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Alkuteos: Eve Green
Suom. Jonna Joskitt, sid., ISBN: 978-952-01-0399-6,

ilm. maaliskuussa, ovh 29 1

Susan Fletcher
Irlantilainen tyttö

Dramaattinen tarina tuhoisasta erehdyksestä 
pitää otteessaan kuin jännittävin trilleri.

Eve Green odottaa esikoistaan. Hän palaa muistoissaan 

omaan lapsuuteensa – valheiden, vihan ja pelon täyttä-

mään kesään, joka opetti hänelle raskaalla tavalla kuinka 

elämästä voi selviytyä ilman rakkautta. Seitsemänvuo-

tias Eve oli juuri menettänyt äitinsä, ja hänet oli lähe-

tetty Walesiin isovanhempiensa luo. Kuunnellessaan ta-

rinoita perheensä historiasta hän ymmärsi, ettei kaikki 

olekaan ollut hyvin. Nyt, vuosia myöhemmin, palapelin 

palaset vihdoin asettuvat paikoilleen.

Susan Fletcheriltä (s. 1979) on aikaisemmin suomen-

nettu romaani Meriharakat. Palkittu ja kiitetty Irlanti-

lainen tyttö on hänen esikoisteoksensa.

”Susan Fletcherin esikoinen kuuluu niiden tunnelmal-

listen lapsuudenkuvausten joukkoon, joissa yksityiskoh-

dat – näkymät ja tuoksut – heräävät eloon ja lumoavat 

täysin.” – New York Times

”Poikkeuksellisen viehkeä ja vivahteikas debyytti.”  

– Observer

”Tarinan imu syntyy Fletcherin hienosta kielestä. Hä-

nellä on kyky kirjoittaa äärimmäisen runollisesti ja sa-

malla realistisesti.” – Image Meriharakoista

”Unenomainen kieli luo tarinaan mystistä tunnelmaa. 

Läsnä on jatkuvasti jonkin nimeämättömän kaipaus: 

Meriharakat on kiehtova sekoitus realismia ja jotain 

aivan muuta.” – Kulttuurivihkot Meriharakoista

Alkuteos: The Wasted Vigil
Suom. Vuokko Aitosalo, sid., ISBN: 978-952-01-0272-2,

ilm. helmikuussa, ovh 30 1

Nadeem Aslam
Elävältä haudatut

Mestarillinen kuvaus sodan  
riepottelemasta Afganistanista.

Nadeem Aslam kuvaa Afganistanin sotien keskelle jää-

neiden ihmisten sopeutumista ja selviytymistä. Lääkäri 

Marcus Caldwellilta konfliktit neuvostoarmeijan ja ta-

libanien kanssa ovat vieneet vaimon, tyttären ja toisen 

käden. Tunnelma Marcuksen talossa on raskas, muttei 

katkera. Kun ei tiedä, kuoleeko luotiin, pommi-iskuun 

tai maamiinaan, on aikaa rakentaa kanootti ja pestä 

seinät, joiden maalaukset peitettiin mudalla talibanien 

hyökkäysten varalta.

Talo alkaa muistuttaa pientä pakolaiskeskusta, kun 

sodan riepottelemat ihmiset kerääntyvät sinne kuin 

magneetin vetäminä. Ushajärven pakolaiset ovat elä-

vältä haudattuja, vailla tulevaisuutta. Amerikkalaisten 

ja talibanien pyrkimykset rinnastuvat, kun molempien 

motiivien pohjalta löytyy pelko oman elämäntavan hä-

viämisestä. Elävältä haudatut kertoo ensisijaisesti yksi-

löistä, sitten vasta kulttuurien, tapojen ja uskomusten 

törmäyksestä.

Afganistanilaissyntyinen Nadeem Aslam asuu ny-

kyisin Lontoossa. Elävältä haudatut on hänen kolmas 

romaaninsa, ylistävät arvostelut saanut mestariteos.

”Tätä kirjaa tullaan lukemaan romaanina Afganistanis-

ta, mutta sitä tulisi lukea kirjana rakkaudesta.” – The 

Independent

”Kuten muissakin Aslamin teoksissa, juoni on hieno-

varainen ja toiminta keskittyy hahmojen kehitykseen. 

Tämä on kaunis, vahva kirja, joka saa pohtimaan, mi-

ten näemme muut ihmiset.” – BookBrowse
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Alkuteos: Rossija: Obstsi vagon
Suom. Arto Konttinen, sid., ISBN: 978-952-01-0319-4,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

Natalja Kljutsarjova
Kolmannessa luokassa

Virkistävän omaääninen venäläiskirjailija  
kuvaa räväkästi maansa sekasortoa.

Nikitan rakastettu, epäsovinnainen Jasja on karannut, 

ja nuorukainen yrittää täyttää tyhjyyttä matkustamalla 

kolmannessa luokassa ympäri Venäjää ja eläytymällä 

matkalla tapaamiensa ihmisten ongelmiin.

Odysseiallaan Nikita kohtaa kaikenkarvaisia karak-

täärejä: ihmelapsia, aristokraatteja, tsetseenejä ja trans-

vestiitteja. Hän auttaa hädänalaisia kykynsä mukaan, 

joutuu toinen toistaan absurdimpiin tilanteisiin ja rat-

kaisee ongelmat sydämellään. Myyttinen, katarttinen 

loppunäytös loksauttaa kohtalon palapelin palat uuden 

näköiseksi kokonaisuudeksi.

Kirja on samalla kuvaus nyky-Venäjän tilantees-

ta, joka tolkuttomuudessaan tuo mieleen venäläis-

ten klassikoiden iloisen huolettoman sekasorron. 

Kansallisbolševistit saavat kuulla kunniansa, samoin 

viinan voimalla toimivat taiteilijat. Satiirin terää ei väis-

tä kukaan, mutta tunnelma ei suinkaan ole metallinkyl-

mä: rakkaustarina kattaa koko inhimillisten tunteiden 

kirjon, ja venäläisen yhteiskunnan huono-osaisimpia ja 

luonnonoikkuja kuvataan lämpimästi.

Hauska ja irtonaisen kepeä Kolmannessa luokassa on 

pieni timantti: sekä tukevasti venäläisen kirjallisuuden 

parhaisiin perinteisiin nojaava että virkistävän oma-

ääninen teos. 

Suom. Tapani Kärkkäinen
sid., ISBN: 978-952-01-0375-0

ilm. tammikuussa, ovh 28 1

Hanna Krall
Aavesärkyä ja muita tosia tarinoita

Synkkyys ja surrealismi törmäävät  
pahaenteisesti Keski-Euroopassa sodan  

aikana ja sen jälkeen.

Krallin todet tarinat kertovat ihmisistä, joiden elämään 

holokausti on vaikuttanut peruuttamattomasti. Nimi-

kertomuksessa esiintyy saksalainen upseeri, joka me-

netti toisen jalkansa itärintamalla ja suunnitteli Hitlerin 

salamurhaa nähtyään, mitä juutalaisille tehtiin. Yksi ta-

rina puolestaan kertoo Baader-Meinhofin terroristista, 

elossa selviytyneen leirivangin pojasta, joka kärsii elin-

kautisrangaistusta ihmiskaap pauksesta ja murhasta.

Hanna Krall (s. 1937) on puolalainen kirjailija ja toi-

mittaja, joka on julkaissut kymmeniä kirjoja. Suomeksi 

häneltä on julkaistu romaanit Kilpajuoksu Isä Jumalan 

kanssa (Kansankulttuuri, 1983) ja Herttakuninkaan 

matkat (Like, 2008). Suomentaja Tapani Kärkkäinen on 

koonnut tähän kokoelmaan Krallin novellituotannon 

parhaimmiston.

”Usein Krall kirjoittaa pikemmin runoilijan kuin  

toimittajan tavoin. Tämä väkevä kokoelma kaikkine 

suruineen ja kysymyksineen on valaiseva kokemus.”   

– Washington Times

”Herttakuninkaan matkat on 
 vaikuttava, muodoltaan oikullinen 

täysipainoinen kaunokirjallinen 
teos.” – Helsingin Sanomat
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Alkuteos: Something is Going to Fall Like Rain
Suom. Einari Aaltonen, sid., ISBN: 978-952-01-0393-4,

ilm. helmikuussa, ovh 29 1

Ros Wynne-Jones
Sade lankeaa

Enteellinen oodi Afrikan 
väkivaltaiselle  kauneudelle.

Eteläisen Sudanin autiomaan keskellä on pikkuruinen 

Adekin kylä, jossa ihmiset elävät jatkuvasti veitsen te-

rällä kuivuuden, nälänhädän ja sodan keskellä, taivaalta 

veden sijaan satavien pommien armoilla. Kun kolme 

länsimaista avustustyöntekijää juuttuu sinne, missä ru-

noilijat kantavat rynnäkkökivääriä ja kapinallisjohtajat 

kulkevat vaaleanpunaisessa aamutakissa, heidän läsnä-

olonsa synnyttää yhtä paljon toivoa kuin uhkia.

Minäkertoja, nuori lääkäriopintojaan viimeistelevä 

lontoolainen Maria, joutuu silmätysten traagisten ta-

pahtumien ja lyhyeksi jäävien elämäntarinoiden kans-

sa tavalla, joka mullistaa niin hänen elämänsä kuin 

ihmiskäsityksensä. Haavojen umpeutumiseen menee 

vuosikausia, eikä trauma hellitä ennen kuin uudelleen 

löytyvän rakkauden ja yllättäen alkavan sateen myötä.

Ros Wynne-Jones on palkittu toimittaja, joka on työs-

kennellyt maailman kriisialueilla Etelä-Sudanista Itä-

Timoriin ja Balkanilta Ruandaan. Sade lankeaa on hä-

nen esikoisromaaninsa.

Kirja julkaistaan yhteistyössä Suomen Unifemin kanssa.

”Väärentämätön, taidokkaasti kirjoitettu ja syvältä kou-

raiseva kuva tragediasta, joka Etelä-Sudan on.” – John 

Le Carré

”Kirja täynnä lihaa ja tunnetta, verta ja tulta – kerto-

mus ajastamme. Ja mestariteos.” – Tony Parsons

Alkuteos: Push 
Suom. Kristiina Drews, nid., ISBN: 978-952-01-0455-9

ilm. maaliskuussa, ovh 24 1

Sapphire
Precious – harlemilaistytön tarina

Koskettava tarina harlemilaisen 
teinitytön karusta elämästä.

Precious Jones on 16-vuotias lukutaidoton harlemilais-

tyttö. Isänsä raiskaama ja äitinsä hakkaama tyttö odottaa 

jo toista lasta isälleen. Kun Precious alkaa uuden opet-

tajan rohkaisemana opetella lukemaan ja kirjoittamaan, 

hän löytää sisältään uutta vahvuutta. Precious ottaa vih-

doin haltuunsa oman elämänsä. 

Sapphire on amerikkalainen kirjailija ja runoilija. Esi-

koisromaanillaan Precious – harlemilaistytyön tarina hän 

voitti lukuisia palkintoja. Hänen tuotantoaan on kään-

netty useille kielille. Kirja on aiemmin ilmestynyt suo-

meksi nimellä Ponnista!.

Romaaniin perustuva elokuva tulee elokuvateattereihin 

Suomessa maaliskuussa 2010. Elokuva on saanut loista-

via arvioita ja sille povataan Oscar-palkintoja. 

”Brutaali, vapauttava.” – Newsweek

”Hirvittävä, toivon täyttämä  
tarina... loistava, kaunistelematon, 

armoton.” – Newsday
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Kyllikki Villa
Myrskyssä – Kolmas lokikirja

Rakastettujen matkapäiväkirjojen 
kolmas osa.

Vuoden 1998 lopussa, 75-vuotiaana, Kyllikki Villa lähti 

rahtilaivalla kohti Etelä-Amerikkaa ja Chilen järviseu-

tua. Lähtiessään hän ei tiennyt, että se tulisi olemaan  

hänen viimeinen pitkä merimatkansa. Jossain vaiheessa  

kokeneellekin matkaajalle tulee se piste, jolloin joutuu 

toteamaan, ettei ole enää valtamerikelpoinen.

Myrskyssä on Kyllikki Villan kolmas matkapäivä kirja. 

Se jatkaa rakastettujen lokikirjojen sarjaa, joista en-

simmäinen, Vanhan rouvan lokikirja (2004), palkittiin 

ilmestymisvuotensa parhaana matkakirjana. Toinen, 

 Pakomatkalla (2007), sijoittui muun muassa St. Hele-

nan saarelle ja Namibiaan.

Kyllikki Villa (s. 1923) on palkittu kirjailija, suomentaja 

ja maailmanmatkaaja.

Aiemmista lokikirjoista sanottua:

”Suolantuoksuinen, intensiivinen matkapäiväkirja.”  

– Helsingin Sanomat

”Kaikkien reppureissaajien äitihahmo.” – Etelä-Suomen 

Sanomat

”Kirjallinen nojatuolimatka Villan seurassa on nytkin 

kokemus, josta jää sielun pohjalle lämmin ailahdus. Se 

on tietoa siitä, että vielä on maailmassa sittenkin ih-

misyyttä ja hyvää kirjallisuutta keskellä tätä tolkutonta 

huutoa, meteliä ja oikeassa olemisen maniaa. Erinomai-

nen matkakirja.” – Kalajokilaakso

”Viisas ja kieleltään kaunis kirja  
vei mukanaan. Se on kunnon 

 vanhanajan matkakirja, ehkä lajinsa 
viimeisiä, jossa yhtä olennaista kuin 

matka määränpäähän on matka 
omaan itseen.” – Mondo

Sid., ISBN: 978-952-01-0423-8,
ilm. huhtikuussa, ovh 30 1
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Nid., ISBN: 978-952-01-0421-4, 
ilm. helmikuussa, ovh 24 1

Hanna Hauru
Liian pienet sandaalit

Miten näihin nahkoihin oikein mahtuisi?

Hanna Haurun uusi novellikokoelma pyörii naisvarta-

loiden ympärillä. Ja naisten, jotka pyörivät omien var-

taloidensa ympärillä. He vertaavat itseään muihin tai 

muut vertaavat heitä normiin ja tekevät heidän elämäs-

tään helvettiä. Mutta eihän omaa ruumistaan voi kätkeä, 

jos haluaa selvitä hengissä.

Haurumaiseen tapaan kokoelman tarinat ovat tra-

gikoomisen kärjistettyjä ja liioiteltuja. Päähenkilöinä 

komeilevat muun muassa karvainen nainen, tolkutto-

masti hikoileva nainen ja tissitön nainen. Ilakoivaa ja 

itsetietoista luettavaa pikkutarkoille kauneusvirheiden 

viilaajille!

Hanna Hauru (s. 1978) on oululainen kirjailija, jolta 

Like on julkaissut aiemmin viisi proosateosta. Haurun 

raadollisen runollista tyyliä, aistillista aihemaailmaa ja 

groteskia huumoria on verrattu usein esimerkiksi Timo 

K. Mukkaan ja Rosa Liksomiin.

”Hannu Haurun kaltaiset harvinaisuudet keskuudes-

samme ovat aitoja tarinankertojia. – – Jos Haurua alkaa 

verrata muihin, niin mieleen tulevat elokuvantekijät ja 

väkevät pohjoiset naismaalarit.” – Parnasso

”Suosittelen lämpimästi kirjaa varsinkin yläasteiden ja 

lukioiden äidinkielen tunneille. Kirjan lukee nopeasti, 

mutta sen herättämät ajatukset jäävät pyörimään pää-

hän vielä pitkäksi aikaa.” – Kansan Uutiset

”Haurun ihmisten avuttomuus ja kyvyttömyys nau-

rattaa ja koskettaa. Kynänjäljessä on jotakin vaikeasti 

määriteltävän hienoa.” – Uusi Nainen

Nid., ISBN: 978-952-01-0422-1,
ilm. helmikuussa, ovh 24 1

Olli Sirkiä
Seuraavana Pasila

Rytmikäs esikoisrunokokoelma 
vie junamatkojen arkeen.

Millaista on matkustaa joka päivä junalla töihin ja ta-

kaisin ruuhka-Suomen halki? Se voi olla puuduttavan 

yksitoikkoista, raivostuttavan rasittavaa, aisteja avaavaa 

ja ajatusten lentoa siivittävää. Se voi olla myös suora ik-

kuna siihen, mitä on elää tässä ajassa.

Olli Sirkiästä junamatkat tekivät runoilijan. Esikois-

teoksessaan hän kirjaa ja kieputtaa havaintoja kanssa-

matkustajista, maisemista, asemilta ja kahviloista hyp-

noottisin rytmein ja sointuvin säkein. Väliasemina 

toimivat päiväkirjamuistiinpanot radan varrelta.

Olli Sirkiällä (s. 1965) on kirjanpitäjän jalat ja runoilijan 

pää. Hän asuu Riihimäellä ja kulkee IC-junalla töissä 

Helsingissä. Työmatkablogi Helsinki–Riihimäki löytyy 

osoitteesta http://erikeeper.wordpress.com. 

mies hitsaa rautapalkkeja, tikkurilan asemalla hehkuu 

tulikuuma runo

pillin kärki soi kuin virittämätön kanava mutta rauta-

palkit kiinnittyvät toisiinsa

sulavat, saavat saumansa kuuman runon alla ja 

rakentuvat asemat, uudet talot

ja veret niihin nousevat, lihat muuttokuormineen ja 

kissa kuorman päällä
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Alkuteos: Råttfångerskan
Suom. Koivunen Anu, sid., ISBN: 978-952-01-0374-3,

ilm. helmikuussa, ovh 29 1

Inger Frimansson
Rotanpyytäjä

Mitä tapahtuu, kun ihminen 
ahdistetaan äärimmilleen?

Titus Bruhn makaa kuolinvuoteellaan ja pyytää palve-

lusta. Hän haluaa ennen kuolemaansa tavata entisen vai-

monsa, Rosen, ja nykyinen vaimo Ingrid lähtee viemään 

viestiä vastentahtoisesti. Rose elää lähes erakoituneena 

maalaismökissään, jossa hänen seuralaisinaan vilistävät 

puolikesyt rotat. Kun suuren rakkauden Roselta anas-

tanut nainen yllättäen ilmestyy oven taa, suistuu Rose 

pahasti raiteiltaan.

Psykologisen trillerin mestari luotaa haavoitettujen 

ihmisten mieltä taitavasti. Frimansson vie lukijan jä-

tettyjen, petettyjen, toisistaan vieraantuneiden ihmisten 

maailmaan, jossa julmuus ryöpsähtää esille vuosikau-

sien patoamisen jälkeen. 

”Taitavasti kirjoitettu. Saa 
aavistamaan pahaa alusta alkaen.” 

 – Kristianstadsbladet

”Frimansson kuvaa hyvin keski-ikäisiä naisia, joissa on 

jotain sairasta, jotain mikä näkyy vasta paineen alla, 

tietyn rajan ylityttyä.” – Hallandspost

Alkuteos: Svart engel
Suom. Outi Menna, sid., ISBN: 978-952-01-0330-9,

ilm. tammikuussa, ovh 29 1

Kjell Ola Dahl
Musta enkeli

Norjan omalaatuisin apulaispoliisipäällikkö 
ratkoo kollegan surmaa myrskynsilmässä.

Poliisi ammutaan keskellä yötä ja asianajaja katoaa 

jäljettömiin. Tapausta tutkimaan määrätään Gunnar-

stranda ja Frølich. Gunnarstrandan uppiniskaisista 

toimintatavoista on napistu jo kauan, ja kun hän tekee 

kohtalokkaan virheen, arvostelijat huomaavat aikansa 

koittaneen. 

Unelias poliisilaitos muuttuu taistelutantereeksi, jossa 

valtapelit ja vainoharhat ovat totuuttakin mahtavampia 

aseita. Myrskyn keskuksessa tasapainotteleva Gunnar-

stranda saa huomata, että rikosten juuret ulottuvat sy-

vemmälle kuin kukaan on valmis uskomaan.

Kjell Ola Dahlia pidetään Norjan vastineena Henning 

Mankelille ja Sjöwallille & Wahlöölle. Hänen kirjojaan 

julkaistaan kahdeksassa maassa. Sarjan ensimmäinen 

osa, Pieni kultainen sydän, ilmestyy 100% Like-pokka-

rina.

”Mukana on kaikuja niin Hammettin ja Chandlerin 

yksityisetsivätarinoista kuin James M. Cainin intohimo-

draamoistakin. Dahl kieputtelee kokoon monipolvisen 

juonen.” – Helsingin Sanomat Neljännestä tekijästä

”Tarina vetää niin, ettei kirjaa ole malttaa laskea käsis-

tään, ja voimakkaasti kuvallinen teksti jää mieleen kuin 

elokuva. Suosittelen noirin ystäville lämpimästi tätä 

norjalaisversiota.” – Leena Lehtolainen Ruumiin Kulttuu-

rissa Neljännestä tekijästä
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Denise Mina
Viimeinen hengenveto

Lujatahtoinen ja teräväkielinen reportteri Paddy 
Meehan kolmannen rikostapauksensa jäljillä.

Toimittaja Paddy Meehan elää unelmaansa: hänellä on 

oma asunto ja oma kolumni yhdessä Skotlannin arvos-

tetuimmista sanomalehdistä. Vuosien kyynärpäätakti-

koinnin jälkeen hänen mielipidettään odotetaan ja hä-

nen teksteistään kilpaillaan, ja hän on vapaa tekemään 

omat valintansa.

Vakaa arki unohtuu, kun ovelta kuuluu koputus ja 

poliisi tulee kertomaan uutisen: Paddyn ex-heila Terry 

on tapettu. Poliisi kiistää, että IRA:lla olisi ollut mi-

tään tekemistä kylmäverisen teloituksen kanssa, mutta 

Paddy alkaa ihmetellä lausuntojen kiihkeyttä. Paddyn 

kaivautuessa syvemmälle murhan syihin sen taustalta 

hahmottuu hurja salaisuus.

Viimeinen hengenveto on kolmas osa toimittaja Pad-

dy Meehanista kertovasta sarjasta, jonka aiemmat osat 

ovat Veripelto ja Suden hetki. Denise Minalta on suo-

mennettu kuusi rikosromaania.

Eero Pasanen
Kononen ja yövieraat

Kononen ei tyydy seuraamaan sivusta, 
kun raha pyörittää rahvasta.

Rikostarkastaja Martti Kononen, tuo kaimansa Martti  

Ahtisaaren näköinen tyly virkamies, tonkii koko 130-  

kiloisella tarmollaan pitkän uransa iljettävintä rikos-

vyyhtiä.

Rikoksen syövereistä paljastuu eltaantunut iskelmä-

laulaja, kieroon kasvanut kuntosalin omistaja ja tym-

piintynyt pankinjohtaja. Seksuaalisesti kaltoin kohdeltu 

teini-ikäinen Pate ja petollisen kaunis Pipsa ovat pa-

han maailman paiskottavina. Taustalla kummittelee 

kansainvälisten finanssimarkkinoiden ja kotimaisten 

nilkkien pohjaton ahneus.

Etsivä Sumasen avulla ja ylikomisario Torsti Hämä-

läisestä huolimatta Kononen kaivaa esiin kauheuksia, 

Alkuteos: The Last Breath
Suom. Ahokas Juha, sid., ISBN: 978-952-01-0373-6,

ilm. tammikuussa, ovh 29 1

”Tämä ihanan ja raivostuttavan lujatahtoinen sankari-

tar varmistaa, että Viimeinen hengenveto tasoittaa Mi-

nan tietä huipulle.” – The Independent

”Minan kaupunki huokuu inhimillistä lämpöä ja yh-

teiskunnallista realismia: säkenöivän älykäs sanailu 

on katu-uskottavaa ja Paddy on hellyttävä sankaritar.”  

– The Times

Sid., ISBN: 978-952-01-0404-7,
ilm. tammikuussa, ovh 26 1

joista entisten nuorten sävellahjaa kuuntelevat ikätove-

rit eivät tiedä mitään. Tai eivät halua tietää.

Kononen ja yövieraat on kymmenes Konos-dekkari. 

Helsingin kapakoita ja kulmia kierrellessään keskusri-

kospoliisin vittumaisin rikostarkastaja Martti Kononen 

ei tyydy seuraamaan sivusta, kun raha pyörittää rah-

vasta.

”Eero Pasanen on vittumaisen 
 makee satiirikko.” – Vesa-Matti Loiri
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Alkuteos: Dr. Bloodmoney
Suom. J. Pekka Mäkelä, nid., ISBN: 978-952-01-0387-3,

ilm. maaliskuussa, ovh 28 1

Philip K. Dick
Tohtori Veriraha

Lumoava ja viettelevä tarina  
uskosta ihmiskuntaan.

Tohtori Veriraha on ydinsodan jälkeiseen aikaan sijoit-

tuva mestariteos, jota isännöivät Dickin ikimuistoisim-

mat hahmot. On Hoppy Harrington, epämuodostunut 

mutantti telekineettisine voimineen, Walt Dangerfield, 

epäitsekäs dj maata kiertävältä radalta, tohtori Bluth-

geld, suuruudenhullu ja vainoharhainen fyysikko, joka 

uskoo olevansa vastuussa maapallon tuhoamisesta sekä 

Stuart McConcie ja Bonny Keller, jotka yhä uskovat hy-

vän voittoon.

Vaikka pommi putosikin, toivo elää, visioi Dick kirk-

kaasti – ja saa uskomaan, että omituisinkin paranoia 

lyö totuudellaan myös sen suurimman tarinan.

Philip K. Dickin (1928–1982) teosten teemat hahmot-

tuivat ihmisläheisiksi teknologian korostamisen kus-

tannuksella, ja niitä leimasivat filosofiset pohdinnat 

sekä persoonallinen huumori. Tajuntaa laajentaneet 

mystiset näyt ja skitsofrenia vaikuttivat tarinoihin voi-

makkaasti. 

Dickin tuotanto käsittää 44 romaania, joista on suo-

mennettu noin puolet. Romaaneista ja novelleista on 

tehty lukuisia elokuvia, joista kuuluisimpia lienevät 

Blade Runner, Total Recall ja Minority Report.

”Nerokas, omintakeinen ja 
 pelottavan älykäs kirjailija...  

Dick valaisee, kirkastaa ja loistaa.”  
– The Washington Post

Alkuteos: The Year of Our War
Suom. Hannu Tervaharju, nid., ISBN: 978-952-01-0401-6,

ilm. helmikuussa, ovh 29 1

Steph Swainston
Kuolemattomien kaarti

Palkittu esikoinen maailmojen sodasta ja sen 
riippuvuuksien repimästä pelastajasta.

Kolme ihmisen kaltaista rotua elää keskiaikaisessa maa-

ilmassa, jota hallitsee kuolematon keisari joukkoineen. 

Maailmaa on kuitenkin jo vuosisatoja terrorisoinut hir-

viömäisten hyönteisten armeija, joka valloittaa elintilaa 

syömällä kaiken tielleen tulevan. Ihmisten apuna sodas-

sa taistelevat keisarin kuolemattomat sotilaat, joiden  

joukkoja repivät suuret sisäiset ristiriidat. Ilmassa leijuu 

jo voimakas sisällissodan uhka – onko tälle maailmalle 

kaikki liian myöhistä?

Swainston on luonut mielenkiintoisen maailman 

voittoisine taistelijoineen. Vaikka kyse on suuresta so-

dasta, mielenkiinnon vangitsevat keisarin kuolemat-

tomat, jotka ovat keisarin oma luomus ja siten tämän 

määräiltävissä. He ovat itse täydellisyyksiä mutta syvän 

inhimillisiä, ja juuri heidän keskinäiset erimielisyytensä 

uhkaavat syöstä maailman lopulliseen tuhoon.

Kuolemattomien kaarti aloittaa kolmiosaisen sarjan. 

Kirja on Steph Swainstonin esikoisteos. 

”Tutkielma syyllisyydestä, valta-
peleistä ja riippuvuuksista. Yksi 

omituisimmista ja parhaista 
 fantasiakirjoista vuosiin.  

Ihastuttava esikoinen!” – Guardian
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Alkuteos: The Essential Dykes to Watch out for
Suom. Tarja Sahlstén, nid., ISBN: 978-952-01-0425-2,

ilm. maaliskuussa, ovh 18 1

Alison Bechdel
Lepakkoelämää II

Sukkelasanaista saippuaoopperaa  
amerikkalaisen lesbosarjakuvan ykkösnimeltä.

Lepakkoelämän naiset ovat kääntäneet päät jo vuodes-

ta 1983. Näiden naisten arjessa kyse ei todellakaan ole 

miesvihasta ja sänkitukasta, vaan juoruilusta, lasten-

kasvatuksesta ja hauskanpidosta. On asioilla myös toi-

nen puoli sen mukaan, onko puheenaiheena politiikka, 

postmodernismi vai kuumottava seksi.

Sopivaa luettavaa kaikille kuppikuntaan katsomatta!

Alison Bechdel (s. 1960) on amerikkalainen sarjakuva-

taiteilija ja kirjailija. Häneltä on aiemmin suomennettu 

sarjakuvaromaani Hautuukoti (2009), jota ylistettiin ja 

palkittiin Atlantin molemmin puolin. Ensimmäinen erä 

Lepakkoelämää ilmestyi suomeksi vuonna 2000.

”Alison Bechdel on sukupolvensa taitavin ja älykkäin 

(nais)sarjakuvataiteilija. Lepakkoelämää on paljon 

enemmän kuin sarjakuva. Se on rakkaudella piirretty 

ajankuva läntisen yhteiskunnan mullistuksista kahden 

viime vuosikymmenen ajalta.” – The Times

”Rehevää, hauskaa ja syvällistä. Tätä ei voi laskea käsis-

tään.” – Publishers Weekly

”Bechdel taitaa nyanssit, pienet 
sanomatta jäävät sanat ja tunteet. 
Hautuukodin runsaus palkitsee 
 tarkan lukijan.” – Helsingin Sanomat

Suom. Jukka Heiskanen
Nid., ISBN: 978-952-01-0443-6

ilm. tammikuussa, ovh 18 1

Robert Crumb
Ilo, hilpeys ja paatos

Underground-sarjakuvan 
klassikko tulee taas!

Ilo, hilpeys ja paatos edustaa klassista Crumbia mahta-

vassa paketissa, jossa tähtinä ovat hänen kuuluisimmat 

hahmonsa Lenore Goldberg, Mikko Munakas, Hände 

ja Bönde, Paavo Putkimies ja Virkamies. Räjähdysaltis 

kokoelma esittelee kulttipiirtäjän parhaita sarjakuvia 

60- ja 70-lukujen taitteesta, underground-sarjakuvan 

kulta-ajalta. Like on julkaissut Ilon, hilpeyden ja paatok-

sen vuonna 1996.
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Kivi Larmola
Kissoja, hiiriä ja ihmisiä

Kauniita tarinoita maaseudun löytämisestä.

Kivi Larmolan albumi johdattaa kaupunkilaistaiteilijan 

maalle etätöihin. Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla maalle-

muuton monet puolet valkenevat. Elämä luonnonkau-

niissa maalaisidyllissä paljastaa, että ne arvot, joiden 

varaan Suomea aikoinaan rakennettiin, ovat monin pai-

koin vielä voimissaan, mutta politiikka herättää taiteili-

jassa myös ankaran kriitikon.

Kissoja, hiiriä ja ihmisiä on lämminsydäminen ja tosi 

kertomus elämästä, jota kunnan rajat eivät kahlitse. 

Juuret löytyvät lakeuden laajan taivaan alta. Kissat Elsa 

ja Elviira viettävät kirjaimellisesti kissanpäiviä seikkail-

len ja metsästäen, ja ihmisten nautintoihin kuuluvat 

elokuun pimenevien iltojen kestit pitkän pihapöydän 

ääressä.

Puupäähatulla 1991 palkittu Kivi Larmola (s. 1966) on 

rakastetuimpia suomalaisia sarjakuvantekijöitä, ker-

too arvostettu Kritiikin Uutiset. Hänen sarjakuvaansa  

julkaisee parhaillaan NYT-liite. Kulttuurin moni-

toimimieheksi itseään kutsuva Larmola on muun 

muassa  kirjoittanut musiikkitekniikan oppikirjan 

Rokki bändin ABC.

Marjane Satrapi
Pistoja

Naisellisen juoruamisen ylistys, 
puheen parantavan voiman karnevaali!

Persepoliksesta tutut naiset istuvat teellä, tekevät käsitöitä 

ja puhuvat. Huntujen alta paljastuu rääväsuisia feminis-

tejä, rohkeita seikkailijoita, estojensa kanssa kamppaile-

via ujoja hissukoita sekä suorin sanoin suomittuja rep-

panoita, jotka jumaloivat sikamaisia miehiään. Puheena 

ovat seksi ja rakkaus, miehet ja naiset, ja kuten Satrapia 

jo tuntevat osaavat aavistaakin, meno yltyy useammin 

iloksi kuin suruksi.

Pistoja ilmestyy parahiksi ilahduttamaan sekä ystä-

vän- että naistenpäivää.

Marjane Satrapi on iranilaissyntyinen sarjakuvataitei-

lija. Häneltä on suomennettu teokset Persepolis I & II 

ja Luumukanaa.

”Lämpö ja huumori luovivat karmeuksien seassa, ulko-

puolisuus ja sitoutuminen vääntävät kättä.” – Kaleva

Nid., ISBN: 978-952-01-0384-2
ilm. helmikuussa, ovh 16 1

”Vaihtoehtosarjakuvan rokkaava 
arkirunoilija.” – Helsingin Sanomat

”Luumukanaa osoittaa, että Satrapi ei ole yhden hitin 

ihme, eivätkä hänen kertojanlahjansa rajoitu oman 

elämän kuvaamiseen kirpeänhauskasti.” – Kainuun Sa-

nomat

Alkuteos: Broderies
Suom. Taina Helkamo, sid., ISBN: 978-952-01-0426-9,

ilm. helmikuussa, ovh 20 1
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Alkuteos: How to Score: Science and the Beautiful Game
Suom. Petri Stenman, nid., ISBN: 978-952-01-0400-9,

ilm. huhtikuussa, ovh 26 1

Ken Bray
Jalkapallon salat

Uutta potkua loputtomiin ja mielenkiintoisiin 
kiistelyihin siitä, mitä kentällä oikein tapahtui.

Jalkapallon salat paljastaa helppotajuisesti ja kutkutta-

vasti maailman suosituimman urheilulajin tieteelliset 

perusteet maajoukkueiden ryhmityksestä kentän ja pu-

kukopin psykologiaan. Miten ammutaan täydellinen 

vapaapotku? Minkä paikan pelaajalla on kovimmat pai-

neet? Kuinka taataan voitto rangaistuspotkukilpailussa?

Ken Bray käy läpi lajin historiaa, ikimuistettavim-

pia otteluita, valovoimaisimpien tähtipelaajien omi-

naisuuksia ja erikoistilanteiden erikoisuuksia. Hän 

tukeutuu fysiikan, biologian, fysiologian, tietojenkäsit-

telytieteen ja psykologian tuoreimpiin tuloksiin ja kai-

vaa esiin jalkapallon salatut säännöt kaikkea muuta 

kuin paperinmakuisesti. Ehdoton käsikirja kesän MM-

kisojen kotikatsomoihin niin aloittelijoille kuin liki-

ammattilaisillekin.

Englantilainen Ken Bray on Bathin yliopiston urheilu- 

ja liikuntatieteen tutkimusryhmän jäsen ja intohimoi-

nen jalkapallofani.

”Jalkapallon salat on nautittavaa luettava. Hyvin kuvi-

tettu opus kattaa kaksi aihetta, joihin monet suhtau-

tuvat intohimoisesti: jalkapallon ja tieteen. Jos olet 

jommankumman fani, nautit tästä kirjasta, ja jos olet 

molempien fani, rakastat tätä.” – Living Mathematics

Alkuteos: Välkommen till paradiset
Suom. Petri Stenman, nid., ISBN: 978-952-01-0321-7,

ilm. tammikuussa, ovh 28 1

Jennie Dielemans
Tervetuloa paratiisiin

Paljastavan karu raportti turismiteollisuudesta.

Unelmien matkakohde on koskematon piilopaikka 

kaukana arkipäivän kiireestä. Ruotsalainen Jennie Die-

lemans jäljittää nykyturismin virtoja massaturismin 

synnystä Kanariansaarilla tämän hetken seuramatkailun 

menestystarinaan Thaimaahan.

Yhdessä valokuvaaja Shahab Salehin kanssa hän tapaa 

ympäristöaktivisteja Meksikossa, turismityöläisiä Do-

minikaanisessa tasavallassa ja burmalaisia siirtotyöläi-

siä, jotka rakentavat Thaimaan hotelleja nälkäpalkalla, 

jos silläkään. He seuraavat Vietnamissa sotaa jäljittäviä 

repputuristeja, hengailevat seksituristien kanssa thai-

maalaisissa tyttöbaareissa, käyvät ihmiseläintarhassa 

ja sukeltavat Meksikon tuhoutumassa oleviin vesiin. 

Dielemans toteaa, että olisi jättänyt matkansa tekemät-

tä, jos olisi tiennyt lähtiessään sen, minkä reissuillaan 

oppi.

Jennie Dielemans (s. 1972) on ruotsalainen kirjailija, 

toimittaja ja yhteiskunnallinen keskustelija. 

”Kirjan vahvuus on siinä, että Dielemans antaa ennen 

kaikkea paikallisväestön – oppaiden, kaupustelijoiden, 

baarinpitäjien, prostituoitujen, laittomien rakennus-

miesten ja muiden turismiteollisuuden työläisten – pu-

hua turismin eduista ja haitoista.” – ekoturism.org
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Fauna
Vegaanin uusi keittokirja

Se ainoa ja oikea 
Vegaanin keittokirja uudistuu!

Korvaisitko kalan, lihan tai molemmat vegaanisella vaih-

toehdolla? Ekologinen jalanjälki pienemmäksi? Vegaanin 

uudesta keittokirjasta saat maukkaat reseptit juhlaviin 

syöminkeihin ja arkisiin laihiksiin. Lisäksi mukana on 

tietoa kasvisruokavalion terveellisyydestä, eläinten oi-

keuksista, luomusta ja veganismin ekologisuudesta. Ve-

gaanit eivät käytä lainkaan eläinperäisiä tuotteita, kuten 

lihaa, kalaa, kananmunia tai maitotuotteita, ja ohjeiden 

raaka-aineet ovat pääosin kotimaisia.

Suuren suosion saavuttanut Vegaanin keittokirja il-

mestyy nyt täysin uusittuna. Kirjaa koristaa neliväri-

kuvitus.

Kirjan takana oleva Eläinoikeusyhdistys Fauna ry on 

vuonna 2006 perustettu ruohonjuuritason järjestö, joka 

kyseenalaistaa eläinten taloudellisen hyväksikäytön ja 

Nicholas D. Kristof & Sheryl WuDunn
Puolikas taivasta

Tärkeä perusteos naisten elämästä kehitysmaissa.

Viimeisten 50 vuoden aikana on tapettu saman ver-

ran tyttöjä pelkästään sukupuolensa takia kuin sotilai-

ta tapettiin kaikissa 1900-luvun sodissa yhteensä. Joka 

ainoalla vuosikymmenellä tapetaan enemmän tyttö-

jä sukupuolensa takia kuin ihmisiä tapettiin kaikissa 

1900-luvun kansanmurhissa yhteensä.

Nämä luvut antavat järkyttävää esimakua siitä, mi-

ten epäoikeudenmukaista naisten elämä saattaa pahim-

millaan olla. On kuitenkin rohkaisevaa huomata, miten 

samojen naisten elämä voi muuttua dramaattisesti pa-

rempaan suuntaan, jos heitä vain autetaan alkuun.

Sukupuolisidonnaisen väkivallan lisäksi kirjassa kes-

kitytään ihmiskauppaan ja prostituutioon pakottami-

seen sekä lapsivuodekuolleisuuteen pääasiassa Aasiassa, 

Afrikassa ja Lähi-idässä.

Pulizer-palkittujen toimittajien Nicholas D. Kristofin 

ja Sheryl WuDunnin kirja Puolikas taivasta on merkit-

tävä teos. Sen lukeminen antaa toivoa siitä, että maail-

maa tosiaankin on mahdollista muuttaa parempaan 

suuntaan. Kirja ilmestyi Yhdysvalloissa syyskuussa 

2009. Se sai valtavaa huomiota ja nousi bestsellerlistoil-

le. Washington Postin kriitikko kirjoitti: ”Uskon tosiaan-

kin, että tämä on yksi tärkeimmistä koskaan arvioimis-

tani kirjoista.”

Alkuteos: Half the Sky
Suom. Kirsi Luoma, sid., ISBN: 978-952-01-0424-5,

ilm. huhtikuussa, ovh 30 1

Kirja julkaistaan yhteistyössä Suomen Unifemin 

kanssa.

”Tässä erinomaisessa kirjassa kauheiden väärinkäytös-

ten tuomitseminen yhdistyy kirkassilmäiseen toivoon ja 

useisiin vakuuttaviin käytännön strategioihin.” – New 

York Times

”Rävähtämätön katsaus yhteen aikamme merkittävim-

mistä moraalisista haasteista. (...) Odottamattoman 

ylentävää lukemista.” – Khaled Hosseini

pyrkii parantamaan eläinten asemaa ja hyvinvointia. 

Sen toiminnan pääkohteena on kasvissyönnin edistä-

minen ja elintarviketuotannossa käytettyjen eläinten 

oikeuksien parantaminen. 

Sid., ISBN: 978-952-01-0427-6,
ilm. maaliskuussa, ovh 26 1
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Sid., ISBN: 978-952-01-0332-3
ilm. maaliskuussa, ovh 29 1

Marja Mosander
Kun onni muuttaa suuntaa:   

kirjeitä talvisodan ajalta

Sodanaikaiseen kirjeenvaihtoon perustuva  
koskettava dokumentti nuoresta perheestä  

elämän käännekohdassa.

Esikoistaan odottavan viipurilaisen avioparin tiet eroa-

vat, kun sota syksyllä 1939 syttyy. Mies jatkaa työtään 

pankissa, ja vaimo pakenee Viipurista Taipalsaarelle.

Evakkomatkan aikana syntynyt tytär Marja Mosan-

der on koonnut vanhempiensa kirjeistä kiinnostavan 

ajankuvan. Isä kertoo kaipaavissa kirjeissään siviilien 

elämästä tuhoutuvassa kotikaupungissa. Äidin kirjeistä 

puolestaan tulvii rakkaus ja huolenpito. Kaik kiaan kir-

jeenvaihto kuvastaa toiveikkuutta ja uskoa paremmasta 

ajasta vaaroista huolimatta.

Teos luotaa tavallisten ihmisten selviytymistä sodan 

arjessa, kun koti, työ ja koko Suomen tulevaisuus ovat 

uhattuina. Samat pelon ja epävarmuuden kokemukset 

ovat tuttuja kaikkialla maailmassa, kun sota yllättäen 

ajaa ihmiset kotiseuduiltaan.

Marja Mosander on koonnut vanhempiensa kirjeen-

vaihdosta myös kaksiosaisen radiodokumentin YLE 

 Radio 1:lle. Hän on eläkkeellä MTV3:n ohjaajan työstä. 

Sid., ISBN: 978-952-01-0397-2
ilm. toukokuussa, ovh 29 1

Imbi Paju
Suomenlahden sisaret

Syvästi inhimillinen kuvaus suomalaisten  
ja virolaisten naisten yhteisistä kohtaloista ja 

kahden kansakunnan vaietusta historiasta.

Suomen ja Viron yhteisen historian kartoittaminen on 

kiinnostavassa vaiheessa. Suomessa käydään aiheesta  

parhaillaan kiivastakin keskustelua. Suomalaisten ja vi-

rolaisten naisten historia ja heidän kokemustensa sa-

mankaltaisuus ovat kuitenkin jääneet vähälle huomiolle.

Runsaaseen haastattelumateriaaliin pohjautuva teos 

pureutuu Suomen ja Viron historian käännekohtiin ja 

siihen, miten naiset ovat toimineet sillanrakentajina yh-

teiskunta- ja kulttuurielämässä 1900-luvun alusta tähän 

päivään. Päähenkilöitä ovat suomalaiset ja virolaiset lo-

tat. Lisäksi mukana on lukuisia eri tavoin maiden suh-

teisiin vaikuttaneita naisia.

Kirja avaa kylmän sodan sekä Saksan ja Neuvostolii-

ton miehityksien aikana syntynyttä historiallista hiljai-

suutta ja antaa tilaa uudelle tarinalle. Yksittäisten ih-

misten kohtaloiden kautta piirtyy esiin suomalaisten ja 

virolaisten naisten yhteinen historia ja kokemuspiiri.

Esseistinen ja psykohistoriallinen teos laajentaa mar-

raskuussa 2009 ensi-iltansa saaneen samannimisen do-

kumenttielokuvan aiheita.

Imbi Paju on Suomessa asuva virolainen kirjailija ja 

elokuvaohjaaja, jonka teos Torjutut muistot julkaistiin 

sekä elokuvana että kirjana vuonna 2006 ja käännettiin 

viroksi, venäjäksi ja ruotsiksi. Imbi Pajun työ on saanut 

runsaasti myös kansainvälistä huomiota. Hänen yhdes-

sä Sofi Oksasen kanssa toimittamansa kirja Kaiken ta-

kana oli pelko ilmestyi keväällä 2009.
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Alkuteos: Burlesque and the New Bump-n-Grind
Suom. Tytti Heikkilä, ISBN: 978-952-01-0420-7,

ilm. tammikuussa, ovh 31 1

Michelle Baldwin
Burleskin paluu

Burleski on uusi punk!

Burleskin paluu on ensimmäinen suomenkielinen yleis-

esitys dynaamisesti kasvavasta, sähäkästä viihde- ja 

taide muodosta, joka yhdistää vallattomimmat vampit, 

eleganteimmat gootit ja yleensäkin kaikki, jotka halua-

vat elämää suuremman elämän. Jo sata vuotta aiemmin 

syntynyt burleski rymisti 1900-luvun lopulla takaisin 

populaarikulttuurin parrasvaloihin. Uusi burleski pitää 

sisällään toinen toistaan kiinnostavampia esitysmuoto-

ja, mielikuvitusta ja voimaannuttavaa energiaa.

Burleskin paluu on häpeilemätön kunnianosoitus ny-

kyisen populaarikulttuurin vapauttavimmalle ilmiölle 

ja sen värikkäälle syntytarinalle. Se luotaa burleskin 

historiaa aina karnevalismista revyyn ja vaudevillen 

kautta nykytapahtumiin ja käsittelee myös burleski-

asuja ja -tyylejä, esitysten musiikkia ja artistiryhmien 

sisäistä dynamiikkaa.

Tiia Aarnipuu valottaa esipuheessaan burleskin eu-

rooppalaisia juuria ja muotoja.

Yhdysvaltalainen Michelle Baldwin (taiteilijanimel-

tään Vivienne VaVoom) perusti yhden ensimmäisistä 

neoburleskiryhmistä. Hän vierailee keväällä tapahtu-

massa, jossa kirja julkistetaan.

”Todella inspiroiva kirja, todellinen neoburleskin Mitä 

missä milloin! Kertakaikkisen kattava perusteos jokaisen 

burleskifanin, esiintyjän ja juhlajärjestäjän hyllyyn. Mie-

lenkiintoisia haastatteluosioita, upeita kuvia, täräyttävä 

tietopaketti, historiaa, nykypäivää, esiintyjiä, henkilö-

haastatteluita… Tartun tähän teokseen yhä uudelleen 

ja uudelleen!” – Bettie Blackheart / Helsinki Burlesque

”Upea kurkistus moderniin 
 burleskiin... Tässä kirjassa on 

 jokaiselle jotakin. Se on loistava 
johdanto aiheesta kiinnostuneille 
ja hauskaa luettavaa meille, jotka 

olemme jo osa liikettä.” 
– Burleskitähti Kitten de Ville
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Alkuteos: Black Tooth Grin: The High Life, Good Times,  
and Tragic End of ”Dimebag” Darrell Abbott

Suom. K. Männistö, sid., ISBN: 978-952-01-0385-9,
ilm. helmikuussa, ovh 30 1

Zac Crain
Karjapaimen helvetistä – ”Dimebag” 

Darrell Abbottin elämä ja kuolema

Riipaiseva muotokuva metallimarttyyrista.

Kitaravirtuoosi Darrell Abbott, jonka metallibändi Pan-

teran fanit tuntevat paremmin nimellä Dimebag Darrell, 

ammuttiin kuoliaaksi kesken keikan vuonna 2004. Tämä 

häiriintyneen fanin suorittama veriteko muodostaa sy-

dämeenkäyvän elämäkerran verenpunaisen langan.

1980-luvun alussa perustettu Pantera kehittyi yh deksi 

metalliskenen suurista nimistä. Menestystä seurasi  sarja  

riippuvuuksia ja bändin sisäisiä kiistoja, mutta Dime-

bagin omalaatuisen hyväntuulinen luonne nousee esiin 

kirjan synkimmissäkin jaksoissa. Pantera-historiikista 

käyvä teos on murheellisine loppuineenkin valoisa 

kertomus lahjakkaasta muusikosta, joka toi lämpöä (ja 

krapuloita) tapaamiensa ihmisten elämään.

Maailman parhaaksi ja innovatiivisimmaksi kita-

ristiksi tituleeratun Dimebagin ylittämättömyyttä ku-

vaa hyvin anekdootti, jonka mukaan häntä kiellettiin 

16-vuotiaana osallistumasta yhteenkään Texasin kitara-

kilpailuun, koska hän oli niin ylivoimainen.

”Tämä odotettu elämäkerta on yksi amerikkalaisen 

rockjournalismin suurimmista saavutuksista.” – Craw-

daddy!

”Jo teoksen johdanto saa lukijan haukkomaan hen-

keään. Karjapaimen helvetistä on pakollista luettavaa 

kaikille metallifaneille ja erittäin suositeltava hankinta 

kaikille musiikista kiinnostuneille.” – Salt Lake Under 

Ground

Sid., ISBN: 978-952-01-0428-3,
ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

Marco Kosonen
Rock’n’Roll Suicide Bar 

– Lopun aikojen matkakirja

”Mitä minulle voisi käydä? Voisin korkeintaan 
kuolla, mutta se olisi pientä verrattuna siihen, 

että antaisi unelmiensa kuolla.”

Rock’n’roll Suicide Bar – Lopun aikojen matkakirja on 

kertomus asenneanarkistista, jolla elämä soi korvissa ja 

tuoksuu tuulessa. Pelle Miljoonan johdattamana muu-

sikko Marco Kosonen seuraa tähteään maailman ääriin.

Tie vie muun muassa Afrikan ja Etelä-Amerikan 

kautta Kambodžaan, Koh Rong -saarelle, jonne hel-

sinkiläishiippari pystyttää baarin. Sen pyhä kolmi-

naisuus on Bowien biisin nimeen viittaava nimikyltti 

”Rock’n’roll Suicide Bar”, cd-soitin ja infotaulu ”Open 

until the end”.

Paikoin mustanpuhuvaa, paikoin turkoosinkirkasta 

rockromantiikkaa uhkuva matkakertomus sisältää oi-

valtavia huomioita unelmien voimasta, baarityöläisen 

arjesta sekä matkustamisen psykologiasta, etiikasta ja 

filosofiasta. Usko elinikäiseen seikkailuun, halu säilyt-

tää oma vapaus ja kaipaus arkea suurempaan elämään 

palavat siinä sammumattomalla liekillä, eikä lukija voi 

olla saamatta tartuntaa teoksen eetoksesta ”elämä on 

suuri seikkailu ja kaikki on mahdollista”. 

Marco Kosonen on kulttibändi Shadowplayn trumpe-

tisti, baarimikko ja elämäntapakulkuri. Opettajistaan 

hän kertoo: ”Miles Davis teki selväksi, että minun täy-

tyisi alkaa soittaa trumpettia. Frank Sinatra kehotti pe-

rustamaan oman baarin ja David Bowie kertoi, kuinka 

tärkeää on unelmoida. Lopullisen potkun perseeseen 

antoi Pelle Miljoona, joka ampui lähtölaukauksen juok-

sulle kohti elämää.”



MUSIIKKI JA POPULAARIKULTTUURI   17

Janne Friman & Juhana Hurula
Hevi opas Helsinkiin 

Seikkaile maailman parhaassa hevikaupungissa!

Hevi opas Helsinkiin on kohtuuton kirja. Helsingin tar-

jonta hevin ystäville on maailman paras, ja kaupunkina 

stadi on vielä parempi. Siinäpä verraton aihe matkaop-

paalle.

Kirjasta saa kuka tahansa matkalainen vinkkejä ja 

tietoa, joita muista oppaista ei löydy. Opas esittelee 

myös rähjäisen ja vallattoman Helsingin takapuolen, 

jota ei ole vielä puuteroitu steriiliksi.

Eksy siis rohkeasti, sillä seuraavan kulman takaa 

löytyvät aina parhaat mustikkapaikat. Poikamaisella 

huumorilla ja hurtilla asenteella kirjoitettu Hevi opas 

Helsinkiin auttaa tässä mutta helpottaa myös takaisin-

paluussa.

Alkuteos: On Michael Jackson
Suom. K. Männistö, sid., ISBN: 978-952-01-0429-0,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

Margo Jefferson
Tapaus Michael Jackson

Palkitun kriitikon syväluotaus hypnoottisesta 
 tähdestä ja surullisesta supernovasta.

Elizabeth Taylor nimesi Michael Jacksonin 1980-luvul-

la popin kuninkaaksi, eikä varteenotettavia haastajia 

koskaan ilmaantunut, vaikka juorut hallitsijan erikois-

laatuisista edesottamuksista levisivät koko kuningas-

kuntaan.

Tapaus Michael Jackson kartoittaa Jacksonin tien hyp-

noottisesta tähdestä surulliseksi supernovaksi. Analyyt-

tisen oivaltava teos purkaa myytin palasiksi ja kokoaa 

totuudelliset osat tavalla, joka paljastaa Michael Jackso-

nista ihmisenä enemmän kuin aiemmin on nähty. Kirja 

on päivitetty tähden kuoleman jälkeen.

Pulitzer-palkittu New York Timesin kriitikko Mar-

go Jefferson erittelee terävästi tähden loiston päiviä ja 

lasku kierrettä. Hän valaisee Jacksonin lapsuutta, per-

heen sisäisiä ristiriitoja, Motown-vuosia, muodonmuu-

toksia, oikeudenkäyntejä, hyväntekeväisyysprojekteja ja 

mutkikasta tunne-elämää, jota leimasivat sanoinkuvaa-

maton itseinho ja halu pysyä ikuisesti lapsena.

”Kutkuttava... terävä, älykäs. Vangitseva, taitavasti kir-

joitettu ja osuu johdonmukaisesti maaliinsa.” – New 

York Times

”Onnistunut, ihailtava... terävä... tervetullut henkilö-

kuva esiintyjästä, jonka ura kaipaa vakavamielistä poh-

dintaa eikä pilkkaa... Jeffersonin vauhdikas tyyli tekee 

teoksesta itsestään kirjallista viihdettä.” – Philadelphia 

Inquirer

”Valistunut, vivahteikas... journalismia yhdistettynä ru-

nouteen.” – Washington Post

”Todellinen taivaan lahja... Tällaista viiltävän rehellistä 

katsausta karnevalistisen imagon takana piilevään mie-

heen on jouduttu odottamaan jo aivan liian pitkään.” 

– Essence

Oppaasta löytyy hevitapahtumien ohella myös goot-

tinähtävyyksiä ja edullisia yöpymisvinkkejä. Hevi opas 

Helsinkiin julkistetaan Finnish Metal Expossa helmi-

kuussa.

Nid., ISBN: 978-952-01-0433-7,
ilm. helmikuussa, ovh 26 1
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Alkuteos: TRBNGR – Sagaen om denimfolket
Suom. Outi Menna, sid., ISBN: 978-952-01-0312-5, 

ilm. huhtikuussa, ovh 34 1

Håkon Moslet
Turbonegro – denim ja deathpunk

Denimdemonit vs. hyvä maku 666–0!

Turbonegron saaga alkoi eläimellisestä karjaisusta 

Oslon  Forsøksgymissä. Se huipentui farkkutakkimer-

ten saartamille festivaalien päälavoille. Turborykmentti 

marssi parodiasta vallankumoukseen, marginaalien kat-

veesta parrasvalojen paahteeseen, provokaatiosta provo-

kaatioon.

Turbonegro – denim ja deathpunk kertoo räkäisestä 

musiikista, ystävyydestä ja vihanpidosta. Viihdevaih-

teesta, ylimielisyydestä ja kuolemanvietistä. Yliannos-

tuksista, valkoisista viivoista ja mustista aukoista. Pois 

potkituista muusikoista, klassikkoalbumeista ja haise-

vista takahuoneista. Testosteronin ja eritteiden kylläs-

tämistä sanoituksista, planeetan kieroutuneimmasta 

huumorintajusta ja lahjakkuudesta toteuttaa kyynisiä 

pr-tempauksia. Bändin sisäisestä dynamiikasta, kuu-

luisuuden kaipuusta ja synnynnäisestä eristäytymisen 

halusta. Siitä, miten pillastuneesti tutkainta vastaan 

potkinut yhtye ponnisti Janten lain tukahduttamasta 

Oslosta kansainväliseen kulttitähteyteen.

Ota vastaan huonon maun ilosanoma! Lähde krui-

sailemaan alfarunkkarien kanssa Route Zeroa sinne, 

missä miehet on tehty maailmanlopuista ja naiset kol-

miolääkkeistä!

Turbonegro on norjalainen, vuonna 1988 perustet-

tu deathpunkbändi, jolla on kieli (ja kenties muitakin 

ruumiinosia) tukevasti poskessa. Yhtyeellä on ympäri 

maailmaa Turbojugend-faniklubeja, joiden jäsenet tun-

nistaa laivastohenkisistä, ”taistelijanimellä” varustetuis-

ta farkkutakeista ja matruusilakeista.

Håkon Moslet (s. 1973) on Dagbladetin musiikki-

toimittaja ja -arvostelija. Vuodesta 2002 lähtien hän 

on vastannut Norjan yleisradion NRK P3:n musiikki-

ohjelmista.

http://www.turbonegro.com

http://www.turbojugend.net
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Ozzy Osbourne & Chris Ayres
Minä, Ozzy

Pimeyden prinssi avaa 
sanaisen ruumisarkkunsa!

”Kun porukka kysyy, miten voin olla yhä hengissä, en 

tiedä, mitä vastata. Jos minut ja kadun muut skidit olisi 

lapsena laitettu riviin ja alettu arpoa, kuka meistä elää 

60-vuotiaaksi, saa viisi lasta ja neljä lapsenlasta ja omis-

taa kämpät Buckinghamshiressa ja Kaliforniassa, en ta-

san olisi pannut fyrkkaa likoon omasta puolestani. En 

helvetissä. Tässä sitä kuitenkin ollaan, ja nyt kerron en-

simmäistä kertaa tarinani omin sanoin.

Jokainen päivä on ollut pieni ihme. Kolmenkymme-

nen vuoden ajan vedin hengenvaarallisia määriä vii-

naa ja huumeita. Jäin henkiin, kun lentokone törmäsi 

suoraan päin. Selviydyin roimista yliannostuksista ja 

eksoottisista sukupuolitaudeista. Sain syytteen mur-

hayrityksestä. Sitten ajoin mönkijällä töyssyyn noin 

kahdeksan kilometrin tuntinopeudella ja olin vähällä 

kuolla.

Tarinassa riittää rumia sivujuonteita. Olen tehnyt 

elämässäni pahoja juttuja. Pimeä puoli on aina kieh-

tonut minua.

Isä sanoi aina, että jonain päivänä tekisin jotain mer-

kittävää. ’Sinusta tulee vielä jotain, John Osbourne’, 

faija jaksoi selittää parin bissen jälkeen. ’Teet varmasti 

Joel McIver
Sabbath Bloody Sabbath (up)

Välttämätön oheislukemisto Ozzyn  
omaelämäkerran rinnalle!

Mitä Ozzyn ja bändin muiden jäsenten välillä todella ta-

pahtui? Mitkä olivat bändin pahimmat aallonpohjat? 

Tämä bändielämäkerta on ensimmäinen perusteel-

linen selvitys yli sata miljoonaa levyä myyneen bändin 

kaoottisesta urasta.

”Sabbath Bloody Sabbath kertoo 
ensimmäiseksi heavyrock-bändiksi 

tituleeratun Black Sabbathin tarinan 
erinomaisesti.” – Rumba

Alkuteos: I am Ozzy
Suom. Ilkka Salmenpohja, sid., ISBN: 978-952-01-0396-5,

ilm. maaliskuussa, ovh 34 1

jotain ainutlaatuista. Tai sitten joudut vankilaan.’ Oi-

keassahan isäukko oli. Olin linnassa ennen kuin täytin 

kahdeksantoista.”

Ozzy Osbourne on rockin rakastetuin sekopää, jonka 

omaelämäkertaa on odotettu kuin helvetin jäätymistä. 

Minä, Ozzy ylittää riman korkealta eksosfääristä: san-

karimme ajatuksenjuoksu poukkoilee kuin psykoaktii-

visia vetänyt hirvi ja tarina koukuttaa vetävyydellään 

kertalaakista.

Alkuteos: Sabbath Bloody Sabbath
Suom. K. Männistö, nid., ISBN: 978-952-01-0441-2,

ilm. maaliskuussa, ovh 22 1
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Alkuteos: Turn Off your Mind
Nid., ISBN: 978-952-01-0281-4, 

ilm. tammikuussa, ovh 22 1

Gary Lachman
Tajunnan alkemistit  

– Kuusikymmenluvun mystiikka ja  
vesimiehen ajan pimeä puoli (up)

Populaarikulttuurihistoriikki 1960-luvun  
 maagisesta vallankumouksesta,  mystiikan ja 
okkultismin uudelleensyntymästä sekä hippi-

idealismin yöpuolesta.

Viattomuuden ajan loppuna pidetyt Mansonin perheen 

suorittamat murhat ja Altamontin verilöyly liittyvät 

olennaisella tavalla 60-luvun henkeen. Hippiliikkeessä-

kin suosittu mielen vapauttaminen merkitsi rauhan ja 

rakkauden lisäksi myös aggressioiden vapauttamista ja 

mielivaltaista toimintaa hyvän ja pahan tuolla puolen.

Loistavassa populaarikulttuurihistoriikissaan Lach- 

man luotaa kiinnostavia kulttuurivirtausten ilmene-

mismuotoja aina 1900-luvun alkupuolelta 2000- luvulle. 

Jälki sanoissa suomentaja Iki Vil kaivaa mystisismin ja 

okkultismin luurankoja Suomen kulttuurisilta kun-

nailta.

Kaivatussa uudessa painoksessa on kirjoittajan uusi 

esipuhe.

”Teosta on helppo ahmia, sillä Lachmanin käsittelemät 

aiheet ovat erittäin mielenkiintoisia. Ehdoton aarre-

arkku amerikkalaisesta populaarikulttuurista kiinnostu-

neelle.” – Uusi Safiiri

”Kirja toimii sekä erinomaisena tietoteoksena, viihdyt-

tävänä ajankuvana että hykerryttävänä anekdoottien 

aarreaittana.” – Hämeen Sanomat

Alkuteos: Lemmy – White Like Fever
Suom. Inka Parpola, nid., ISBN: 978-952-01-0406-1

ilm. tammikuussa, ovh 22 1

Lemmy Kilmister & Janiss Garza
Lemmy – omaelämäkerta (up)

Maailman kovaäänisimmän rockbändin 
 nokkamies muistelee.

Motörheadin Lemmy Kilmister on hevimetallin järkäh-

tämättömin monumentti. Karismaattinen, huumorinta-

juinen ja ehdottomuudessaankin suurisydäminen rokki-

jäärä kertoo muistelmissaan, miten Ian Kilmisteristä tuli 

Lemmy, aikamme kompromissittomin rockikoni.

Murrosiässä Lemmy huomasi kitaran olevan suorin 

tie tyttöjen sydämiin, ja sen jälkeiset vuosikymmenet 

hän on omistanut rockin, naisten ja päänsekoittajien 

epäpyhälle kolminaisuudelle. Hän on myrkyttänyt eli-

mistönsä viinalla ja huumeilla niin, että hänen verensä 

tappaisi normaali-ihmisen, seikkaillut tai sekoillut lu-

kemattomien naisten kanssa ja todistanut rocksuku-

polvien vaihdoksia räkärokin kummisedän kärsivälli-

syydellä.

Lemmyn muistelmat ovat tylyn tyylikäs ja viihdyttä-

vän omaperäinen reissu rockbisneksen varjoisalle puo-

lelle. Ne ovat myös verbaalinen täsmäisku teeskentelyä, 

terveysintoilua, moralismia, poliittisen korrektiuden 

nimissä harjoitettua tekopyhyyttä ja kaikenlaista koh-

tuullisuutta vastaan.

”Erinomaisen tiukka elämäkerta.”
– Rytmi

”Lemmy on kutkuttavan aito ja suorapuheinen, siksi 

myös sympaattinen.” – Hämeen Sanomat 

”Lemmy Kilmisterin omaelämäkertaa lukiessa on syytä 

pitää hatusta kiinni.” – Iltalehti
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Nid., ISBN: 978-952-01-0431-3,
ilm. maaliskuussa, ovh 30 1

Henry Bacon
Väkivallan lumo

Miksi väkivallan katsominen kiehtoo meitä? 
Miten väkivaltaa esitetään elokuvissa ja miten 

siitä tehdään hyväksyttävää?

Väkivallan kuvat ja kuvaukset ovat erottamaton osa 

kulttuuriamme, sekä taidetta että viihdettä. Parhaim-

millaan ne auttavat tulemaan toimeen väkivallan todel-

lisuuden kanssa, pahimmillaan niistä muodostuu osa 

väkivallan ongelmaa.

Henry Bacon tarkastelee elokuvaväkivallan toiminta-

tapoja ja muotoja: Kuinka väkivalta saadaan elokuvalli-

sin keinoin vaikuttamaan siedettävältä, hyväksyttävältä, 

nautittavalta, hauskalta – tai aidosti kauhistuttavalta? 

Millaisiin henkisiin ja psykologisiin tarpeisiin väkival-

lan representaatiot vetoavat? Miksi nautimme viihde-

väkivallasta, vaikka todellisessa elämässä tuomitsemme 

sen ja koemme väkivaltaisen käyttäytymisen vastenmie-

liseksi?

Kirjassa väkivallan esittämistä pohditaan kulttuuri-

sesta näkökulmasta ja esteettis-eettisenä kysymyksenä. 

Taustatieteet ulottuvat hermeneutiikasta kognitio-

psykologiaan, mutta lähestymistapa on yleistajuinen. 

Kaikkia aiheita käsitellään lukuisten esimerkkien va-

lossa. Mukana on elokuvia eri ajoilta ja eri genreistä: 

Hitchcockista ja Kurosawasta Woody Alleniin ja Ingmar 

Bergmaniin, Godardista Tarantinoon.

Henry Bacon on Helsingin yliopiston elokuva- ja tele-

visiotutkimuksen professori. Väkivallan lumo liittyy 

yhteistyössä Koulukinon kanssa toteutettavaan haastat-

telu- ja tutkimusprojektiin, joka lanseerataan kouluis-

sa syksyllä 2010. Projektia tukevat Helsingin yliopiston 

elokuva- ja televisiotutkimuksen lisäksi Kansallinen au-

diovisuaalinen arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo.

Alkuteos: Au dos de nos images
Suom. Kristiina Haataja, nid., ISBN: 978-952-01-0432-0,

ilm. maaliskuussa, ovh 28 1

Luc Dardenne
Kuviemme takaa  

– Ohjaajaveljesten päiväkirja

Elokuvan rajat ylittävä, syvällinen ja 
 runollinen puheenvuoro elokuvanteosta ja  
todellisuuden muovautumisesta taiteeksi.

Elokuvamaailma tuntee muutamia legendaarisia oh-

jaajaveljeksiä: Suomesta Kaurismäen veljekset, Italiasta 

Tavianin veljekset, Yhdysvalloista Coenin veljekset ja 

Belgiasta Dardennen veljekset.

Belgialaiset Jean-Pierre ja Luc Dardenne ovat itse-

oppineita elokuvaohjaajia, joiden elokuvakielessä yh-

distyvät yhteiskunnallisesti osallistuva viesti ja hienosyi-

nen dokumentaarisuus. Päiväkirjamuotoon kirjoitettu 

Kuviemme takaa valottaa paitsi arvostettujen ohjaaja-

veljesten elokuvien syntyprosessia ja teosten taustoja 

myös elokuvaohjaajan työtä yleensä. Kuten heidän elo-

kuvissaan, todellisuus tallentuu kirjan sivuille  riisutuin 

kuvallisin keinoin.

Kirja valottaa konkreettisella tavalla sitä tietä, jota 

taiteilijan on seurattava etsiessään omaa totuuttaan. 

Tienviittoina toimivat milloin filosofiset oivallukset, 

milloin kirjallisuus tai elokuva. Filosofisuudessaan 

kirja kantaa yli elokuvan tekemisen rajojen. Helposti 

lähestyvä päiväkirjamuoto ja ajattelun sekä havaintojen 

kirkkaus tekevät siitä yleismaailmallisen ja hyvin inhi-

millisen teoksen.

Huhtikuussa 2010 Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 

esittää sarjan Dardennen veljesten elokuvia.
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Sid., ISBN: 978-952-01-0310-1,
ilm. huhtikuussa, ovh 34 1

Erkki Kivi & Kari Pirilä
Teos

Mitä elokuva on ja mihin sitä tarvitaan?  
 Kuinka elokuvat syntyvät?

Kari Pirilän ja Erkki Kiven Teos opastaa lukijaa elo-

kuvanteon labyrintissa: kuinka abstraktiona leijaile-

va alkuajatus konkretisoituu ja saa elokuvan muodon 

monisäikeisen tuotantoketjun rattaissa? Minkälaisten 

ammattilaisten yhteistyönä elokuvat syntyvät? Miten 

kuvaustilanteet valmistellaan? Mitä eroja on elokuva- ja 

teatteriohjaamisessa?

Kirja etenee elokuvanteon syklien mukaan ja on siksi 

käytännöllinen apuväline niin elokuvantekijöille kuin 

alaa opiskelevillekin. Elokuvantekijöiden näkemysten 

ja puheenvuorojen valaisemana syntyy kokonaisval-

tainen kuva elokuvan tekemisestä. Kirjassa esitellään 

yksityiskohtaisesti elokuvatuotannon toimenkuvat, 

jotka on koottu myös kirjan loppuun kattavaksi suomi–

englanti-sanastoksi. Käytännönläheinen teos rohkaisee 

elokuvantekijää taiteelliseen luovuuteen ja yksilöllisten 

ratkaisumallien etsimiseen.

Teos on viimeinen osa kokeneiden tekijöiden kolmi-

osaisesta teossarjasta Elävä kuva – elävä ääni.

”Otos rohkaisee lukijoitaan ajattelemaan itse. Vaikka itse 

pitääkin ajatella, niin pyörää ei tarvitse ryhtyä keksimään 

uudestaan. Siksi Otos on hyvä ja tarpeellinen kirja.”  

 – Aamulehti

”Leikkaus yhdistää onnistuneesti teoreettisen taustan 

hyvin käytännölliseen työhön.” – Visio

Sid, ISBN: 978-952-01-0430-6,
ilm. helmikuussa, ovh 28 1

Jotaarkka Pennanen
Elämää pienempi näytelmä

Tunnettu teatteriohjaaja tekee tiliä 
radikalismin perinnöstä. 

Ohjaaja Jotaarkka Pennanen on toiminut Jyväskylän ja 

Lahden kaupunginteattereiden johtajana sekä Helsin-

gin kaupunginteatterin johtotroikassa. Hän on tehnyt 

vuosien varrella lukuisia kiitettyjä klassikkotulkintoja 

ja suomalaista teatteria uudistaneita teoksia kaupungin-

teattereihin ympäri Suomen. Omaelämäkerrassaan hän 

kuvaa teatterintekijän tietään, jolla yksityiselämän va-

linnat ja ilot sekä surut kulkevat yllättävällä tavalla rin-

nan ohjausten teemojen kanssa.

Taistolaisuuden murtautumisesta kulttuurielämään 

Pennanen kirjoittaa osallisena olleen intensiivisyydellä 

kaihtamatta nostaa tarkastelunsa kohteeksi ikäviäkään 

asioita. Miksi niin monet nuoret älyköt ja radikaalit 

asettuivat tukemaan kommunismia? 1970-lukua on 

sanottu konsensuksen ajaksi, mutta se oli myös aikaa, 

joka rikkoi ihmisten välisiä suhteita ja murskasi unel-

man yhteisestä humanistisesta liikkeestä.

Jotaarkka Pennanen kertoo elävästi lapsuusmuis-

toistaan sekä aiemmista sukupolvista, isoisästään, teat-

terinjohtaja ja punapäällikkö Aarne Orjatsalosta, ja 

kirjailijavanhemmistaan Jarno Pennasesta ja Anja Vam-

melvuosta. Pennasten kulttuuriperhe muutti 1960-lu-

vulla Neuvostoliittoon, millä oli suuri vaikutus kaikkien  

myöhempään elämään. Kukaan perheenjäsenistä ei voi-

nut enää suhtautua sosialismiin ristiriidattomasti.

Pennanen pohtii myös omia rakkauksiaan, liittojaan 

kirjailija Annika Idströmin, näyttelijä Kristiina Elste-

län ja näyttelijä Aliisa Pulkkisen kanssa: ”Kun on kysy-

mys rakkaudesta, kukaan ei osaa neuvoa, sanoo Masha 

Tšehovin Kolmessa sisaressa.”
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Sid., ISBN: 978-952-01-0241-8,
ilm. maaliskuussa, ovh 28 1

Auli Räsänen
Heikki Värtsi – Laidasta laitaan

”Kun joku mies totesi, että jahas, teidän  
poikanne tanssii, isä vastasi: ’Poikani tanssii  

ja tanssiikin hyvin!’”

Tanssi ei ollut 1940-luvun Jyväskylässä vilkkaan pojan 

tavallisin harrastus. Heikki Värtsin matkaa yhdeksi suo-

malaisen baletin legendoista vauhdittikin suvun karja-

lainen temperamentti.

Värtsin pitkä ja aktiivinen ura suomalaisen tanssin 

näköalapaikoilla hakee vertaistaan: se kattaa yli kuusi 

vuosikymmentä maamme tanssihistoriaa. Kansallis-

baletin valovoimaisena ensitanssijana ja kiitettynä ko-

reografina toiminut Värtsi on vaikuttanut ratkaisevasti 

myös tanssin murtautumiseen suomalaisen teatterin 

näyttämöille.

Muistelmissaan Värtsi kertoo eloisasti muun muassa 

siitä, kuinka hän kiertää nuorena balettilaisena sodasta 

toipuvaa Suomea ja erehtyy Pariisissa moittimaan tan-

golla edessään hutiloivaa epämusikaalista miestä, joka 

osoittautuu koreografitähti Maurice Béjartiksi.

Lopetettuaan tanssijanuransa Värtsi ryhtyi koreogra-

fiksi. Musikaaliohjaukset ja -koreografiat olivat kassa-

magneetteja ja tekivät Värtsistä suuren yleisön – ja 

erään suomalaisen presidentin – suosikin.

Heikki Värtsi valittiin taiteilijaprofessoriksi vuonna 

1984. Hän on edelleen suosittu tanssijan työn esitte-

lijä ja yleisönsä hurmaava luennoitsija: hänen taitonsa 

puhutella ihmisiä ja saada heidät kiinnostumaan klas-

sisesta baletista on ilmiömäinen.

Auli Räsänen aloitti uransa Uuden Suomen musiikki-

 ja tanssikriitikkona 1970-luvun alussa. Sen jälkeen 

hän toimi vuosikymmeniä Helsingin Sanomien tanssi-

kriitikkona, kunnes jäi eläkkeelle keväällä 2009.

Alkuteos: Sex, surrealism, Dali and Me. 
The Memoirs of Carlos Lozano

Suom. Virkkunen Riitta, nid., ISBN: 978-952-01-0237-1,
ilm. helmikuussa, ovh 28 1

Clifford Thurlow
Seksi, surrealismi, Dali ja minä  

– Carlos Lozanon eroottiset muistelmat

Kiihottava kertomus surrealismin  
paavin sisäpiiristä.

Salvador Dalí oli taiteilija, intellektuelli, tarinanker-

toja, lahjakas kirjoittaja ja elokuvantekijä, jonka elämä 

miljonäärien, kuuluisuuksien, kummajaisten ja kau-

nottarien keskellä oli kokonaisvaltaisen surrealistista 

 teatteria.

Provosoivasta julkisesta kuvastaan huolimatta Dalí 

pelkäsi järjettömästi muiden ihmisten kosketusta ja 

toteutti seksuaalisia fantasioitaan vain harvojen ja va-

littujen kanssa. Yksi näistä sisäpiiriläisistä oli kolumbia-

lainen näyttelijä Carlos Lozano, joka tapasi taiteilijan 

Pariisissa ollessaan 20-vuotias. Nuorukaisesta Dalí sai 

itselleen leikkitoverin ja liittolaisen, ja he pysyivät lähei-

sinä aina Dalín kuolemaan 25 vuotta myöhemmin.

”Jumalan hoviin” päässyt Lozano paljastaa syvällisen 

ja vakuuttavan muotokuvan Salvador Dalísta. Lozano 

kertoo taiteilijaneron elämää ja työtä hallinneista into-

himoista ja pakkomielteistä tarkkavaistoisesti, humo-

ristisesti ja totuudenmukaisesti mutta äärimmäisen 

inhimillisesti. Muistelmat valottavat myös Dalín heik-

kouksia ja ristiriitaisuuksia ja sitä iloa ja riemua, jota 

hän toi suljetun sisäpiirinsä elämään.

Vuonna 1952 syntynyt toimittaja Clifford Thurlow 

on kirjoittanut yhdeksän teosta ja saanut romaaneis-

taan ja elämäkerroistaan lukuisia palkintoja.

”Tässä nautinnollisessa tarinassa on kymmeniä ratki-

riemukkaita kohtauksia. Teos on paljon enemmän kuin 

pelkkä elämäkerta – sitä lukee kuin merkittävää romaa-

nia.” – El País
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Suom. Johanna Savolainen, nid., ISBN: 978-952-01-0418-4,
ilm. helmikuussa, ovh 28 1

Pirkko Koski (toim.)
Teatteriesityksen tutkiminen (up)

Loppuunmyyty teatterintutkimuksen perusteos 
taas saatavana täydennettynä painoksena.

Kansainvälisten tutkijahuippujen huolella valikoitu 

artikkelikokoelma tarkastelee monipuolisesti teatteri-

esityksen vastaanottamista ja esityksen tutkimisen kei- 

noja. Kirjan artikkelit käsittelevät muun muassa teatteri-

esityksen kulttuurisia ulottuvuuksia, vastaanottoa ja 

yleisöä. Niissä tutkitaan myös näyttelijää ja tähteyttä. Li-

säksi tarkastellaan kaikkialla yhteiskunnassa ilmenevää 

esittämisen käsitettä, performatiivisuutta ja esitystradi-

tion kehittymistä.

Kirja antaa teatterista kiinnostuneelle lukijalle pä-

tevät työkalut teatteriesityksen syvään kokemiseen ja 

uudella, monipuolisella tavalla näkemiseen.

Teoksen uuteen painokseen on lisätty kaksi uutta 

artikkelia: Diana Taylor käsittelee ajankohtaisessa teks-

tissään globalisoitumista, josta on viime vuosina kes-

kusteltu runsaasti teatterin piirissä. Bert O. States tar-

kastelee jo klassikoksi muodostuneessa artikkelissaan 

näyttelijäntyötä fenomenologian näkökulmasta.

”Artikkelikokoelma on mielen-
kiintoinen katsaus teatteriesityksen 
analysointitapoihin.”  – Turun Sanomat

Nid., ISBN: 978-952-01-0438-2,
ilm. helmikuussa, ovh 15 1

Juha Suoranta
Piilottajan päiväkirja

Mitä tapahtuu, kun suomalaisprofessori  
yrittää oikaista maahanmuutto- 

viranomaisten virheen?

Keväällä 2009 erikoinen sattuma muutti Ashraf Sahilin 

elämän. Nuori afganistanilaismies odotti turkulaisessa  

vastaanottokeskuksessa käännytystä, kun maailmaa 

kiertänyt kiireellinen avunpyyntö saavutti tamperelai-

sen professorin: voisiko joku auttaa Ashrafia?

Juha Suoranta tarjosi turvapaikan ventovieraalle, vie-

raassa tilanteessa olevalle pojalle.

Piilottajan päiväkirjassa Suoranta kertoo kohtaami-

sestaan suomalaisen maahanmuuttopolitiikan kanssa:  

moraalista, toivosta, voitoista ja tappioista nyky-Suo-

messa. Kirja itkettää ja naurattaa – ja on selvän tosi.

Juha Suoranta on kasvatustieteilijä, tietokirjailija ja 

 aikuiskasvatuksen professori Tampereen yliopistossa.
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Alkuteos: Teaching Rebellion 
– Stories from the Grassroots Mobilization in Oaxaca

Nid., ISBN: 978-952-01-0439-9
ilm. maaliskuussa, ovh 15 1

Diana Denham ja 
C.A.S.A. Collective (toim.)

Pannukahvia barrikadilla

Kun opit puhumaan, et enää halua olla hiljaa: 
tarinoita kansannoususta.

Opettajien lakko synnytti Meksikossa vuonna 2006 ta-

pahtumasarjan, joka hakee vertaistaan hyvässä ja pa-

hassa. Oaxacan osavaltion kuvernööri hajotti opettajien 

lakkoleirin. Tilanne johti tuhansien ihmisten kansan-

nousuun ja kuukausia kestäneeseen ruohonjuuritason 

hallintoon. Lopulta liittovaltio lähetti erikoisjoukot tu-

kahduttamaan rauhanomaisen liikkeen.

Kirjassa laajaan kansanliikkeeseen osallistuneet oa-

xacalaiset kertovat oman tarinansa. Ääneen pääsevät 

muun muassa opettaja, isoisoäiti, toimittaja, alkuperäis-

kansojen foorumin aktiivi, opiskelija, leskeksi jäänyt 

kotiapulainen ja 9-vuotias poliittisen vangin poika. 

Kirjoituksista välittyy voimaantumisen silkka riemu 

ja pettymys kuvernööriin. Hetken aikaa tuntui kuin 

demo kratia olisi syntynyt uudelleen.

Vuonna 2010 Meksikon vallankumouksesta on kulu-

nut 100 vuotta. Nyt muutosta kaivataan taas.

Nid., ISBN: 978-952-01-0436-8
ilm. toukokuussa, ovh 15 1

Outi Hakkarainen & Mira Käkönen 
(toim.)

Kenen ilmasto?

Uusia ratkaisuja etsivä pamfletti tekee selkoa 
ilmastoneuvottelujen tilasta.

Monien aktivistien ja tutkijoiden mielestä päästökauppa 

ja hiilimarkkinat eivät ratkaise ilmastonmuutosta, niillä 

vain kierrätetään riskejä. Maksajiksi joutuvat etenkin 

kehitysmaiden köyhät ja seuraavat sukupolvet.

Jotkut puhuvat ilmastokolonialismista.

Mistä Kööpenhaminan joulukuun 2009 ilmasto-

neuvotteluissa sovittiin? Mitkä kysymykset jäivät vaille 

vastausta? Pamfletti arvioi pohjoisen ja etelän vastuuta 

ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja pohtii, miten il-

maston ylikuumenemisen voisi estää nykyistä parem-

min ja oikeudenmukaisemmin.

Pohjoisen ja etelän suhteet muuttuvat uusien on-

gelmien myötä, mutta vanhat rakenteet vaikuttavat. 

Ilmasto kriisiä ei voi ratkaista puuttumatta kansain-

välisen talouden epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin.

Kenen ilmasto? -pamfletti murtaa mahdollisen ja 

mahdottoman välisiä rajoja ja piirtää uudenlaisten rat-

kaisujen kartastoa. Tuttujen kompromissien sijaan teos 

nostaa esiin joukon uusia näkemyksiä ja ehdotuksia.

Nid., ISBN: 978-952-01-0457-3, 
ilm. helmikuussa, ovh 15 1

Salla Korpela (toim.): 
Ajattelijoiden pidot 

– tulevaa hyvinvointia hahmottamassa 

Mitä tarkoittaa hyvinvointi vuonna 2030? 

Miten eletään maailmassa, jonka suurin haaste on il-

mastonmuutoksen torjunta? Täytyykö ihmisille määrä-

tä henkilökohtaiset päästökiintiöt tai maksimielintaso? 

Miten toteutuu demokratia ubiikkimaailmassa, miten 

selviävät puolueet? Pysyykö koulutus haasteiden peräs-

sä? Yhteiskunta vai eriskunta? Henki vai rahat? 

 Yhdeksän ajattelijaa kokoontui kesällä 2009 perin-

teisten Pitojen hengessä kulttuurikeskus Sofiaan poh-

timaan yhteiskunnan kehitystä pitkällä tähtäimellä. 

Pyöreän pöydän ääreen istuutuivat Isä Ambrosius, 

Heikki Hiilamo, Karina Jutila, Leo Stranius, Tiina Sil-

vasti, Tuula Helne, Teppo Eskelinen, Jaakko Kiander ja 

Riina Nevamäki. 

Nid., ISBN 978-952-01-0372-9,
ilm. helmikuussa, 151

Frédéric Lordon 
Finanssikriisi – jälleen

Talouden toisinajattelijan rohkeita 
näkemyksiä finanssikriisin hoitoon.

Ranskalainen talousajattelija Frédéric Lordon esittää 

neljä periaatetta, joista voi hakea solmujen aukaisijaa 

nykyiseenkin tilanteeseen. 

Finanssimarkkinoiden heilahtelujen takia pitäisi ky-

seenalaistaa järjestelmä eikä vain tyytyä reagoimaan 

sen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoitusmarkkinoita ei 

tarvita muuhun kuin palvelemaan tehokkaasti tuot-

tavaa ta loutta. Varovainen talouspolitiikka on tiensä 

päässä, olennaisempaa on riittävä sääntely. Ja lopuksi: 

Eurooppa on rahoituksessaan itseriittoinen ja voi siksi 

yksipuolisesti ottaa käyttöön sääntöjä pelkäämättä pää-

oman pakoa tai investointien romahdusta.

Frédéric Lordon on runsaasti siteerattu Le Monde 

diplomatiquen talousartikkeleiden kirjoittaja.
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Nid., ISBN: 978-952-01-0437-5,
ilm. toukokuussa, ovh 15 1

Meri Koivusalo & Outi Hakkarainen
Sairasta menoa

Terveys kaupan tasa-arvon kustannuksella.

Globaali kauppapolitiikka on terveyden paradoksi. Pal-

velukaupan pelisäännöt vievät kohti markkinaehtoi-

suutta ja ja palvelutuottajien etuja, vaikka markkinoistu-

minen lisää terveydenhuollossa kuluja ja eriarvoisuutta. 

Toisaalta, vaikka tiedetään kilpailun laskevan lääkkeiden 

hintoja, kauppasopimukset pyrkivät lisäämään tuotta-

jien  monopoleja ja vähentämään kilpailua.

Terveydenhuollon globaalien ongelmien taustalla on 

keskeisesti kansalaisten, terveydenhuollon ja yritysten 

etujen ristiriita. Lähtökohdat ja periaatteet ovat myös 

usein eettisesti kestämättömiä. Kyse ei ole vain tietty-

jen kehitysmaiden erityisistä ongelmista, vaan yhteisistä 

terveyspoliittisista haasteista.

Sairasta menoa -pamfletti tarkastelee kehitysmaiden 

ja teollisuusmaiden yhteisiä ja erilaisia ongelmia ter-

veydenhuollossa. Teos pohtii myös, miten kauppapo-

litiikan ja talouden toimet rajaavat terveyspolitiikan 

liikkumavaraa.

Nid., ISBN: 978-952-01-0452-8,
ilm. toukokuussa, ovh 19 1

Jouko Jokisalo et al:
Kulttuurisia kohtaamisia ja solmukohtia

– tekstejä ja sarjakuvia rasismista, antirasis-
mista, monikulttuurisuudesta

ja suvaitsevaisuudesta.

Monimuotoinen teos kiinnittää huomion arki-
päivän rotusyrjintään.

Tekstejä ja sarjakuvaa yhdistelevä teos käsittelee moni-

kulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden teemoja historian, 

nyky-Suomen ja kirjallisuuden näkökulmasta. Mukana 

olevat kuvataiteilijat visualisoivat arkisia kohtaamisia ja 

yksilöiden kokemuksia monikulttuuristuvassa suoma-

laisessa nykypäivässä. Sarjakuvien kautta kerrotaan hie-

novaraisesta arkipäivän rasismista, joka usein jää huo-

maamatta itseään suvaitsevaisina pitäviltäkin ihmisiltä. 

Kirjan tavoitteena on antaa välineitä kasvatustyön 

ammattilaisille rasistisen ilmiöiden havaitsemiseen ja 

rasismia kohdanneiden lasten ja nuorten tukemiseen. 

Erityisesti kirja on suunnattu nuorille itselleen.

Nid. ISBN: 978-952-01-0453-5,
ilm. helmikuussa, ovh 17 1

Hannu Paronen
Jossain välissä toivo 

– aforismeja, sarjoja, kohtauksia

Totista puhetta leikkiä unohtamatta.

Hannu Paronen käsittelee aforismeissaan ajankohtaisia 

teemoja: työelämää ja työttömyyselämää, luonnonsuo-

jelua, mediapelejä, köyhyyden ulottuvuuksia, ihmissuh-

teita. Myös kirjastojen näivettämistä vastaan Paronen 

täräyttää ankarat argumentit. Jostain välistä löytyy silti 

toivoakin.

Jossain välissä toivo on kirja niille, jotka rakastavat 

suomea, ja niille, jotka rakastavat Suomea. Niille, jotka 

vimmatusti vastustavat hyvinvointivaltion romuttamis-

ta ja tulevaisuutemme alistamista ylikansallisten intres-

siryhmien valtaan.

Kyseessä on tamperelaisen toimittajan Hannu Pa-

rosen toinen aforismikirja. Esikoisteos Aamu kävelyllä 

ilmestyi 2005.

Nid., ISBN: 978-952-01-0454-2, 
ilm. huhtikuussa, ovh 19 1

Armas Lind
Caleb – romanipojan evakkotaipale

Puhuttelevan henkilökohtainen raportti  
romanilapsen elämästä 1930- ja 40-luvuilla. 

 

Yhdessä muiden evakkojen kanssa pieni sortavalalai-

nen romanipoika Caleb joutuu jättämään lapsuuden 

maisemat ja Karjalan, jonne ei ole paluuta. Armas Lind 

kertoo omaelämäkerrallisessa muistelmaromaanissaan 

kohtuuttoman kovia kokeneen romanipojan selviyty-

mistarinan.

Kirja kuvaa lämpimästi ja koruttomasti romanien 

tapa kulttuuria ja avaa aivan uuden näkökulman roma-

nien historiaan Suomessa. Huomattava osa romaneista, 

ehkä yli kolmasosa, asui luovutetussa Karjalassa. Mil-

lainen oli romanievakon tie? Miten ja mistä hän löysi 

uuden asuinseudun? Romaneista ei puhuttu evakkoina, 

hehän elivät paljon tien päällä. Heidän asuttamisestaan 

ei kannettu huolta, vaan heidän piti pärjätä itse.
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Alkuteos: Argun, Glas New Russian Writing.
Suom. Anu Lönnqvist, nid., ISBN: 978-952-01-0434-4,

ilm. huhtikuussa

Arkadi Babtšenko
Sodan värit

Aikamme realistisimpia sotakuvauksia.

Sodan värit on omaelämäkerrallinen kertomus nuoren 

sotilaan elämästä Tšetšenian sodassa ja Venäjän armei-

jan väkivaltakulttuurista. Kirja kääntää armeijan raa’an 

ja karun todellisuuden haastavaksi ja välillä karmaise-

van kauniiksi proosaksi.

Noin miljoona venäläistä on palvellut Tšetšeniassa 

kuluneen kymmenen vuoden aikana. Monet taistelivat 

tietämättä, miksi ja ketä vastaan he olivat sodassa, ja 

aniharva heistä on noussut kertomaan, missä olosuh-

teissa sotaa käydään.

Arkadi Babtšenko (s. 1977) on moskovalainen sota-

veteraani ja Novaja Gazeta -lehden toimittaja. Lakia  

opiskellut Babtšenko lähetettiin 18-vuotiaana Tšet-

šeniaan lyhyen sotilaskoulutuksen jälkeen. Sodasta pa-

lattuaan hän kirjoitti muistelman rankoista kokemuk-

sistaan ”saadakseen sodan ulos sisältään”.

”Babtšenkon kirjaa voi vain verrata todella suuriin sota-

kertomuksiin, ja Erich Maria Remarquen Länsirinta-

malta ei mitään uutta on selvästi saanut modernin 

vastineensa.” – Svenska Dagbladet

Alkuteos: 12 nesoglasnyh
Suom. Kirsi Luoma, nid., ISBN: 978-952-01-0392-7,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

Valeri Panjuškin
Erimieliset

Valaiseva muotokuva Venäjän uusista 
 toisinajattelijoista, kahdestatoista ihmisestä, 

jotka uskaltavat olla eri mieltä.

Kaksitoista aktivistia matkaa Moskovasta Pietariin, pro-

testimarssilta toiselle. Välttyäkseen kiinniotolta he vaih-

tavat tiiviiseen tahtiin kulkuvälineitä, reittiä ja seuraa. 

Heitä vahditaan tarkoin, ja he yrittävät eksyttää vainoa-

jansa. He tapaavat toisensa sattumalta valtatien varrella 

kahvilassa. Kaikki mitä kirjassa kerrotaan toisinajatteli-

joiden elämästä ja toiminnasta on totta, vain tämä kah-

vilakokous on sepitettä, ja sekin olisi voitu todella pitää. 

Niin kouriintuntuvia – ja paikoin karmaisevia – näke-

myksiä nämä todelliset henkilöt nyky-Venäjästä ja sen 

ihmisoikeustilanteesta esittävät.

Alkuteos: A Study of War 
Nid., ISBN: 978-952-01-0369-9,

ovh, 321

Quincy Wright
Tutkimus sodankäynnistä

Klassinen tutkielma sodankäynnin ilmiöistä, 
historiasta, syistä ja hallinnasta.

Nykyään sekä tavalliset kansalaiset että valtioiden johtajat 

pitävät sotaa vanhanaikaisena kansallisen politiikan väli-

neenä. Silti sotilasbudjetit ovat ennennäkemättömän suu-

ria ja uusia aseellisia selkkauksia syttyy vuosittain. Kon-

fliktien selvittäminen on aiempaa monimutkaisempaa 

ja niiden leviäminen todennäköisempää. Sotien ehkäise- 

misen ongelma on sivilisaatiossamme yhä keskeisempi.

Tutkimus sodankäynnistä on lyhennelmä alun perin 

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 suhtei-

den tutkimusta.” – New York Times

Nyky-Venäjän protestimarssit ja yritykset niiden es-

tämiseksi jäävät taatusti Venäjän historiaan. Siviiliroh-

keat kansalaiset ovat niskuroineet vallanpitäjiä vastaan 

ja oppositiovoimat lähteneet kaduille ennenkin, mutta 

nykyiset miliisin ja turvallisuuspalvelun keinoja kaih-

tamattomat tukahdutusyritykset tekevät Moskovan, 

Pietarin ja Venäjän muiden suurkaupunkien marsseista 

ainutlaatuisia.

Erimielisiä ovat kirjoittajan lisäksi muun muassa. enti-

nen sakki mestari Garri Kasparov, entisen pääministe rin 

Jegor Gaidarin tytär Maria ja entinen Venäjän asevoi-

mien erikoisjoukkojen eversti Anatoli Jermolin. Kirja 

esittelee heidän työtään ja näkemyksiään Venäjän ti-

lasta.

Valeri Panjuškin on venäläinen toimittaja ja kirjailija, 

jolta on aiemmin suomennettu teos Mihail Hodorkovski 

– hiljaisuuden vanki (Tammi, 2007).
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Alkuteos Oligarchy by Elections 
– angels to the state of democracy in Asia 

Nid., ISBN: 978-952-01-0456-6, 
ilm. maaliskuussa

Tove Selin ja Kristiina Vainio (toim.)
Vaaleilla harvainvaltaan  

– Aasian demokratian tila

Usean asiantuntijan voimin koottu perusteos 
demokratiasta Aasiassa.

Vaalit hävinnyt puolue johtaa Thaimaata, diktaattori 

Hun Sen manipuloi vaalijärjestelmää Kambodžassa, 

Filippiineillä vaalit voitetaan ääniä ostamalla ja eliitti 

ohjailee demokratiaa Indonesiassa. Intiassa yhden per-

heen johtama puolue on pitänyt valtaa lähes koko itse-

näisyyden ajan, vaikka vaalit järjestetään säännöllisesti. 

Hallitusta vastaan 10 vuotta asein taistelleet maolais-

sissit voittivat vaalit Nepalissa. Vietnamissa, Kiinassa ja 

Burmassa äänestetään vain yhtä puoluetta.  

Diktatuurit murenivat kansanliikkeiden jalkoihin Itä-

Euroopassa vuodesta 1989 alkaen, Filippiineillä 1986, 

Nepalissa 1991, Thaimaassa 1992 ja Indonesiassa 1998. 

Vuonna 2008 kansanliikkeet nostivat oppositiossa ol-

leen Demokratiapuolueen valtaan Thaimaassa. Aasiassa 

puolueet ovat usein yhden miehen tai klaanin ympärille 

syntyneitä ryhmittymiä, eivät ideologisesti muodostu-

neita. Miten tässä ympäristössä toimii eurooppalaisen 

mallin mukainen, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja 

monipuoluejärjestelmän varaan rakentuva demokratia 

vai toimiiko se ensinkään? 

Suomen- ja englanninkielinen kirja valottaa demo-

kratian tilaa ja paikallisia ratkaisuja Aasiassa. Samalla se 

on oiva käsikirja lyhyiden uutisten taustoittamiseen. 

Suom. Nina Saikkonen, nid., ISBN: 978-952-01-0382-8,
ilm. tammikuussa, ovh 22 1

Anna Politkovskaja
Demokratian raunioilla

Politkovskajan tuoreimmat tekstit  
yksissä kansissa. 

Demokratian raunioilla on yhteisnide venäläisen ihmis-

oikeusaktivistin Anna Politkovskajan (1958–2006) kir - 

joista Putinin Venäjä ja Venäläinen päiväkirja. Teokset 

ovat karua kertomaa Venäjän ihmisoikeus- ja demo-

kratia tilanteesta. Maan nykytilanne pitää Politkovskajan 

terävät havainnot ikävän ajankohtaisina tänäkin päi-

vänä.

Venäjän omatuntona tunnettu Anna Politkovskaja 

murhattiin kylmäverisesti kotitalonsa hissiin 7.10.2006. 

Tapaus on edelleen selvittämättä.

”Anna Politkovskaja kuuluu 
 kriittisen venäläisen journalismin 

legendoihin.” – Turun Sanomat

”Kaikkien suurten tutkivien journalistien tavoin Anna 

Politkovskaja edisti inhimillisiä totuuksia, jotka syven-

sivät virallisesti hyväksyttyä tarinaa. Häntä luetaan ja 

häneltä opitaan vielä vuosia.” – Salman Rushdie
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Otso Kantokorpi
Sankarimatkailija Tallinnan lähijunissa

Tallinnan matkailijan kulkuneuvo jykevöityy ja 
kiskot vievät pois kaupungista.

Otso Kantokorpi on opettanut suomalaisia liikkumaan 

Tallinnan raitiovaunuissa. Nyt matka jatkuu vielä jy-

kevämmillä raiteilla. Uudessa kirjassaan Kantokorpi 

yllyttää matkailijoita hyppäämään Tallinnasta lähteviin 

sähköjuniin.

Verkostoa hoitavan Elektriraudteen linjat kulkevat 130 

kilometriä Tallinnaa ympäröivässä Harjun maakunnassa. 

Lännessä mennään kahteen suuntaan: luonnonkaunii-

seen merenrantaan Paldiskissa ja etelämmäs Riisiperen 

idylliselle maaseudulle. Idässä matkustetaan Aegviiduun, 

Kõrvemaan metsien rauhaan. Tuttuun tyyliin käydään 

niin kirkossa kuin baarissakin. Siellä sun täällä matkai-

lijaa odottaa myös kartano tai kolhoosi, jonka kulttuuri-

historiaa Kantokorpi on iloksemme selvitellyt.

Nid. ISBN: 978-952-01-0303-3,
ilm. tammikuussa, ovh 26 1

Antti Kauppinen
Sankarimatkailijan Tatarstan

Tervemenoa tataarien valtakuntaan!

Tatarstan on yksi Venäjän unohdetuista helmistä. Volgan 

mutkassa sijaitsevaa mustan mullan maata ovat historian 

saatossa havitelleet hallitsijat Tšingis-kaanista Iivana Jul-

maan. Tatarstanin tasavallan pääkaupunki Kazan toimi 

mongolien viimeisenä linnakkeena heidän maailmanval-

tansa muretessa. Kazanilaiset ovat edelleen ylpeitä histo-

riastaan. Paljon arvostetaan myös Kazanin kissoja, joita 

pidettiin koko tsaarillisen Venäjän parhaimpina hiirestä-

jinä. Jopa Pietarin palatsien kissat oli aikoinaan pakko-

lunastettu kazanilaisilta keisarillisella mahtikäskyllä.

Nid., ISBN: 978-952-01-0435-1,
ilm. tammikuussa, ovh 26 1

Tatarstan ja Tšetšenia olivat ainoat entiset neuvosto-

tasavallat, jotka eivät allekirjoittaneet federaatiosopi-

musta 1990-luvulla. Kaikki tiedämme miten Tšetšenian 

kävi. Onneksi Tatarstanin johdossa on Mintimer 

Şäymiev, joka vanhana politrukkina osaa vedellä Mos-

kovan naruja.

Matkailijalle Tatarstan tarjoaa kaikkea historiasta 

huumaavan kauniiseen maaseutuun. Harvoissa paikois-

sa voi kuulla kirkonkellojen soivan samaan aikaan kun 

minareeteista kuuluu rukouskutsu. Burkha ja mini-

hame kuuluvat molemmat katukuvaan.

Suurin osa tataareista asuu Tatarstanian ulkopuolella. 

Poliittiset tuulet ovat siirtäneet heitä ympäri Euraasiaa. 

Teos tarjoaa myös katsauksen Suomessa asuvien tataa-

rien vaiheisiin.

Letkeästä tyylistään ja asiantuntemuksestaan kiitetyt 

Tallinnan-oppaat saavat nyt tervetulleen täydennyksen 

ja matkailija verrattoman apuvälineen, jonka avulla 

avautuu kappale naapurimaamme elävää maaseutua.
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Alkuteos: En liten gyllen ring
Suom. Outi Menna, ISBN: 978-952-01-0412-2,

ilm. maaliskuussa, ovh 9 1

Kjell Ola Dahl
Pieni kultainen sormus

Omalaatuisen apulaispoliisipäällikkö  
Gunnarstrandan ensimmäinen juttu.

Katrine on onnistunut rauhoittamaan tasapainotto-

man elämänsä. Painajaiset ja huumeet ovat vaihtuneet 

mukavaksi työpaikaksi ja kunnolliseksi poikaystäväk-

si. Mutta eräänä kesäaamuna Katrine löydetään ojasta 

alastomana ja kuoliaaksi kuristettuna.

Juttua tutkiessaan Gunnarstranda ja hänen uskollinen 

apulaisensa Frank Frølich joutuvat sukeltamaan petty-

mysten, tukehdutettujen tunteiden ja elämän mittaisten 

valheiden maailmaan. Monet kulissit kaatuvat rämisten 

etsiväkaksikon ratkoessa Katrinen kohtaloa.

Alkuteos: Soul of sex
Suom. Lauri Porceddu ja Teija Hartikainen

ISBN: 978-952-01-0411-5, ilm. maaliskuussa, ovh 10 1

Thomas Moore
Seksin sielu

Kiehtova tutkielma seksin  
henkisyyteen ja sieluun.

”Puhumme seksistä yleensä täysin fyysisenä suorituk-

sena, vaikka millään maailmassa ei ole enemmän sielua 

kuin seksillä”, aloittaa Moore. Hän sukeltaa tuntematto-

maan – seksin henkisyyteen ja sieluun, sen historiaan, 

filosofiaan, uskontoon sekä psykologiaan, jotka ovat 

yleensä saaneet jäädä pimentoon seksin fyysisyyttä 

hehkutettaessa.

Lukijat pääsevät kiehtovalle matkalle ja päätyvät mie-

tiskelemään omaa suhdettaan seksiin ja sen sieluun.

Alkuteos: Blood on the Moon
Suom. Juha Ahokas, ISBN: 978-952-01-0409-2,

ilm. helmikuussa, ovh 9 1

James Ellroy
Hurmeinen kuu

Johdatus James Ellroyn verisen  
synkkään maailmaan.

Etsiväylikonstaapeli Lloyd Hopkins rakastaa työtään, 

perhettään, naisia ja viattomuutta. Taitava ja tarkka-

vaistoinen Hopkins kiitää Los Angelesin yössä pelas-

tamassa sieluja omansa kustannuksella. Hopkinsin 

haastajaksi nousee murhaaja, joka pelastaa viattomia 

viemällä heidän henkensä. Miesten kohtaaminen kas-

vaa klassiseksi hyvän ja pahan taisteluksi.

Hurmeinen kuu aloittaa Lloyd Hopkins -trilogian.

Alkuteos: Fienden inom oss
ISBN: 978-952-01-0415-3, 
ilm. toukokuussa, ovh 10 1

Jan Guillou
Uinuva uhka

Terroristit uhkaavat Tukholmaa

Ruotsin poliisi pidättää kymmeniä ihmisiä terrorismista 

epäiltynä. Pidätetyille ei kerrota, mistä heitä epäillään. 

Mutta seuraavana päivänä leviää kohu-uutinen, jonka 

mukaan ”Ruotsin al-Qaida” on tehty vaarattomaksi ja 

maa pelastettu kaikkien aikojen suurimmalta katastro-

filta. Yhdeksän ihmistä vangitaan terroristeina – minkä 

jälkeen asiasta ei tiedoteta enää mitään.

Uinuva uhka on taattua Guillouta. Hänen kritiikkin-

sä ei säästä tälläkään kertaa sen enempää turvallisuus-

poliisia ja poliitikkoja kuin tiedotusvälineitäkään. Ehkä 

yhteiskuntarauhaa uhkaa pikemmin ihmisten ennakko-

luulot kuin joka ikinen maahanmuuttaja?
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ISBN: 978-952-01-0410-8,
ilm. tammikuussa, ovh 9 1

Gustav Meyrink
Golem

Eurooppalaisen kirjallisuuden  
klassikko Prahan getosta.

Kerrotaan, että joka 33. vuosi Golem tulee pitämään 

peliään juutalaisten kaupunginosaan. Getto, sen asuk-

kaat ja taru kammottavasta Golemista kietovat henki-

lönsä unien ja ennustusten hämärään maailmaan.

Golemin hahmo esiintyy niin Euroopan juutalaisis-

sa taruissa kuin elokuvissa ja oopperoissakin. Myytti 

Golemista löytyy myös Frankensteinin hirviön tai Ro-

bocopin taustalta.

Alkuteos: Vtoraja Chechenskaja
Suom. Jukka Mallinen, ISBN: 978-952-01-0408-5,

ilm. helmikuussa, ovh 10 1

Anna Politkovskaja
Toinen Tshetshenian sota

Järkyttävä raportti kansanmurhasta.

Kansainvälisesti tunnettu ja palkittu venäläistoimitta-

ja Anna Politkovskaja oli väsymätön ihmisoikeuksien 

puolestapuhuja. Toinen Tshetshenian sota-kirjassa hän 

raportoi Venäjän armeijan harjoittamasta julmuudesta 

tshetshenialaisia kohtaan.

Alkuteos: Mannen med oxhjärtat
ISBN: 978-952-01-0416-0, ilm. toukokuussa, ovh 10 1

Inger Frimansson
Häränsydäminen mies

Oletko valmis kiemurtelemaan jännityksestä?

Palomies Stefan Almgren saa surmansa tulipalossa otet-

tuaan kaasunaamarinsa pois savun keskellä. Tapahtuma 

kuitataan onnettomuutena, mutta Almgrenin mukana 

ollutta virkaveljeä jää vaivaamaan eräs kummallinen 

seikka.

Koko ikänsä palomiehen urasta haaveillut mutta 

kokeissa reputtanut Franki Ljungberg näyttää sekaan-

tuneen tapahtumiin, mutta onko mikään lopulta sitä 

miltä näyttää?

Alkuteos: The Field of Blood
Suom. Riitta Maaniemi

ISBN: 978-952-01-0407-8,
ilm. tammikuussa, ovh 10 1

Denise Mina
Veripelto

Paddy Meehan -trilogian aloittava jännittävä 
trilleri nuoren naistoimittajan tutkimuksista 

Glasgow’ssa.

Pieni poika katoaa jäljettömiin kotipihaltaan 

Glasgow’ssa. Kaupunkilaisten järkytykseksi poliisin 

tutkimukset johtavat kahden nuoren pojan jäljille.

Paddy Meehan on juuri aloittanut työnsä lähettinä 

Scottish Daily Newsissä ja haaveilee katolisten vanhem-

piensa ja kihlattunsa kauhuksi urasta tutkivana journa-

listina pikaisen naimisiinmenon ja kotiäityiden sijaan. 

Lehden työntekijät uskovat, että pojat toimivat yksin, 

mutta Paddy on varma, ettei ratkaisu ole niin helppo. 

Hän alkaa kysellä kiusallisia kysymyksiä. 

ISBN: 978-952-01-0414-6,
ilm. huhtikuussa, ovh 9 1

Ari Paulow
Kahden tulen välissä

Hyppää Oulun kovimman kaverin kyytiin.

Herkkähipiäiset kaunosielut älkööt vaivautuko: Oulun 

riuskaotteisin lupakyttä Jesse Hackman ei säästele sa-

noja eikä tekoja. Tällä kertaa hän joutuu leikkimään 

tulella, kun poliisi ja vakuutustarkastaja eivät saa outoa 

tuhopolttojen sarjaa selvitettyä. Polttaako uhkarohkea 

Jesse näppinsä lopullisesti?

”Äijäenergiaa pursuava pulp-jännäri on moniulottei-

suudessaan ehdottomasti yksi tämän vuoden puhutte-

levimpia dekkareita.” – Ilta-Sanomat
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Hyvä kirja ei vanhene!

Kysy vuoden 2009 kirjoja 

jälleenmyyjältäsi.


