen karkuri Beth tempaisee 

käsiinsä kirveen ja syöksyy miehen kimppuun. Kun 

mies kohottaa kätensä suojautuakseen, Beth iskee. 

Seuraavana päivänä kerrotaan uutinen: karkurit on 

saatu kiinni.

Psykologisen trillerin kuningatar Inger Frimansson 

on jälleen kirjoittanut piinaavan tarinan, jossa kuolema 

ja väkivalta tulevat osaksi tavallisten ihmisten elämää ja 

muuttavat sen lopullisesti. Kissa joka ei kuollut on seit-

semäs Frimanssonilta suomennettu dekkari. Alastomien 

naisten saari ilmestyy 100% Like-pokkarina.

Alkuteos: Katten som inte dog
Suom. Anu Koivunen, sid., ISBN: 978-952-01-0270-8,

ilm. huhtikuussa, ovh 29 1

Alastomien naisten saari -pokkari
Alkuteos: De nakna kvinnornas ö

Suom. Petri Stenman, nid., ISBN: 978-952-01-0358-3, 
ilm. marraskuussa, ovh 9 1
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Jens Lapidus
Siisti kosto

Ilmiömäinen menestystarina jatkuu: 
kilpailu Tukholman alamaailman herruudesta 

kiristyy entisestään.

Thomas on työhönsä ja elämäänsä kyllästynyt passi-

poliisi, joka käy hyökkäykseen koko koneistoa vastaan. 

Mahmud haluaa vankilasta vapauduttuaan ryhtyä oman 

elämänsä herraksi. Niklas on Irakista kotiutettu palkka-

soturi, joka käy yksityistä sotaansa yhteiskuntaa vastaan. 

Kaikki kolme iskeytyvät Radovanin vaikutuspiiriin: 

Tukholman alamaailmaan. Siellä mikään ei ole mahdo-

tonta ja kaikki on kaupan – kovaan hintaan.

Siisti kosto ilmestyi Ruotsissa toukokuussa 2008. 

Ensi painos oli huikeat 100 000 kappaletta ja se myy-

tiin loppuun vajaassa viikossa. Lapiduksen esikoisteos 

Rahalla saa on myynyt Ruotsissa jo yli puoli miljoonaa 

kappaletta, ja sen oikeudet on kaupattu yli 20 maahan. 

Suomessakin kirja ylti parhaimmillaan bestsellerlistan 

kärkisijoille.

”Jens Lapiduksen tapa kertoa tarinaa on nerokas. Uskon 

joka sanan jonka hän kirjoittaa.” – Borås Tidning

”Piditkö Rahalla saa -romaanista? Siinä tapauksessa ra-

kastat Siistiä kostoa. Kaikki mikä oli hyvää, on vähintään 

yhtä hyvää edelleen. Tehokas juoni, machomiehet, aito 

miljöö. Radovan pitää yhä ohjia käsissään ja alamaailma 

on ennallaan, mutta muut henkilöt ovat uusia ja heihin 

rakastuu yksi kerrallaan.” – QX

Alkuteos: Aldrig fucka upp – Stockholm noir II
Suom. Anu Koivunen, sid., ISBN: 978-952-01-0256-2, 

ilm. syyskuussa, ovh 30 1

”Selkeästi parempi kuin 
muut viime vuosien bestsellerit.” 

– Värmlands Folkblad

Jens Lapidus (s. 1974) on menestynyt puolustusasian-

ajaja, jonka kirjojen sanotaan olevan todenperäisimpiä 

Tukholman alamaailmasta kirjoitettuja kuvauksia. Lapi-

dus vierailee Helsingin Kirjamessuilla.
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Rahalla saa ilmestyy Loisto-pokkarina.
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Sid., 400 s., ISBN: 978-952-01-0326-2, 
ilm. elokuussa, ovh 29 1
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Joensuulainen Tuomas Lius (s. 1976) kuljettaa tarinaa 

mestarin ottein ja onnistuu rakentamaan omassa lajis-

saan harvinaisen sujuvan ja uskottavan jännitysromaa-

nin, joka viihdyttää lukijoita yli sukupuoli- ja ikärajojen. 

Kerronnan luonteva visuaalisuus kumpuaa työstä sarja-

kuvien ja elokuvien parissa ja asiantuntemus sukellus- ja 

lentoharrastuksesta. Like on julkaissut häneltä aiemmin 

Jadesoturi -elokuvaan pohjautuvan sarjakuvan Jade-

soturi Sangfu. 

Palautetta Hakan käsikirjoituksen lukeneilta:

”Olihan se ihan pirun hyvä jännäri. Huomattavasti pa-

rempi kuin Remekset, kiitos huumorin. Tämä oli oike-

astaan ensimmäinen todella suomalaiskansallinen kan-

sainvälisen tason jännäri. Kun sankari kusee kengilleen 

juotuaan liikaa, ei voi kirja olla kuin aitoa tarinaa Suo-

mesta! Ja samalla tarinan kuljetus on aivan huippuluok-

kaa.” – Kirjakauppaketjun sisäänostaja

”Se Haka on muuten todella hyvä! Ette turhaan sitä ke-

huneet.” – Kirjakauppaketjun sisäänostaja

”Luin muuten viikonloppuna Haka-kirjan. Tykkäsin ko-

vasti. Kirjassa on minusta potentiaalia – vauhtia, vaaral-

lisia tilanteita ja herkullisia henkilöhahmoja.” – Markki-

nointijohtaja kirja-alalta

Tuomas Lius
Haka

Toisen maailmansodan aikainen joukko-
tuhoase. Järvi Pohjois-Karjalassa.

Peitetehtävissä ansioitunut naiskonstaapeli  
ja sydämiä särkevä maalaisrenttu.

Näistä aineksista rakentuu Haka, kotimaisen jännäri-

kentän kärkeen sinkoutuva hämmästyttävä pelinavaus. 

Se on suvereeni yhdistelmä omalaatuisia henkilöitä ja 

eri tahoille sijoittuvaa jännitystä, joka tiivistyy kilpa-

juoksuksi kohti saksalaisen tiedustelukoneen hylkyä 

pohjoiskarjalaisen järven pohjassa.
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Ari Paulow
Itämaista rakkautta

Viskiä, vauhtia ja vaarallisia 
kurveja oululaisittain.

Kaksi venäjää puhuvaa miestä ryöstää thaihieromalai-

toksen Oulussa. Paikkaa emännöivä kaunotar tahtoisi 

palkata Jesse Hackmanin tutkimaan tapausta, mutta 

vakiintuneessa parisuhteessa elävä yksityiskyttä torjuu 

toimeksiannon suorin sanoin. Kun nainen seuraavana 

päivänä katoa jäljettömiin ja hänen kollegansa pyytää 

Hackmania etsimään ystäväänsä, ei tällä enää ole kanttia 

kieltäytyä.

Riuskaotteinen lupakyttä ryhtyy penkomaan juttua 

räväkkään tyyliinsä ja pian ovat sekä hänen henken-

sä että avoliittonsa uhattuina. Pohjanlahden tuulisella 

rannikolla sataa veden lisäksi luoteja rikollisjoukkojen 

käydessä armotonta kamppailua laittomien markkinoi-

den herruudesta.

Itämaista rakkautta on yksityisetsivä Jesse Hackma-

nin tutkimuksista kertovan sarjan kuudes romaani. Sar-

jan edellistä osaa Viimeinen vartiomies kommentoitiin 

näin:

Sid., ISBN: 978-952-01-0344-6
ilm. kesäkuussa, ovh. 28 1

Päästä meidät pahasta -pokkari
Nid., ISBN: 978-952-01-0283-8, ovh 9 1

”Paulow on kirjoittanut yhden vuoden parhaimmista 

suomalaisista rikosromaaneista.” –  Seura

”Tarinan sujuvan kuljettamisen hän kyllä hallitsee. Siitä 

kiitos ja kumarrus.” – Keskisuomalainen

Risto Juhani
Salatuimpaan saakka

Ministerin bisnekset sekoittavat 
pikku kaupungin elämän. 

Ministeri ostaa rojauttaa Tyyskälän kartanon Päijäntee-

seen antavan pikkujärven rannalta, viitisen kilometriä 

kaupungista pohjoiseen, himoittua rantaviivaa ainakin 

kilometri. Rikoskomisario Paavo Iisakki Pesosta työl-

listävät ministerin parikymppiset öykkäripojat, vaikka 

kaupungilla iloitaankin ikiomasta ministeristä, joka 

toiselta puolelta maata muutti varta vasten juuri tänne. 

Mutta miksi ministeri halusi riesakseen lahoavan kar-

tanorötiskön? Silputtaisiinko maat ja rannat mökkiton-

teiksi? Ja mihin on kadonnut kaupat tehnyt vanhapoika 

Tyyskälä rahoineen? 

Risto Juhani (s. 1934) on kirjailija, keraamikko ja pit-

kän linjan teatterimies. Salatuimpaan saakka on viides 

Pesos-dekkari. 

”Juhani on kuvannut aidolla tavalla hyväksikäytetyn 

tuntoja, pelkoja, masennusta ja häpeää. Juhanin dekkari 

on jälleen hyvin omaääninen.” – Sana

Sid., n.280 s., ISBN: 978-952-01-0185-5,
ilm. elokuussa, ovh 27 1

”Viipyilevä menneiden vuosi-
kymmenten apeus ja kaiho on 

 poikkeuksellisen ehyttä. Kirjakin  
on enemmän kuin dekkari. Se on 

maailmankuva, joka saa  
huokailemaan.” – Vihreä Lanka 
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Jeff Lindsay
Dexter vailla varjoaan

TV:stä tuttu sarjamurhaaja Dexter kohtaa 
 perivihollisensa, niin kammottavan, että se 
ajaa pakosalle Dexterin sisällä asustavan 

 Synkän Kyytiläisen.

Dexter Morgan on tottunut kohtamaan työssään 

Miamin poliisin laboratoriossa pahuutta – eikä vähiten 

siksi että hän itse on niin viehtynyt aiheeseen. Vaikka 

hän kaikin puolin muistuttaakin unelmien poikamiestä, 

hän on sarjamurhaaja, joka kuitenkin tappaa vain pa-

hoja ihmisiä.

Arki kulkee omalla painollaan Dexterin morsiamen 

Ritan suunnitellessa täydellistä häämatkaa ja Dexterin 

kierrellessä rikospaikkoja. Dexter joutuu venyttämään 

etsiväntaitonsa äärimmilleen paitsi ratkaistakseen visai-

sen rikoksen myös löytääkseen Synkän Kyytiläisensä. 

Suosittua Dexter-tv-sarjaa on esitetty myös Suomessa.  

Dexter-kirjat tarjoavat pääsyn kulissien taa, syvälle Dex-

terin kieroon mieleen ja synkkään psyykeeseen. Kirjat 

ja tv-sarja kertovat osin eri tapahtumista, joten toinen 

ei ole täydellinen ilman toista!

Dexter vailla varjoaan on kolmas Jeff Lindsaylta 

suomennettu romaani. Aikaisemmat ovat saatavana 

Loisto-pokkarina.

Jeff Lindsay
Dexterin pimeät unet

”Vuosiin ei ole tullut vastaan yhtä omaperäistä dekkaria. 

Lindsay saa näinkin käytetyn aiheen – sarjamurhaajan – 

tuntumaan raikkaalta kuin aamunkoitto.” – Publishers 

Weekly

Jeff Lindsay
Dexterin kolkko kutsumus

”Dexterin kolkko kutsumus on kiehtova, viihdyttävä ja 

nerokas. Naapurinpoikamainen Dexter (ja hänen Synk-

kä Kyytiläisensä) on raikas ja kammottava luomus, jon-

ka voittanutta et todennäköisesti tule elämäsi aikana 

kohtaamaan... tai ainakaan et elä tarpeeksi kauan ker-

toaksesi siitä...” – New York Times

Pokkarit ovat ilmestyneet Loisto-sarjassa.

Alkuteos: Dexter in the Dark
Suom. Pauliina Klemola, sid., ISBN: 978-952-01-0273-9, 

ilm. elokuussa, ovh 29 1

”Tämän makaaberin 
voiman näytteen varsinainen 

koukku on Dexterin kerrontatyyli, 
joka on niin tylyn ytimekäs 

ja häijyn nokkela että 
– kammottavaa kyllä – 

nämä hirveydet naurattavat.” 
– New York Times
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Alkuteos: Där ingen vind blåser
Suom. Nina Saikkonen, sid., ISBN: 978-952-01-0149-7,

ilm. elokuussa, ovh 29 1

Annika Sjögren
Ei liikahda lehtikään

Tiheätunnelmainen psykologinen jännitys-
romaani ryskii hajalle pikkukaupungin kulissit.

Mitä 12-vuotiaalle Sandralle on tapahtunut? Härnösan-

din pikkukaupungissa, missä kaikki tuntevat toisensa, 

piti olla turvallista. Kukaan ei olisi uskonut, että lapsi 

voi kadota myydessään keksejä luokkaretken rahoitta-

miseksi.

Tyttö ei kuitenkaan ole kadonnut, hän on kuollut. Ja 

kun ruumis löydetään, alkavat kulissit sortua muual-

lakin kuin kyläkoulussa. Monilla kaupungin päällisin 

puolin tavallisilla asukkailla on salaisuuksia, joiden he 

haluaisivat pysyvän piilossa. Kuoliko Sandra sattumalta 

vai oliko hänet tarkoituskin murhata?

Ei liikahda lehtikään on psykologinen rikosromaani 

Inger Frimanssonin ja Karin Fossumin tyyliin. Se viiltää 

kirurgimaisin viilloin auki koulumaailman, arvoituksel-

lisen äidinrakkauden ja pikkukaupungin mätäpaiseet.

Ruotsalainen Annika Sjögren (s. 1951) on toiminut yli 

kolmekymmentä vuotta opettajana ala-asteella ja kir-

joittanut pakinoita ja rikosnovelleja. Ei liikahda lehti-

kään on hänen ensimmäinen romaanimittainen teok-

sensa, jolle on Ruotsissa ilmestynyt jo jatkoa.

”Taiten punottu kertomus koulumaailman raakuudes-

ta.” – Dagens Nyheter

”Annika Sjögrenillä on tarkka psykologinen silmä ja 

kyky rakentaa tarina mielenkiintoisesti. Ei liikahda leh-

tikään on uskottava ja kolkko kirja.” – Borås Tidning
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Hal Duncan
Pergamentti. Kaikkeuden kirja

Viime aikojen ylistetyin scifieepos haastaa ja 
palkitsee lukijan kielellään ja tapahtumillaan.

Pergamenttia voi pitää vaihtoehtoisena luomiskerto-

muksena, Duncanin omana infernocrush-versiona län-

simaisen kulttuurin muinaisista ja nykyisistä myyteistä. 

Kirjassa sukkuloidaan suvereenisti eri kirjallisuuden la-

jien, aikakausien ja ideologioiden välimaastossa. Perga-

mentti tutkii ihmisen ruumiin, tietoisuuden ja ulkopuo-

lisen todellisuuden keskinäisiä suhteita ja antaa samalla 

lukijalleen sellaista kyytiä, että hitaampia heikottaa.

Useille kielille käännetyn Pergamentin suomennos 

on tapaus, jota Duncan saapuu juhlistamaan Helsin-

gin Kirjamessuille. Kaksiosaisen kirjan toinen osa Muste 

julkaistaan myös suomeksi.

Hal Duncan syntyi Ayrshiressä, Skotlannissa vuonna 

1971. Pikkukaupungin ahtaat ympyrät vaihtuivat salli-

vampaan ympäristöön hänen muuttaessaan Glasgowiin 

opiskelemaan englannin kieltä ja kirjallisuutta. Dunca-

nia on jo ehditty pitää scifin pelastajana, Jeff Vander-

Meerin manttelinperijänä.

”Duncanin tyylillinen taituruus 
yhdistyy juonikuvioon, 

joka mittavuudessaan jättää 
lukijan haukkomaan henkeään.” 

– Tähtivaeltaja

Alkuteos: Vellum. The Book of All Hours
Suom. Nina Saikkonen, sid., ISBN: 978-952-01-0327-9,

ilm. lokakuussa, ovh 32 1

Kuusitoistavuotiaana solmin kaupat paholaisen kanssa,  

että toimitan hänelle sieluja, jos vain itse selviän läpi 

tuosta manalasta. Juuri silloin kuolema tulikin vierailulle,  

kun veljeni ylitti kirkkaana kesäpäivänä katua ja jäi auton  

alle. Minä tietysti hajosin. Kaikki ne asiat, joita olin aja-

tellut ylitsepääsemättömän vaikeiksi – homoseksuaalisuus,  

kiusaaminen – eivät enää merkinneet mitään. Vain kuo-

lemalla on merkitystä. Siksi kirjassani yksi Pergamentin 

loputtomista myyttien versioista onkin tämä: ”Ihmiset 

kuolevat.” Sillä jos todella ymmärrät tuon banaalin mutta 

syvän totuuden, seuraamuksest ovat niin valtaisat, että tu-

let hulluksi. – Hal Duncan Tähtivaeltajan haastattelussa
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Nid., ISBN: 978-952-01-0339-2,
ilm. elokuussa, ovh 28 1

J. Pekka Mäkelä
Karsta

Jonkun on siivottava sankarien jäljet.

On kulunut viisi vuotta siitä kun ammuttiin viimei-

nen laukaus ihmiskunnan urhoollisessa kamppailussa 

Linnunradan muita kulttuureja vastaan. Maan jäljellä 

olevat sota-alukset on riisuttu aseista ja kielletystä tek-

niikasta. Ne nilkuttavat hitaasti ympäri aurinkokuntaa 

raivaamassa sodan jälkeensä jättämää satoa: hylkyjä, 

avaruusromua, tyhjyydessä kelluvia ruumiita.

Alusten miehistöt ovat pakolaisia, aseistakieltäytyjiä, 

toisinajattelijoita, kapinallisia – niitä jotka ovat jääneet 

jäljelle, kun ihmiskunnan parhaat kyvyt on laivattu 

rintamalle kuolemaan. Heidän on opittava elämään 

uudenlaiseksi muuttuneessa maailmassa, jossa moni 

ikiaikainen totuus on muuttunut toiseksi ja ihmisten 

on todistettava kykynsä tulla toimeen toisenlaisten 

maailmojen kanssa – ja toistensa kanssa.

Karsta on J. Pekka Mäkelän (s. 1962) neljäs tieteis-

romaani. Kiitettyjen edeltäjiensä tapaan se kertoo tu-

levaisuuden arjesta ja kuvaa puhdasotsaisten sankarien 

sijaan niitä, jotka jäävät heidän jalkoihinsa – ja joutuvat 

maksamaan sankarien velat.

Alkuteos: The Prefect
Suom. Hannu Tervaharju, ISBN: 978-952-01-0269-2,

ilm. heinäkuussa, ovh 30 1

Jäänpuskijat -pokkari
Alkuteos: Pushing Ice

Suom. Hannu Tervaharju, nid., ISBN: 978-952-01-0122-0, 
ilm. heinäkuussa, ovh 11 1

Alastair Reynolds
Prefekti

Huikea vuoristorata-ajelu Ilmestysten 
avaruuden synkän ja kuohuvan 

maailmankaikkeuden halki.

Tom Dreyfus on prefekti, eräänlainen poliisi, ja yksi 

 parhaista. Hänen työnantajansa on Sotisopa ja työ-

maansa Timanttivyö, Yellowstonen planeettaa kiertävä 

keinotekoisten ihmisasutusten muodostama utopisti-

nen yhteiskunta.

Tuhoisa isku erääseen Timanttivyön habitaattiin vai-

kuttaa varsin yksiselitteiseltä tapaukselta – kunnes Drey-

fus alkaa tutkia tapausta tarkemmin. Prefekti saa selville 

jotain, joka on paljon karmivampaa kuin murha. 

Vuonna 1966 syntynyt walesilainen Alastair Reynolds 

on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 

scifi-kirjailijoista. Prefektissä avaruusoopperan kirkkain 

tähti palaa jälleen Ilmestysten avaruuden maailmaan. 

Like on julkaissut Reynoldsilta aiemmin kuusi kiitet-

tyä teosta, joista viimeisin, Jäänpuskijat ilmestyy 100% 

Like-pokkarina.

Reynolds vierailee Helsingissä heinäkuussa järjestet-

tävässä Finncon-tapahtumassa.

”Yhdistää avaruusseikkailun  
 vankkaan dekkaritarinaan. 

 Tiivistahtinen ja kekseliäs kirja,  
joka saattaa olla Reynoldsin  

tähänastisista paras.” – The Times
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Blueberry 22: ISBN: 978-952-01-0356-9
Blueberry 23: ISBN: 978-952-01-0357-6

Suom. Kirsi Kinnunen, ilm. heinäkuussa, ovh 14 1

Charlier & Giraud
Blueberry 22 – Väijytys punaisessa laaksossa

Blueberry 23 – Ukkosta lännessä

Blueberry-saaga palaa tarinan alkulähteille.

Like julkaisee ihkaensimmäiset Blueberry-tarinat, jotka 

ilmestyivät Suomessa Zoom-albumeina 1970-luvulla.

Blueberry on suuren lukijakunnan ja kriitikot val-

loittanut lännensarja. Se sijoittuu Yhdysvaltojen sisäl-

lissotaan ja sen jälkeiseen aikaan pääosissaan huimapäi-

nen luutnantti Mike Blueberry. Sarja alkoi Ranskassa 

1960-luvulla, ja se on jatkunut näihin päiviin saakka. 

Perinteisenä westerninä liikkeelle lähtenyt sarjakuva on 

saanut jylhän eeposmaisia muotoja, ja Blueberryä on 

pyöritetty yhä vinhemmissa seikkailuissa.

Käsikirjoittaja Jean-Michel Charlien kuoltua 1989 le-

gendaarinen Jean ”Mobious” Giraud on jatkanut sarjaa 

yksin. Hän keskittyy tällä haavaa muihin töihinsä, eikä 

uusista Blueberry-seikkailuista ole varmuutta.

”Blueberry maalaa komean kaaren yhä elävää nykysarja-

kuvan historiaa, ajatuksella tehdyn seikkailun jota lukee 

mielellään. Piirtäjänä Giraud on alan lahjakkaimpia, 

mies jolta tuntuu onnistuvan mikä tahansa.” – Helsin-

gin Sanomat

”Charlierin käsikirjoitus on juuri sitä, mitä kunnon län-

nenseikkailulta tarvitaan: ruuti savuaa, mies haisee ja 

preerian aurinko on armoton.” – Lapin Kansa

Alkuteos: Fun Home
Suom. Aarne Taina, sid., ISBN: 978-952-01-0161-9,

ilm. helmikuussa, ovh 24 1

Alison Bechdel
Hautuukoti

Kulttisuosiota nauttivan sarjakuvataitelijan 
palkittu omaelämäkerta. 

Sarjakuvaromaani Hautuukoti on gotiikalla ja mustalla 

huumorilla maustettu tarina perheestä, joka pyörittää 

omaa hautaustoimistoa ja yrittää suhtautua isän ja tyt-

tären homoseksuaalisuuteen. 

Alisonin päätös tulla ulos kaapista aikuisuutensa 

kynnyksellä tuntuu vapauttavan perheen vuosia kestä-

neestä jännittyneisyydestä. Käy ilmi, että myös isällä on 

ollut homoseksuaalisia suhteita oppilaidensa ja perheen 

lastenhoitajan kanssa. Pian Alisonin uutisen kuultuaan 

isä kuitenkin tappaa itsensä, tai ainakin Alison uskoo, 

että isä ei jää rekan alle vahingossa. 

Hautuukoti voitti vuonna 2007 ”sarjakuvien Osca-

rin”, Eisner-palkinnon. Alison Bechdeliltä on aiemmin 

suomennettu sarjakuva Lepakkoelämää (Kääntöpiiri, 

2000). 

”Hautuukodista välittyy aito elämisen maku. Kipeät asiat  

Bechdel käsittelee rehellisen oloisesti, itsensä likoon pis-

täen.” – Turun Sanomat

”Jälleen oiva osoitus siitä, kuinka sarjakuva on useiden 

eri ainesten loistava sulatusuuni.” – Kaleva

”En muista, mikä sarjakuva olisi 
aiheuttanut tätä voimakkaamman 

tunnevaikutuksen.” – Image 
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Alkuteos: La pipa de Marcos
Suom. Sari Selander, sid., ISBN: 978-952-01-0316-3,

ilm. elokuussa, ovh 22 1

Javier de Isusi
Marcosin piippu

Juan Sin Tierran matkat, osa 1

Vallankumoushenkinen sarjakuva 
 laivattomasta merimiehestä zapatistien mailla.

Espanjalainen Vasco lähtee etsimään Latinalaiseen Ame-

rikkaan kadonnutta seikkailijaystäväänsä Juan Sin Tier-

raa. Juanin jäljet johdattavat hänet Meksikoon, La Reali-

dadin zapatistikylään. Paikallisten lisäksi La Realidadissa 

asuu eurooppalaisia vapaaehtoisia, jotka toimivat ihmis-

kilpinä. Heidän toivotaan estävän kylää piirittävän Mek-

sikon armeijan iskut, mutta ovatko heidän motiivinsa 

pelkästään epäitsekkäitä?

Vasco joutuu huomaamaan, että La Realidad on kuin 

peilitalo: kaikilla on jotakin salattavaa eikä kukaan ole 

sitä mitä sanoo olevansa. Hän oppii jotakin uutta myös 

subcomandante Marcosista. Vasco pääsee jopa tapaa-

maan legendaarisen kapinallisjohtajan. Vai pääseekö 

sittenkään?

Javier de Isusi (s.1972) on tunnustettu piirtäjä, jonka 

jälkeä on kehuttu ja palkittu. Hän opiskeli arkkitehdiksi, 

mutta ei viihtynyt töissä vaan lähti matkustamaan ym-

päri Latinalaista Amerikkaa. Palattuaan hän alkoi piir-

tää omiin kokemuksiinsa pohjautuvaa sarjakuvaa. Juan 

Sin Tierran matkoja on espanjaksi ilmestynyt jo kolme 

albumillista. 

Javier de Isusi vierailee syksyllä Suomessa.

”Marcosin piippu on erinomainen esimerkki journalis-

tisesta matkapäiväkirjasta. Bilbaolainen de Isusi riisuu 

ironisella otteella salaperäisyyden kaavun 1900-luvun 

viimeisen suuren vallankumouksen, zapatistiliikkeen, 

yltä.” – El Semanal

Sid., ISBN: 978-952-01-0304-0,
ilm. helmikuussa, ovh 26 1

Gene 
Kullervo

Kyberpunkkia Karjalan kunnailla! 
 Irokeesipäiset androidit vetävät kansallis-

eepoksemme tähän aikaan ja siitä ohi silmiä 
hivelevän kauniisti. 

Gene kuljettaa tulkinnassaan alkuperäistä Lönnrotin 

runoelmaa – ja lisää siihen omansa. Pelkkää epäonnea 

synnyinlahjakseen saaneen pojan tarina taittuu nykyai-

kaan huikeasti. Genen visiot paitsi häikäisevät kaikessa 

taituruudessaan myös kirvoittavat löytämisen riemua: 

eepoksemme elää ja hengittää tuoreena tänäkin päivä-

nä. 

Gene Kurkijärvi (synt. 1967) on siviiliammatiltaan ark-

kitehti. Häneltä on aiemmin julkaistu anarkistinen sar-

jakuva Aquila oblige. Esikuvakseen hän nimeää muiden 

muassa Enki Bilalin. 

”Näyttää upealta! Toivon että tämä julkaistaan jonakin 

päivänä myös englanniksi!” – Neil Gaiman

”Albumin huikeinta antia ovat kaupunkimaisemat.---

Jos Kalevala tämän albumin myötä maistuu yläkoululai-

sen mielestä vähemmän puisevalta, on Gene saavuttanut 

paljon.” – Savon Sanomat

”Juhlavuonna pyritään innoittamaan erityisesti nuoria 

lukijoita Kalevalan ääreen ja omiin tulkintoihin sen ru-

noista. Genen Kullervo sopii tähän teemaan kuin karvai-

nen nyrkki röyhkeästi mulkoilevaan silmään.” – Turun 

Sanomat
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Petteri Tikkanen
Eero

Heleät lapsihahmot Kanerva ja Eero 
oudon maailman kynnyksellä.

Eeroa koetellaan. Ukki painostaa tuomaan tyttöystävän 

näytille. Kanerva on kasvanut pituutta, eikä se halua 

enää leikkiä. Miten ennen niin läheinen ystävä voi olla 

nykyään niin kaukainen? Kaiken lisäksi sillä on tissit.

Taiteen maisteri Petteri Tikkanen (s. 1975) on tehnyt 

sarjakuvia ja kuvituksia ammatikseen vuodesta 1996. 

Hänet on palkittu töistään useaan otteeseen. Kanerva-

sarjan aiemmat osat ovat Kanerva – Lapsellisia kerto-

muksia, Kanerva ja yks juttu sekä Kanerva ja kirottu 

lokki. Eerossa näkökulma vaihtuu: Kanerva antaa tilaa 

toisen sukupuolen edustajalle.

”Tikkanen luo jokaiseen kuvaansa ainutlaatuisen läsnä-

olon tunnelman. Hän on täysin sinut luomansa maail-

man kanssa.” – Kaleva

Nid., ISBN 978-952-01-0329-3, 
ilm. elokuussa, ovh 13 1

”Kesäistä lämpöä, herkkää hahmo-
kuvausta ja maagista arkea. 

Mitäpä muuta sitä voisi uudelta 
klassikolta toivoa.” – Tähtivaeltaja

Tommi Musturi
Uni Toivosta – Kolmas Toivon kirja

Havukka-Ahon ajattelija sarjakuvassa: 
 suomalaista mielenmaisemaa ja elämän 

suuria kysymyksiä. 

Toivon kirja -sarja on edennyt kolmanteen osaansa. Sar-

ja keskittyy päähenkilöönsä Toivoon, joka elelee rauhal-

lisesti vaimonsa kanssa perisuomalaisissa maisemissa 

talossa järven rannalla. 

Uni Toivosta tuo uuden näkökulman sarjaan. Se on 

villiin länteen sijoittuva apokalyptinen tarina pistooli-

sankari Jackistä. Vain omia lakejaan noudattava Jack on 

päähenkilömme kuvitteellinen omakuva - kaikkivaltias 

tuhon lähettiläs, jonka tieltä lankeavat niin viholliset 

kuin ystävätkin. 

Tommi Musturi (s. 1975) toimittaa sarjakuva-antologia 

Glömppiä, järjestää Helsingin sarjakuvafestivaaleja ja on 

julkaissut useita omakustanteita sekä tehnyt kuvituksia 

kirjoihin, lehtiin ja levyjen kansiin. Hänet on palkittu 

töistään Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa. 

”Musturin kuvallinen ilmaisu on odotetusti hiottua ja 

tasokasta, ja albumit visuaalisesti viimeisen päälle mie-

tittyjä paketteja.” – Kvaak.fi 

Nid., ISBN: 978-952-01-0097-1,
ilm. maaliskuussa, ovh 14 1

”Kirjat ovat tunteellisia 
ja runollisia helmiä.” 

– Forbidden Planet
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Alkuteos Between the Monster and the Saint
Suom. Kirsi Luoma, sid, ISBN: 978-952-01-0245-6, 

ilm. maaliskuussa, ovh 29 1

Richard Holloway
Ei pyhä eikä paha

Suuren humanistin pohdintaa 
hyvyydestä ja pahuudesta.

Ei ole helppoa olla ihminen. Uskottelemme, että tietoi-

suuden ja vapaan tahdon ansiosta pystymme hallitsemaan 

elämää. Silti ihmismieli on vaarallinen ja ennustamaton. 

Voimme kohdella toisia ihmisiä äärimmäisen julmasti 

– väkivalloin, kiduttamalla, raiskaamalla – ja pystymme 

toisaalta olemaan helliä, empaattisia ja tuntevia.

Ajatuksia herättävässä kirjassaan Holloway marssittaa 

ihmisen peilin eteen miettimään osaansa, eikä kuva ole 

aina kovin imarteleva. Eniten häntä askarruttaa nais-

ten halventaminen ja maapallon törkeä hyväksikäyttö. 

Hän osallistuu tuoreesta näkökulmasta ajankohtaiseen 

keskusteluun, jota mm. Richard Dawkins ja Christop-

her Hitchens ovat kristinuskon vahingollisuudesta he-

rätelleet.

Alkuteos Foul Play: What’s Wrong with Sport 
Suom. Petri Stenman, nid, ISBN: 978-952-01-0258-6, 

ilm huhtikuussa, ovh 28 1

Joe Humphreys
Rumaa peliä – mikä urheilussa mättää?

Urheilu on kansan ooppiumia!

Kiinalaismies ryntää palavasta talosta kesken jalkapallo-

ottelun televisio sylissään ja jättää vaimon ja lapset liek-

keihin. Ranskalainen tennisvalmentaja huumaa lapsensa 

vastustajat, joista yksi kuolee. Puoli Irlantia suree itsensä 

hengiltä juonutta entistä jalkapallotähteä.

Miksi urheilu saa ihmiset käyttäytymään näin jär-

jettömällä tavalla? Irlantilainen urheilutoimittaja ja 

jalkapallofani Joe Humphreys käy tämän ongelman 

kimppuun kaikella sisäpiiriläisen ja tosiuskovaisen 

tiedollaan. Lukuisiin kirjallisiin lähteisiin ja tapaustut-

kimuksiin perustuen hän osoittaa, että liian vakavasti 

otettuna urheilu on haitaksi niin kehon kuin mielenkin 

terveydelle.

Aldous Huxley
Tajunnan ovet ja Taivas ja Helvetti

Tutkimusmatka tajunnan ovien tuolle puolen.

Esseekaksikko on vastakulttuurihistorian, mielen tutki-

muksen ja psykedeelisen vallankumouksen merkkiteos. 

Huxley kuvaa, kuinka hän antautui meskaliinitutkijan 

koekaniiniksi ja kokeili Meksikon intiaanien pyhää huu-

metta. Sen avaamien oivallusten valossa kirjailija tutkai-

lee mielen kartoittamattomia mantereita.

”Huxleyn teos on mainio lukukokemus älyllisyyttä la-

mauttavien lamasaarnojen varjossa.” – Kansan Uutiset Alkuteos The Doors of Perception and Heaven and Hell
Suom. Ville-Juhani Sutinen, nid., ISBN: 978-952-01-0151-0, 

ilm. helmikuussa, ovh 29 1
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Sally Armstrong
Loistavan auringon naiset 

– Afganistan talebanien jälkeen

Pysäyttävä kuvaus afganistanilais-
naisten elämästä

Millaista on naisten elämä Afganistanissa tätä nykyä, 

kun naisten elämän pitäisi ainakin periaatteessa olla 

vapaampaa kuin julman Taleban-hallinnon aikaan? 

Toimittaja Sally Armstrong kuvaa hätkähdyttävästi kah-

dentoista afganistanilaisnaisen elämää. Pienoismuoto-

kuvien kautta rakentuu riipaiseva kuva haasteista, joita 

naiset joutuvat sisällissodan repimässä ja Taleban-liik-

keen lamaannuttamassa maassa kohtaamaan. Burkan 

käyttö ei enää ole maan lain mukaan pakollista, tytöt 

saavat – ainakin periaatteessa – käydä koulua ja naisilla 

on lupa tehdä töitä, mutta heimolaki, uskonto ja perin-

teet säätelevät edelleen naisten elämää vahvasti. Vielä 

nykypäivänäkin opettajalta voidaan katkaista kaula vain 

koska hän uskaltaa opettaa tyttölapsia.

Tunnettu ja palkittu kanadalainen toimittaja Sally Arm-

strong on kirjoittanut Afganistanista yhdentoista vuo-

den ajan. Hän on vieraillut maassa niin Taleban-hallin-

non aikana kuin sen jälkeenkin, usein henkensä uhalla. 

Yhteistyössä Suomen Unifemin kanssa Like julkaisee 

kirjasta laitoksen, jonka Armstrong on itse muokannut 

Euroopan markkinoille.

Ladislaus Löb
Sopimus saatanan kanssa

Schindlerin lista unkarilaisittain. 

Ladislaus Löb oli 11-vuotias, kun Bergen-Belsenin keski-

tysleirin portti kolahti kiinni hänen selkänsä takana. Viisi 

kuukautta myöhemmin, toisen maailmansodan edelleen 

riehuessa, hän ylitti Sveitsin rajan kylmissään ja nälissään. 

Hän oli yksi 1700 unkarinjuutalaisesta, jotka jäivät hen-

kiin unkarinjuutalaisen Reszö Kasztnerin neuvoteltua 

holokaustin pääarkkitehdin Adolf Eichmannin kanssa. 

Sopimus saatanan kanssa jäljittää Kasztnerin ja maail-

manhistorian kenties paholaismaisimman miehen neu-

vottelujen kulkua. Samalla se kuvaa yksityiskohtaisesti 

kirjoittajan ja hänen vankitoveriensa elämää Bergen-

Belsenissä.

Ladislaus Löb toimii nykyisin Sussexin yliopiston 

professorina. Hän vieraili Suomessa kirjan ilmestymi-

sen aikaan.

”Löbin teksti liki pursuaa sellaista ennen tuntematonta 

tietoa, jonka avulla natsien tuhopolitiikan vaiheiden ja 

motiivien selvittäminen helpottuu. Työ yltää paljon ta-

vanomaisen akateemisen historiankirjoituksen yläpuo-

lelle inhimillisyydessään.” – Keskisuomalainen

Alkuteos: Bitter Roots, Tender Shoots
Suom. Kirsi Luoma, sid., ISBN: 978-952-01-0351-4,

ilm. lokakuussa, ovh 29 1

Alkuteos: Dealing with Satan
Suom. Tytti Heikkilä, sid., ISBN: 978-952-01-0248-7,

ilm. tammikuussa, ovh 32 1
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Matti-Juhani Karila (toim.)
Huomenta Afrikka! – Villa Karo 10 vuotta

Suomalaisen kulttuurin afrikkalainen kehto 
täyttää 10 vuotta.

Kun kirjailija Juha Vakkuri ryhtyi 1990-luvun lopulla 

perustamaan kulttuurikeskusta suomalaisille tuntemat-

tomaan Beniniin, Afrikan läntiseen kainaloon, ei ym-

märtäjiä juuri ollut. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin 

lähes 300 suomalaista eri taiteen- ja tieteenalalta on vie-

raillut ja työskennellyt Villa Karossa. Huomenta Afrikka! 

Afrika, STbedT! kertoo Villa Karossa kävijöiden silmin, 

mitä heille merkitsee Afrikka ja Benin. Se on myös vai-

heikas kertomus kulttuurikeskuksen perustamisesta, 

unelmasta, josta tuli totta.

Eri alojen asiantuntijoiden tekstit saavat pohtimaan 

länsimaista kulttuuriamme uudesta kulmasta. Omina 

kokonaisuuksinaan, upein kuvin ja asiantuntevin, in-

noittunein tekstein esitellään afrikkalaisen historian, 

taiteen, tanssin, musiikin, arkkitehtuurin ja ruokakult-

tuurin kirjoa.

Kirja juhlistaa Villa Karon 10-vuotista olemassaoloa, 

jonka kunniaksi RSO vierailee syksyllä Beninissä ja Tai-

dehalli pystyttää näyttelyn.

Juha Vakkuri
Afrikan poikki

Senegal – Mali – Niger – Tsad – Sudan – 
Etiopia – Djibouti. Puskataksilla, 

bussilla, kamelilla, mopolla, jalan.

Keväällä 2009 Juha Vakkuri matkusti Afrikan poikki 

sen leveimmältä kohdalta, hankalinta mahdollista tie-

tä. Kulkuvälineet olivat samat kuin paikallisten asuk-

kaiden, mikä osoittautui pelastukseksi: köyhän kansan 

käyttämät bussit pääsivät läpi paikoissa, joissa rikkaitten 

avustustyöntekijöiden ja YK-virkailijoiden maastoauto-

ja pysäytettiin ja ryöstettiin ja matkustajia otettiin pant-

tivangeiksi.

Afrikan läpikotoisin tunteva Vakkuri vietti matkalla 

seitsemän viikkoa ja kirjoitti kokemuksistaan ja nä-

kemästään kirjan, josta välittyy laaja historiallinen ja 

poliittinen tietämys. ”Tarkoitukseni ei ole kuolla reis-

sun aikana eikä jäädä panttivangiksi. Ellen olisi ollut 

Afrikassa on/off 37 vuotta en varmaankaan lähtisi tälle 

reissulle”, Vakkuri kirjoitti ennen matkaansa. Palattu-

aan hän totesi: ”Aika paljon saisi maksaa jotta lähtisin 

matkalle uudestaan.” Mitä kaikkea tähän väliin mahtuu, 

siitä kertoo Vakkurin ainutlaatuinen matkakertomus.

Kirjan on koonnut toimittaja Matti-Juhani Karila, 

jolla on pitkä kokemus tv-dokumenttien tekijänä ja 

tuottajana. Afrikka on ollut yksi hänen keskeisimmistä 

kohteistaan. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat valoku-

vaaja Tuula Heinilä, säveltäjä Mikko Heiniö, arkkitehti 

Hennu Kjisik, kirjailija Jyrki Kiiskinen ja kuvanveistäjä 

Pertti Kukkonen.

www.villa-karo.org/

Juha Vakkuri (s. 1946) tunnetaan Beninissä sijaitsevan 

afrikkalais-suomalaisen kulttuurikeskus Villa Karon 

perustajana. Hän on myös kirjailija ja runoilija. Like on 

julkaissut häneltä muun muassa kolonialismin ja tutki-

musmatkailijoiden aikaa kuvaavan runoelman Leokongo 

(2006).

ISBN: 978-952-01-0317-0, 
ilm. lokakuussa, ovh 30 1

ISBN: 978-952-01-0353-8,
ilm. lokakuussa, ovh 39 1
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Kristiina Koivunen
Taiteilijatreffit sota-alueella 

– vahvaksi sijaistraumatisoitumisen jälkeen

Henkilökohtainen kuvaus sijaistraumatisoitu-
misesta antaa apua kriisityötä tekeville.

Sijaistraumatisoituminen on sairaus, jossa ongelmaisten 

ihmisten kanssa työtä tekevä henkilö alkaa kokea samoja 

oireita kuin työnsä kohde. Se ei ole sama asia kuin burn 

out, vaan kyse on tunne-elämän häiriöstä.

Kristiina Koivunen sairastui sijaistraumatisoitumi-

seen tehdessään työtä kärsivien ihmisten parissa Tur-

kin Kurdistanissa. Kirja on kuvaus siitä, kuinka vaikea 

on saada apua tunnettuun mutta yleiseen sairauteen, ja 

samalla myös selviytymiskertomus. Kristiina Koivunen 

parantui taiteen ja luovan kirjoittamisen avulla. 

Koivusen kokemuksista on apua niille, jotka tekevät 

työtä ongelmaisten ihmisten kanssa sosiaali- ja terveys-

virastoissa, mielenterveysalalla ja kriisialueilla. Kirjassa 

kritisoidaan mielenterveyspalvelujen nykyistä tasoa Suo-

messa, mutta myös rohkaistaan ihmisiä etsimään itse 

apua muualtakin kuin perinteisestä terveydenhuollosta.

Kristiina Koivunen on Kurdistan-tutkija, vapaa toi-

mittaja ja sosiaalityöntekijä, jolta Like on julkaissut 

aiem min kolme kirjaa.

Nid., ISBN: 978-952-01-0317-0,
ilm. syyskuussa, ovh 26 1

Margaret Atwood 
Velka ja vaurauden varjopuoli

Taivaassa ei ole velkaa 
– helvetissä ei ole muuta kuin velkaa

Alkuteos: Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth
Suom. Petri Stenman, sid., ISBN: 978-952-01-0379-8,

ilm. syyskuussa, ovh 28 1

Margaret Atwoodin kirja on älykäs ja kattava sukellus 

velan käsitteeseen, historiaan ja siihen, minkälainen 

rooli sillä on ihmisten ja yhteiskuntien elämässä. Velka 

on kuin ilma, jota hengitämme – sitä pidetään itsestään-

selvyytenä niin kauan kunnes jokin menee vikaan.

Kirja ei kerro lainanhallinnasta eikä finanssimaail-

man kiemuroista vaan velasta ikiaikaisena, keskeisenä  

aiheena uskonnossa ja kirjallisuudessa. Atwoodin pe-

rehtyneisyys ja sivistys paljastuu huikealla matkalla 

Raamatun teksteistä keskiaikaisen kirjallisuuden kautta 

viime vuosisatojen romaaneihin. Lisäksi hän selvittää 

velkaamme yhteiskunnalle ja luonnolle.

Velka ja vaurauden varjopuoli on yhden sukupolvensa 

lahjakkaimman kirjailijan päivänpolttava, valaiseva ja 

syvällinen teos kaikkia koskettavasta aiheesta.

Margaret Atwood (s. 1939) on kirjoittanut yli kolme-

kymmentä kirjaa, niin romaaneja ja runoja kuin essee-

kokoelmiakin. Lähes kaksikymmentä hänen romaaniaan  

on suomennettu, tuoreimpana Poikkeustila (Otava, 

2007). 

”Tähän kirjaan puhaltavat 
hengen Atwoodin säteilevä äly ja 
silkka, kunnioitusta herättävän 

laaja lukeneisuus.” – The Sunday Times
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Nid, ISBN: 978-952-01-0132-9,
 ilmestyy syyskuussa, ovh 27 1

Anna Häkkinen & Antti Kauppinen
Sankarimatkailijan Pietari

Suomalaisten suosikkikaupunki  
elää ja  muuttuu jatkuvasti.  

On siis jälleen päivitetyn painoksen aika!

Sankarimatkailijoiden klassikko-opas on taas ajantasais-

tettu. Pietarissa asuneet Anna Häkkinen ja Antti Kaup-

pinen ovat kolunneet kaupunkinsa läpikotaisin ja pu-

ristaneet kiinnostavimmat palat korvaamattomaksi 

tietopaketiksi.

John Reader
Peruna – Eräs maailmanhistoria

Maanmainion mukulan ja verrattoman 
 ravintopakkauksen tie Andeilta tähtiin asti. 

Kuinka pottu on löytänyt tiensä Andeilta koko maail-

man ruokapöytään ja tankannut niin teollisen vallan-

kumouksen kuin väestöräjähdyksenkin lapset? Tarinaan 

mahtuvat Perun Cuzcossa sijaitsevan auringontemppe-

lin kultaiset perunat, Irlannin kuraiset potaatit ja Kii-

nassa nykyään McDonald’sin ranskalaisia varten tuote-

tut mukulat. 

John Reader jäljittää perunan kirjavia vaiheita läpi 

historian lähtien liikkeelle sen synnystä ja evoluutiosta 

ja selvittäen kasvin hiukan arvoituksellista saapumis-

ta Eurooppaan, missä siitä muodostui olennainen osa 

ruokakulttuuria ja yhteiskuntaa. Peruna – eräs maa-

ilmanhistoria valaisee kiinnostavalla tavalla vaatimat-

tomimman ja monikäyttöisimmän elintarvikkeemme 

Nid., ISBN: 978-952-01-0088-9,
ilm. toukokuussa, ovh 10 1

Taro Korhonen & Miika Nousiainen
Paskapokkari (p)

Faktoja, tilastoja ja mehukkaita 
paskakertomuksia. 

Paskapokkariin on koottu keväällä 2007 toteutettuun 

Suureen paskakyselyyn vastanneiden ihmisten ikimuis-

toisimmat paskatarinat. Suurin osa tarinoista on uusia, 

mutta joukkoon on ujutettu myös Paskakirjan klassikko-

tapaukset. 

Pokkari sisältää myös aimo tukun humoristisia pas-

kafaktoja, lyhyitä infopaketteja, mielenkiintoisia listoja 

ja paskafaktoja. Se täydentää kirjahyllysi kokoelman ja 

on muutenkin paskalukemiston aatelia. Sopii erinomai-

sesti myös mökkituliaiseksi ystävälle!

Alkuteos: Propitious Esculent
Suom. Kirsi Komonen, sid., ISBN: 978-952-01-0227-2,

ilm. huhtikuussa, ovh 32 1

biologiaa, historiaa ja yhteiskunnallista merkitystä. 

Kirjaan on lisätty suomalaisen perunan historiaa va-

lottava artikkeli.
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Denise Affonço
Elossa kuoleman kentillä

”Elää jatkuvassa nälässä ja nähdä 
8-vuotiaan tyttärensä hitaasti kuolevan, 

voimatta antaa hänelle mitään 
– voiko suurempaa kidutusta olla?”

Denise Affonçon yksityiskohtaisuudessaan järkyttävä 

kuvaus punakhmerien terrorista perustuu hänen omiin 

kokemuksiinsa. Hänen miehensä katosi ja todennä-

köisesti teloitettiin. Denisen toinen lapsi kuoli nälkään 

epäinhimillisissä oloissa kolhoosilla, jolla kaikki lapset 

ikään katsomatta tekivät 12-tuntisia työpäiviä. Poika ja 

äiti selviytyivät ja saattoivat pakomatkan jälkeen jatkaa 

elämäänsä Ranskassa. 

Affonço kuvaa erityisellä tarkkuudella sitä, millaisia 

keinoja hallinto käytti tukahduttaakseen perheinsti-

tuution ja manipuloidakseen ihmisen kyvyn tuntea 

inhimillisiä tunteita. Perheet hajotettiin, ja uusi yhteis-

kuntajärjestys vakoilujärjestelmineen syöpyi nopeasti 

kaikkialle. Ulkomaailma sulki silmänsä. ”Miten pu-

naiset khmerit onnistuivat uskottelemaan, että heidän 

maansa oli paratiisi, jossa ihmiset elivät onnellisina?” 

Affonço pohtii kirjassaan. 

”Punaisten khmerien vainosta 
  selviytyneiden muistelmia on 

 julkaistu lukemattomia. Affonço  
on kirjoittanut yhden parhaista.”  

– The Sunday Times 

Alkuteos: Rescapee de l’Enfer des Khmers Rouges
Suom. Laura Sevón, nid., ISBN: 978-952-01-0268-5,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

Arno Carlstedt & Kimmo Miettinen
AC – takapirujen kuningas

Kotimaisen populaarikulttuurin moniottelijan 
harvinaislaatuinen muistelmateos.

Populaarikulttuurin suuri tuntematon, Arno Carlstedt, 

väijyi vakoojia Valpon laskuun jatkosodan aikaisessa 

Helsingissä, toimi vuosikymmeniä T. J. Särkän, Matti 

Kassilan, Mikko Niskasen, Teuvo Tulion ja Jörn Don-

nerin kaltaisten elokuvalegendojen luotettuna miehenä, 

pakeni puna-armeijaa Prahassa keväällä 1968, järjesti 

Suomen ensimmäiset heavyfestivaalit ja luotsasi Remun 

keikkaelämää 1990-luvulla.

Rouhea elämäkerta vie lukijan suomalaisen elokuva-

teollisuuden kulisseihin, kulttuurivaikuttajien sikaripor-

taaseen ja uraa uurtaneen rockskenen takahuoneisiin. 

Kulttuurielämän jättiläisiä vilisevä AC – Takapirujen 

kuningas kuvaa rohkeasti Suomen Filmiteollisuuden 

toimintaa kameran toiselta puolelta ja kertoo sisäpii-

rin näkökulmasta, millaisessa ulkopuolisten paineiden 

ristiaallokossa varhainen kotimainen populaarikulttuu-

ri teki pioneerityötään. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ei 

vapautunut yhdessä yössä.

AC – Takapirujen kuningas kertoo tapahtumarik-

kaan tarinan, jonka käänteitä kadehtisivat fiktion mes-

taritkin.

Kimmo Miettinen on mies muun muassa Hilseen ja 

Rumban taustalla.

Sid., ISBN: 978-952-01-0352-1,
ilm. elokuussa, ovh 29 1
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Roger Moore
Nimeni on Moore, Roger Moore

Elävän legendan huikea tarina

Suorapuheisessa, bondmaisen tyylikkäässä ja charman-

tein sutkautuksin maustetussa omaelämäkerrassaan Ro-

ger Moore kuvaa poikkeuksellisen mittavaa, jo 1940-lu-

vulla alkanutta näyttelijänuraansa. 1970- ja 80-luvuilla 

Moore valloitti yleisöt sulavakäytöksisenä James Bondi-

na ja nousi aikakauden ikoniksi – ja myöhemmin camp-

huumorin klassikoksi. 

Nopeat sutkaukset ja viileä charmi purevat myös 

Mooren muistelmissa. Television alkuvaiheet ja Hol-

lywoodin kultakauden elänyt maailmantähti seurus-

telee kauniiden, rohkeiden ja rikkaiden kanssa. Muun 

muassa Audrey Hepburn, Cary Grant, Frank Sinatra ja 

Elizabeth Taylor kuuluvat muistelmien henkilökaartiin. 

Lisäksi 81-vuotias Moore kertoo avoimesti taistelustaan 

syöpää vastaan ja siitä, miten työ Unicefin hyväntahdon-

lähettiläänä on muuttanut hänen maailman kuvaansa. 

Alkuteos: My Word is my Bond
Suom. Sirkka Tuovinen, sid., ISBN: 978-952-01-0166-4,

ilm. huhtikuussa, ovh 32 1

”Roger Mooren omaelämäkerta on mukava lukukoke-

mus, vaikkei olisi halunnut koskaan katsoa yhtään Bond- 

elokuvaa.” – Stockmann Exclusive

”Sir Roger Moore on muistelijana edukseen, maailman-

mies ja tyyliniekka.” – Savon Sanomat

”Nasakalla huumorilla ravistettu 
elämäkerta on kerrassaan mainio.” 

– Satakunnan Kansa

Sir Roger Moore vieraili Suomessa toukokuussa juhlista-

massa kirjansa ilmestymistä. Tungos kirjakaupoissa oli 

ennennäkemätön, kun sadat ihmiset jonottivat Holly-

wood-tähden nimikirjoitusta.
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Sid., ISBN: 978-952-01-0167-1, 
ilm. helmikuussa, ovh 29 1

Eija Mäkinen
Heidi Krohn – Elämäni kivet

Monipuolinen ja koskettava muistelmateos 
 valottaa suositun näyttelijän elämää ja työtä. 

Leena, Tähtisilmä sekä Silja, nuorena nukkunut -eloku-

vien myötä koko kansan suosikkitytöksi nousseen Heidi 

Krohnin värikäs elämäkerta kulkee sodan siivittämästä 

lapsuudesta suomalaisen elokuvan kultakauden pyör-

teisiin. Yli 50 vuotta kestänyt teatteriura toi esiin herkän 

taiteilijan, joka yltää kepeästä koomisuudesta vahvoihin 

luonnekuviin.

Elämäni kivet kertoo kasvusta naiseksi ja äidiksi 

sekä paljastaa rohkean maailmanmatkaajan, joka lif-

taa 1950-luvulla Italiaan ja hankkii myöhemmin talon 

Brasiliasta. Kahden merkittävän kulttuurisuvun val-

loittavan jälkeläisen kirjassa lukija kohtaa myös monia 

suomalaisen kulttuurielämän merkkihenkilöitä.

Toimittaja Eija Mäkinen on kirjoittanut yli 20 vuotta 

suomalaisesta teatterista. 

”Henkilökuva syntyy johdonmukaisesti etenevänä ker-

tomuksena, jota Krohnin suorat sitaatit mukavasti ryt-

mittävät.” – Kainuun Sanomat

ISBN: 978-952-01-0378-1
ilm. syyskuu, ovh 24 1

Juulia Jyränki ja Harri Kalha
Tapaus Neitsythuorakirkko (työnimi)

Kuvataitelija Ulla Karttusen installaatio Neitsythuora-

kirkko sai keväällä 2008 aikaan kiihkeän julkisen pole-

miikin ja mediakohun. Teos ehti olla esillä vain pari tun-

tia, kunnes poliisi takavarikoi sen ilmiannon perusteella. 

Karttunen joutui julkisuuden riepoteltavaksi ja sen jäl-

keen oikeuteen syytettynä lapsipornon hallussa pidosta 

ja levittämisestä. Syynä olivat hänen internetin vapaa-

pääsyisiltä pornosivuilta teosta varten tulostamansa 

teini beibikuvat.

Mukaansatempaava kirja kuljettaa lukijan läpi taide-

skandaalin eri vaiheiden avajaisillasta draamantäytei-

seen oikeudenkäyntiin saakka. Valokeilaan nousevat 

kohujulkisuuden alle peittyneet tapahtumat ja näkö-

kannat. Kirja haastaa pohtimaan kriittisesti päivän-

polttavia kysymyksiä pornografiasta, lapsesta ja sek-

suaalisuudesta sekä skandaalijulkisuudesta. Karttusen 

tapauksessa oikeusjärjestelmän törmäys yhteiskunnal-

lisesti tulenarkoihin aiheisiin ja kysymys taiteen rajois-

ta ja hyvästä mausta limittyvät ennennäkemättömällä 

tavalla.

Juulia Jyränki opettaa oikeustiedettä ammattikorkea-

koulussa ja naistutkimusta yliopistossa. Hänen erikois-

alaansa ovat naisoikeus sekä oikeuden ja seksuaalisuu-

den tutkimus.

Harri Kalha on taidehistorioitsija, jonka erityisalaa 

ovat visuaalisen kulttuurin tutkimus sekä sukupuoleen 

ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Kalha on jul-

kaissut kiitettyjä teoksia, mm. Tapaus Magnus Enckell 

(2005) ja Tapaus Havis Amanda (2008) sekä toimitta-

nut pornografiaa käsittelevän teoksen Pornoakatemia! 

(2007).
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Ari Väntänen & 
Andy McCoy & Michael Monroe

Hanoi Rocks – All the Wasted Years

Suomen rockhistorian suurin, 
kaunein ja  legendaarisin on vihdoin 

saanut arvoisensa elämäkerran.

Glamkuninkaallisten tarina on vihdoin saatu yksien 

kansien väliin! Hanoi Rocks – All the Wasted Years ei jätä 

kiveäkään kääntämättä vaan kertoo kaiken glampunk-

messiaiden ulkomaanrundeista, loputtomista bileistä, 

Razzlen kuolemasta, huumehuuruista ja siitä sammu-

mattomasta liekistä, joka on saanut bändin jäsenet nou-

semaan tragedioiden tuhkista kerran toisensa jälkeen. 

Teos keskittyy ennen kaikkea Hanoin myyttisiin vuosiin 

1979–1985. 

Ari Väntänen on toimittaja ja muusikko, joka toimii 

musiikkilehti  Suen toimituspäällikkönä. 

”All the Wasted Years kuuluu jokaisen Suomalaisesta kult-

tuurista kiinnostuneen kirjahyllyyn” – Turun Sanomat

”Tämä on tarina Hanoi Rocksin kultakaudesta. Ja pirun 

ansiokas selllainen.” – Rumba

”Tässä kirjassa on paljon mullekin uutta tietoa, vaikka 

olen seurannut bändiä suhteellisen läheltä.” – Juhani 

Merimaa, Tavastia

Sid., ISBN: 978-952-01-0246-3, 
ilm. huhtikuussa, ovh 36 1

”Väntänen on maltillisen rokkiuskottava toimittaja, 

joka osaa katsoa kauniita kohteitaan sekä ihaillen että 

etäämpää. Hän ei huoraa eikä hurskastele. Tuloksena on 

loistava fanikirja ja komea kappale ei vain suomalais-

ruotsalaisen vaan myös kansainvälisen rockin historiaa. 

Saavutus ansaitsee ainakin samanlaisen kansainvälisen 

menestyksen kuin Hanoi Rocks.” – Aamulehti

”Paras kirja parhaasta bändistä.” – Länsi-Savo

”Ari Väntäsellä on käsissään 
suuri suomalainen rocksaaga, 

jonka käänteet hän kirjaa 
tunnontarkasti ja vetävästi.”

 – Helsingin Sanomat
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Alkuteos: Black Knight: Ritchie Blackmore
Suom. Yasir Gaily, sid., ISBN: 978-952-01-0142-8,

ilm. elokuussa, ovh 32 1

Jerry Bloom
Musta ritari Ritchie Blackmore

Rockmaailman salaperäisimmän 
kitaristin muotokuva.

Ritchie Blackmoresta tuli elävä legenda 1970-luvun 

rockmammutin Deep Purplen riveissä, ja juuri hän kir-

joitti bändin unohtumattomimmat biisit. Deep Purp-

lesta erottuaan Blackmore perusti hardrockklassikko 

Rainbown, jonka hajottua vuorossa oli täydellinen pa-

kansekoitus. 

Soittotaidollaan ja karismallaan Blackmore on vuo-

sien varrella kohonnut kuolemattomien rockkitaris-

tien pantheoniin, mutta oikukkaan ja eriskummallisen 

käytöksensä vuoksi hän on myös saanut maineen rock-

maailman hankalimpana tyyppinä. Miljoonia myyneitä 

levyjä tehnyt kitaristi on öykkäröinyt sekä lavalla että 

sen ulkopuolella, purkanut pahantuulisuuttaan kaik-

kiin tielleen sattuneisiin, hajottanut lukuisia yhtyeitä 

ja vaihtanut jatkuvasti niiden jäseniä.

Kuusikymmenluvun lopulta lähtien magiaa harras-

taneen kitarasankarin tarinasta ei puutu häitä, eroja, 

vaikeuksia poliisin kanssa, vankilatuomioita, kummi-

tuksia, imitoijia eikä eriskummallisia tyyppejä, neroja 

ja supertähtiä, kuten Gene Vincent, Jerry Lee Lewis ja 

Tom Jones.

Ritchie Blackmore on aina ollut syrjäänvetäytyvä ja 

tarkka yksityisyydestään. Toimittaja Jerry Bloom kui-

tenkin repäisee salaisuuden verhot hänen yltään yllät-

täviä oivalluksia sisältävässä elämäkerrassaan.

Alkuteos: Slash
Sid., ISBN: 978-952-01-0287-6,

ilm. tammikuussa, ovh 28 1

Slash & Anthony Bozza
Slash

Aikamme palvotuimman kitaristin 
muistelmat antavat uuden merkityksen 
kliseelle ”seksi, huumeet ja rock’n’roll”.

Guns N’ Rosesin kitaristina maailmanmaineeseen nous-

sut Slash vietti nuoruutensa Hollywoodin kaduilla. Elä-

mä mullistui, kun hän ensimmäistä kertaa piteli käsis-

sään isoäitinsä kitararaatoa. Instrumentti antoi hänelle 

oman äänen ja sytytti elinikäisen intohimon.

Los Angelesista Slash löysi raakaa ja räkäistä musiik-

kia rakastavat bändikaverit. Heistä tuli Guns N’ Roses, 

yksi kaikkien aikojen suurimmista rockbändeistä. Gun-

nareiden noustessa huipulle Slash taisteli demoneitaan 

vastaan, oli jatkuvasti itsetuhon partaalla ja pakeni 

todellisuutta seksiseikkailujen, huumeiden ja viinan 

avulla. Velvet Revolverista hän löysi kunnianhimoaan 

tyydyttävän bändin.

Tämä kirja on ikkuna yksityisyyttään tarkkaan varje-

levan kitaristin maailmaan. Slash tilittää, kuinka GN’R 

syntyi, kuinka sen jäsenet selvisivät järjettömistä kier-

tueista ja toisistaan, kuinka bändi hajosi ja millaisia sen 

jäsenet julkisivunsa takana ovat. Hän ei säästä myös-

kään itseänsä vaan paljastaa ammatilliset ja yksityiset 

mokansa. Teos onkin kohteensa näköinen – hauska, 

rehellinen ja kaikin puolin överi.

”Slashin minä-muotoinen kerronta on mukava särmi-

kästä ja silti sujuvaa. Ilahduttavan tarkkanäköisen tun-

tuinen päähenkilö onnistuu maalaamaan itsestään 

yl lättävän selväjärkisen kuvan. --- Varsin nautittavaa 

luettavaa.” – Rumba
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Alkuteos: Metallica
Suom. Päivi Paappanen, nid., ISBN: 978-952-01-0315-6,

ilm. toukokuussa, ovh 34 1

Ross Halfin
Metallica kuvina

Päräyttävä valokuvakertomus 
metallimessiasta työssä ja yössä.

Metallica kuvina on intensiivinen sukellus maailman 

suosituimman metallibändin maailmaan. Ainutlaatuisia 

hetkiä lavalta ja kiertuepaikoilta vanginneet valokuvat 

dokumentoivat bändin parikymmenvuotista matkaa 

kälyisiltä klubeilta stadioneille. Ne puhuvat omaa kiel-

tään Metallican dynamiikasta, pinnanalaisista jännit-

teistä, sanoja pakenevista tunnelmista, bändin jäsenten 

persoonallisuuksista ja kiertue-elämän realiteeteista. 

Otokset myös herättävät henkiin nuorena kuolleen ba-

sistin Cliff Burtonin.

Metallica on yhdysvaltalainen metallilegenda, jonka 

suosio Suomessa hipoo niin tähtitieteellisiä mittoja, 

että sitä on nimitetty jopa kansallisbändiksemme. Va-

lokuvakirjan julkaisu ajoittuu bändin kahden täyden 

Hartwall-areenan konsertin yhteyteen.

Tanskalaissyntyinen, nykyään Englannissa asuva Ross 

Halfin on yksi maailman menestyneimmistä rockvalo-

kuvaajista. Hän on kuvannut lukuisia levynkansia ja 

julkaissut valokuvakirjan myös mm. Iron Maidenista. 

Halfinin valokuvat ovat osittain määrittäneet sen, mil-

laisina parin viime vuosikymmenen metallisuuruudet 

ovat kollektiiviseen tajuntaan tallentuneet.

www.rosshalfin.com

www.metallica.com

Alkuteos: Metallica: Justice for all – Truth about Metallica
Suom. Ilkka Salmenpohja, nid., ISBN: 978-952-01-0004-9,

ovh. 20 1

Joel McIver 
Metallica (up)

Metallimessiaiden 
sensuroimaton tarina.

”Tämän perusteellisempaa selvitystä bändistä tuskin on 

odotettavissa. Parasta kirjassa on, että siitä oikeasti vä-

littyy faniasenne. Silti kansien välissä on silkkaa asiaa, ei 

turhaa hehkutusta.” – Turun Sanomat

”Faneille kirja on pakkohankinta. 
Sen mukana pääsee aikaan, jolloin  

bändi oli vielä kapinallinen ja 
 musiikillisesti kukassaan.” – Kaleva
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Jouni Hynynen & Mikko Karmila
Ukonhauta – kenelle banjot soivat?

Perustuu tositapahtumiin.

Mitä tapahtuu, kun Nightwish-päällikkö Tuomas Holo-

painen kutsuu Kotiteollisuuden kotiinsa levyä äänittä-

mään? Syntyy kiistelty klassikko, Ukonhauta. Sitä ennen 

käydään läpi seitsemänviikkoinen aivoparaati sekä vii-

nafantasia, joka sittemmin on kulkenut legendana ni-

meltä Kiteen tattikarnevaalit. Tästä legendasta puhutaan 

vieläkin vain kuiskaten.

Jouni Hynysen päiväkirjoja ja muita merkintöjä sekä 

Mikko Karmilan valokuvia sisältävä merkkiteos doku-

mentoi kattavasti syksyn 2008 tapahtumat ja niiden 

seuraukset.

Jouni Hynynen on Kotiteollisuuden keulahahmo ja ar-

moton sanan säilän heiluttaja, jolta Like on julkaissut 

aiemmin kolumnikokoelman Rakkaudella, Hynynen 

(2007, äänikirja 2008). Mikko Karmila on tunnettu 

tuottaja, äänittäjä ja miksaaja, joka on vaikuttanut vah-

vasti lähes kaikilla Kotiteollisuuden levyillä.

www.kotiteollisuus.com

Juha Inkinen & Katriina Etolén
Punk on kuollut, eläköön hardcore!

Punk, punkimpi, hardcore! 

Punk on kuollut, eläköön hardcore! kartoittaa räväköiden 

muistelmatekstien ja loistavien kuvien kautta alakult-

tuurihistoriamme mustaa aukkoa, hardcorea, joka eriy-

tyi punkista musiikillisesti raskaammaksi, nihilistisem-

mäksi ja poliittisemmaksi alakulttuurihaaraksi. 

Estetiikaltaan fanzine-henkinen teos päästää ääneen 

skenen keskeiset tekijät. Omia muistojaan hc-ajoistaan 

tilittävät omaehtoisina kulttuurivaikuttajina nykyään 

tunnetut hahmot, kuten kulttuurin moniottelija Nalle 

Virolainen, laulaja Läjä Äijälä, kirjailija Päivi Alasalmi, 

joogaopettaja Petri Räisänen, taiteen ja muotoilun tut-

kija Kaj Kalin, toimittaja Jaakko Selin ja taiteen tohtori 

Marko Pyhtilä. 

Opus nostaa keesin pystyyn entisiltä ja nykyisiltä 

punkkareilta ja antaa taattua potkua kaikille musiikista, 

historiasta, muodista, populaarikulttuurista ja journa-

lismista kiinnostuneille.

Valokuvaaja ja valokuvataiteilija Juha Inkinen kuvasi 

80-luvulla hc-punkkareita konserteissa, kodeissa ja ka-

duilla. Tekstit toimittanut Kivi Larmola on sarjakuvatai-

teilija, kuvittaja ja muusikko, joka on soittanut kitaraa 

useissa bändeissä. 

”Tämä kirja onnistuu olemaan relevantti lisä suomi-

punk-dokumentteihin. --- Haastattelujen pohjalta koot - 

tu teos toimii mainiona ajankuvana kekkoskrapulaa po-

tevasta suomesta.” – Rumba

Sid., ISBN: 978-952-01-0354-5,
ilm. kesäkuussa, ovh 29 1

Kuvittaja: Kivi Larmola, sid., ISBN: 978-952-01-0102-2,
ilm. helmikuussa, ovh 28 1
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Nid., ISBN: 978-952-01-0328-6,
ilm. syyskuussa, ovh 29 1

Vesa Kontiainen & Kjell Starck
Popeda – ilikeesti kiitää vuodet 1977–2008

Ikurin turbiini ei hyydy!

Popeda-historiikki iskee ilikeesti kuin sata volttia. Se 

kertoo suomirockin bensankatkuiseen eliittiin kuulu-

van Popedan kolmekymmenvuotisen tarinan.

Läppä lentää kuin räyhäkkäimmässä mansebaarissa, 

kun ääneen pääsevät bändin jäsenet, ohjelmamyyjä, le-

vy-yhtiön edustajat, keikkajärjestäjät, fanit ja Popedan 

kanssa yhteistyötä tehneet muusikot. Luvassa on raa-

dollisen rehellistä tilitystä, kännihuumoria, ennenkuu-

lumattomia anekdootteja ja täydellinen diskografia.

Popsnobit älkööt vaivautuko! Tässä kirjassa roiskuu 

kalja, hiki ja testosteroni!

Teos on päivitetty painos vuonna 2001 ilmestyneestä 

kirjasta Ilikeesti kiitää.

”Ilikeesti kiitää on Popeda-fanien kirjoittama ja myös 

sen näköinen. Se on perusteellinen, yksityiskohdissaan 

tarkka ja haastatteluissaan runsas. (…) Ilikeesti kiitää 

kertoo yhtyeestä, joka puski keikoille, vaikka bussi oli 

jäätyä pakkaseen, aamulla odotti hitsaustyöt ja rahaa ei 

tullut.” – Helsingin Sanomat

”Popeda on ollut vuoden yhtye 
jo 30 vuotta.” – Pate Mustajärvi

”Haastattelumuotoon rakennettu teos on tuhti paketti 

Popeda-tietoutta. (…) Bändihistoriikkina Ilikeesti kiitää 

on kovasti kohteensa näköinen. Myytit rankasta rockelä-

mästä eivät kaadu, ne vahvistuvat.” – Turun Sanomat

Sid., ISBN: 978-952-01-0355-2,
ilm. syyskuussa, ovh 34 1

Tomi Palsa
Rockkuvia (työnimi)

Virtuoosin rockvalokuvat 
vastaavat tuhatta saagaa.

Rockkuvia on kooste Suomen kuuluisimpiin rockvalo-

kuvaajiin kuuluvan Tomi Palsan valokuvista. Otokset 

lavalta ja lavojen takaa pysäyttävät ajan ja iskevät navan 

alle. Linssin edestä löytyvät muun muassa Rolling Sto-

nes, AC/DC, Nick Cave, Hanoi Rocks, Rasmus, CMX, 

Slayer, Sex Pistols, Iggy & The Stooges, Smashing Pum-

pkins, PJ Harvey, Beck, Rage Against the Machine, YUP, 

Absoluuttinen nollapiste, Tuomari Nurmio, Faith No 

More, Eels, Elton John, Moby, Cher, Bon Jovi, Björk, 

Gwen Stefani, Patti Smith, Rihanna, Rammstein, Pink 

Floyd, Morrissey, Neil Young, Foo Fighters ja Eminem.

Ajattomat ja dramaattisen kauniit kuvat porautuvat 

ulkokohtaisten eleiden läpi ja vangitsevat jotain olen-

naista kunkin rocktähden ominaislaadusta. Palsa on 

onnistunut kehittämään oman, maneerittoman tyy-

linsä, jota luonnehtii vereslihainen avoimuus kuvatun 

edessä. Katsojaa voimakkaasti puhuttelevista valokuvis-

ta huokuu Palsan rakkaus rockmusiikkiin.

Teoksessa on Jarkko Martikaisen kirjoittama esipuhe.

Tomi Palsa on forssalainen rockvalokuvaaja, joka on ku-

vannut muun muassa Rumbaan, Suosikkiin, Soundiin 

ja Nyt-liitteeseen. Hänen valokuviaan löytyy myös noin 

kolmenkymmenen levyn kannesta sekä Nylon Beatista 

ja Absoluuttisesta Nollapisteestä tehdyistä kirjoista.

”Jos Tomi Palsan ’Toisen Palsan tuleminen – rockvalo-

kuvia’ -näyttely olisi kirja, sitä voitaisiin pitää varsin tuh-

tina, asiapitoisena ja viihdyttävänä epookkiromaanina.” 

– www.rockmusica.net 



Alkuteos: Abba: The Story
Suom. Livia Hekonaho, sid., ISBN: 978-952-01-0260-9,

ilm. huhtikuussa, ovh 36 1

”Carl Magnus Palm on pitkän 
linjan Abba-tietäjä, joka on koonnut 

kirjaansa asiantuntevan, 
kiihkottoman ja tasapuolisen 

raportin bändin urasta.” – Länsi-Savo

Carl-Magnus Palm
ABBA

MAMMA MIA! Toivottu tarina maailman 
valloittaneiden popviikinkien vaiheista. 

Abba on ensimmäinen kattava ruotsalaisbiografia yh-

tyeestä, joka teki mahdottomasta mahdollista: valloitti 

Ruotsin lisäksi koko maailman ja täyttää tanssilattiat 

vuosikymmenestä toiseen ajattoman ajankohtaisella 

musiikillaan. 

Agnethan, Björnin, Bennyn ja Fridan rakastumis-

ten, parisuhdeongelmien ja erojen dramatiikka värit-

tää tarinaa Abban alkutaipaleesta, läpimurrosta, ajasta 

maailman huipulla, sisäisistä ristiriidoista sekä surun 

täyttämistä viimeisistä vuosista. Samalla teos luotaa 

yhteiskunnallisia muutoksia ja kirjoittaa pohjoismaisen 

popmusiikin historiaa. 

Carl Magnus Palm (s. 1965) on Ruotsin johtava Abba-

asiantuntija. Hän mm. toimii Polar Music -levy-yhtiön 

konsulttina. 

”Abba on vihdoin saanut suunnilleen sellaisen elämä-

kerran, jonka ansaitsee.” – Suomen Kuvalehti

”Kirja on niin täydellinen kuin vain voi olla. Se on kaikin 

tavoin paikallaan. Aivan uskomaton tarina, jota kukaan 

ei olisi uskonut jos se ei olisi ollut totta, on viihdyttävää 

luettavaa.” – Länstidningen i Östersund
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Alkuteos: The Bloody Reign of Slayer
Suom. Ike Vil, sid., ISBN: 978-952-01-0226-5,

ilm. elokuussa, ovh 32 1

Joel McIver
Slayer

Kuule kutsu kuolonenkelten!

Musiikillinen massamurhaaja on viimein saanut arvoi-

sensa historiikin.

Ainutlaatuisen aggressiivisesta musiikistaan tunnettu 

Slayer on extrememetallin kiistaton kuningas. Losange-

lesilainen thrashmetalbändi on levy levyltä venyttänyt 

musiikillisen äärimmäisyyden rajoja, ja vielä neljän-

nesvuosisata perustamisensa jälkeen se vetää katsomot 

täyteen ympäri maailman ja nauttii sekä kriitikkojen 

että kollegojensa ehdotonta kunnioitusta.

Yhtye on uransa varrella julistettu pannaan muun 

muassa satanismia ja uskonnollista terrorismia käsit-

televien sanoitustensa takia, siitä on revitty niin paljon 

otsikoita ja sen fanit ovat kunnostautuneet niin lahjo-

mattomalla mielipuolisuudella, että kiistanalaisuudesta 

on tullut erottamaton osa Slayer-kulttia.

Metalliasiantuntija Joel McIver pureutui viimein juur-

ta jaksaen Slayerin saagaan, ja tuloksena syntyi kirja, 

joka on pakollista luettavaa kaikille äärimmäisen me-

tallin ystäville. Teos seuraa bändin taivalta levy levyltä 

ja skandaali skandaalilta, ja niitä todellakin riittää. Po-

rautuessaan pimeyden ytimeen McIver kumoaa Slayerin 

pitkällä ja myrskyisellä uralla syntyneet väärinkäsitykset 

ja valottaa bändin perverssiä nerokkuutta.

Joel McIver on julkaissut kymmenen kirjaa, joista 

suosituin, kehuttu Metallica-historiikki, on ilmestynyt 

Liken kustantamana.

www.joelmciver.co.uk

www.slayer.net

Nid., ISBN: 978-952-01-0293-7,
ilm. huhtikuussa, ovh 32 1

J. Pekka Mäkelä
Oma studio ja äänittämisen taito

Kotiäänittäjän opas jälleen ajan tasalla. 

Miksi kuunnella muiden tylsiä biisejä, kun voi tehdä itse 

omia ja parempia? Miten ne hyvät biisit saadaan nauhal-

le tai cd-levylle? Mitä tarkoittaa kompressointi? Saako 

tästä kotitietokoneesta kotistudion? Mitä ovat pluginit 

ja mistä niitä löytää? Miksi naapuribändin omakustan-

nelevy kuulostaa paljon paremmalta kuin meidän, vaik-

ka meillä on kolme kertaa kalliimmat laitteet? 

Kuusi vuotta sitten J. Pekka Mäkelän kirja Kotistudio 

vastasi näihin kysymyksiin ensimmäistä kertaa niin sel-

vällä suomen kielellä, että aloittelijakin ymmärsi. Ylis-

tetty kotiäänittäjän opas myytiin sukkelasti loppuun, 

ja vuotta myöhemmin julkaistu täydennetty toinenkin 

painos on ehtinyt muuttua keräilyharvinaisuudeksi. On 

Oma studion aika. 

”Perusteellista ja läpikotaisin informatiivista. Tälle kir-

jalle pitäisi antaa suuri ja merkittävä kulttuuripalkinto. 

Hats off to J. Pekka Mäkelä!” – Rumba 



Elliot Tiber & Tom Monte
Taking Woodstock – Rakkauden vallankumous

Aseistariisuva kuvaus vapautumisen vuosi-
kymmenestä ja alakulttuurien joukkovoimasta.

Taking Woodstock on hulvaton ja vapauttava tositarina 

miehestä, joka mahdollisti Woodstockin legendaarisen 

festivaalin toteutumisen.

Kesään 1969 asti Tiber Elliot eli kaksoiselämää. Hän 

oli kroonisesta syyllisyydentunteesta kärsivä juutalais-

perheen vesa, joka yritti pelastaa vanhempiensa kaoot-

tisen motellin vararikolta ja salata näiltä homoutensa, 

sekä moderni sisustussuunnittelija, joka liikkui New 

Yorkin homopiireissä Truman Capoten, Rock Hudso-

nin ja Marlon Brandon kaltaisten julkkisten kanssa.

Toisenlaiseen alakulttuuriin Elliot tempautui, kun 

hän tarjosi Woodstock-festivaalin järjestäjille konsert-

tipaikkaa vanhempiensa motellin ympäristöstä.

Festivaalin aikana Elliot muun muassa pääsi autta-

maan festarivieraan synnytyksessä, hoivaili huonolla 

tripillä olevia tajunnan laajentajia ja käväisi välillä har-

rastamassa psykedeelistä ryhmäseksiä. Motelli muuttui 

Alice Echols
Janis Joplin – Paratiisin arvet (up)

Rockin ensimmäisen naispuolisen 
supertähden elämäkerta kertoo 

kukkaisajan kiihkosta ja kivuista.

Alkuteos: Scars of Sweet Paradise 
– The Life and Times of Janis Joplin

Suom. Liisa Laaksonen, nid., ISBN: 978-952-01-0361-3,
ilm. heinäkuussa, ovh 22 1

”Alice Echols on kirjoittanut Janis Joplinin arvoisen elä-

mäkerran. Echols sanoo ikävätkin totuudet ääneen, silti 

hän ei voivottele Janisin kohtaloa tai sorru tirkistelijäksi. 

Suomentaja Liisa Laaksonen ansaitsee työstään täydet 

pisteet.” – Hämeen Sanomat

”Echols ei yritä tunkea Janis Joplinia mihinkään tiukkaan 

tai tuttuun rooliin: ei sankariksi tai uhriksi, ei hyväksi tai 

pahaksi, vahvaksi tai heikoksi, ei itsenäiseksi tai itsetu-

hoiseksi. Hän antaa Joplinille sekä tilaa että tilaisuuden 

puhua omasta puolestaan. Aika näyttää vihdoinkin ole-

van kypsä kunnolliselle Joplinin elämäkerralle, jossa hä-

net pelastetaan – elämälle.” – Helsingin Sanomat

Sharon Lawrence
Jimi Hendrix – Mies, musiikki ja totuus (up)

Paljastava elämäkerta kitarasamaanista,  
joka sai taivaat satamaan raskasmetallia.

Alkuteos: Jimi Hendrix: The Man, the Magic, the Truth
Suom. K. Männistö, nid., ISBN: 978-952-01-0362-0,

ilm. heinäkuussa, ovh 22 1

”Jokaisen rocktähdeksi havittelevan pitäisi lukea [tämä 

teos].” – Turun Sanomat

”Hendrixin meteoriittimaisesta urasta on kirjoitettu 

paljon, mutta Lawrencen läheinen suhde muusikkoon ja 

hänen tarinansa vetävyys tekevät tästä teoksesta terve-

tulleen lisän Hendrix-kaanoniin.” – Publishers Weekly

maailmanlopun sirkukseksi: pilvipäisiä hippejä pursusi 

ovista ja ikkunoista, ja parimetrinen transvestiittimies 

Vilma hätisteli tunkeilijat tiehensä yhdeksänsiimaisella 

ruoskallaan.

Woodstockista tulee elokuussa 2009 kuluneeksi 40 

vuotta. Merkkipäivän aikaan saa ensi-iltansa Tiberin 

kirjaan perustuva elokuva, jonka on ohjannut Ang Lee 

(mm. Brokeback Mountain).

Alkuteos: Taking Woodstock
Suom. Tanja Falk, sid., ISBN: 978-952-01-0255-5,

ilm. heinäkuussa, ovh 29 1
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Alkuteos: Madonna: Like an Icon
Suom. Tanja Falk, nid., ISBN: 978-952-01-0363-7,

ilm. kesäkuussa, ovh 22 1

Lucy O`Brien
Madonna – elämäkerta (up)

Kaikki popin mehiläiskuningattaresta.

Sitten jatkosodan Suomessa ei ole taisteltu niin kiivaasti 

kuin Madonnan elokuisen Suomen-konsertin lippujen 

tullessa myyntiin.

Tuoreessa elämäkerrassa Lucy O’Brien kertoo va-

lovoimaisen laulajan menestystarinan, jossa käänteitä 

riittää. Äidin ennenaikainen kuolema, villit New Yor-

kin -vuodet tragedioineen, näyttävät nahkanluomiset, 

Sex-kirjan nostattama kohu, suhteet elokuva- ja mui-

den tähtien kanssa, liittyminen kabbalakulttiin, kiistel-

ty malawilaispojan adoptio ja 2000-luvun uusimmat 

muodonmuutokset ovat vain muutamia virstanpylväitä 

tämän kulttuurisen moniottelijan elämässä.

”Kokonaisuutena Lucy O’Brienin teos on erittäin hyvin 

kirjoitettu läpileikkaus maailman eniten levyjä myyneen 

naisartistin elämästä.” – Kouvolan Sanomat

”Laajaan haastattelumateriaaliinsa sekä vuosien varrel-

la kokoamaansa aineistoon tukeutuen O’Brien kirjaa 

tarkkaan julkisuushakuisen poptähden vaiheet askel 

askeleelta. Samalla kirja kertaa (amerikkalaisen) popu-

laarimusiikin evoluution runsaan neljännesvuosisadan 

ajalta.” – Rytmi

”Paketti pysyy hyvin kasassa, joten 
Madonnan lapsuudesta, nuoruudesta 

ja tähdeksi nousun vuosista  
kiinnostuneille teos on nappivalinta.” 

– Hämeen Sanomat

Nid., ISBN 978-952-01-0287-6, 
ilm. tammikuussa, ovh 28 1

Sir Elwoodin hiljaiset värit
Varkaita, varjoja ja vanhoja valokuvia 3

Nuotteja, muistoja ja vanhoja valokuvia 
suositun bändin 20-vuotisjuhlan kunniaksi.

Suomi-rockin legenda Sir Elwoodin hiljaiset värit täyt-

tää 20 vuotta. Pyöreitä vuosia juhlitaan nuottihistorii-

kin, dvd-boxin ja konserttikiertueen merkeissä. Yhtyeen 

koskettavat biisit ovat osa kansakuntamme kollektiivista 

tajuntaa. Laulut ovat tulleet tutuiksi niin radioaalloilla, 

keikkapaikoilla kuin yhteislauluina leirinuotioilla.

Varjoja, varkaita ja vanhoja valokuvia osa 3sisältää 80 

Elwood-klassikon nuotit ja sanat. Lisäksi teoksessa käy-

dään läpi yhtyeen historiaa laulaja Juha Lehden kirjoit-

tamien muistojen ja anekdoottien kautta. Kirjassa on 

laaja kuvitus. Ulkoasun on suunnitellut yhtyeen hovi-

graafikko Pekka Vuola.
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Anthony Kiedis
Arpikudos (up)

Red Hot Chili Peppersin tyrmäävä  
tarina bändin laulajan sanoin. 

Vuosituhannen vaihteen suosituimpiin bändeihin kuu-

luvan Red Hot Chili Peppersin laulaja Anthony Kiedis 

on musiikillisessa ja seksuaalisessa energisyydessään le-

gendaarinen hahmo. 

”Kiedis ei päästä itseään eikä lukijaa helpolla. Varsinkin 

huumesekoilut ovat raastavaa luettevaa. Päällimmäisinä 

sävyinä tekstissä ovat kuitenkin huumori, itseironia ja 

lannistumaton elämänilo.” – Mix

Dave Marsh 
Bruce Springsteen – Pomon tarina (up)

Vetävästi kirjoitettu ja  
perusteellinen elämäkerta

”Kuten kaikki parhaat elämäkerrat, Dave Marshin kir-

ja kertoo tarinan juuttumatta yksityiskohtiin. Tärkeitä 

ovat tapahtumat, tunnelmat ja tapaamiset, eivät levyjen 

myyntinumerot ja julkaisupäivät.” – Aamulehti

”Marshin kohdetta kunnioittava mutta sitä kuitenkin 

kriittisesti punnitseva tyyli tuottaa sujuvaa ja helppolu-

kuista tekstiä. Analyyttinen ja harjaantunut populaari-

kulttuurin historioitsija osaa yhdistellä hyvin laajaa läh-

teistöä eläväksi ja monisäikeisyydessään uskottaavaksi 

kertomukseksi. Marsh pudottelee kärkeviä mielipiteitä, 

mutta perustelee väitteensä hyvin.” – Turun Sanomat

Christopher Sandford
Kurt Cobain (up)

Grungejumalan 
traaginen tarina. 

Ylittämätön Kurt Cobain -elämäkerta porautuu suku-

polvensa äänitorveksi nostetun rocktähden huume-

huuruiseen, neuroottiseen todellisuuteen. Kirja piirtää 

anteeksipyytelemättömän kuvan ongelmanuoren mat-

kasta sukupolvensa suurimmaksi tähdeksi ja upporik-

kaaksi grungepioneeriksi, jonka avioliitolla Courtney 

Loven kanssa sensaatiolehdistö mässäili ja joka lopulta 

kuoli oman kätensä kautta toivonsa menettäneenä nar-

komaanina. 

”Kurt Cobainin elämään kuuluivat mm. huumeet, ho-

moilu ja hourailu, nuo perinteiset kolme kovaa H:ta, 

mutta Sandford kahlaa niidenkin läpi sortumatta tur-

haan skandaalin käryttämiseen tai sensaatiojournalis-

miin. Sandford kertoo koruttoman karusti, miten kusi-

päästä tuli kuuluisa ja hyvin nopeasti sen jälkeen vainaja. 

Sandfordin teos kelpaa myös Nirvana-palveluoppaaksi, 

sillä kirjan loppuun on kronologian ja diskografian li-

säksi liitetty luku Nirvana Suomessa.” – Rumba 

Kurt Cobain
Alkuteos: Kurt Cobain

Suom. J. Pekka Mäkelä, nid., 
ISBN: 978-952-01-0295-1,
ilm. huhtikuussa, ovh 20 1

Pomon tarina
Alkuteos: Two Hearts, the Definitive 
Biography 1972–2003 ja Glory Days

Suom. Tomi Pulkkinen, nid., 
ISBN: 978-952-01-0135-0

ovh 20 1

Arpikudos
Alkuteos: Scar tissue

Suom. Hannu Tervaharju, nid., 
ISBN: 978-952-01-0294-4,
ilm. tammikuussa, ovh 20 1
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Peter McLaren
Che Guevara, Paulo Freire ja 

vallankumouksen pedagogiikka

Kahden erilaisen kasvattajan näkemyksiä 
oikeudesta inhimilliseen elämään.

Alkuteos: Che Guevara, Paulo Freire, 
and the Pedagogy of Revolution
Nid, ISBN: 978-952-01-0232-6,

ilm. lokakuussa, ovh 28 1

Che Guevara ja Paulo Freire olivat poikkeuksellisia hen-

kilöitä: romantisoituja sankareita, mutta myös julkisia 

kasvattajia. Heidän toimintatapansa edistää maailman-

laajuista oikeudenmukaisuutta erosivat toisistaan. Heitä 

yhdisti ajatus kaikkien ihmisten oikeudesta inhimilli-

seen elämään. Ja kuten maailmankuulu kriittisen peda-

gogiikan edustaja Peter McLaren tässä kirjassa osoittaa, 

Chen ja Freiren opetuksia tarvitaan tänään enemmän 

kuin koskaan aikaisemmin.

Peter McLaren on kanadalainen kasvatustieteilijä, joka 

on toiminut Kalifornian yliopiston kasvatustieteen pro-

fessorina vuodesta 1993. McLaren on luennoinut lukui-

sissa yliopistoissa kaikilla mantereilla ja kuuluu kriittisen 

pedagogiikan johtaviin teoreetikoihin maailmassa. Hän 

on kirjoittanut ja toimittanut kymmeniä useille kielille 

käännettyjä teoksia.

Susanne Scholl
Sodan tyttäret 

– naiskohtaloita Tshetshenian raunioilla

Itävaltalaistoimittaja 
Anna Politkovskajan jalanjäljillä.

Alkuteos: Töchter des Krieges. Überleben in Tschetschenien
Suom. Ilona Nykyri, nid., ISBN: 978-952-01-0370-5,

ilm. lokakuussa, ovh 28 1

Susanne Schollin sankareita ovat Eva, Rosa, Sara, Na-

tasha, Lisa ja monet muut, joiden tarinoiden kautta ku-

vataan tshetsheeninaisten osaa poikkeuksellisen raa’an 

sodan puristuksissa. Ja poikkeuksellinen on Tshetshe-

nia itsekin, ainakin länsimaisesta näkökulmasta: maas-

sa ovat vielä voimassa patriarkaalisen heimoyhteisön 

jäykät normit, ”vuorten lait”. Verikosto, naisenryöstö 

ja klaani yksilön elämästä päättävänä instanssina ovat 

itsestäänselvyyksiä, ja naisia alistetaan yksioikoisesti ja 

tarpeen tullen väkivalloin. 

Sodan tyttärissä on koskettavien ihmiskohtaloiden 

lisäksi pohdintoja Tshetshenian lähihistoriasta ja ny-

kyisestä poliittisesta tilanteesta.

Susanne Scholl (s. 1949) on itävaltalainen toimittaja, 

joka on ollut pitkään maansa yleisradioyhtiön kirjeen-

vaihtajana Venäjällä. Nykyään hänellä on porttikielto 

Tshetsheniaan.

Sven Lindqvist 
Tavoitteena kansanmurha

Miksi länsimaissa usein suhtaudutaan 
 välinpitämättömästi kansanmurhiin ja 

niiden ehkäisemiseen?

Nid., ISBN: 978-952-01-0308-8,
ilm. syyskuussa, ovh 28 1

Tunnettu ajattelija Sven Lindqvist jatkaa länsimaiden 

kaksinkertaisen moraalisen kirjanpidon erittelyä lähtö-

kohtanaan YK:n 1948 hyväksymä kansanmurhan kieltä-

vä sopimus. Siinä ilmaistu tarkoituksellisuuden ja tahal-

lisuuden edellytys kansamurhan määrittelyssä on kirjan 

keskeinen teema.

Samalla Lindqvist pohtii myös rasismin olemusta 

sekä köyhyyden syitä ja sen määrittelemisen ongel-

maa. Muita aiheita ovat USA:n ensimmäinen sotaret-

ki maailmanpoliisin roolissa Filippiineillä 1898-1901, 

holokaustin ja Britannian pakolaispolitiikan kytkennät, 

eugeniikka ja steriloinnit, Keski-Aasian uudet sortoval-

tiot ja brittien yritykset murskata Kenian Mau-mau-

liike. Kirja pyrkii vastaamaan siihen, kuinka taistelusta 

terrorismia vastaan voi tulla pelkkä ennakkoluulojen 

heijastuspinta, mikä johtaa väistämättä oikeusvaltion 

murenemiseen.

Kirjan kirjoitukset ovat vuosilta 1997-2007. Lindqvis-

tiltä on aiemmin suomennettu kahdeksan teosta.

”Juuri tässä piilee olennainen osa 
Linqvistin vahvuutta – hän kykenee 
vakuuttavasti osoittamaan, kuinka 
helposti me annamme itsellemme 
anteeksi sen minkä tuomitsemme 

muissa.” – Dagens Nyheter
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Alkuteos: A Study of War
Nid., ISBN: 978-952-01-0369-9,

ilm: syyskuussa, ovh 32 1

Quincy Wright
Sodankäynnistä

Klassinen tutkielma sodankäynnin ilmiöistä, 
historiasta, syistä ja hallinnasta.

Nykyään sekä tavalliset kansalaiset että valtioiden johta-

jat pitävät sotaa vanhanaikaisena kansallisen politiikan 

välineenä. Silti sotilasbudjetit ovat ennennäkemättömän 

suuria ja uusia aseellisia selkkauksia syttyy vuosittain. 

Konfliktien selvittäminen on aiempaa monimutkai-

sempaa ja niiden leviäminen todennäköisempää. Sotien 

ehkäisemisen ongelma on sivilisaatiossamme yhä kes-

keisempi.

Tutkimus sodankäynnistä on lyhennelmä alunperin 

1500-sivuisesta tutkimuksesta, jota oli työstetty Chica-

gon yliopistossa lähes parikymmentä vuotta. Luulta-

vasti laajin sotaa käsittelevä raportti julkistettiin maail-

mansodan taisteluiden käydessä kiivaimmillaan, mutta 

sen analogiat ovat suoraan vedettävissä tämän päivän 

konflikteihin. Tutkimus sodankäynnistä auttaa ymmär-

tämään kriisejä mm. evoluution ja historian näkökul-

mista sekä näkemään edellytykset, jotka ovat oleellisia 

rauhanomaisen rinnakkaiselon toteutumiseksi.

”Raportti täydentää oleellisesti 
kansainvälisten suhteiden 
tutkimusta.” – New York Times

ISBN: 978-952-01-0360-6,
ilm. lokakuussa, ovh 13 1

Suomen Rauhanpuolustajat
Solidaarisuuskalenteri 2010

Vuoden 2010 kalenteri pursuaa jälleen asiaa.

Vuodesta 1998 asti ilmestynyt Solidaarisuuskalenteri 

kuuluu jokaisen maailmanparantajan vakiovarusteisiin.  

Aktiivisen ja valveutuneen kansalaisen kalenteri käsitte-

lee tällä kertaa teemanaan kohtuutta huumorilla höys-

tetyllä otteellaan. Kalenterin painosmäärä on kasvanut 

vuosi vuodelta, ja ulkoasun uudistus vauhditti myyntiä 

entisestään.

Rosa Liksomin suunnittelemien kansien välistä 

löytyvät merkinnät tärkeistä ja vähemmän tärkeistä  

päivämääristä ja tapahtumista, teemaan liittyvät mo-

ni puoliset järjestöesittelyt sekä kattava yhdistysten yh-

teystietolista.



Boris Nemtsov & Vladimir Milov
Riippumaton asiantuntijaraportti: 

Putinin kausi. Yhteenveto

Vladimir Putinin kahdeksanvuotisen 
presidenttikauden tulokset.

Suom. Anu Lönnqvist
ISBN: 978-952-01-0367-5,
ilm. elokuussa, ovh 15 1

Venäjän periongelma korruptio on paisunut ennennä-

kemättömiin mittasuhteisiin. Valtion mahtiyhtiöiden 

osakkeita tai määräysvaltaa on siirretty häikäilemättä 

kolmansien osapuolten haltuun. Oikeuslaitos on mä-

däntynyt, ulkopolitiikka huokuu aggressiivisuutta, ar-

meija on takapajuinen ja ihmisoikeudet on poljettu.

Entinen varapääministeri Boris Nemtsov ja entinen 

varaministeri Vladimir Milov tuovat esiin hätkähdyt-

täviä nimiä ja lukuja, jotka konkretisoivat Putinin pre-

sidenttikauden aikaansaannokset. Kirjoittajat esittävät 

myös kuhunkin teemaan liittyviä korjausehdotuksia: 

Kansalle pitäisi palauttaa ihmisarvo, sananvapaus ja 

täysi oikeus tulla valituksi vaaleissa. Tiedustelupalvelun 

sijaan pitäisi rahoittaa terveydenhuoltoa, koulutusta ja 

infrastruktuuria. Maata pitäisi kehittää myös Pietarin 

ja Moskovan ulkopuolella.

Kirjoittajat tuntevat aiheensa. Siksi kirja vakuuttaa.

Le Monde diplomatique
Maailmanpolitiikan Atlas

ISBN: 978-952-01-0366-8,
ilm. syyskuussa, ovh 19 1

Maailmanpolitiikan Atlas sisältää 200 sivua ja 87 nelivä-

riaukeamaa, joissa hahmotetaan globaaleja kysymyksiä 

tiiviiden tekstien, karttojen, kuvioiden ja lisätietolinkki-

en kautta. 

Kartasto koostuu viidestä luvusta: Muuttuvat kan-

sainväliset valtasuhteet, Miltä maailma näyttää eri kul-

mista katsottuna, Energiapoliittiset haasteet, Konfliktit, 

joille ei näy loppua, ja Afrikka murroksessa.

Vuonna 2008 ilmestynyttä Ympäristöatlasta painet-

tiin 40 000 kappaletta ja se jaettiin kaikille vuoden 2009 

abiturienteille.
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Nid., ISBN: 978-952-01-0231-9,
ilm. huhtikuussa, ovh 27 1

Liisa Liimatainen
Iran: huntu ja haaste

Tunnetun toimittajan teos avaa Iranin yhteis-
kunnan otsikoiden takaa.

Iran on ollut etusivun otsikoissa jo vuosia, mutta Iranin 

yhteiskunnan perusasiat ovat tuntemattomia useim-

mille. Iran luokitellaan naisten viholliseksi, mutta yli 

60 prosenttia sen yliopisto-opiskelijoista on naisia. Iran 

koetaan länttä uhkaavaksi maaksi, mutta sen kaupunki-

laisväestöllä on usein meitä lähellä oleva kulttuuri. Ko-

tien seinien sisällä elää niin paljon virallisesta Iranista 

eroava Iran, että sen ymmärtäminen on haaste meille ul-

kopuolisille. Mutta demokratiaa, ihmisoikeuksia, työtä 

ja parempia tuloja vaativa Iran on haaste ennen kaikkea 

maan taantumukselliselle johdolle.

Liisa Liimatainen on seurannut Irania joulukuusta 

1997 lähtien lukuisilla Yleisradion toimitusten repor-

taasimatkoillaan. Hänen Iranin yhteiskunnasta ker-

tova kirjansa perustuu yli puoleen sataan tuoreeseen 

henkilöhaastatteluun ja runsaan kymmenen vuoden 

kokemuksiin Iranissa. Oman vankan toimittajakoke-

muksensa perusteella kirjoittaja kannustaa katsomaan 

kulissien taakse ja löytämään älyllisesti haastavan ja 

inhimillisesti rikkaan maan. Islamin tuntemuksen-

sa ansiosta toimittaja sitoo Iranin yhteiskunnallisen 

myllerryksen myös islamin ja sen vähemmistön, shiia-

muslimien historiaan.

”Perusteellinen kurkistus huivin alle.” – Aamulehti
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Frédéric Lordon
Finanssikriisi – jälleen

Alkuteos: Raisons d’Agir
Nid., ISBN: 978-952-01-0372-9, 

ilm. lokakuussa, ovh 15 1

Pamfletti esittää neljä periaatetta, joista voi hakea sol-

mujen aukaisijaa nykyiseenkin tilanteeseen. Finanssi-

markkinoiden heilahtelujen takia pitäisi kyseenalaistaa 

järjestelmä eikä vain tyytyä reagoimaan sen aiheutta-

miin ongelmiin. Rahoitusmarkkinoita ei tarvita muu-

hun kuin palvelemaan tehokkaasti tuottavaa taloutta. 

Varovainen talouspolitiikka on tiensä päässä, olennai-

sempaa on riittävä sääntely. Ja lopuksi: Eurooppa on 

rahoituksessaan itseriittoinen ja voi siksi yksipuolisesti 

ottaa käyttöön sääntöjä pelkäämättä pääoman pakoa tai 

investointien romahdusta.

Hanna Kuusela & Kimmo Jylhämö
Slavoj Zizekin yhteiskunnallisesta ajattelusta

Nid., ISBN: 978-952-01-0365-1,
ilm. syyskuussa, ovh 15 1

Slovanialaista filosofia Slavoj Zizekiä pidetään yhtenä 

nykyajan merkittävimmistä yhteiskunnallisista ajatteli-

joista ja politiikan kriitikoista. Hän on käsitellyt kirjoi-

tuksissaan muun muassa tasa-arvoisen yhteiskunnan 

mahdollisuuksia sekä liberaalin demokratian ja aatteel-

lisen fundamentalismin tulevaisuutta.

Kirjaan on koottu Zizekin yleistajuisia poliittis-

filosofisia artikkeleita, joiden ennakkoluuloton asen-

noituminen läntisten demokratian haasteisiin tarjoaa 

uudenlaisia tarttumapintoja poliittiselle ajattelulle. 

Kirjan toimittajat myös haastavat pohtimaan etenkin 

hyvinvointivaltion ja tietopohjaisen yhteiskunnan mah-

dollisuuksia ja rajoja.

Jonathan Glover
Lapsia valitessa

Nid., ISBN: 978-952-01-0305-7, 
ilm. syyskuussa, ovh 15 1

Onko vanhemmilla oikeus päättää vammaisen lapsen 

syntymästä? Glover pohtii geneettisen valinnan mah-

dollisuuden herättämiä kysymyksiä ja etiikkaa.

Risto Isomäki
20 tärkeää päätöstä ydinvoimasta

Nid., ISBN: 978-952-01-0368-2,
ilm. syyskuussa, ovh 15 1

Suomeen rakennetaan parhaillaan maailman suurinta 

koeluontoista ydinreaktoria. Samaan aikaan käydään 

jo keskustelua uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta. 

Hallitus käsittelee syksyllä peräti kolmea uutta lupaha-

kemusta.

Risto Isomäen mukaan päätös uusien ydinvoimaloi-

den rakentamisesta on vähemmän tärkeä kuin se, mi-

ten hänen esittämiinsä kysymyksiin vastataan. Pitäisikö 

ydinvoimaloita vartioida terrori-iskujen varalta? Miten 

suuriksi tritium-päästöt saavat kasvaa? Mistä uraani 

hankitaan? Mitä käytöstä poistetuille reaktoreille teh-

dään?

Suomesta puuttuu todellinen vuoropuhelu ydinvoi-

man kannattajien ja vastustajien väliltä. Isomäen esit-

tämät teemat ovat olleet näkyvästi esillä esimerkiksi 

eurooppalaisessa keskustelussa jo 70-luvulta lähtien. 

Tämä kirja tähtää lukkiutuneen asetelman purkami-

seen ja avoimeen energiakeskusteluun.

Eskelinen & Rönkkö & Bruun
Jälkikapitalistinen manifesti

Nid., ISBN: 978-952-01-0298-2, 
ilm. syyskuussa, ovh 15 1

Onko kapitalismi tullut tiensä päähän sellaisena kuin 

me sen tunnemme? Uraauurtava katsaus nykyisen fi-

nanssikriisin nostattamiin kysymyksiin.

Jouko Väänänen
Pasifistinen vakaumus

Nid., ISBN: 978-952-01-0364-4,
ilm. kesäkuussa, ovh 15 1

”Vihaan sotaa, rajusti, koko lapsenomaisella ja hurjalla 

rakkaudellani elämää kohtaan”, kirjoittaa ranskalainen 

kirjailija Louise Nazzi. Jouko Väänäsen toimittama ko-

koelma sisältää tunnettujen pasifistien kirjoituksia rak-

kaudesta elämään. Mukana on otteita muun muassa 

Martin Luther Kingin ja Immanuel Kantin teksteistä.
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Enrica Rigo
Rajojen Eurooppa. 

Kansalaisuuden muutokset laajentuneessa 
Euroopan Unionissa (Polemos)

Alkuteos: Europa di confine. 
Trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata

Suom. Eetu Viren ja Jussi Vähämäki, nid., 
ISBN 978-952-01-0302-6, 
ilm. elokuussa, ovh 22 1 

Euroopan Unionin itälaajentuminen on muuttanut siir-

tolaisten liikkeitä ja valtioiden suhtautumista siirtolai-

suuteen.

Itälaajentumisella on ollut merkittävä vaikutus EU:n 

siirtolaisuus- ja rajapolitiikkaan. Sen myötä tapahtuneet 

muutokset ovat muovanneet uudelleen koko kansalai-

suuden ja rajojen käsitteitä. Rajat eivät enää  pyri pitä-

mään ihmisiä Euroopan ulkopuolella, vaan ne tuottavat 

monimutkaisia erotteluja koko Euroopan alueelle.

Rigon mukaan siirtolaisuudesta ja sen sääntelystä 

tulee työmarkkinoiden hierarkisoinnin keino. Siirtolai-

sille työpaikka on yleensä edellytys oleskeluoikeudelle. 

Kuitenkin tietyn maan alueelle tuleminen työntekotar-

koituksessa on rikos, jos työ- tai oleskelulupaa ei ole.

Suomessa itälaajentumisen vaikutuksia konkretisoi-

vat erityisesti kaupunkien romanikerjäläiset.

Jussi Vähämäki
Itsen alistus (Polemos)

Mitä on työ nykyään?

Tietotaloudesta on puhuttu jo vuosikausia, mutta ehkä 

nykytaloutta kuvaisi paremmin termi tietokykytalous. 

Kasvu ja lisäarvo eivät synny mistään yksittäisestä tiedosta 

vaan tietämisen kyvystä ylipäänsä. Tämän kyvyn pääoma 

pyrkii irrottamaan työntekijästä ja ottamaan haltuunsa.

Itsen alistus koostuu puheenvuoroista, esitelmistä 

ja teksteistä, jotka ovat syntyneet vuosina 2005–2008. 

Niissä tarkastellaan muun muassa sitä, mitä rahoitus-

kriisi, palkka ja luotto juuri nyt tarkoittavat duunarin 

näkökulmasta. Kirjan läpäisevä kysymys on: mitkä 

seikat uhkaavat työntekijän autonomiaa ja miten sitä 

voidaan vahvistaa?

Korhonen & Peltokoski & Saukkonen
Paskaduunista barrikadille – prekariaatin julistus

Nid., ISBN: 978-952-01-0300-2, 
ilm. huhtikuussa, ovh 15 1

Nuoren sukupolven ajankohtainen puheenvuoro elä-

mästä joustavilla ja sirpaleisilla työmarkkinoilla.

Anna Kontula
Tästä äiti varoitti

Nid., ISBN: 978-952-01-0299-9, 
ilm. toukokuussa, ovh 15 1

Kohua herättänyt poleeminen puheenvuoro seksistä ja 

feminismistä.

Olli Tammilehto
Rahdin rikokset

Nid., ISBN: 978-952-01-0301-9, 
ilm. huhtikuussa, ovh 15 1

Kansainvälisestikin ainutlaatuinen kokonaisesitys avaa 

globaalin tavaraliikenteen vaikutuksia ilmastonmuu-

tokseen ja yhteiskuntaan.

Nid., ISBN: 978-952-01-0119-0,
ilm. huhtikuussa, ovh 22 1

Dos. Jussi Vähämäki toimii pätkätyöläisenä mm. 

Joen suun yliopistossa.
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Nid., 362 s., ISBN: 978-952-01-0278-4,
ilm. heinäkuussa, ovh 10 1

Edward Bunker
Julmin peto

Ankaraa realismia rikollisesta elämästä.

Vapauduttuaan vankilasta kahdeksan vuoden istumisen 

jälkeen Max Dembo uskoo olevansa muuttunut mies. 

Noidankehä pyörähtää uudestaan käyntiin kuitenkin 

lähes saman tien - ja paluu alamaailman syövereihin on 

väistämättä edessä.

”Bunkeria lukiessa suorastaan kuulee kaltereiden ko-

lahtavan selkänsä takana. Teoksen hahmot ovat verta 

ja lihaa. Bunker ei romantisoi vaan puhuu asiat halki.” 

– Aamulehti

”Erittäin realistinen kuvaus rikollisen elämästä.”  

– Helsingin vankilan toverikunta

Alkuteos: Cesarz
Suom. Tapani Kärkkäinen, ISBN: 978-952-01-0337-8,

ilm. syyskuussa, ovh 9 1

Ryszard Kapuscinski
Keisari

Mieleenpainuva kuvaus äärettömästä vallasta, 
jonka ylläpitämisessä lojaalisuuden periaate 

ylittää aina pätevyyden.

Keisari on yksi Ryszard Kapuscinskin pääteoksista ja 

myös yksi eniten käännettyjä puolalaisia kirjoja. Kapus-

cinski rakentaa tarkan kuvan itsevaltaisen Haile Selas-

sien hovista ja sen elämästä – ilmiantojärjestelmästä, 

valtataistelusta, korruptiosta ja henkilöpalvonnasta. 

”Keisari aloittaa sieltä, minne yleiset historiikit lopetta-

vat ja tekee marginaalista yhden historiallisen aikakau-

den ytimen.” – Yliopisto

Alkuteos: Mig äger ingen
Suom. Leena Peltomaa, nid., 286 s., ISBN: 978-952-01-0336-1,

ilm. elokuussa, ovh 10 1

Åsa Linderborg
Minua ei omista kukaan

Lukijoiden ylistämä tarina onnellisesta  
lapsuudesta alkoholisti-isän tyttärenä.

Åsa Linderborg muistelee isänsä kuoleman jälkeen hei-

dän yhteistä elämäänsä. Äiti lähti toisen miehen perään 

ja Åsa kasvoi murheellisen yksinhuoltajaisänsä, västerå-

silaisen metallitehtaan karkaisijan kanssa. 

”Minua ei omista kukaan on kirjasyksyn helmi. Lin-

derborg on kirjoittanut isänsä ja oman tarinansa elä-

mänkerralliseksi romaaniksi. Kirja on raikas ja lämmin. 

Syrjäytynyttä miestä kunnioittava romaani on tärkeä ja 

koskettava kirja.” – Me naiset

Nid., ISBN: 978-952-01-0279-1,
ilm. maaliskuussa, ovh 9 1

Anthony Burgess
Kellopeli appelsiini

Anarkismin klassikko säväyttää yhä.

Kulttisuosioon kohonnut kirja kertoo futuristisesta val-

vontayhteiskunnasta ja sen mädästä ytimestä, johon ult-

raväkivaltaista jengiä johtanut Alex passitetaan. Tarina 

tunnetaan myös Kubricin elokuvana.

”Ihan uskomatonta, miten ajattoman klassikon Antho-

ny Burgess onnistui 1960-luvulla luomaan. Ajan ham-

mas ei ole edelleenkään kajonnut futuristisen Kellopeli 

appelsiinin tenhoon.” – Hämeen Sanomat
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Alkuteos: Deeper
Suom. Einari Aaltonen, nid., 462 s., ISBN: 978-952-01-0340-8,

ilm. lokakuussa, ovh 10 1

Jeff Long
Helvetin sydän

Helvetti on olemassa. Se on todellinen,  
historiallinen paikka syvällä jalkojemme alla, 

jossa asuvat raakalaismaiset villit.

Helvetin sydän vie lukijan syvälle maan alle. Helvetin pii-

rien tapahtumista on kulunut kymmenen vuotta. Tuol-

loin tutkimusmatkailijat paljastivat maan syvyyksissä 

risteilevien tunnelien verkostot ja niiden julmat asukit. 

Ihmiskunta lähetti armeijan tuhoamaan uumenien pe-

dot, ja hetken aikaa näyttikin siltä, että paha oli saatu 

kitkettyä. Mutta vain hetken.

”Syksyn parasta kauhuviihdettä.” – Aamulehti

Nid., 437 s., ISBN: 978-952-01-0338-5
ilm. syyskuussa, ovh 10 1

Denise Mina
Kammio

Mies joutuu selvittelemään murhaa,  
josta hänen vaimonsa on joutunut  

elinkautiseen vankeuteen.

Lachlan on vakuuttunut vaimonsa syyttömyydestä. Pin-

nalle pulpahtelee kuitenkin hankalia kysymyksiä. Miksi 

Susie on varastanut vankilasta asiakirjoja? Mikä hänen 

suhteensa uhriin oli? Ja mitä hän ei halua miehensä löy-

tävän työhuoneestaan?

Asiat mutkistuvat mutkistumistaan ja ajavat Harrio-

tin vaikean päätöksen eteen: hänen pitää päättää, mitä 

tehdä sokeasta himosta, väkivallasta ja seksuaalisista 

pakkomielteistä kertovilla todisteilla.

”Mestarillisesti kudottu verkko romahtamispisteessä 

olevista ihmisistä ja heidän pinnan alle haudatuista 

demoneistaan.” – Guardian

Alkuteos: El pintor de batallas
Suom. Satu Ekman, nid., 313 s., ISBN: 978-952-01-0334-7,

ilm. kesäkuussa, ovh 10 1

Arturo Pèrez-Reverte
Taistelumaalari

Arturo Pérez-Reverten vahvin ja  
vaikuttavin romaani, äärimmäisen kypsä  

taiteellinen voimannäyttö.

Entinen sotavalokuvaaja on erakoitunut vanhaan vartio-

torniin maalaamaan omaa näkemystään sodasta. Eräänä 

päivänä hän saa vieraan: valokuvaajan ottaman kuvan 

vuoksi kidutetuksi joutuneen kroaatin, jonka kanssa 

hän käy äärimmäisen ladattua keskustelua sodan ole-

muksesta.

”Painava kannanotto ihmiselon häilyvyyteen.” 

– Taloussanomat

Suom. Lotta Toivanen, nid., 267 s., ISBN: 978-952-01-0342-2
ilm. syyskuussa, ovh 10 1

Shlomo Venezia,
Sonderkommando – tarinani Auschwitzista

Auschwitzin murheellisin eloonjäänyt  
kertoo karmivan tarinansa.

Shlomo Venezia oli 21-vuotias joutuessaan Auschwit-

zin keskitysleirille. Hänestä tehtiin sonderkommando-

vanki, jonka tehtävänä oli hävittää kaasukammioissa ta-

pettujen ruumiit. Sonderkommandoista selvisi hengissä 

ainoastaan muutama. Shlomo Venezia on yksi heistä.

”Natsi-Saksan keskitysleireistä on kirjoitettu paljon, 

mutta tuskin ennen mitään näin karmaisevaa kuin 

nyt ilmestynyt Shlomo Venezian keromus Auschwitz-

Birkenaun jättimäisen keskitysleirin erikoisosastosta - 

sonderkommandosta.” – Kansan Uutiset
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Like Army on vapaaehtoinen ryhmittymä, 

jota yhdistää kiinnostus Liken kirjoihin. Like Army 

taistelee sanan säilällä, puheenparren pistimellä!

Like Armyn jäsenenä saat:

Aina vähintään 10 prosentin alennuksen kaikista  

Liken verkkokirjakaupan tuotteista, myös  

alennetuista! Alennuksen saa myös Like-kaupasta 

Helsingin Punavuoresta (Iso-Roba 20).

Päivitettyä ja luotettavaa tietoa Liken tuoreimmista 

edesottamuksista, kulttuuriperseiden toilailuista ja 

kirjallisuuspiirien maukkaimmista tapahtumista.

Kuukausietuja ja kaupantekijäisiä.

Kantisiltoja pitkin vuotta Like-kaupassa ja 

 festivaaleilla ympäri Suomea,  

vieraina ajankohtaisia kirjailijoita!

Etkö ole vielä Like Armyn jäsen?

Liity ryhmään täällä: www.like.fi/likearmy

Like Army toimii totta kai myös MySpacessa:

www.myspace.com/likekauppa

ja Facebookissa (vaatii kirjautumisen)


