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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. 

Aslam on kutsuttu vierailulle Helsingin Kirjamessuille 

2010.

”Tätä kirjaa tullaan lukemaan romaanina Afganistanis-

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

Independent

”Riipaisee ja syvältä” – Länsi-Savo

Alkuteos: Mornings in Jenin
Suom. Pauliina Klemola, sid., ISBN: 978-952-01-0383-5,

ilm. syyskuussa, ovh 30 1

Susan Abulhawa
Jeninin aamut

”Palestiinalaisten Leijapoika”– upea romaani 
palestiinalaissuvun vaiheista. 

Jeninin aamut kertoo palestiinalaisten ja israelilaisten 

välisen konfliktin juurista ja histo riasta yhden palestii-

nalaissuvun kautta. 

Päähenkilöksi kohoaa jeniniläisellä pakolaisleirillä 

syntynyt Amal. Hänen veljensä Ismael on kadonnut 

palestiinalaisten pakkosiirron aikana eikä Amalin äiti 

koskaan toivu lapsensa menettämisestä. Amal kasvaa 

kuitenkin yhteisön tukemana ja isänsä rakastamana. 

Aikuistuttuaan Amal löytää uudelleen veljensä, joka 

tunnistetaan pojan kasvoihin vauvana tulleesta arves-

ta. Israelilaisen sotilaan perhe on kasvattanut Ismaelin 

juutalaisena Davidina. 

Jeninin aamut on harvinainen elämys: lukija pääsee 

kokemaan monimutkaisen konfliktin synnyn ja kehi-

tyksen sisältäpäin. Ystävyys ja rakkaus tuovat toivoa 

traagisten tapahtumien keskelle.

Susan Abulhawa syntyi palestiinalaisten pakolaisten 

perheeseen ja asui monissa maissa ennen kuin asettui 

Yhdysvaltoihin. Jeninin aamut on hänen esikoisromaa-

ninsa, jonka oikeudet on myyty laatukustantamoille 

ympäri maailman. Abulhawa on kutsuttu vierailulle 

Suomeen marraskuussa 2010.

”Abulhawa pyrkii eläytymään kaikkien osapuolten elä-

mään ja kertoo liikuttavan ja tärkeän tarinan, joka on-

nistuu sekä kirjallisuutena että yhteiskunnallisena kom-

mentaarina.”   – Publishers Weekly
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Hal Duncan
Muste. Kaikkeuden kirja II

Suurta suosiota niittäneen Vellumin  
jatko-osa ylittää kaikki odotukset.

On kulunut kaksikymmentä vuotta siitä, kun Reynard 

Carter löysi vanhan nahkakantisen kirjan, jonka kerrot-

tiin olevan lähtöisin enkelin kynästä ja sisältävän kaiken 

tiedon – hyvän ja pahan. Kirja johti hänet Vellumiin, 

suunnattomaan kaikkeuteen, jonka rinnalla meidän 

tuntemamme maailma on vain törkyhiukkanen kynnen 

alla. Vellumissa käytiin armotonta sotaa hyvän ja pahan 

välillä, ja sekä enkelit että demonit taistelivat verisesti 

värvätäkseen puolelleen suuren joukon sieluja. Kaikki 

eivät kuitenkaan suostuneet luopumana vapaudestaan. 

Nyt kapinalliset ovat päättäneet tehdä lopun suuresta 

sodasta. He aikovat kirjoittaa uusiksi myyttisen Kaikkeu-

den kirjan ja pakottaa enkelit ja demonit polvilleen. On 

aika muuttaa historian kulkua ja laatia uusi tulevaisuus. 

Todellisuus ei tule olemaan entisensä.

Hal Duncan (s. 1971) rysäytti kirjallisuuden genrerajat 

ikkunasta ulos ja venytti olevaisuuden järjen ulottumat-

tomiin esikoiskirjallaan Vellum, joka löysi tiensä niin 

lukijoiden kuin kriitikoidenkin sydämiin. Kirja on eh-

dolla Tähtivaeltaja-palkinnon saajaksi. Jatko-osa Muste 

on kunnianhimoinen voimannäyte, joka ylittää kaikki 

odotukset. Duncan on kutsuttu vierailulle Turun Kirja-

messuille.

”Vellum on huumaava mestariteos. Rikkaalla mieli-

kuvituksella ja hurmaavalla kielenkäytöllä kyllästetty 

romaani imaisee mukaansa. Duncan tykittää pätsinä 

liekehtivää tekstiä. Tuloksena on kokonaisia uusia to-

dellisuuksia luova illuusioiden aarreaitta. Klassikko jo 

syntyessään.” – Helsingin Sanomat

”Vellum lyö yhteen häkellyttävän 
määrän teemoja, tyylilajeja ja 

 maailmankaikkeuden aikatasoja. 
 Yllättäen sekoitus toimii.”  

– Turun Sanomat

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

ilm. syksyllä 2009, ovh 32 1

Alkuteos: Ink – The Book of All Hours
Suom. Nina Saikkonen ja Einari Aaltonen, sid.,  

ISBN: 978-952-01-0449-8, 
ilm. lokakuussa, ovh 33 1
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Susan Fletcher
Irlantilainen tyttö

Lumoava lapsuudenkuvaus.

Eve Green odottaa esikoistaan. Hän palaa muistoissaan 

omaan lapsuuteensa, aikaan jolloin hän on juuri me-

nettänyt äitinsä. Hänet lähetetään Walesin maaseudulle 

kaatosateiden keskelle, missä kyläläisten katseet käänty-

vät hänen peräänsä. Kuunnellessaan tarinoita perheen-

sä historiasta hän ymmärtää, että menneisyydessä on 

synkkä tahra. Nyt, vuosia myöhemmin hän on valmis 

kertomaan tarinansa.

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

Alkuteos: Witness the Night
Suom. Terhi Kuusisto, sid., ISBN: 978-952-01-0500-6, 

ilm. syyskuussa, ovh 29 1

Kishwar Desai
Pimeyden lapset

Vaikuttava trilleri naisiin kohdistuvasta 
 väkivallasta Intiassa.

Kun sosiaalityöntekijä Simran Singh kutsutaan punja-

bilaiseen kotikyläänsä auttamaan 14-vuotiaan Durgan 

tapauksessa, hän ei osaa aavistaakaan, miten järkyttäviin 

tapahtumiin hän vielä törmää. Durgan koko perhe on 

tapettu yhdessä yössä, ja tyttö on tutkintavankeudessa 

murhista epäiltynä.

Simrania ihmetyttää, onko nuori tyttö tosiaankin 

voinut tappaa kolmetoista ihmistä. Durga on selvästi-

kin raiskattu, mutta miksei hän suostu puhumaan yön 

tapahtumista? Simran alkaa tutkia tapausta. Jäljet johta-

vat karismaattisen kotiopettajan kotiin, mielisairaalaan 

ja yksityiselle klinikalle, jossa ei-haluttuja tyttösikiöitä 

abortoidaan laittomasti. Kun Simran saavuttaa pikku-

hiljaa Durgan luottamuksen, hän kuulee tytön perheen 

synkistä salaisuuksista enemmän kuin haluaisikaan.

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

ilm. maaliskuussa, ovh 29 1

Kishwar Desai on osin Lontoossa asuva intialainen leh-

ti- ja televisiotoimittaja. Pimeyden lapset on hänen esi-

koisromaaninsa. Desai on kutsuttu vierailulle Suomeen 

marraskuussa 2010.

”Pimeyden lapset on vaikuttava tarina naisiin kohdistu-

vista ennakkoluuloista ja väkivallasta.”  —The Tribune

Pimeyden lapset julkaistaan yhteistyössä Suomen UNI-

FEMin kanssa.
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Alkuteos: Jan Karski
Suom. Kirsi Kinnunen, sid., ISBN: 978-952-01-0501-3,

ilm. syyskuussa, ovh 29 1

Yannick Haenel
Jan Karski

Todellisuuteen perustuva kuvaus miehestä,  
joka yritti pysäyttää holokaustin. 

Varsova vuonna 1942: natsit ja neuvostoarmeija ovat 

molemmat tahollaan moukaroineet Puolaa pahemman 

kerran. Jan Karski on Puolan vastarintaliikkeen ja Lon-

toossa majaansa pitävän pakolaishallituksen lähettiläs. 

Hän tapaa kaksi miestä, jotka tutustuttavat hänet vai-

vihkaa Varsovan geton oloihin. Hänen on vakuutettava 

länsimaiden päämiehet siitä, mitä juutalaisille ollaan 

paraikaa tekemässä, saatava heidät toimimaan. Kars-

ki matkaa halki sodan runteleman Euroopan, kertoo 

kauhu-uutiset englantilaisille ja tapaa Yhdysvalloissa 

presidentti Rooseveltin. Häntä kuunnellaan kohteliaasti, 

mutta kukaan ei tee mitään, ja natsit saavat jatkaa Eu-

roopan juutalaisten tuhoamista rauhassa.

Jan Karski on kiehtova sekoitus fiktiota, elämäkertaa 

ja historiikkia. Se on todistajanlausunto, huikea seik-

kailu vihollisen maaperällä ja tarina Karskista sodan 

jälkeen. Miehestä, joka pettyi liittoutuneiden kylmä-

kiskoisuuteen; katolilaisesta kosmopoliitista, joka yritti 

pelastaa juutalaiset.

Kirja sai vuonna 2009 Prix Interallién, yhden Rans-

kan arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. 

Ranskalainen Yannick Haenel on syntynyt vuonna 1967. 

Jan Karski on hänen viides romaaninsa. Kirjailija on 

kutsuttu Helsingin kirjamessuille, joiden teemamaa on 

Ranska. 

Alkuteos: Cockroach
Suom. Einari Aaltonen, sid., ISBN: 978-952-01-0276-0,

ilm. elokuussa, ovh 29 1

Rawi Hage
Torakka

Inhimillinen ja veitsenterävä kuvaus  
ihmisistä yhteisön ulkopuolella  

– oudolla huumorilla varustettuna.

Torakka sijoittuu purevan kylmään talveen Montrealin 

levottomassa maahanmuuttajayhteisössä. Eräänlainen 

varas on juuri epäonnistunut yrityksessään hirttää it-

sensä lähipuiston puuhun. Vasten tahtoaan pelastettuna 

hänet ajetaan hyvää tarkoittavan mutta naiivin psykote-

rapeutin pakeille. Tästä asetelmasta tarina saa vauhtinsa, 

ja aluksi kertoja palaa lapsuusvuosiinsa sodan runtele-

massa maassa. Sieltä hän tulee asteittain nykyaikaan, 

savuisiin emigranttikahviloihin, missä kaikilla on tarina 

kerrottavanaan. 

Syrjäytyneen varkaan ominta maisemaa ovat kui-

tenkin kaupungin öiset kadut. Niitä talloessaan hän 

kuvittelee olevansa torakka, joka tunkeutuu etuoikeu-

tettujen mutta silmänsä auliisti sulkevien kansalaisten 

elämään. 

Rawi Hage (s. 1964) on Beirutissa syntynyt, kanadalais-

tunut kirjailija, jonka esikoisteos De Niron peli (Like, 

2009) on saanut lukuisia merkittäviä kirjallisuuspalkin-

toja. 

”Rawi Hagen teksti – – kulkee monin paikoin unenomai-

sena fantasiana rysähtääkseen taas äkkiä todellisuuden 

betoniseinää vasten, kidutuksen, tappamisen, raiskaus-

ten ja verisen tuskan temmellyskenttään. Kirjailija on 

tuonut eteemme, luettavaksemme sodan epäinhimilli-

sen mielettömyyden kaikkine siihen liittyvine hirveine 

ilmiöineen.” – Karjalainen De Niron pelistä



KÄÄNNETTY KAUNOKIRJALLISUUS   7

Alkuteos: Rossija: Obstsi vagon
Suom. Arto Konttinen, sid., ISBN: 978-952-01-0319-4,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

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

ilm. tammikuussa, ovh 28 1

Natalja Kljutšarjova
Kolmannessa luokassa

Virkistävän omaääninen venäläiskirjailija  
kuvaa räväkästi maansa sekasortoa.

Hauska ja irtonaisen kepeä Kolmannessa luokassa on 

sekä tukevasti venäläisen kirjallisuuden parhaisiin pe-

rinteisiin nojaava että virkistävän oma ääninen teos nuo-

resta, rakkaudessa pettyneestä Nikitasta, joka matkaa 

läpi värikkään kansakunnan kärsimysten, kohtaloiden 

ja unelmien.

”Aloita nykyvenäläiseen kirjallisuuteen tutustuminen 

vaikka Kljutšarjovalla. Häntä on helppo lukea ja hänestä 

on helppo pitää.” – Kainuun Sanomat

Hanna Krall
Aavesärkyä ja muita tosia tarinoita

Synkkyys ja surrealismi törmäävät  
pahaenteisesti Keski-Euroopassa sodan  

aikana ja sen jälkeen.

Suomentaja Tapani Kärkkäinen on koonnut tähän ko-

koelmaan puolalaisen Hanna Krallin (s. 1937) novelli-

tuotannon parhaimmiston.

”Krallin tarinoissa tuoksuu mennyt aika, kadut, olo-

huoneet, vaatteet, räätälinverstaat, koko ashkenazi  

– juutalaisten kadonnut maailma.” – Keskisuomalainen

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 haltuun oman elämänsä. 

Romaaniin perustuva Suomessakin nähty elokuva on 

saanut loistavia arvioita ja Oscar-palkintoja. 

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

ilm. maaliskuussa, ovh 24 1
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Alkuteos: Educazione siberiana
Suom. Leena Taavitsainen-Petäjä, sid.,  

ISBN: 978-952-01-0391-0, ilm. syyskuussa, ovh 29 1

Nicolai Lilin
Siperian opetukset

Kiehtova ja mukaansatempaava  
muoto kuva gangstereiden asutta masta  

armottomasta maailmasta.

Nicolai Lilin varttui entisen Neuvostoliiton alueella si-

jaitsevassa Transnistriassa. Vahvasti omaelämäkerralli-

sessa esikoisromaanissaan Lilin kertoo lapsuudestaan ja 

nuoruudestaan urca-yhteisössä Dnestrin alajuoksulla. 

Kirja kuvaa Siperiasta Transnitriaan pakkosiirrettyjen 

karavaanirosvojen yhteisöä, jolla on vankat perinteet ja 

moraalisäännöt. Siperialainen kasvatus pitää sisällään 

niin katujen kovan koulun kuin vanhusten nuoremmil-

le välittämän viisaudenkin.

Urcat ovat perinteisesti ansainneet elantonsa rikol-

lisuudella. Lilinin lapsuusmuistoihin kuuluukin rikok-

sia, murhia, nuorisovankilan raakaa arkea, vääryyksien 

kostamista ja lopulta joutuminen Tšetšenian sotaan 

vaarallisiin erikoistehtäviin. 

Aikuisiällä Lilin muutti Italiaan, jossa hän nykyään 

toimii tatuoijana. Hän on kirjoittanut kirjansakin ita-

liaksi. Siperian opetukset herätti ilmestyttyään valtaisaa 

huomiota Italiassa ja suurta kiinnnostusta maailmalla. 

Oscar-palkittu ohjaaja Gabriele Salvatores kuvaa par-

haillaan kirjaan perustuvaa elokuvaa. Nicolai Lilin on 

kutsuttu vierailulle Turun Kirjamessuille.

Siperian opetukset -kirjaa on verrattu Roberto Savianon 

Gomorraan. Saviano itse kirjoitti La Repubblicassa näin: 

”Erittäin harvinainen romaani, joka kertoo tarinan ka-

donneesta maailmasta. Jotta pystyy lukemaan tämän 

kirjan, täytyy pakottaa itsensä unohtamaan hyvän ja pa-

han kategoriat sellaisina kuin me ne tajuamme.” 

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 on julkaistu yhteistyössä Suomen Unifemin kanssa.

”Erittäin tarpeellinen muistutus 
ihmisten kurjuudesta, nälän- 

hädästä, Afrikan mielipuolisista 
tapahtumista.” – Kainuun Sanomat
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Sid., ISBN: 978-952-01-0494-8,
ilm. syyskuussa , ovh 28 1

Marja Björk
Puuma

”Oli kuin äidin sydän ei olisi sykkinyt 
 ollenkaan, kuin hän olisi ollut äidin kuori vain, 

omena, jonka sisällä ei ollut mitään.  
Kuin joku olisi salaa syönyt sen.”

Marja Björkin toinen romaani jatkaa esikoisen (Poslii-

ni, 2008) tematiikkaa: keskiössä on jälleen salaisuus ja 

kaksoiselämä. Päähenkilönä on vaihdevuosi-ikäinen, 

helppoon elämään tottunut Mimma, joka yrittää taistel-

la painovoimaa vastaan nuorten rakastajien avulla. Pitkä 

ja pitkästyttävä liitto on turvallinen satama, josta käsin 

seikkailla itseään satuttamatta.

Lapsuuden onnellisia kesäpaikkamuistoja sävyttävät 

äidin öiset katoamiset naapuriin, jossa asuu romaniper-

he. Niin äidin kuin Mimmankin kohtalona on kokea 

täyttymyksen hetket jossain muualla kuin kotona.

Marja Björk (s. 1958) on Helsingin Kalliossa asuva juristi. 

Esikoisromaani Posliinista sanottua:

”Uskalias romaani tärkeästä aiheesta. Posliini on kaikkea 

muuta kuin sovinnainen kirja.” – Helsingin Sanomat

”Björk tuo pahan lähelle, jopa inhottavan ja intiimin lä-

helle ja näyttää, kuinka se varioi keinojaan ja vaivihkaa 

ujuttautuu. Lukija pakotetaan kokemaan ja tarkkaile-

maan itseään.” – Voima

”Marja Björkin esikoisromaani herättää raivoa, myötä-

tuntoa ja hämmennystä. Posliini on riipaisevan karu ja 

kaunis kasvukertomus ja myös hieno ajankuvaus 1960- 

luvusta.” – Me Naiset

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.

”Kokoelmassa on hyvä ripaus aivan erityislaatuista hau-

rumaista fantasiaa. Tarinoista huokuu kirjailijan mainio 

kielentaju myös pohjoisen murteen käyttönä.” – Keski-

suomalainen
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Mia Malmi (toim.)
Hullu akka!  

– Kertomuksia naiseuden  pimeältä puolelta

Voiko nykynaisen elämästä selvitä hengissä?

”Hullu akka!” on huudahdus jonka nainen saattaa saada 

osakseen, jos häneltä niin sanotusti menee hermot, pa-

laa käämit tai katkeaa pinna. 

Tämän päivän naisella on enemmän mahdollisuuksia 

ja rooleja kuin koskaan. Silti fiksut, kunnianhimoiset, 

ainutlaatuiset naiset huomaavat olevansa usein vihaisia, 

tyytymättömiä ja stressaantuneita. Mistä tyytymättö-

myys ja viha kumpuavat? Entä miten se näkyy arjessa 

ja parisuhteessa? Näihin kysymyksiin vastaavat sekä 

asiantuntijat että omakohtaiset kokijat, kukin omalla 

tyylillään ja valitsemastaan näkökulmasta. Ääneen pää-

sevät myös miehet.

Teoksen kirjoittajina ovat muun muassa elokuvaoh-

jaaja Saara Cantell, toimittaja Leila Itkonen, psykoana-

lyytikko Elina Reenkola, muusikko ja kirjailija Jouni 

Hynynen, kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies, 

juontaja ja stand up -koomikko Janne Kataja, tietokir-

jailija Rosa Meriläinen, näyttelijä ja tv-juontaja Piitu 

Uski, kirjailija Roman Schatz sekä rikostoimittaja ja 

kirjailija Susanna Yliluoma.

Sid., ISBN: 978-952-01-0495-5,
ilm. syyskuussa, ovh 30 1 

Janne Kuusi
Vapaus

Onneksi tällaista ei voi  
oikeasti tapahtua – vai voiko?

Elokuvaohjaaja Janne Kuusen esikoisromaani on mieli-

kuvituksellinen, mittava ja  pelottavan uskottava dysto-

pia siitä, mitä voi seurata kun kovat arvot kyynärpää-

taktikoivat  itsensä maan poliittiseen johtoon.

Kolmesta kirjasta muodostuva trillerimäisen kou-

kuttava tarina seuraa mainostoimiston ura ohjuksena 

sinkoutuvan Antti Katajan vaiheita. Piinkovassa hyb-

riksessä pörhistelevä kukko poika törmää petokseen 

ja putoaa. Alkaa vastoinkäymisten sarja, joka romah-

duttaa hänen elämänsä vaihe vaiheelta. Samaan aikaan 

Suomen politiikassa kuohuu: valtaan nousee Vapaus-

puolue, joka raivaa kaikki esteet yritysten taloudellisen 

menestyksen tieltä. Winneristä luuseriksi luiskahtanut 

Anttikin löytää itsensä vartioidusta reservaatista, polt-

tomerkintä päälaessa. Eikä syöksykierre suinkaan lopu 

vielä siihen.

Janne Kuusi (s. 1954) on helsinkiläinen ohjaaja ja käsi-

kirjoittaja. Hänen tunnetuimpia töitään ovat televisio-

sarja Vapaa pudotus sekä elokuvat Kukkia ja sidontaa ja 

Hotelli Voodoo. Vuonna 2007 Kuusi ilmoitti lopettavansa 

aktiiviuransa ohjaajana niukkojen resurssien vuoksi ja 

on sittemmin keskittynyt pienimuotoiseen tv-tuotan-

toon ja käsikirjoittamiseen. 

”Tämä kirja syntyi naisen vihasta, ja lopputuloksena on 

tarinoita, jotka liikuttavat, huvittavat ja kulkevat rin-

nalla. Hullu akka! on elämässään menestyneiden tämän 

päivän aikuisten naisten ja miesten kollektiivinen ääni, 

joka kattaa kaikki tunteet vihasta elämäniloon.” – Mia 

Malmi

ISBN: 978-952-01-0502-0,
ilm. syyskuussa, ovh 26 1
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Nid., ISBN: 978-952-01-0496-2,
ilm. elokuussa, ovh 27 1

Miettinen
Pitkäjano

Pöytäviina. Punkrock. Ja pöytäviina.

”Matemaattisesti viikonloppu oli helppo nakki: kaksi 

pulloa pöytäviinaa per jäbä per päivä plus yksi yhteinen 

varapöytä per päivä. Mutta lasketaanko matkustuspäivä 

perjantai ottopäiväksi, hankitaanko vierasvaraa, mitä 

jos retki jatkuu maanantaihin saakka? Näitä ja muita 

viikonlopun rockfestivaaleihin liittyviä ongelmia oli 

pohdiskeltu ja pohjusteltu pitkin viikkoa ja erityisesti 

Backstagella Tavastian yläkerrassa koko edellinen ilta. 

Suunnittelu oli niin huolellista ja aikaa vievää, että sa-

maan aikaan naapuripöydissä ehdittiin perustaa viisi 

bändiä. Niistä neljä hajosi saman illan aikana musiikilli-

siin erimielisyyksiin, viides koska potentiaalinen basisti 

joi muka vahingossa mahdollisen rumpalin kaljan.”

Rokkipoikain festivaaliretki alkaa, jatkuu ja päättyy kos-

teissa merkeissä. Väliin mahtuu kirkkaita oivalluksia, 

nyrkkiväittelyksi äityvää hervotonta sanailua ja vankkaa 

ystävyyttä. Kertoja ja hänen paras ystävänsä herättävät 

hämmennystä, kuohuntaa ja pahennusta kotimaan li-

säksi Tukholmassa, kansankodin eksoottisessa kehdossa. 

Matkalla törmätään lukuisiin bändeihin, pöllitään port-

sarin eväät, pohditaan mitä Johnny Thundersille kuuluu 

ja vongataan naisia vaihtelevalla menestyksellä. Kuinka 

pysyä maistissa kymmenen päivää?

Miettinen (s. 1958) on suomalaisen vaihtoehtorockin 

kunnioitettu monitoimimies. Hän on perustanut useita 

levy- yhtiöitä ja lehtiä ja nostanut esiin useita merkittäviä 

rockyhtyeitä. Vahvasti omaelämäkerrallinen Pitkä jano 

on hänen ensimmäinen romaaninsa. Like on aikaisem-

min julkaissut häneltä teokset AC – Takapirujen kunin-

gas (2009) sekä Hilse: suomipunkin alku ja juuri (2008).

ISBN: 978-952-01-0532-7,
ilm. lokakuussa, ovh 28 1

Rönkkö Markku
Lounge

Romaani rakkaudesta, mainonnasta ja syövästä.

Talvimyrskyn jumittaman Heathrow’n lentoaseman 

loungessa istuu suomalainen Art Director, kansainväli-

nen kiertotähti ja kehäraakki, joka on matkalla teke-

mään jälleen yhtä mainoskampanjaa. Samaisen lento-

aseman vastapäisessä loungessa istuu sairas nainen, joka 

on poikansa kanssa matkalla vaihtoehtoisen syöpähoi-

don klinikalle, kohti elämänsä viimeistä toivoa.

Mies ja nainen ovat entisiä rakastavaisia, joiden suh- 

de ei koskaan saanut täyttymystään. Päivän ja yön aika-

na he käyvät tahoillaan läpi yhteistä ja erillistä histo-

riaansa.

Rakkaus on niin lähellä. Miksi se aina on niin kau-

kana?

Markku Rönkkö (s. 1958) on valtiotieteitä opiskellut 

copy writer ja kirjailija. Vuonna 2005 hän sai Amnestylle  

tekemästään työstä Cannesin Leijonan, mainosalan Os-

carin. Like on aiemmin julkaissut häneltä työläistrilo-

gian: Talonmies (2006), Roskakuski (2007) ja Juoksupoika 

(2008). 

”Taidokas purkaus kvartaalikapitalismin ja uralle uh-

rautumisen järjettömyydestä.” –Helsingin Sanomat 

Juoksupojasta

”Dialogivoittoinen tarina etenee sutjakkaasti, naurattaa. 

Roskakuski kääntelee paitsi sukupuoli- myös luokka-

eroja.” – Hämeen Sanomat 

”Päähenkilöistä alkaa välittää, heille toivoo hyvää ja hyvä 

tapahtuu.” – Juha Roiha, Radio Suomi Talonmiehestä
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ISBN: 978-952-01-0503-7,
ilm. syyskuussa, ovh 25 1 

Simo Ralli
Ralli radalla

”Toivottavasti saan kirjoittelullani edes  yhden 
maakuntapuritaanin sekaasin ja vanhat 

 kunnon nurkkakuntalaaset joukolla barrikaa-
deille. Vähä niin kuin bändinä ollaan saatu 
suomen rokkipoliisit hämilleen soittamalla 
Teuvan murtehella rokkenrollia massoille.”

Lauri Tähkä & Elonkerjuu -yhtyeen kitaristi Simo Ral-

li on armoitettu sanailija ja positiivinen provokaattori. 

Vuorotta ahkeroivan rokkityöläisen ja maanviljelijän 

luulisi viettävän hätäästä elämää, mutta kaiken keskellä 

hän ehtii myös istahtaa miettimään asioita ja kirjaamaan 

ajatuksiaan ja havaintojaan muistiin. Nyt näitä tekstejä 

on koottu kirjaksi. 

Ralli radalla koostuu Ilkassa ja Maaseudun Tulevai-

suuden Kantri-liitteessä julkaistuista kolumneista sekä 

keikkapäiväkirjan muistiinpanoista. Tien päältä ja tali-

kon varresta kajahtaa raikkaita ja reippaita julkilausu-

mia, jotka tuulettavat kaikkea mihin koskevat. Tämä 

mies ei naraja, vaan jos on jotain valittamisen aihetta 

niin aina on myös korjausehdotus – yleensä tietysti sel-

lainen mitä ei hyvällä katsota.

Luova hulluus, terve maalaisjärki ja elämäntapaopti-

mismi antavat tahdin Rallin riemukkaalle retoriikalle. 

Simo Ralli on Lauri Tähkä & Elonkerjuun kitaristi ja teu-

valainen maanviljelijä, joka tekee kaikkensa salmiakki-

vinoneliön ja suomalaisen mallasohratuotannon eteen.

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

Olli Sirkiä
Seuraavana Pasila

Rytmikäs oodi kiskoille.

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.

”Jokainen työmatkaa junalla taittanut tunnistaa teok-

sesta itsensä. – – Runoissa kaikkein viehättävintä on 

juuri tuttuus ja helppotajuisuus.” – Etelä-Saimaa
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Nid., ISBN: 978-952-01-0498-6, 
ilm. elokuussa, ovh 25 1

Juha Vakkuri
Neljän polven puu

Uusintapainos ajattomasta  
sukupolviromaanista.

Neljän polven puu on tarina neljästä sukupolvesta, risti-

riidoista, kulttuurieroista ja uskaltamisesta. Historian-

opettaja Jaakko jättää vaimonsa ja lähtee isoisänsä jäljille 

Afrikkaan. Sysäyksen elämänmuutokseen antavat sanat, 

jotka hänen isänsä lausuu vähän ennen kuolemaansa: 

”Elämässä pitää uskaltaa!”

Juha Vakkurin romaani on yhtä osuva ja ajankoh-

tainen nyt kuin alkuperäisenä ilmestymisvuotenaan 

1980. Se pohtii vastuuta ja valtaa, virallista ja epäviral-

lista totuutta ja sivuaa maailmankuvan muutosta nel-

jän sukupolven ajalta. Afrikan historia, myytit ja aina 

murrosvaihetta elävä nykypäivä luovat tapahtumille 

jännitteisen miljöön.Vakkurin ihmiskuvaus on herkkää 

ja kerronta taitavaa, kevyttä mutta harkittua.

Kyllikki Villa
Myrskyssä – Kolmas lokikirja

Rakastettujen matkapäiväkirjojen 
kolmas osa.

Vuoden 1998 lopussa, 75-vuotiaana, Kyllikki Villa pak-

kaa kaksi isoa matkalaukkua ja lähtee rahtilaivalla kohti  

Etelä-Amerikkaa ja Chilen järviseutua. Kuukausien mit - 

tainen matka on täynnä mutkia ja yllätyksiä. Rakas ele-

mentti meri koettelee siinä määrin, että on esitettävä va-

kava kysymys: olenko 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. 1923–2010) on palkittu kirjailija, suo-

mentaja ja maailmanmatkaaja.

Aiemmista lokikirjoista sanottua:

”Kaikkien reppureissaajien äitihahmo.” – Etelä-Suomen 

Sanomat

Sid., ISBN: 978-952-01-0423-8,
ilm. huhtikuussa, ovh 30 1

”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

”Suolantuoksuinen, intensiivinen 
matkapäiväkirja.” – Helsingin Sanomat

Juha Vakkuri (s. 1946) tunnetaan Beninissä sijaitsevan 

suomalais-afrikkalaisen kulttuurikeskus Villa Karon 

perustajana. Like on julkaissut häneltä muun muas-

sa runoelman Leokongo ja matkakertomuksen Afrikan 

poikki. 
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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 

Mankellille ja Sjöwallille & Wahlöölle. Hänen kirjojaan 

julkaistaan kahdeksassa maassa. 

”Kjell Ola Dahl osaa pitää lukijansa pinteessä.” – Ilta-

Sanomat

”Lajissaan pohjoismaiden 
 parhaimmistoa.” 

– Savon-Sanomat

Alkuteos: Little Boy Blue
Suom. Juha Ahokas, sid., ISBN: 978-952-01-0417-7, 

ilm. elokuussa, ovh 30 1

Edward Bunker
Kovan onnen poika

”Paras minä-muotoon kirjoitettu  rikos- 
romaani, minkä olen koskaan lukenut.”  

– Quentin Tarantino

Alex Hamilton on älykäs, tervejärkinen ja omillaan toi-

meentuleva nuorimies – joka ei pysty pidättelemään rai-

vonpuuskiaan. Hän on kapinoinut vanhempiensa erosta 

saakka. Sijaiskotien ja erilaisten laitosten vilinässä Alex 

kaipaa isäänsä, murtunutta miestä, joka ei pysty huoleh-

timaan itsestään saati tarjoamaan pojalleen kotia. Hyvää 

tarkoittavien mutta lopen uupuneiden sosiaalityönteki-

jöiden ja julmien auktoriteettien ristipaine jättää Alexiin 

jälkensä. Elämä vyöryttää uusia muutoksia sarjatulella, 

mutta yksi asia säilyy muuttumattomana: Alexin rap-

pioromanttiset ja rikollisuudesta viehtyneet toverit ovat 

alati valmiita istuttamaan rikoksen siemenen nuoreen 

mieleen, joka jo tallaa yhteiskunnan syrjäpolkuja.

Kovan onnen poika tarjoaa eturivin paikat tielle tu-

hoon. Bunker kuvaa elävästi, mitä pieleen menneestä 

lapsuudesta voi pahimmillaan seurata. 

Edward Bunker (1933–2005) aloitti laitoskierteensä 

viisi vuotiaana. Seitsemäntoistavuotiaana hän päätyi 

pahamaineeseen San Quentinin vankilaan ja viettikin 

puolet elämästään Amerikan kovimmissa vankiloissa. 

Hän käytti aikansa kirjoittamiseen, ja hänestä tuli van-

kilavuosien jälkeen arvostettu kirjailija. Kovan onnen 

poika on viides Bunker-suomennos.
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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. 

”Taidokas, yllättävä ja taatusti  
tunteita herättävä romaani.”  

– Me Naiset

”Kirjailijan parhaimpia. Se on paljon sanottu, kun kaksi 

Frimanssonin rikoskirjoista on aiemmin palkittu Ruot-

sin parhaina.” – Ruumiin kulttuuri

Alkuteos: Till allt som varit dött
Suom. Jonna Joskitt, sid., ISBN: 978-952-01-0381-1,

ilm. kesäkuussa, ovh 31 1

Åke Edwardson
Sen kutsuu elohon

Ratkaisu Winterin jättämään ikävään:  
Jonathan Wide.

Ennen viime vuonna päättynyttä Winter-sarjaa Åke 

Edwardson, yksi Ruotsin palkituimmista dekkarikirjai-

lijoista, kirjoitti kaksi rikosromaania. Niiden päähenkilö 

on Jonathan Wide, yksityisetsiväksi ryhtynyt entinen 

poliisi. Eronnut, viinaan menevä ja oikeamielinen, kyke-

nevä edelleen yhteistyöhön entisten kollegojensa kanssa. 

Ja tapahtumien näyttämönä on tietenkin Göteborg.

Suvivirsi aloittaa kuuman kesän niin kirjaimellisesti 

kuin kuvaannollisesti. Puistonpenkiltä löytyy kuollut 

mies, jonka selkärankaan on isketty veitsi. Mutkan 

kautta Jonathan Wide joutuu mukaan tutkintaan. Pian 

jutun lonkerot alkavat kietoutua syvälle raakaan huu-

mebisnekseen, Tanskaan ja ajassa taaksepäin aina toi-

seen maailmansotaan asti.

Edwardson sai Ruotsissa vuonna 1995 ilmestyneestä 

kirjastaan Ruotsin dekkariakatemian esikoiskirjapal-

kinnon.

Like on julkaissut kaikki kymmenen Åke Edwardsonin 

Winter-kirjaa vuonna 1999 ilmestyneestä Enkelitanssista 

alkaen. Toinen Jonathan Wide -dekkari ilmestyy syksyllä 

2011.

”Kymmenen kirjan Winter-sarja on pohjoismaisen ri-

koskirjallisuuden komeimpia saavutuksia.” –Ilkka
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Sid., ISBN: 978-952-01-0487-0,
ilm. lokakuussa, ovh 30 1

Tuomas Lius
Laittomat

Hurmaava maalaisrenttu ja murhasta etsintä-
kuulutettu entinen poliisi tähdittävät räiskyvää 

vakoilutrilleriä.

On kulunut kolme vuotta siitä, kun Julia Noussairin ja 

Marko Pippurisen muodostama epätodennäköinen kak-

sikko kohtasi Hakan merkeissä. Marko Pippurinen saa 

todeta, ettei maailman pelastaminen biologiselta aseelta 

takaa töitä lama-ajan Suomessa. Huikean seikkailun in-

noittamana mies karistelee autokorjaamon pölyt haala-

reistaan ja pistää pystyyn etsivätoimiston. Yritys hyytyy 

lähtöruutuun. Ulosottomiehen uhatessa Pippurinen 

ottaa vastaan taksikuskin pesti siskonmiehen firmassa 

Tohmajärvellä. Julia on jättänyt poliisin työt ja vetäyty-

nyt Kainuun korpeen liimailemaan pirstoutuneen elä-

mänsä palasia paikoilleen.

Markon taksikuskin arkea hämmentää hemaiseva 

nuoruudenrakastettu, jonka aviomiehen hämärähom-

mia Marko päätyy puolivahingossa tutkimaan. Julia 

puolestaan tulee sotketuksi oppi-isänsä häikäilemät-

tömään murhaan. Kaksikko päätyy tutkimuksissaan 

samoille jäljille. Ne johtavat kauas historiaan ja Neu-

vostoliittoon, jossa KGB on tehtaillut vakoojilleen  

olemattomia henkilöllisyyksiä. Nyt pelikentän vastak-

kaisella laidalla odottaa häikäilemätön vakooja, joka 

ammentaa oppinsa KGB:n likaisten temppujen ma-

nuaalista. Tässä ottelussa hyvän ja pahan rajat hämär-

tyvät – kaikki ovat tavalla tai toisella laittomia.

Vuosi sitten Tuomas Lius räjäytti potin vi suaalisella ja 

vauhdikkaalla rikosromaanillaan Haka. Siitä kirjoitet-

tiin muun muassa näin:

”Haka on erinomaisen tiivis trilleri, 
joka pitää otteessaan esimerkillisen 

tiukasti.”– Kaleva

”Useiden värikkäiden kohtausten, yllätyskäänteiden ja 

varsinkin genren hurjimpiin kuuuluvan loppurytinän 

kuvauksessa Lius elävöittää avainelementit niin jämä-

kästi ja visuaalisesti, että lukijakin roikkuu mukana 

melskeessä huomattavan aktiivisella innolla.” – Ruumiin 

kulttuuri

Haka ilmestyy syyskuussa 100% Like-pokkarina.

ISBN: 978-952-01-0481-8,
ilm. syyskuussa, ovh 9 1
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Alkuteos: Som glöd blir till aska
Suom. Ida Takala., sid., ISBN: 978-952-01-0398-9,

ilm. lokakuussa, ovh 29 1

Annika Sjögren
Kuin hiipuva hiillos

Kuvaus keskiluokkaisen avioparin kulissien 
 takaisesta piinasta.

Staffan Walter on hiljainen mies. Kukaan ulkopuolinen 

ei tiedä, että hänen vaimonsa lyö häntä. Ahdistuksissaan 

Staffan toivoo vaimonsa kuolemaa ja kirjoittaa synkistä 

ajatuksistaan salaa muistivihkoon.

Sattuma puuttuu peliin ja toteuttaa Staffanin toi-

veen. Elämä ei kuitenkaan muutu helpommaksi, kuten 

hän oli olettanut, vaan piina pahenee. Kun Staffan saa 

selville uusia asioita lapsuudestaan, hän alkaa ajatella 

olevansa kirottu.

Sjögren osoittaa jo toistamiseen hallitsevansa psyko-

logisen jännityksen. Esikoiskirja Ei liikahda lehtikään 

asetti koulumaailman raakuuden paljaana lukijan 

silmien eteen. Nyt Sjögren viiltää auki ulkopuolisten 

silmissä onnellisen avioliiton mätäpaiseet. Ihmisten 

kyvyttömyys ymmärtää itseään, saati toisiaan, kärjistyy 

painajaismaisella tavalla.

Esikoisesta sanottua:

”Teksti on surumielistä ja välillä 
 kivuliaankin kaunista eikä vaadi  

suuria tapahtumia pitääkseen 
 lukijan koukussaan.” – STT

”Teos itsessään ei kuitenkaan ole ahdistava. Teemoi-

hinsa nähden Sjögren kirjoittaa suorastaan raikkaasti.” 

– Hämeen Sanomat

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

ilm. tammikuussa, ovh 29 1

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.

”Meehan on niin loistava henkilöhahmo, että lisää jää 

kaipaamaan.” – Ilta-Sanomat
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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 sijoittu-

va mestariteos, jota isännöivät Dickin ikimuistoisimmat 

hahmot. On Hoppy Harrington, epämuodostunut mu-

tantti telekineettisine voimineen, Walt Dangerfield, epä-

itsekäs dj maata kiertävältä radalta, tohtori Bluthgeld, 

suuruudenhullu ja vainoharhainen fyysikko, joka on 

pitkälti vastuussa maapallon tuhoamisesta, sekä Stuart  

McConcie ja Bonny Keller, jotka yhä uskovat hyvän voit-

toon.

Blade Runnerista ja Minority Reportista tuttu Dick 

visioi tällä kertaa humoristisen tarinan ihmiskunnan 

selviytymismahdollisuuksista.

Philip K. Dickin (1928–1982) tuotannon teemat hah-

mottuivat ihmisläheisiksi teknologian korostamisen 

kustannuksella, ja teoksia leimasivat filosofiset pohdin-

nat 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.

”Nerokas, omintakeinen ja 
 pelottavan älykäs kirjailija...  

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

Alkuteos: Metro 2033
Suom. Anna Suhonen., nid., ISBN: 978-952-01-0499-3,

ilm. lokakuussa, ovh 30 1

Dmitri Gluhovski 
Metro 2033

Ihmiskunnan viimeinen selvitymis- 
 kamppailu käydään Moskovan alapuolella 

metro tunneleissa.

Ihmiskunta on kuolemassa sukupuuttoon. On vuosi 

2033 ja maa on raunioina ydinsodan jäljiltä. Henkiinjää-

neet muistavat vielä toisenlaisen maailman, ihmiskun-

nan suuruuden ajat. Mutta sivilisaatio on jo kaukainen 

ajatus, myyttien ja legendojen rakennusaine.

Yli kaksikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun 

viimeinen lentokone kiihdytti ilmaan. Junakiskot vie-

vät tyhjyyteen. Ihmisen aika on ohi, mutta viimeiset 

henkiinjääneet eivät suostu uskomaan sitä. Parituhatta 

selviytyjää jatkaa elämäänsä Moskovan metrotunne-

leissa tietämättä, onko maailmassa jäljellä ketään mui-

ta. Unelmat on pyyhitty pois, suunnitelmat ja toiveet 

unohtuneet. Jäljellä ovat vain vaistot – henkiinjäämi-

sen pakko. Kun nuori Artyom saa kuulla sirpaleista 

pakolaisten valtakuntaa uhkaavasta tuhosta, hän tajuaa  

kauhukseen, että ihmiskunnan tulevaisuus on hänen 

käsissään.

Dmitri Gluhovski syntyi Moskovassa 1979. Hän on 

työskennellyt toimittajana ja kiertänyt juttumatkoilla 

Pohjoisnavalta Tshernobyliin. Metro 2033 on hänen esi-

koisteoksensa, huikea menestys, jonka käännösoikeudet 

on myyty 25 maahan. Siitä on tehty suuren suosion saa-

vuttanut konsolipeli. Gluhovski on kirjoittanut kirjalle 

jatko-osan.
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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.

Kolme ihmisen kaltaista rotua elää keskiaikaisessa maa-

ilmassa, jota hallitsee kuolematon keisari joukkoineen. 

Heidän elämäänsä on jo vuosisatoja terrorisoinut hir-

viömäisten hyönteisten armeija. Keisarin viestinviejä 

Jant keksii keinon päästä askeleen lähemmäs rauhaa, 

mutta joukkoja repivät suuret sisäiset ristiriidat. Ilmassa 

leijuu jo voimakas sisällissodan uhka – onko tälle maail-

malle kaikki liian myöhistä?

Kuolemattomien kaarti aloittaa kolmiosaisen sarjan, 

jota on kehuttu omaperäisyydestään ja suurista tee-

moistaan. Kirja on Steph Swainstonin palkittu esikois-

teos. 

”Swainston on tullut jäädäkseen 
 ja hyvä niin. Täällä turhuuden 

turuilla ei neroja ole koskaan liikaa.” 
– Tähtivaeltaja

Alkuteos: House of Suns
Suom. Hannu Tervaharju., nid., ISBN: 978-952-01-0390-3,

ilm. lokakuussa, ovh 31 1

Alastair Reynolds
Aurinkojen huone

Avaruusoopperan huippunimi laajentaa  
tajuntasi linnunratamaisiin mittasuhteisiin!

Kuusi miljoonaa vuotta sitten, ihmiskunnan avaruus-

matkailun aamunkoitteessa, Abigail Gentian teki itses-

tään tuhat kloonia ja lähetti ne galaksiin keräämään 

enemmän muistoja ja viisautta kuin yksikään ihmis-

yksilö kykenisi koskaan hankkimaan Einsteinin lakien 

rajoittamassa maailmankaikkeudessa. Gentianin suvun 

kiertolaiset ovat olleet todistamassa lukemattomien im-

periumien nousut ja tuhot. 

He kokoontuvat 200 000 vuoden välein kertomaan 

kokemuksistaan. Odottamaton hätäsignaali tuo huo-

noja uutisia. Kuuden miljoonan vuoden vakauden jäl-

keen joku on päättänyt, että on aika hävittää Gentia-

nin suku galaksista. Suvun jäsenet ryhtyvät ratkomaan 

mysteeriä: kuka heitä vainoaa ja miksi?

Maailman scifiskenen huippunimi Alastair Reynolds 

(s. 1966) työskenteli ydinfyysikkona ennen kuin ryhtyi 

kokopäiväiseksi kirjailijaksi. Häneltä on suomennettu 

seitsemän teosta.

”Jännittävä, ällistyttävä seikkailu.”  – The Times

”Reynolds on ilman muuta yksi nykyscifin huipuista ja 

hänen teoksensa suorastaan pakko avaruusseikkailujen 

ystäville.” – Tähtivaeltaja 
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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 ko-

koelma esittelee kulttipiirtäjän parhaita sarjakuvia 60- ja 

70-lukujen taitteesta, underground-sarjakuvan kulta-

ajalta. Like on julkaissut Ilon, hilpeyden ja paatoksen  

alunperin vuonna 1996.

Kivi Larmola
Päällystakki

Venäläinen klassikkoteos saa  
uuden elämän sarjakuvana.

Gogolin Päällystakki on novelli, josta venäläinen kauno-

kirjallisuus sai muotonsa. Se on myös kirjailijan rak-

kaudentunnustus kotikaupungilleen Pietarille, joka on 

joutunut ahnaiden byrokraattien ja piittaamattomien 

poliitikkojen kynsiin.

Moni asia on muuttunut, mutta Päällystakki on yhtä 

ajankohtainen kuin kirjoitushetkellään. Tänäänkin valta  

huumaa byrokraatit eikä pienituloisilla ole enempää ra-

haa vaikka talous kuinka vaihtelisi. Akaki Akakijevitš 

saa kuitenkin kostonsa ja kun vallan viitta riisutaan, 

ihmiset ovat vain ihmisiä.

Larmola on onnistunut piirtämään tarinasta näköi-

sensä ja samalla tuomaan 1800-luvun Pietarin eteemme 

elävänä ja tuoreena. Sarjakuvan lyhennelmä ilmestyi 

Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä syksystä 2009 kevää-

seen 2010.

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.

Nid., ISBN: 978-952-01-0492-4,
ilm. syyskuussa, ovh 16 1

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

Kivi Larmola työskentelee nykyisin Englannissa. Suo-

messa hän on julkaissut kahdeksan sarjakuvaa. Hänet 

on palkittu arvostetulla Puupää-hatulla.

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

ilm. tammikuussa, ovh 18 1
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Alkuteos: La isla de Nunca Jamas. Los viajes de Juan Sin Tierra II
Suom. Sari Selander., sid., ISBN: 978-952-01-0463-4,

ilm. elokuussa, ovh 23 1

Javier de Isusi
Mikä-mikä-saari

Maattoman Juanin matkat II

Vascon seikkailut Latinalaisessa Amerikassa 
jatkuvat entistäkin jännittävämpinä.

Kun Marcosin piipun sankari Vasco ei löydä ystäväänsä 

Maatonta Juania zapatistien mailta Meksikosta, hänen 

matkansa jatkuu etelään. Vasco saapuu Guatemalaan, 

jossa  hän saa kuulla Juanin muuttaneen käsityöläiseksi 

Nicaraguaan.

Vasco seuraa ystäväänsä Ometepen saarelle. Juania 

ei löydy, mutta Vasco tapaa koko  joukon paikallisia ja 

joutuu jälleen kerran tahtomattaan mukaan suureen 

seikkailuun. Tapahtumiin liittyvät kostoa suunnittele-

vat entiset katulapset ja heidän kustannuksellaan rikas-

tuneet amerikkalaiset orpokodin omistajat. 

Javier de Isusi (s.1972) on tunnustettu espanjalainen 

piirtäjä. Matkustettuaan vuoden ympäri Latinalaista 

Amerikkaa hän alkoi piirtää omiin kokemuksiinsa pe-

rustuvaa sarjakuvaa. Se kasvoi neliosaiseksi sarjaksi, jota 

julkaistaan useissa Euroopan maissa. Like julkaisi viime 

syksynä Maattoman Juanin matkojen ensimmäisen osan 

Marcosin piippu. 

”Huumaavan hienoa jälkeä esittelee Javier de Isusin 

Marcosin piippu.” – Ylioppilaslehti

”Espanjalainen sarjakuvataiteilija Javier de Isusi (s. 1972) 

puhalsi onnistuneesti Corto Maltesen henkeä esikois-

teokseensa Marcosin piippu, jonka luonteva viiva ja 

runsas dialogi vuoroin leikittelevät lukijan kanssa.”  

– Kvaak.fi

Alkuteos: Gängkrig 145
Suom. Anu Koivunen, sid., ISBN: 987-952-01-0447-4,

ilm. syyskuussa, ovh 25 1

Jens Lapidus & Peter Bergting
Jengisota 145

Suosittu kirjailija vaihtaa lajia:  
Tukholman alamaailman herruudesta  

kilpaillaan nyt sarjakuvassa.

Jivan al-Askori osallistuu rajuille jatkoille huuruisen 

ravintolaillan päätteeksi. Parhaan ystävän veli raiskaa 

hänet. Aamulla Jivan soittaa veljelleen Mahmudille, joka 

käskee siskon heti poliisin puheille. Mahmud ei kuiten-

kaan aio tyytyä odottamaan viranomaisten toimia vaan 

päättää ottaa oikeuden omiin käsiinsä, onhan kyseessä 

hänen sukunsa kunnia. Tämä on lähtölaukaus julmalle 

jengisodalle eteläisessä Tukholmassa, alueella jonka pos-

tinumero on 145. 

Rikoskirjailija Jens Lapidus siirtyy sarjakuvamaailmaan 

komeasti. Kuvittaja Peter Bergting on piirtänyt Lapiduk-

sen käsikirjoituksesta dramaattisen sarjakuva romaanin. 

Tukholman julmaan ja ehdottomaan ala maailmaan on 

päässyt tutustumaan Lapiduksen ilmiömäisen suosion 

saavuttaneessa Stockholm noir -trilogiassa, josta on 

julkaistu romaanit Rahalla saa ja Siisti kosto. Katsoja-

ennätyksiä rikkonut Rahalla saa -elokuva on valloitta-

nut Suomenkin valkokankailla. Romaaneista kirjoitettiin 

muun muassa näin:

”Lapiduksen esikoisteos on moderni mafiakertomus, jon-

ka karskit henkilöhahmot on kuvattu niin sujuvasti, että 

kirjaa on vaikea laskea kädestään.” –  Seura (Rahalla saa)

”Lapiduksen on sanottu uudistavan ruotsalaista dek-

kariperinnettä. Naulankantaan. Lähiöangstia, jengivä-

kivaltaa, vähemmistöjen vihaa ja vankilauhoa tihkuva 

teksti käy päälle kuin höyryjyrä.” – Ilta-Sanomat (Siisti 

kosto)
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Nid., ISBN: 978-952-01-0471-9,
ilm. syyskuussa, ovh 15 1

Paula Noronen & Annukka Leppänen
Pirjo ja Kaveri

Miten puhut koiraihmisen kanssa syvällisiä? 
Miten saat 1000 vastausta deitti-ilmoitukseen 

(samalta mieheltä)? Mikä on Päivi Räsäsen 
helvetti? Pirjo kertoo ja Kaveri komppaa!

Pirjo on tavallinen nainen, joka tarkastelee elämää ja sen 

lieveilmiöitä lakonisten kommenttiensa saattelemana. 

Aihepiirit löytyvät miehistä, naisista, parisuhteista ja 

muusta elämästä. Kaveri on mukana komppaava, har-

vasanainen lesboseksuaali. Kaveri on se hiljainen kaveri, 

joka monilla naisilla on. Hiljainen hahmo, joka imee sii-

deriään ja josta sanotaan: ”Toi on ton joku kaveri”.

Pirjon ja Kaverin tarkoitus on saada ihmiset naura-

maan itselleen ja hyväksymään erilaisuutta. Huumori 

on  ajoittain rankkaa ja puhuttelevaa, eikä tabuja ole.

Pirjo ja Kaveri -sarjakuvaa edeltää käsikirjoittaja Pau-

la Norosen ja muusikko Heidi Nuutilaisen vuonna 2006 

aloittama musiikillinen komediashow. Pirjo ja Kaveri 

ovat esiintyneet lukuisissa tilaisuuksissa, ravintoloissa 

ja juhlissa.

Paula Noronen on helsinkiläinen freelance-kirjoittaja. 

Hän työskentelee radion, television ja elokuvan parissa. 

Noronen on kirjoittanut viisi lasten- ja nuortenkirjaa 

sekä käsikirjoittanut lukuisia radio- ja tv-ohjelmia. Hän 

on ollut kaksi kertaa myös Finlandia Junior -ehdokkaana.

Annukka Leppänen on Helsingissä asuva tietotekniikan 

aikuiskouluttaja, graafikko ja kuvittaja. Annukan sarja-

kuvia on aiemmin julkaistu muun muassa Z-lehdessä, ja 

ensimmäinen sarjakuva-albumi Anopin Unelma ilmes-

tyi vuonna 2002.

Nid., ISBN: 978-952-01-0448-1,
ilm. syyskuussa, ovh 19 1

Kari A. Sihvonen
Silent Badness

Sanaton sarjakuva vaaksan verran 
 vinksahtaneesta maailmasta.

Mummoille Slayeriä, nyrpistelevän nirppanokan nis-

kaan jumalan nyrkki. Silent Badness tarjoilee sanaton-

ta huumoria väreissä. Aukeaman mittaiset tarinat ovat 

päällepäin katsottuna arkisia, mutta jokainen kertomus 

tarjoilee erittäin epätodennäköisen loppuhuipennuksen.

Kari A. Sihvonen (s.1980) on Lahden Muotoiluinstituu-

tista valmistunut graafinen suunnittelija ja kuvittaja. 

Häneltä on aikaisemmin julkaistu albumillinen Kaptee-

ni Kangen seikkailuja, jotka ovat tuttuja muun muassa 

Myrkky-lehdestä sekä albumi Liisa, jonka hahmo on 

puolestaan tuttu Suomen Kuvalehdestä. Silent badness 

-sarjaa on julkaistu Ilta-Sanomissa, Nemi-, Kirjain-, 

Tähtivaeltaja- ja Kuti-lehdissä.

”Sihvonen on osoittautunut monipuoliseksi ja muun-

tautumiskykyiseksi sarjakuvantekijäksi, jolta on lupa 

odottaa vielä suuria.” – Kvaak.fi
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Alison Bechdel
Lepakkoelämää II

Sukkelasanaista saippuaoopperaa  
amerikkalaisen lesbosarjakuvan ykkösnimeltä.

Lepakkoelämän naiset ovat kääntäneet päät jo vuodesta 

1983. Tarjolla kuumottavia suhteita – 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

Marjane Satrapi
Pistoja

Naisellisen juoruamisen ylistys, 
puheen parantavan voiman karnevaali!

Persepoliksesta tutut naiset istuvat teellä ja puhuvat. 

Huntujen alta paljastuu rääväsuisia feministejä, rohkeita 

seikkailijoita, estojensa kanssa kamppailevia ujoja his-

sukoita sekä suorin sanoin suomittuja reppanoita, 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.

Marjane Satrapi on iranilaissyntyinen sarjakuvataitei-

lija. Häneltä on suomennettu teokset Persepolis I & II 

ja Luumukanaa.

”Pari vuotta sitten ilmestynyt Luumukanaa oli hieno 

albumi, mutta Pistoja on vähintäänkin samaa tasoa.”  

– Turun  Sanomat

”Rakastettavan aistillisten ja  
verevien naisten sanoma on yleis-

maailmallinen: selän takana  
puhuminen tuulettaa sydäntä!”  

– Kodin Kuvalehti

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

ilm. helmikuussa, ovh 20 1

”Rehevää, hauskaa ja syvällistä. 
Tätä ei voi laskea käsistään.” 

– Publishers Weekly

Alkuteos: The Essential Dykes to Watch out for
Suom. Tarja Sahlstén, nid., ISBN: 978-952-01-0425-2,

ilm. maaliskuussa, ovh 18 1
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ISBN: 978-952-01-0402-3,
ilm. heinäkuussa, ovh 30 1

Tiia Aarnipuu
Sinivalkoisissa höyhenissä

Suomalainen drag

Hepenet miehen tekevät!  
Suomidrag vie,  vikisee ja viettelee.

Paljetteja, höyhenpuuhkia, korkeita korkoja, isoja pe-

ruukkeja. Paula Koivuniemen, Katri Helenan ja Lea La-

venin upeasäärisiä klooneja. Dragin ”pikkujouluversio” 

on suomalaisille tuttu juttu, ja dragesiintyjiä löytyy jo 

euroviisukarsinnoistakin. 

Sinivalkoisissa höyhenissä on kunnianosoitus suo-

malaiselle dragille. Se kertoo kaiken olennaisen suomi-

dragin menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuuden-

näkymistä ja valottaa vaivattomasti sitä, miten monia 

rajoja rikkovasta viihde- ja taidemuodosta dragissa on 

kysymys ja mitä se esiintyjille merkitsee.

Dragin historiaan mahtuu paljon muutakin kuin 

homomiesten itseironiaa ja hauskanpitoa. Lukija pää-

tyy yökerhojen ja teattereiden lisäksi muun muassa 

1800-luvun varieteelavoille ja toisen maailmansodan 

aikaisiin korsuihin. 2000-luvulla drag on valtavirtais-

tunut koko kansan viihteeksi ja monipuoliseksi taide-

lajiksi. 

Uljaasti kuvitettu Sinivalkoisissa höyhenissä on aarre-

arkku kaikille timanttisen viihteen, haastavan taiteen, 

kyseenalaistamisen ja leikin ystäville.  Miehille, naisille 

ja kaikille siltä väliltä.

Tiia Aarnipuu on hattulalainen tietokirjailija, uskonto-

tieteilijä ja wannabe-dragkuningatar, jonka edellistä 

teos ta Trans – Sukupuolen muunnelmia (2008) kehuttiin 

parhaaksi suomenkieliseksi yleisesitykseksi aiheestaan. 

”Aarnipuuta lukiessa sai moneen kertaan hykerrellä rie-

mastuneena.” – Kirkko & kaupunki

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.

”Kirja on rakkaudella tehty perusteos, joka – – esittelee 

etenkin neoburleskin eri osa-alueet varsin kattavasti.”  

– Hämeen Sanomat
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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. 

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.

Ruotsalainen Jennie Dielemans jäljittää nykyturismin 

virtoja massaturismin synnystä Kanariansaarilla tämän 

hetken seuramatkailun menestystarinaan Thaimaahan.

Yhdessä valokuvaaja Shahab Salehin kanssa hän ta-

paa burmalaisia siirtotyöläisiä, jotka rakentavat Thai-

maan hotelleja nälkäpalkalla. He seuraavat Vietnamissa 

sotaa jäljittäviä repputuristeja, hengailevat seksituris-

tien kanssa thaimaalaisissa tyttöbaareissa, käyvät ihmis-

eläintarhassa ja sukeltavat Meksikon tuhoutumassa ole-

viin vesiin.

”Yksi vaikuttavimpia matkakirjoja, joita olen lukenut.” 

– Kirkko ja Kaupunki

Alkuteos: Karma Cola. Marketing the Mystic East
Suom. Hannu Tervaharju, nid., ISBN: 978-952-01-0199-2,

ilm. syyskuussa, ovh 27 1

Gita Mehta
Karma Cola

Pää edellä pelastukseen – purevaa ironiaa 
 Intian hurjimmista hippivuosista.

Kulttikirjaksi nousseessa teoksessaan Gita Mehta kuvaa 

Intian vallannutta hippi-ilmiötä säästämättä sen enem-

pää valaistumista etsiviä kuin sitä tarjoaviakaan.

”Mehta kaivaa koomisimmat anekdootit idän ja län-

nen kohtaamisesta. Kaikkien rinkkareissaajien must-

osastoa.” – Voima
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Anu Valve
Paska juttu

Kymmenen askelta lantauskoon

Tuotokset ravinteiksi ja lämmöksi  
– uusiutuvaa energiaa ja luomulannoitetta.

Vanha kansanviisaus päättyy sanoihin ”ja paska ei lopu 

koskaan”. Anu Valve lähtee matkalle ihmisten jokapäi-

väisten ja runsaiden tuotosten, virtsan ja ulosteen, mah-

dollisuuksiin. Maailmalla heitetään hukkaan valtavat 

määrät tehokkaita lannoitteita ja oivia energiavarantoja. 

Vauraassa lännessä ne huuhdotaan yhä edelleen kalliisti 

jalostetulla vedellä joidenkin muiden puhdistettaviksi, 

vaikka iso osa niistä voitaisiin kierrättää hyötykäyttöön. 

Näin joissain edistyksellisemmissä maissa, kaupungeissa 

tai kunnissa jo kokeiluluonteisesti tehdäänkin. Toisaalta 

kolmasosa maailman ihmisistä elää ilman käymälää, ja 

huono sanitaatio on maailman suurin ja tappavin ka-

tastrofi. Hoitamattomat ihmisulosteet saastuttavat ve-

sistöt ja tappavat joka päivä tuhansia ihmisiä, enemmän 

kuin esimerkiksi aids.

Valve perehtyy käymäläjätteen käsittelyn menneisyy-

teen, nykyaikaan ja toivottavasti valoisaan tulevaisuu-

Timo Kalevi Forss & Martti Lintunen
Karjala edestakaisin

Kuvittettu reportaasikirja upporikkaasta ja 
 rutiköyhästä Karjalan nykypäivästä.

 

Karjala edestakaisin on kuvitettu reportaasikirja Karja-

lasta tänään. Martti Lintusen valokuvat ja Timo Kalevi 

Forss tekstit maalaavat monikerroksisen kuvan Karja-

lasta. He tekivät alueelle kolme matkaa vuonna 2009. 

Neuvostoajan jälkeinen kurjuus sekä Moskovasta ja Pie-

tarista tulevan rahan luoma superkapitalismi elävät rin-

ta rinnan. Suomalaisten nostalginen kivijalkamatkailu 

sekoittuu venäläisen rockklubin humuun.

Karjala edestakaisin luotaa aihettaan viidentoista 

nykykarjalaisen haastattelujen kautta. Teoksessa lii-

kutaan Viipurista Valamoon, Sortavalasta Suojärvelle, 

maaseudulta kaupunkiin – Karjalaa edestakaisin. Kirja 

ei vaadi Karjalaa takaisin vaan kurkistaa alueeseen sel-

laisena kuin se on nyt, tapaa asukkaita ja dokumentoi 

sielunmaisemaa.

Karjala on muuttunut. Sinne kohoaa öljysatamia ja 

varakkaiden pietarilaisten huviloita. Viipurin vanhoja 

Nid., ISBN: 978-952-01,
ilm. lokakuussa, ovh 27 1

teen meillä ja muualla. Osa kirjasta perustuu hänen ja 

Nina Stenrosin keväällä 2009 ensiesitettyyn ja vuotta 

myöhemmin uusittuun neliosaiseen TV1:n televisio-

dokumenttiin Paska juttu. 

Anu Valve on tv-toimittaja, joka on ollut tekemässä 

muun muassa Iltalypsyä sen ensimmäiset vuodet. 

suomalaistaloja sekä puretaan että korjataan – venäläi-

sellä euroremonttityylillä. Karjala elää ja ehostuu nyky-

venäläiseen tapaan. Jos Karjala oli vielä parikymmentä 

vuotta sitten tyhjää raja-aluetta, nyt siitä on tulossa yhä 

kiinteämpi osa Venäjää. Sen suomalainen historia jää 

yhä kauemmas menneisyyteen.

Teos vertautuu Martti Lintusen vuonna 1990 julkaise-

maan valokuvakirjaan Karjala-nostalgia, joka sai Tieto-

Finlandia-kunniamaininnan.

Sid., ISBN: 978-952-01,
ilm. syyskuussa, ovh 30 1
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sid., ISBN: 978-952-01-0506-8, 
ilm. lokakuussa, ovh 20 1

Marko Ulvila & Jarna Pasanen
Vihreä uusjako

Fossiilikapitalismista vapauteen

Vihreän talouden mukaisen  
uuden yhteiskunnan manifesti.

Miten luonnehtia maailmassa vallitsevaa yhteiskunta-

järjestelmää, joka on kasvattanut ihmisväestön moni-

miljardiseen kukoistukseen sellaisella tavalla, että vähem- 

mistökulttuurit ja eliölajit häviävät sen tieltä ja luonnon-

ympäristö ajautuu kohtalokkaaseen epätasapainoon?

Nykyjärjestelmässä tärkeät instituutiot ovat keskit-

tyneitä, harvojen hallinnassa ja tavoittelevat pienen 

väestönosan lyhytnäköistä hyötyä kilpailuasetelmassa 

muita ihmisiä ja luontoa vastaan. Näin rakentunut 

yhteiskunta sisältää syviä ristiriitoja ja jännitteitä har-

vanvaltaisen eliitin ja ihmiskunnan enemmistön sekä 

luonnon välillä. 

Vihreä uusjako tutkii vihreän talouden mukaisen 

uuden yhteiskunnan edellytyksiä ja toteutusmahdolli-

suuksia ja hahmottelee ekologiset reunaehdot täyttävää 

oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Kirja liittyy Vasemmis-

tofoorumissa vireillä olevaan tutkimushankkeeseen, 

jonka osana Like on julkaissut aiemmin kirjan Vasem-

misto etsii työtä.

Fauna
Vegaanin uusi keittokirja

Se ainoa ja oikea 
Vegaanin keittokirja uudistuu!

Korvaisitko kalan, lihan tai molemmat vegaanisella 

vaihtoehdolla? Ekologinen jalanjälki pienemmäksi? 

Vegaanin uudesta keittokirjasta saat maukkaat reseptit 

juhlaviin syöminkeihin ja arkisiin aterioihin. Lisäksi 

mukana on tietoa kasvisruoan terveellisyydestä, eläinten  

oikeuksista, sekä urheilijoiden ja lasten vegaaniruoka-

valiosta. Vegaanit eivät käytä lainkaan eläinperäisiä tuot-

teita, 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.

Nid., ISBN: 978-952-01-0468-9,
ilm. kesäkuussa, ovh 22 1

Kari Heusala
Naisen seksuaalisuus

Laaja ja selkeästi kuvitettu opas  
jälleen saatavilla.

Tiesitkö, että naisen orgasmi voi kestää jopa kaksi mi-

nuuttia? Tämä ja paljon muuta selviää Kari Heusalan 

klassikoksi muodostuneesta kirjasta. Se esittelee naisen 

anatomiaa, fantasioita ja seksuaalisuutta sekä antaa 

vinkkejä kiihotukseen ja onnistuneeseen yhdyntään. 

”Heusala keikauttaa monia aiheeseen liittyviä tabuja ja 

tuo iloa konkreettisilla vinkeillään seksielämänsä kehit-

tämisestä kiinnostuneille.” – Suomen Lääkärilehti

Kirjan takana oleva Eläinoikeusyhdistys Fauna ry on 

vuonna 2006 perustettu ruohonjuuritason järjestö, joka 

kyseenalaistaa eläinten taloudellisen hyväksikäytön ja 

pyrkii parantamaan eläinten asemaa ja hyvinvointia.

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.

”Kirja on kahden toisiaan rakastavan ja toisistaan syvää 

huolta kantavan ihmisen keskustelua ja tarkkaa ajan-

kuvan välittämistä. Kirjeissä on myös hellyyttä, liikut-

tavuutta ja huumoria.” – Viva! 

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: Fidel and Che: A Revolutionary Friendship
Suom. Niina Saikkonen, sid., ISBN: 978-952-01-0451-1, 

ilm. lokakuussa, ovh 34 1

Simon Henry-Reid
Fidel ja Che 

Ystävät vallankumouksessa

Tuore näkökulma Kuuban vallankumouksellisiin.

Fidel ja Che kertoo ystävyydestä, josta tuli Kuuban vuo-

den 1959 vallankumouksen symboli. Miehiä yhdisti 

sama päämäärä ja samanlainen tausta. Kumpikin oli 

lähtöisin etuoikeutetusta luokasta ja luotti ylettömästi 

itseensä. Lisäksi he olivat kyltymättömiä naistenmiehiä 

ja monien lasten isiä. Mutta kummankin elämässä tär-

keimmällä sijalla olivat poliittinen missio ja keskinäinen 

ystävyys.

Simon Reid-Henryn kirja perustuu kattavaan tutki-

mukseen ja paljolti vasta hiljattain julkistettuun mate-

riaaliin. Hän on haastatellut lukuisia kaksikon tunte-

neita henkilöitä kaikkialla maailmassa. Kirja valaisee 

näin myös ennen tuntemattomia puolia Kuuban val-

lankumouksesta ja laajemmin Latinalaisen Amerikan 

konflikteista kylmän sodan aikana.

”Reid-Henry luo uudelleen tuon vallankumouksellisen 

aikakauden vaarallisuuden ja kiihkeät tunteet. Hänen 

kaikkitietävä asemansa ja jutusteleva tekstinsä käyvät 

yksiin toiminnan tempon kanssa, joten kirjaa lukee kuin 

seikkailuromaania.” – Independent

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

ilm. huhtikuussa, ovh 30 1

Nicholas D. Kristof & Sheryl WuDunn
Puolikas taivasta

Tärkeä perusteos naisten elämästä kehitysmaissa.

Tyttöjä ja naisia kuolee joka päivä pelkästään suku-

puolensa takia. 1900-luvun kaikissa sodissa kaatu-

neiden sotilaiden määräkin kalpenee, kun sitä verrataan 

viimeisten 50 vuoden aikana tapettujen tyttöjen val-

tavaan joukkoon. Puolikas taivasta puhuu karua kieltä 

sukupuolisidonnaisesta väkivallasta, ihmiskaupasta, 

prostituutioon pakottamisesta ja äitiyskuolleisuudesta. 

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.”

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
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Alkuteos: The Godfather of Poker: The Doyle Brunson Story
Sid., ISBN: 978-952-01-0508-2,

ilm. lokakuussa, ovh 32 1

Doyle Brunson
Pokerin kummisetä

Mukaansatempaava ja avomielinen  
tositarina pokerin suurimman mestarin  

huikeasta elämästä.

Kaikkien aikojen suurimman pokerinpelaajan Doyle 

Brunsonin huikea tarina on kertomus sisusta ja menes-

tyksestä, hyvästä ja huonosta onnesta, voitoista ja tra-

gedioista, rohkeudesta ja kunniasta. Hän on selvinnyt 

ammuskeluista, puukotuksista, gangstereista, murhaa-

jista ja lääkäreiden antamasta kuolemantuomiosta, kun 

hänelle kerrottiin, ettei hän enää toipuisi joka puolelle 

kehoa levinneestä syövästä. Doyle Brunson on kuitenkin 

mies, joka bluffaa vaikka viikatemiestä.

Pokerin kummisetä kertoo miehestä, joka on vii-

meinen linkki Villin lännen aikojen ja nykypokerin 

välillä. Tarinassa vilahtelee niin entisaikojen paha-

maineisia gangstereita kuin nykypäivän julkkiksiakin: 

biljardimestari Minnesota Fats, armoitettu huijari 

Titanic Thompson, elokuvamoguli Howard Hughes, 

Leonardo DiCaprio, Paris ja Nicky Hilton ja Pamela 

Anderson – Brunsonin elämä on ollut kuin elokuvaa.

Doyle Brunson on lähes ainoana elossa siitä usean 

kymmenen miehen joukosta, joka kiersi pelaamassa 

pokeria Texasin laittomissa peliluolissa. Hänet on ky-

nitty putipuhtaaksi lukemattomia kertoja, ja hän on 

voittanut miljoonia aivan yhtä usein. Brunson on ko-

kenut urheiluhaaveidensa kariutumisen onnettomuu-

teen, joka pilasi hänen mahdollisuutensa pelata NBA-

koripalloa, esikoistyttärensä järkyttävän kuoleman, 

Texas hold’emin synnyn ja uskomattomat kymmenen 

World Series of Pokerin maailmanmestaruusranneket-

ta – unohtamatta myöskään Nooan arkin etsimisen ja 

Titanicin nostamisen kaltaisia mielettömiä hankkeita.

Pokerin kummisetä julkaistaan yhteistyössä Pokerisivut.

comin kanssa.

Alkuteos: The Hilliker Curse – My Pursuit of Women
Suom. Juha Ahokas, sid., ISBN: 978-952-01-0490-0,

ilm. lokakuussa, ovh 30 1

James Ellroy
Hillikerin kirous – Elämäni naiset

Dekkarikirjallisuuden villin verikoiran  
tulinen tilitys hekuman huipulta ja  

murheellisesta pimeydestä.

Vuosi on 1958. James Ellroy on 10-vuotias ja vihainen 

äidilleen. Hän toivoo että äiti kuolisi. Kolme kuukaut-

ta myöhemmin äiti murhataan. Syyllisyys äidin kuo-

lemasta, Hillikerin kirous, jäytää ja jalostuu iän myötä 

yhä pakkomielteisemmäksi. Kun Ellroy alkaa kirjoittaa 

rikoskirjallisuuden huipulle nousevia romaanejaan, hän 

etsii yhä uudelleen nuoren naisen murhaajaa. 

Murha erittää pimeyttään myös Ellroyn rakkaussuh-

teisiin, jotka paitsi valaisevat myös tuhoavat. Hillikerin 

kirous on suorasukainen ja peittelemätön omaelämä-

kerta, jossa Ellroy tutustuttaa lukijan rakkauksiinsa ja 

itseensä. Sivuilta on luettavissa naismanian lisäksi työ-

narkomaniaa ja totaalinen loppuun palaminen.   Ellroy 

johdattaa maailmaansa yhtä maanisesti ja maanitellen 

kuin legendaarisimpien rikostensa pariin.

Los Angeles -kvartetilla ja Amerikan alamaailma -trilo-

gialla tajunnat räjäyttäneeltä Ellroylta on suomennettu 

13 kirjaa. Hän kävi keväällä 2010 Helsingissä markki-

noimassa uusinta teostaan Levoton veri. Hillikerin kirous 

julkaistaan suomeksi yhtä aikaa alkuteoksen kanssa.
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Sid., ISBN: 978-952-01-0509-9,
ilm. elokuussa, ovh 28 1

Ilkka Raitasuo ja Terhi Siltala
Kellokosken Prinsessa

Elokuvanakin nähtävä uskomaton tositarina 
”Kellokosken Prinsessan” elämästä.

Prinsessa kertoo Kellokosken mielisairaalassa lähes koko 

elämänsä ajan asuneen Anna Lappalaisen elämästä. 

Vuonna 1896 syntynyt Lappalainen sairastui jo nuorena 

skitsofreniaan. Pian hänelle kehittyi voimakas ja koko 

elämän ajan kestänyt harha, jonka mukaan hän oli ku-

ninkaallinen, Prinsessa. 

Prinsessa eli harhansa mukaan niin johdonmukaises-

ti kuin se oli mahdollista. Vaikka häntä hoidettiin lähes 

kaikilla aikakauden hoitomenetelmillä (muun muassa 

tartuttamalla häneen malaria), hän ei parantunut, vaan 

uskoi olevansa kuninkaallinen. Loppujen lopuksi hoi-

tohenkilökuntakin hyväksyi jossain määrin hänen har-

hansa ja jopa eli siinä mukana. 

Prinsessa oli mielisairaudestaan huolimatta eräänlai-

nen voittaja. Hänen annettiin lopulta elää erilaisena, 

omassa harhassaan. Vuonna 1995 Kellokosken sairaalan 

puistoon pystytettiin Prinsessan muistomonumentti.

Arto Halonen on ohjannut Prinsessan elämään perus-

tuvan fiktiivisen elokuvan, jonka ensi-ilta on syyskuus-

sa 2010. Pääosassa ”Kellokosken Prinsessana” nähdään 

Katja Kukkola. Muissa keskeisissä rooleissa näyttelevät 

muun muassa Samuli Edelmann, Peter Franzén, Pirkka-

Pekka Petelius sekä PMMP-yhtyeestä tuttu Paula Vesala. 

Like on mukana elokuvaan liittyvässä yhteistyössä.

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 helsinkiläishiip-

pari pystyttää baarin. Sen pyhä kolminaisuus 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. Lukija ei voi olla saamatta tartuntaa teok-

sen 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 perseelle an-

toi Pelle Miljoona, joka ampui lähtölaukauksen juok-

sulle kohti elämää.”

”Rock’n’roll Suicide Bar oli eittämättä Aasian, ehkä 

jopa koko maailman paras baari.” – Riku Rantala, Mad-

ventures
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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

ISBN: 978-952-01-0510-5,
ilm. syyskuussa, ovh 32 1

Kalle Björklid
PMMP kuvina

Daivaa PMMP:n endorfiinimereen!

Ääntä, vimmaa, kahvia, tupakkaa, lentäviä ruumiinjäse-

niä, pyllistyksiä, vatsassa lepattavia perhosia, keikkabus-

sin harmaita ja sinisiä hetkiä, iholle pyrkiviä faneja, sei-

nät kaatavaa asennetta ja kattoa paukuttelevaa euforiaa. 

Kalle Björklid on kuvannut PMMP:n jäseniä klu-

bikeikoilla, festareilla, laivoilla, bäkkäreillä, keikka-

bussissa, hotelleissa ja gaaloissa. Hänen valokuvissaan 

rockelämä haisee ja soi. 

Yllättävät kuvakulmat ja rinnastukset paljastavat 

kiertue-elämän huiput ja huimaukset, tilannekomiikan 

tähtihetket, rockin ja arjen absurdit ristiriidat, bändin 

jäsenten dynamiikan ja näiden korventavan intohimon 

työtään kohtaan.

Kalle Björklid on rockiin ja sen lieveilmiöihin keskit-

tynyt nuori, lupaava valokuvataiteilija, joka tunnetaan 

muun muassa Rumbaan, Suosikkiin ja monien levyjen 

kansiin ottamistaan konserttikuvista sekä kehutuista 

näyttelyistä. 

”Vimmaisia, välillä jopa brutaaleja kuvia katsellessa 

tuntuu siltä kuin olisi itse osana villiintynyttä yleisöä ja 

ekstaattista keikkakokemusta. – – Tällainen visuaalinen 

anarkia on suomalaisessa rockvalokuvauksessa yllättä-

vän – ja valitettavan – harvinaista.” – Helsingin Sanomat

”Kalle Björklidin kuvissa muusikot ovat yleisön lämppä-

reitä. Hän puristautuu kameroineen artistien ja yleisön 

väliseen kapeaan tilaan näyttääkseen näiden vuorovai-

kutuksen. Jokainen kuva on kunnianosoitus rockkeikan 

voimalle, ja Björklidin näkemys toisiinsa kietoutuneista 

kehoista, lentävistä hiuskimpuista, orgastisista laulajista 

ja hurmoksellisista faneista on äärimmäisen omaperäi-

nen ja mukaansatempaava.” – British Journal of Photo-

graphy



MUSIIKKI JA POPULAARIKULTTUURI   33

Alkuteos: Nobody Likes You: Inside the Turbulent Life, Times, 
and Music of Green Day

Suom. Juha Ahokas, nid., ISBN: 978-952-01-0473-3, 
ilm. toukokuussa, ovh 28 1

Marc Spitz
Green Day

Kolmen soinnun supertähdet

Punkin supertähtien nousu, tuho ja nousu.

Yhdysvaltalainen punkrocktornado Green Day breik-

kasi kaksi kertaa vuosikymmenen aikana. Ensimmäisen 

läpimurtonsa myötä se todisti, että punk ei suinkaan ole 

kuollut, ja toisella läpimurrollaan se osoitti, että Green 

Day ei suinkaan ole kuollut vaan entistä tiukemmassa 

iskussa. 

Kun Green Dayn ensimmäinen läpimurtoalbumi 

 Dookie ilmestyi 1994, nuoren lujaa soittavan kolmikon 

kaupalliset näkymät vaikuttivat sangen rajallisilta, mut-

ta albumista tuli hitti ympäri maailman. Vuosituhannen 

vaihteessa yhtye näytti olevan kohtalokkaassa lasku-

kierteessä, mutta vuonna 2004 se iski takavasemmalta 

julkaisemalla  poliittisesti provokatiivisen rockoopperan 

American Idiotin.

Valaisevassa historiikissaan maineikas rockjourna-

listi Marc Spitz kuvaa kiehtovasti altavastaajan matkaa 

menestykseen. Hän on kiertänyt bändin mukana ja 

saanut siltä lukuisia eksklusiivisia haastatteluja. Spitz 

tarjoaakin todellisen sisäpiiriläisen näkemyksen siitä, 

keitä Green Dayn jäsenet ovat, mistä he tulivat ja min-

ne ovat menossa.

Green Day on kaupallisesti menestynein punkbändi 

kautta aikojen ja Helsingin Kyläsaaressa 8.6.2010 pidet-

tävän suuren ulkoilmakonsertin pääesiintyjä. 

”Green Dayn parhaiden biisien tapaan Marc Spitzin 

teksti on viileää, nopeaa ja tarttuvaa. Kolmen soinnun 

supertähdet on kattava kurkistus kulissien taakse punk-

rockin aatteisiin ja intohimoihin.”  – Andy Greenwald, 

Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo

ISBN: 978-952-01-0511-2,
ilm. lokakuussa, ovh 27 1

Teppo Vapaus & Herra Ylppö
Herra Ylppö 

Perustuu tositaruihin

Gonzokirjailija tanssii luurankojen kanssa 
Herra Ylpön ovettomissa kaapeissa.

Siinä missä ”reality rock” on Herra Ylpön omaan käyt-

töönsä luoma musiikkityyli, tositarut ovat muusikko-

kirjailija Teppo Vapauden hulvattomaan huippuunsa 

jalostama ilmaisutapa, jonka esikuvia ovat gonzojourna-

lismin kehittäjä Hunter S. Thompson ja kirjoituksillaan 

20-vuotiaan Herra Ylpön sekoittanut Henry Miller. 

Vapauden hallusinoiva tajunnanvirta salakuljettaa 

lukijan Herra Ylpön maailmaan. Haastatteluissa ääne-

käs ja vimmainen kirjailija kohtaa menestyneen rock-

tähden, joka vastaa kysymyksiin kapinasta, rakkaudesta 

ja romantiikasta ja ruotii avoimesti itseään ihmisenä 

ja taiteilijana. Perustuu tositaruihin ärsyttää, naurattaa, 

hengästyttää ja on avoimesti hullu. Se valottaa suoma-

laisen rockin kiinnostavimman libertiinin äkkiväärää 

ajatuksen- ja tunteenjuoksua ja esittelee pysähdyttävän 

debyyttikirjailijan, jonka sanojen pillastunut painovoi-

ma imaisee maton ja maaperän lukijan alta.  

”Ylppö on vittu kaappihippi, kaikkia salaa rakastava 

virallinen sallija. Tästä kirjasta selviää, onko Ylppö on-

nellinen vai pakkomielteinen, ovatko sen juuret oikeasti 

Portugalissa, tietääkö se sitä itsekään, onko se syntynyt 

taksin takapenkillä ja onko se pannut afrikkalaista mies-

huoraa perseeseen Gran Canarialla maksettuaan ensin 

30 euroa suihinotosta ja vasta sisälle muljahdettuaan 

huomannut kumppanin kivekset. Ylppö on luvannut 

paljastaa minulle kaiken.”

– Teppo Vapaus Herra Ylpöstä
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Janne Friman & Juhana Hurula
Hevi opas Helsinkiin 

Matkaa metallimekkaan!

Helsingin hevitarjonta on maailman paras. Hevi opas 

Helsinkiin luotsaa tummanpuhuvat pyhiinvaeltajat me-

tallimekan syövereihin ja tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ja 

hauskaa triviaa myös niille, jotka luulevat tuntevansa 

kaupungin kuin omat taskumattinsa.

Hevi kuuluu ääripäisten ihmisten elämään. Kohde-

ryhmää yhdistää ja tätä teosta leimaa mustanpuhuva 

meininki, hurtti huumori ja keskittyminen estetiikal-

taan dramaattisiin tai muuten vain särmikkäisiin kult-

tuurimuotoihin.  

Heviopas on hevi myös informaation määrällä mi-

tattuna. Kuka tahansa matkalainen saa siitä vinkkejä ja 

tietoa, joita ei muista oppaista löydy. Eepos pitää sisäl-

lään myös muun muassa Jouni Hynysen, Tuomas Holo-

paisen, Jyrki 69:n ja Jone Nikulan kaltaisten metallityö-

läisten kommentteja Stadista ja suosikkipaikoistaan. 

Nid., ISBN: 978-952-01-0433-7,
ilm. kesäkuussa, ovh 26 1

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 ja taitavasti kir-

joitettu kirja osuu johdonmukaisesti maaliinsa.” – New 

York Times

”Onnistunut, ihailtava, terävä. Tervetullut henkilö kuva 

esiintyjästä, jonka ura kaipaa vakavamielistä pohdintaa 

eikä pilkkaa. Jeffersonin vauhdikas tyyli tekee teoksesta 

itsestään kirjallista viihdettä.” – Philadelphia Inquirer

”Valistunut ja vivahteikas teos. Journalismia yhdistetty-

nä runouteen.” – Washington Post

”Todellinen taivaan lahja. Tällaista viiltävän rehellistä 

katsausta karnevalistisen imagon takana piilevään mie-

heen on jouduttu odottamaan jo aivan liian pitkään.” 

– Essence

Opas esittelee myös rähjäisen ja vallattoman Helsin-

gin takapuolen, jota ei ole vielä puuteroitu steriiliksi. 

Seikkaileminen kannattaa, sillä seuraavan kulman takaa 

löytyvät aina parhaat mustikkapaikat. 
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Alkuteos: A Version of Reason: In Search of Richey Edwards
Suom. K. Männistö, sid., ISBN: 978-952-01-0491-7,

ilm. lokakuussa, ovh 30 1

Rob Jovanovic
Richey Edwardsin jäljillä

Manic Street Preachersin kitaristin katoaminen 
on modernin rockmytologian kuuluisimpia 

mysteereitä.

Kun Manic Street Preachersin masentunut kitaristi-sa-

noittaja Richey Edwards käveli ulos lontoolaisesta ho-

tellista eräänä helmikuisena aamuna vuonna 1995, sai 

alkunsa yksi rockhistorian suurimmista ratkaisematta 

jääneistä arvoituksista. Hänen Vauxhall Cavalierinsa 

löytyi kaksi viikkoa myöhemmin hylättynä erään huol-

toaseman parkkipaikalta Severn Bridgen liepeiltä. Auto-

stereoista löytyi Nirvanan In Utero. 

Rob Jovanovic naaraa tulkinnallisia johtolankoja  

Richey Edwardsin vaikeasta elämästä, viimeisistä päi-

vistä ja tuotannosta. Konkreettisia todisteita seuraamal-

la Edwardsin jäljet kylmenivät nopeasti, mutta vuosien 

varrella hän oli ehtinyt jättää jälkeensä lukuisia arvoi-

tuksellisia kirjeitä, haastatteluita ja sanoituksia. Jova-

novic analysoi näitä tekstejä valottaakseen mystisen 

katoamisen taustoja ja tarjoaa lukijalle oman teoriansa 

miehen kohtalosta.

Teos on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkä 

mysteeritarina. Se kertaa Edwardsin elämänvaiheet ja 

avaa kiinnostavan näköalan Manic Street Preachersin 

vaiheisiin ja valttikortteihin. 

Richey Edwards julistettiin virallisesti kuolleeksi 

marraskuussa 2008.

 

”Häikäisevää luettavaa. Tämä musiikkijournalismin 

 riemuvoitto on parhaita tulkintoja rockmytologian 

osaksi muuttuneesta tarinasta.” – Evening Herald

Alkuteos: Why AC/DC Matters?
Suom. K. Männistö, sid., ISBN: 978-952-01-0488-7, 

ilm. toukokuussa, ovh 24 1

Anthony Bozza
AC/DC – Tulkoon rock

Säävaroitus: 
Australian ukkonen pieksää niskanikamat. 

Ruuhkat valtatiellä helvettiin jatkuvat.

”Minulle AC/DC on rockbändin perikuva, malliesi-

merkki siitä millainen rockbändin pitäisi olla – kuinka 

yksinkertaista kaiken tulisi olla ja kuinka hyvin voi on-

nistua, jos antaa kaikkensa musiikille.” – Slash

Miten yksi bändi voi saada uransa aikana kolme suku-

polvea vannomaan nimiinsä? Millä lihaksilla tarkkailu-

luokkalaisilta näyttävät hardrockevankelistat kyykyt-

tävät yleisöjä ympäri maailman vuosikymmenestä 

toiseen?

Tulkoon rock on viihdyttävä katsaus AC/DC:n kult-

tuuriseen merkitykseen ja siihen, miten bändi on vai-

kuttanut muusikoihin ja rockfaneihin kautta maailman 

neljällä vuosikymmenellä. Kirja vahvistaa lopullisesti 

asian, jonka fanit ovat jo vuosikymmeniä tienneet: että 

myytyjen levyjen määrä korreloi niiden ylittämättömän 

laadun kanssa ja että uskolliset fanileegiot ovat vainun-

neet musiikillisen kultasuonen. 

Anthony Bozza käsittelee bändiä sekä fanin että krii-

tikon näkökulmasta. Slashin, Tommy Leen, Dave Groh-

lin ja Josh Hommen kaltaisten muusikoiden lisäksi 

Bozza haastattelee asiantuntijoita, ja näiden avulla hän 

todistaa AC/DC:n musiikillisen reseptin nerokkuuden.  

”AC/DC on kaikkien aikojen suurin rockbändi. Sen sa-

noitukset eivät ole tunteellisia. Sen biisit eivät ole tun-

teellisia. Kaikki tunne on bändin groovessa. Ja tuo groo-

ve on ajaton.” – Tuottajalegenda Rick Rubin
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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.

Alkuteos: When Giants Walked the Earth: 
A Biography of Led Zeppelin

Suom. Petri Silas, nid., ISBN: 978-952-01-0380-4, 
ilm. lokakuussa, ovh 34 1

Mick Wall
Led Zeppelin – Jättiläisten aika

Taivaankorkuinen rocklegenda oli kulttuurisen 
murroksen ukkosenjohdatin.

Led Zeppeliniä ei voi kuvailla ilman superlatiiveja. Se oli 

kuusikymmenluvun viimeinen suuri bändi ja koko seit-

semänkymmenluvun merkittävin musiikillinen ilmiö. 

Se merkitsi siirtymää kukkaiskansan rakkaudellisista 

värähtelyistä illuusiottomaan raakojen soundien aika-

kauteen ja muodostui kulttuurisen murroksen ukko-

senjohdattimeksi.

Jättiläisten aika kertoo Led Zeppelinin koko tarinan 

sisältä käsin – mitään lisäämättä ja mitään pois jättä-

mättä. Kirjatuiksi tulevat paitsi bändin musiikilliset 

saavutukset myös ulkomusiikilliset sikailut ja lasku, 

joka niistä ennen pitkää lankesi maksettavaksi. Wall 

käsittelee myös bändin ja erityisesti Jimmy Pagen suh-

detta okkultismiin.

Jimmy Pagen ja Robert Plantin yli parikymmentä  

vuotta tuntenut Wall on ujuttautunut taidokkaasti 

rockmammutin nahkoihin. Kun perustana on kirjoitta-

jan kolmikymmenvuotinen kokemus alan toimintamal-

leista, lainalaisuuksista ja kirjoittamattomista säännöis-

tä, lopputuloksen näkemyksellisyys ei jätä toivomisen 

varaa. 

”Yksityiskohtainen mutta värikäs elämäkerta on erityi-

sen merkittävä siksi, että tekijä on tehnyt niin tiivistä 

yhteistyötä Robert Plantin ja Jimmy Pagen kanssa. Wall 

välttää karikatyyrimäisyyden sudenkuopat ja onnistuu 

valottamaan Led Zeppeliniin liittyviä myyttejä ja bän-

din musiikillista magiaa aidolla ja vilpittömällä tavalla.” 

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

ilm. maaliskuussa, ovh 34 1

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 

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.

”Äärimmäisen viihdyttävä ja helppolukuinen. – – Kirja  

vetää vertoja Mötley Crüen hedonistiraamattu The 

 Dirtille. – – Teoksessa ei ole kuin yksi vika: se on liian 

lyhyt.” – Rumba

ÓÓÓÓÓ –  Rytmi

”Räävittömän hauska.” – Rytmi

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

ilm. maaliskuussa, ovh 22 1

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
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Alkuteos: All the Way. The Biography of Frank Sinatra
Suom. Tarmo Haarala, nid., ISBN:978-952-01-0386-6,

ilm. kesäkuussa, ovh 22 1

Michael Freedland
Frank Sinatra – Loppuun asti

Sinatran huikea elämänkaari Hobokenin 
 latinalaiskortteleiden köyhyydestä  

Los Angelesin loistoon.

Sinatrasta tuli 1930-luvulla nilkkasukkateinien idoli. 

Hänen ainutlaatuinen äänensä ja fraseerauksensa loivat 

soinnin, joka teki hänestä yhden viihdemaailman suu-

rimmista tähdistä. 

Sinatran uskomatonta elämää värittivät romanssit ja 

skandaalit. Neljä avioliittoa solminut Frankie-boy ryyp-

päsi, rellesti ja rähinöi. Hänen väitettiin sekantuneen 

myös mafian toimintaan.

Freedlandin paljastava elämäkerta on maineensa 

veroinen. Kirja julkaistaan nyt nidottuna uutena pai-

noksena.

Alkuteos: The Clash – Passion Is a Fashion
Suom. Juha Ahokas, nid., ISBN: 978-952-01-0524-2,

ilm. toukokuussa, ovh 22 1

Pat Gilbert
The Clash – Lontoo liekeissä

Polta näppisi! Liekittävä eepos Englannin 
punksähikäisistä uutena painoksena!

Lontoo liekeissä on kaikkea muuta kuin harras pyhiin-

vaellus kuolemattomista punkklassikoistaan tunnetun 

The Clashin maailmaan. Kirja kartoittaa punkpioneerien  

ammatilliset ja henkilökohtaiset virstanpylväät London 

Calling -albumin nauhoituksista yhtyeen lopulliseen 

hajoamiseen ja Joe Strummerin ennenaikaiseen kuole-

maan saakka.

The Clash oli rohkein ja seikkailunhaluisin 1970-lu-

vun lopun suurista punkyhtyeistä: se lisäsi uuden su-

kupolven rockiin romanttisesti sävytetyn vasemmisto-

laisen yhteiskunnallisuuden ja venytti musiikillisesti 

pelkistetyn peruspunkin rajoja.

”Niin kiehtova teos, että sen luettuaan rupeaa väkisinkin 

suunnittelemaan pyhiinvaellusreissua yhtyeen kotinur-

kille Lontooseen.” – Turun Sanomat

”Paitsi bändin tarinana Lontoo liekeissä toimii mainiosti  

myös erään kuohuvan ajanjakson kuvauksena. Suosit-

telen muillekin kuin musiikki-ihmisille.” – Kainuun 

 Sanomat

”Tätä kirjaa olen odottanut paljon enemmän kuin joulu-

pukkia koskaan.” – Sue

”Ilman muuta yksi parhaimmista koskaan kirjoitetuista 

bändielämäkerroista.” – Lapin Kansa

”The Clash – Lontoo liekeissä on paras kirja aiheesta. 

 Teosta tarvitaan, koska sen kohde on yhä hartaasti pal-

vottu ja myyttinen maineeltaan.” – Ilta-Sanomat Plussa

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, huumorin-

tajuinen ja ehdottomuudessaankin suurisydäminen 

rokki jäärä kertoo muistelmissaan, miten Ian Kilmisteristä 

tuli Lemmy, aikamme kompromissittomin rockikoni.

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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Alkuteos: W.A.R.: The Unauthorized Biography 
of William Axl Rose

Suom. Jorma-Veikko Sappinen, nid., ISBN: 978-952-01-0526-6,
ilm. toukokuussa, ovh 22 1

Mick Wall
W.A.R. – W. Axl Rose

Hardrockin hovikummajaisen    
ällistyttävä elämäkerta.

W. Axl Rose on kaikkien aikojen kohutuimman har-

drockbändin, Guns N’ Rosesin,  keulakuva ja rockmaa-

ilman kiistanalaisimpia hahmoja. Hänen elämäkertansa 

on repivä tarina huimaavista huipuista ja pohjattomista 

kuiluista.  Guns N’ Rosesin bändihistoriikistakin käy-

vä teos kuvaa osuvasti Gunnareiden vaiheita ja bändin 

suosion nousun ja laskun syitä. 

W. A.R ilmestyy uutena nidottuna painoksena.

”Wallin elämäkerta on tyyliltään notkea ja iskevä. Erään-

laisena sisäpiiriläisenä jo bändin Los Angelesin -päivistä 

saakka Wallilla on eturivin katsojan näkemys bändin 

ympärillä pyörineeseen hullunmyllyyn, myös kulissien 

taakse.” – Keskisuomalainen

”Harva tietää Guns N’ Rosesista 
yhtä paljon kuin Mick Wall.  

Teos sisältääkin runsaasti mielen-
kiintoisia yksityiskohtia ja  

yllättäviä näkökulmia.” –Etelä-Saimaa

”Nimestään huolimatta eepos kertoo yllättävän tasa-

puolisesti kaikista alkuajan jäsenistä ja yhtyeen vivah-

teikkaasta menneisyydestä. Sitä voisikin kutsua bändin 

epäviralliseksi historiankirjaksi.” – Pohjan Sanomat

Alkuteos: Slash 
Suom. K. Männistö, nid., ISBN: 978-952-01-0525-9,

ilm. toukokuussa, ovh 22 1

Slash & Anthony Bozza
Slash 

Aikamme palvotuimman kitarajumalan 
 muistelmat määrittelevät uudelleen kliseen 

”seksi, huumeet ja rock’n’roll”.

Guns N’ Rosesin kitaristina maailmanmaineeseen nous-

sut Slash vietti nuoruutensa Hollywoodin kaduilla. 

Musiikkihistoriassa kääntyi uusi lehti, kun Slash tarttui 

kitaranvarteen ja löysi raakaa räimettä rakastavat bän-

dikaverit. Syntyi musiikillinen luonnonmullistus Guns 

N’ Roses, jonka räjähdysherkät levyt tunnetaan nykyään 

kokonaisen aikakauden soundtrackina.

Tämä kirja on ikkuna yksityisyyttään pahamaineisen 

tarkasti varjelevan kitaristin maailmaan. Slash puhuu 

suunsa puhtaaksi GN’R-ajoista eikä säästele myöskään 

itseään. Teos onkin kohteensa näköinen: hauska, rehel-

linen ja kaikin puolin överi.

”Erittäin viihdyttävä ja rehellinen. Yksi parhaista rock-

elämäkerroista, jonka olen koskaan lukenut.” – Michael 

Monroe 

”Varsin nautittavaa luettavaa.”  – Rumba

”Kohteensa näköinen, rento ja rehti teos.” – Turun Sanomat

”On hienoa, että Slashin tarinoinnista paistaa läpi rehel-

lisyys. Hän ei romantisoi itseään tarpeettomasti ja tun-

nustaa noloimmatkin heikkoutensa.” – Kauppalehti
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Nid., ISBN: 978-952-01-0431-3,
ilm. syyskuussa, 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 kouluissa 

syksyllä 2010.

Nid., ISBN: 978-952-01-0459-7,
Julkaisijat: Näytelmäkulma, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto,  
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Teatterikorkeakoulu ja  

Teatterin tiedotuskeskus, 
ilm. elokuussa, ovh 29 1

Sirkku Aaltonen (toim.)
Matkalippu maailmalle 

– Suomalaisten näytelmien kääntämisestä ja 
viennistä

Ensimmäinen teatterikääntämistä ja suoma-
laista näytelmävientiä käsittelevä teos. 

Kuinka Aki Kaurismäen elokuvakäsikirjoitus kääntyy 

saksalaiselle teatterinäyttämölle? Mikä merkitys Munsa-

lan murteella on ollut Shakespearen teosten ruotsinnok-

sissa? Mitä on äänellinen synkronointi?

Matkalippu maailmalle kuvaa suomalaisten näy-

telmien tietä eri maiden  näyttämöille. Painopiste on 

kääntäjien näkemyksissä työstään, mutta tarkastelu 

laajenee myös yhteistyöhön ulkomaisten teatterinteki-

jöiden, näyttelijöiden, tuottajien ja ohjaajien kanssa. 

Kääntäjien lisäksi kirjoittajina on kulttuurivaihdon eri 

toimijoita, kuten näytelmäkirjailijoita, ohjaajia, drama-

turgeja ja näytelmäviennin edustajia. 

Monipuolinen kirja pureutuu kääntäjän työn eri 

puoliin kirjailijan tulkkina ja ohjaajan assistenttina 

toimimisesta aktiiviseen kulttuurilähettilään rooliin. Se 

tarjoaa mielenkiintoista luet tavaa kaikille kulttuurien 

välisestä vuorovaikutuksesta ja teatterista kiinnostu-

neille teatterin ammattilaisille, harrastajille ja opiske-

lijoille.

FT Sirkku Aaltonen on englannin kielen professori 

Vaasan yliopistossa. Hän on erikoistunut teatterikään-

tämiseen ja julkaissut useita näytelmien kääntämistä 

käsitteleviä teoksia ja artikkeleita sekä toimittanut suo-

mentajien työtä käsittelevän artikkelikokoelman Kään-

netyt illuusiot (1998).
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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 

lähestyttävä päiväkirjamuoto ja ajattelun sekä havain-

tojen kirkkaus tekevät siitä yleismaailmallisen ja hyvin 

inhimillisen teoksen.

”Kiehtova ja nautinnollinen 
 lukukokemus.” – Episodi

Nid., ISBN: 978-952-01-0512-9,
ilm. kesäkuussa, ovh 30 1

Peter von Bagh, Eero Tammi, Lauri 
Timonen & Sakari Toiviainen (toim.) 

Filmihullu 
vuodet 1979–1988

Filmihullu-antologian timanttinen kakkososa 
syväluotaa 80-luvun elokuvalliset ilmiöt ja saa 
elämän ja elokuvan tappelemaan keskenään.

Kun Filmihullun toimituskunta pari vuosikymmentä 

sitten iski lihakoukkunsa syvälle 80-lukulaisen elokuvan 

monenkirjavaan ja kulttuuripoliittisesti arveluttavaan 

torsoon, sanan säilältä ei säästynyt kukaan. Filmihullu-

antologian toinen osa dokumentoi tämän 80-luvun 

uuden, kouriintuntuvasti taistelevan kirjoittajapolven 

nousun, jonka johtotähtenä loisti Aki Kaurismäki ja toi-

sena laitana Jouko Turkka. 

Kahdeksankymmentäluvun filmitaiteen taitavimmat 

kuvan- ja sanankäyttäjät puikkelehtivat kirjan lukuisten 

esseiden, haastatteluiden ja huumoripläjäysten aiheina 

ja kirjoittajina. Lähitarkastelun kohteiksi ovat valikoitu-

neet muun muassa sellaiset ulkomaan suuruudet kuin 

Sam Fuller, Luis Buñuel, Jacques Tati, Nagisa Oshima, 

Jim Jarmusch, Orson Welles, Ingmar Bergman, Jean-

Luc Godard ja Jerry Lewis, eikä kotimaisten sanka-

reidenkaan joukko kalpene: Anssi Mänttäri, Mikko Nis-

kanen, Teuvo Tulio, Kalle Holmberg, Ralf Långbacka, 

Antti Peippo, Rauni Mollberg, Jörn Donner ja Spede. 

Mitä he aikanaan ajattelivat ja jättivät ajattelematta? 

Se selviää vain tämän kirjan sivuilta – kirjan, joka saa 

elämän ja elokuvan tappelemaan keskenään ja molem-

mat lorauttamaan pöksyihinsä.
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Sid., ISBN: 978-952-01-0527-3,
ilm. syyskuussa, ovh 25 1

Meiju Niskala
Kaupunki365

– kalenteri arjen löytöretkeilijälle

Kaupunki haltuun sosiaalisen aktivismin ja 
 arjen nyrjäytysten avulla!

Kaupunki365 – kalenteri on julkisen tilan toisinkäyt-

töön ja maailman jokapäiväiseen uudelleenkeksimiseen 

innostava taidetyökirja. Se haastaa luovuuteen ja roh-

kaisee ottamaan oman ympäristön haltuun tarinoiden, 

taide tekojen ja yllättävien näkökulmien kautta. Nor-

maalin päivyrin lisäksi kalenterista löytyy taustoitettu 

tehtävä jokaiselle viikolle. Kuinka aloitetaan sissipuutar-

hurius, miten tehdään valograffiti unelmakaupunkiin 

tai luodaan sattumarunoutta omalla kengännumerolla? 

Visuaa lisuudella iloitteleva kalenterikirja mahtuu mu-

kavasti laukkuun ja tarjoaa silmän- ja ajatuksen iloa 

vuoden jokaiselle päivälle tammi kuusta 2011 alkaen.

Kaupunki365-teos liittyy laajempaan Turku365-kau-

punkitaidehankkeeseen, johon osallistuu kaupunki-

taiteilijoita Suomesta ja maailmalta. Yksi vetäjistä on 

kokemuksellisen kaupungin konsulttinakin tunnettu 

taiteilija Meiju Niskala. Hanke on osa Turussa toteu-

tettavaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 

ohjelmistoa. 

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 alan ammattilaisille kuin 

alaa opiskelevillekin. Elokuvantekijöiden näkemysten ja 

puheenvuorojen valaisemana syntyy kokonaisvaltainen 

kuva elokuvan tekemisestä. Kirjassa esitellään yksityis-

kohtaisesti elokuvatuotannon toimenkuvat, jotka on 

koottu myös kirjan loppuun kattavaksi suomi–eng-

lanti-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
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Nid., ISBN: 978-952-01-0458-0,
ilm. syyskuussa, ovh 34 1

Annukka Ruuskanen (toim.) 
Nykyteatteri suomessa 2000-luvulla (työnimi)

Miten sitä luetaan? 
Ensimmäinen kattava teos suomalaisesta 

nykyteatterista.

Suomalaisessa teatterissa on meneillään kiinnostava ai-

kakausi. Nykyteatterin ja esitystaiteen muodot uusiutu-

vat nopeasti. Kirjoitettuun näytelmään ja psykologisiin 

roolihahmoihin perustuva perinteinen teatteriesitys on 

saanut rinnalleen laajan kirjon uusia tekemisen muotoja 

Kristian Smedsin suuren näyttämön mittaisista teoksis-

ta Todellisuuden tutkimuskeskuksen yhtä katsojaa var-

ten suunniteltuihin esityksiin. 

Teatteri on yhä vahvemmin yhteydessä medioitu-

neeseen todellisuuteen, mikä näkyy paitsi esitysten 

estetiikassa myös esitysten tekemisen prosessissa ja 

toteuttamistavoissa. Toisaalta katsojan kokemusta ko-

rostavilla ja eri taidemuotoja yhdistävillä esityksillä py-

ritään saavuttamaan välittömämpi yhteys ympäröivään 

maailmaan. 

Teatteri-lehden päätoimittajan Annukka Ruuskasen toi-

mittama teos esittelee laajasti uuden teatterin käsitteitä, 

sisältöjä, hiljattain tehtyjä esityksiä sekä esitysten yleisö-

suhdetta. Keskeiset nykyteatterimme tekijät avaavat työ-

metodeitaan, taidekäsitystään ja näkemyksiään uudesta 

estetiikasta sekä taiteen tehtävästä. Kirjoittajina on yli 20 

alan eturivin teatterintekijää, tutkijaa ja toimittajaa sekä 

alan opettajia Teatterikorkeakoulusta. Pyrkimyksenä on 

antaa avaimia muuttuneen teatteriestetiikan käsittele-

miseen ja vastaanottoon. 

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
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Sid., ISBN: 978-952-01-0147-3,
ilm. syyskuussa, ovh 42 1

Mikko-Olavi Seppälä & 
Katri Tanskanen (toim.) 
Suomen teatteri ja draama

Elävästi kirjoitettu historiateos  
 esittelee  suomalaisen teatterin ja 
näytelmäkirjallisuuden  vaiheet.

Runsaasti uutta tutkimustietoa sisältävä kokonaisesi-

tys Suomen teatterihistoriasta kattaa ajanjakson 1700- 

luvulta nykypäivään. Teos esittelee teatterihistoriamme 

suurten linjojen, nimien ja laitosten ohella muun muas-

sa lastenteatterin, ulkoilmateatterin ja teatteripolitiikan 

vaiheet maassamme.

Kirjan pääjaksoissa kuvataan teatterihistorian kehi-

tyslinjoja ja käännekohtia. Niissä esitellään merkittäviä 

ohjaajia, näytelmäkirjailijoita ja maineikkaita esityk-

siä. Teoksessa tarkastellaan sekä valtavirran teatteria 

kansannäytelmistä musikaaleihin että marginaalissa 

toimineiden taiteilijoiden teatteri-ilmaisua uudistanei-

ta kokeiluja ja läpimurtoja. Kotimaisten tekijöiden ja 

ilmiöiden rinnalla esitellään uusien kansainvälisten tyy-

lisuuntien ja muiden vaikutteiden saapuminen Suomen 

teattereihin ja näytelmäkirjallisuuteen. 

Erillisissä artikkeleissa käsitellään yksityiskohtai-

semmin muun muassa teatteritanssiin, suomenruotsa-

laiseen näyttämöidentiteettiin ja teatterikoulutukseen 

liittyviä kysymyksiä, lavastustaiteen kehitystä viime 

vuosikymmeninä sekä nykyteatterin ilmiöitä.

Yleistajuinen teos on aarrearkku jokaiselle teatterin-

ystävälle ja tärkeä lähdeteos teatteria opiskeleville. Kirja 

on varustettu lähdeviittein ja kirjallisuusluetteloin.

Suom. Johanna Savolainen ja Pirkko Koski, 
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
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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.

Jotaarkka Pennanen kertoo elävästi lapsuusmuistois-

taan sekä aiemmista sukupolvista: isoisästään, teat-

terinjohtaja ja punapäällikkö Aarne Orjatsalosta, ja 

kirjailijavanhemmistaan Jarno Pennasesta ja Anja Vam - 

melvuosta. Taistolaisuuden murtautumisesta kult-

tuurielämään Pennanen kirjoittaa intensiivisesti ja 

kaihtamatta nostaa tarkastelunsa kohteeksi tulenarko-

jakaan asioita.

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.”

”Henkisestä kehityksestään Pennanen kirjoittaa avoi-

mesti ja perusteellisesti. Hänen ikätoverinsa helposti 

kaihtelevat punaisista vuosista puhumista, mutta nytpä 

asiaan paneudutaan kakistelematta.” – Ilkka

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

Suom. Riitta Virkkunen, 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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Alkuteos: Teaching Rebellion 
– Stories from the Grassroots Mobilization in Oaxaca

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

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

Tavallisten ihmisten kapina

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

Meksikolaisen Oaxacan osavaltion räjähdysaltis ja vä-

kivaltainen tilanne on noussut viime aikoina uutisotsi-

koihin myös Suomessa. Tavallisten ihmisten kapina taus-

toittaa konfliktin juuria ja aiempia tapahtumia.

Vuonna 2006 opettajien lakko synnytti Oaxacassa 

tapahtumasarjan, joka hakee vertaistaan hyvässä ja pa-

hassa. Kun osavaltion kuvernööri hajotti opettajien lak-

koleirin, alkoi kansannousu, johon osallistui tuhansia 

ihmisiä. Kansanjoukot vaativat kuvernöörin erottamis-

ta ja valtasivat useita hallintorakennuksia. Tuntui kuin 

demokratia olisi syntynyt uudelleen. Lopulta liittovalti-

on erikoisjoukot tukahduttivat julmasti rauhanomaisen 

liikkeen. Väkivaltaisuuksissa kuoli lukuisia meksikolai-

sia ja yhdysvaltalainen toimittaja. 

Kirjassa monet oaxacalaiset kertovat oman tarinansa 

kansannoususta. Karusta lopusta huolimatta kirjoituk-

sista välittyvät voimaantumisen riemu ja suoran toi-

minnan ällistyttävät mahdollisuudet. 

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

Juha Suoranta
Piilottajan päiväkirja

Mitä tapahtuu, kun suomalais professori yrittää 
oikaista maahanmuuttoviranomaisten virheen?

Keväällä 2009 erikoinen sattuma muutti Ashraf Sahilin 

elämän. Nuori afganistanilaismies odotti turkulaisessa  

vastaanottokeskuksessa käännytystä, kun maailmaa 

kiertänyt kiireellinen avunpyyntö saavutti tamperelaisen  

professorin. Juha Suoranta tarjosi turvapaikan vento-

vieraalle, vieraassa 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.

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

Jouko Jokisalo & Lissu Lehtimaja et al:
Kulttuurisia kohtaamisia ja solmukohtia

– tekstejä ja sarjakuvia rasismista,  
antirasismista, monikulttuurisuudesta

ja suvaitsevaisuudesta.

Monimuotoinen teos arkipäivän rasismista.

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: 978-952-01-0437-5,
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 kehitysmai-

den ja teollisuusmaiden yhteisiä ja erilaisia ongelmia 

terveydenhuollossa. Teos pohtii myös, miten kauppa-

politiikan ja talouden toimet rajaavat terveyspolitiikan 

liikkumavaraa.

Nid., ISBN 978-952-01-0372-9,
ilm. helmikuussa, ovh 15 1

Frédéric Lordon 
Rahamyllyt kuriin

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 tarvi-

ta muuhun kuin palvelemaan tehokkaasti tuottavaa 

ta loutta. Varovainen talouspolitiikka on tiensä päässä, 

olennaisempaa on riittävä sääntely. Eurooppa on ra-

hoituksessaan itseriittoinen ja voi siksi yksipuolisesti 

ottaa käyttöön sääntöjä pelkäämättä pääoman pakoa 

tai investointien romahdusta.

Frédéric Lordon on runsaasti siteerattu Le Monde 

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

Salla Korpela (toim.) 
Yltäkylläisten pidot 

– hyvinvoinnin tulevaisuus 

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. 
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Alkuteos: Petit traité de la décroissance sereine,  
mille et une Nuits

Suom. Marja Ollila, nid., ISBN: 978-952-01-0530-3,
ilm. lokakuussa, ovh 17 1

Serge Latouche
Kohti kohtuutaloutta

Puheenvuoro oikeudenmukaisen, osallistavan 
ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan puolesta.

Teollisuusmaissa kulutetaan aivan liikaa. Tiedämme että 

jatkuva kasvu ei ole ole loputtomiin mahdollista rajal-

lisella maapallolla, mutta kieltäydymme katsomasta to-

tuutta silmiin. Ihmiskunnan ja maapallon suurin ongel-

ma ei ole köyhät vaan ylikuluttavat rikkaat. Vauraus on 

suorassa suhteessa ympäristön kuormittamiseen. 

 Serge Latouchen mukaan on harkittava perusteelli-

sesti uudestaan koko yhteiskunnan perusajatusta, pyr-

kimystä talouden jatkuvaan kasvuun. Nykyinen talous-

kasvu ei ole kestävää, koska se riistää luonnonvaroja ja 

tuhoaa ympäristöä, mutta ei oikeudenmukaisella tavalla 

Nid., ISBN: 978-952-01-0517-4,
ilm. syyskuussa, ovh 17 1

Jussi Förbom
Hallan vaara

Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista

Millaisiin sanakäänteisiin institutionali-
soitunut muukalaiskammo kätketään?

Poliitikot olettavat, että suomalaisten enemmistö pelkää 

maahanmuuttajia eikä halua näiden ”tulvivan” maahan. 

Kilpaillakseen ”kansan” huomiosta maahanmuuton 

vastustajien kanssa he koventavat kielenkäyttöään ja 

sanovat sen, mitä todella ajattelevat. Tuloksena on, me-

diajulkisuuden asenteiden kärjistyminen. Hallan vaara 

-pamfletin ydin on tämän epäkeskustelun noidankehä.

 Mitä kukakin siis sanoi, ja millaisiin sanankääntei-

siin institutionalisoitunut muukalaiskammo kätketään? 

Hallan vaara tarttuu maahanmuuttopuheeseen konk-

reettisten esimerkkien avulla.

Pamfletin kirjoittaja Jussi Förbom on vapaa toimitta-

ja ja Amnestyn Suomen osaston puheenjohtaja. Hänes-

tä suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa sietämät-

tömintä on se, että se sivuuttaa täydellisesti todelliset 

ihmiset, joita se koskee. 

Nid., ISBN: 978-952-01-0521-1,
ilm. elokuussa, ovh 17 1

Dan Koivulaakso, Anna Kontula, 
Jukka Peltokoski & Tero Toivanen

Radikaaleinta on arki

Vaatimus tavalliseen elämään on ehkä radi-
kaaleinta, mitä tänään voidaan esittää.

Hyvinvointivaltio on syvässä suossa. Tarvitaan radikaa-

lia rakenteellista muutosta, radikaalia arjen arvostusta. 

2010-luvun Suomessa asuu toista miljoonaa ihmistä, 

joita ajetaan syrjään. Heistä 700 000 elää köyhyysrajan 

alapuolella, alle 1 100 eurolla kuukaudessa. Työttömien, 

työllään heikosti toimeen tulevien, sairaslomalla olevi-

en, itsensä työllistävien, pienyrittäjien, opiskelijoiden, 

eläkeläisten, lapsia hoitavien, siirtolaisten ja muiden 

erityisryhmiksi kutsuttujen on mahdotonta suunnitel-

la elämäänsä, kun toimeentulo on epävarmaa. Olemme 

kaikki erityisryhmää jossakin elämämme vaiheessa. Ja 

silloinkin haluamme viettää hyvää elämää – arkea! 

Turvallisuus, läheisyys ja kiireettömyys ovat muut-

tuneet luksukseksi. Vaihtoehtoisten ratkaisujen on 

taattava toimeentulo ja muuttuvaa elämäntilannetta 

myötäilevät peruspalvelut. Ihmiset ovat erilaisia, ja 

turvattu arki antaa tilaa yksilöllisyydelle ja luovuudel-

le. Vaatimus tavalliseen elämään on ehkä radikaaleinta, 

mitä tänään voidaan esittää.

paranna köyhimpien hyvinvointia. Kestävää maailmaa 

ei myöskään tarvitse etsiä kiven alta, se on keskuudes-

samme tässä ja nyt. Itse asiassa kolmannes maailman 

väestöstä elää kestävästi.

Luonnonvarojen kulutusta täytyy tiputtaa länsimais-

sa ja koko maailman ylikuluttavissa luokissa rajusti, 

jotta kiihtyvä ekologinen tuho saadaan pysäytettyä 

ja ilmastokriisi torjuttua. Talouden ekotehokkuus ei 

riitä, koska kulutuksen lisääntyminen syö saavutetun 

hyödyn. Koska vastuu ympäristötuhosta on suorassa 

suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin, on puuttuva 

ylikuluttavan luokan rahatalouden kokoon. 

 Latouche tarjoaa radikaalia vaihtoehtoa – kohtuu-

taloutta. On luovuttava kehitysuskosta, hylättävä jär-

jenvastainen kasvun palvonta pelkän kasvun vuoksi: 

tarvitaan vapaa-ajankorotuksia palkankorotuksien 

sijaan, on luotava uusia uusia mittareita kuvaamaan 

hyvinvointia.

Serge Latouche vierailee Helsingin Kirjamessuilla.
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Nid., ISBN: 978-952-01-0518-1,
ilm. syyskuussa, ovh 17 1

Markus Himanen & Jukka Könönen 
Maahanmuuttopoliittinen sanasto

Kirja tekee maahanmuuttopolitiikassa  
käytetyn kielen yleisesti ymmärrettäväksi.

Mikä erottaa monikulttuurisuuspuheen ja kulttuuri-

erojen pysyvyyttä korostavan uusrasismin, vai erottaa-

ko mikään? Mitä kotoutuminen oikeastaan tarkoittaa? 

Onko puhe ihmiskaupasta viranomaisten väline etelästä 

tulleiden naissiirtolaisten kontrolloimiseksi? Mitä tapah-

tuu ulkomaalaisille tarkoitetuissa säilöönottokeskuksis-

sa? Onko ihmisoikeudet varattu vain kansalaisille? 

Maahanmuuttopoliittinen sanasto tekee maahan-

muuttopolitiikan lähestyttäväksi. Kirjan noin 50 pie-

noisesseetä kattavat viralliset termit alaikäisistä turva-

Alkuteos: Back in the USSR
Suom. Teppo Eskelinen, nid., ISBN: 978-952-01-0520-4,

ilm. elokuussa, ovh 17 1

Boris Kagarlitsky
Back in the USSR

Mitä Neuvostoliiton kaatumisen   
jälkeen on tapahtunut Venäjällä?

Neuvostoliiton hajoamisesta on kaksikymmentä vuotta, 

eikä juuri mikään todellisuudessa yhdistä vanhaa sosia-

listista paratiisia ja nykyistä kapitalistista suurvaltaa. Silti 

venäläiset edelleen pitävät itseään ensisijaisesti entisinä 

neuvostokansalaisina, ja Venäjän uusi eliitti viittaa van-

hoihin hyviin aikoihin oikeuttaakseen olemassaolonsa. 

Voitonpäivänä hallitus panee vuodesta toiseen pystyyn 

näytöksen, joka on kuin neuvostoajan sotilaallinen se-

remonia.

Miksi ihmeessä näin on, kysyy Boris Kagarlitsky luki-

jat vangitsevassa pamfletissaan. Mitä Venäjällä on van-

han vallan kaatumisen jälkeen oikeastaan tapahtunut? 

Kagarlitsky on marxilainen teoreetikko ja sosiologi, jolla 

on ollut onni elää toisinajattelijana sekä Neuvostoliitos-

sa että nyky-Venäjällä. Hän opiskeli 1970-luvulla teat-

terikriitikoksi Valtiollisessa teatteritaiteen instituutissa, 

kunnes hänet ”vääränlaisen toiminnan” vuoksi erotet-

tiin. 1978–1982 Kagarlitsky osallistui maanalaiseen jul-

kaisutoimintaan, minkä vuoksi hän istui kaksi vuotta 

vankilassa. Sittemmin hän on julkaissut useita kirjoja 

neuvostoliittolaisesta ja venäläisestä yhteiskunnasta ja 

toiminut päätoimittajana Moskovassa.

Nid., ISBN: 978-952-01-0522-8,
ilm. elokuussa, ovh 17 1

Anna Kontula
Näkymätön kylä

Siirtolaisuuden nopea kasvu, viranomaisten  
leväperäisyys ja rakenteellinen rasismi 

 kietoutuvat yhteen.

Näkymätön kylä on hätkähdyttävä kirja lyhytaikaisesti 

Suomeen tulleista työntekijöistä ja heidän asemastaan 

yhteiskunnassamme. Kontula muutti kirjaa varten kuu-

kaudeksi Suomen viidettä ydinvoimalaa rakentavien 

puolalaismiesten parakkikylään. Hän täydentää kenttä-

muistiinpanojaan esimerkeillä thaimaalaisista marjan-

poimijoista, kiinalaisista siivoojista ja venäläisistä seksi - 

työntekijöistä. Lisäksi kirjaa varten on haastateltu siirto-

työläisten kanssa tekemisissä olleita yrittäjiä ja viran-

omaisia. 

Kontula kuvaa, miten siirtolaisuuden nopea kasvu, 

viranomaisvalvonnan leväperäisyys ja rakenteellinen 

rasismi kietoutuvat yhteen. Seurauksena syntyy loukku, 

jossa vierastyöläisellä ei ole todellista mahdollisuutta 

puolustaa itseään. Oikeudettomasta halpatyövoimasta 

hyötyy elinkeinoelämä, mutta myös kuluttajat ja kunta-

ala. 

Näkymätön kylä on myös kirja ikävästä: siitä, miltä 

tuntuu elää 11 kuukautta vuodessa erossa perheestään, 

tai kun lapset eivät tunnista lomalle tullutta isäänsä. 

Se on kirja rakenteellisesta väkivallasta, jossa perheet 

joutuvat hajoamaan leivän tähden. 

paikanhakijoista työperusteiseen maahanmuuttoon, 

tärkeimmät instituutiot Maahanmuuttovirastosta 

UNHCR:ään ja peruskysymykset kansalaisuudesta va-

paaseen liikkumiseen.

”Avointa maahanmuuttokeskustelua” vaikeuttaa ter-

minologian sekavuus: oleskeluluvat, turvapaikanhakijat 

ja maahanmuuttajat sekoittuvat. Rajavalvonnan käy-

tännöt ovat eurooppalaistuneet ja työmarkkinat ovat 

globaaleja, mutta samalla vaaditaan erojen korostamis-

ta ja rajojen tiivistämistä. 

Kirjan pohjana on Voima-lehdessä 2007–2010 ilmesty-

nyt kirjoitussarja ”Maahanmuuttopoliittinen sanasto”. 

Markus Himanen on vapaa tutkija, joka on perehty-

nyt EU:n maahanmuuttopolitiikkaan. Jukka Könönen 

valmistelee väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon maa-

hanmuuttajien työmarkkina-asemasta. Kirjoittajat ovat 

Vapaa liikkuvuus -verkoston aktiiveja. 



50   PYSTYKORVAKIRJAT

Alkuteos: Argun, Glas New Russian Writing.
Suom. Anu Lönnqvist, nid., ISBN: 978-952-01-0434-4,

ilm. huhtikuussa, ovh 28 1

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 käytiin.

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,

ilm. syyskuussa, ovh 32 1

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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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.

Alkuteos Oligarchy by Elections 
– angels to the state of democracy in Asia 

Nid., ISBN: 978-952-01-0456-6, 
ilm. maaliskuussa, ovh 26 1

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. 
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Alkuteos: Nothing but the Truth / Za tšto
Suom. Kirsi Luoma, sid., ISBN: 978-952-01-0462-7,

ilm. syyskuussa, ovh 32 1

Anna Politkovskaja
Mitään salaamatta

Vaiennetun totuudenpuhujan kootut 
 lehtiartikkelit.

Mitään salaamatta sisältää tärkeimmät Anna Politkov-

skajan Novaja Gazetaan vuosina 1999–2006 kirjoittamat 

artikkelit. Ne ovat säälimättömiä kuvia nyky-Venäjän 

tilasta, poliittisesta ja moraalisesta häikäilemättömyy-

destä, sodista omia kansalaisia vastaan, korruptiosta ja 

rikollisuudesta. 

Kirjan artikkelit ovat paitsi todistajanlausuntoja 

myös osoitus rohkeudesta, jolla Politkovskaja teki vai-

keaa työtään ja joka lopulta koitui hänen kohtalokseen. 

Niin ikään ne syventävät monia Politkovskajan aiem-

mista kirjoista tuttuja teemoja ja valottavat journalis-

tisella kiihkottomuudella monia tragedioita koulu- ja 

teatteri kaappauksista Tšetšenian sotiin. 

Like on aiemmin julkaissut Anna Politkovskajalta 

(1958–2006) kirjat Toinen Tšetšenian sota, Putinin Ve-

näjä ja Venäläinen päiväkirja. Venäjän omatuntona 

tunnettu Anna Politkovskaja murhattiin kylmäverisesti 

kotitalonsa hissiin 7.10.2006. Tapaus on edelleen selvit-

tämättä. 

”Hän edusti Venäjän kunniaa ja omaatuntoa, eikä luul-

tavasti kukaan saa koskaan tietää, mistä kumpusi hänen 

fanaattinen rohkeutensa ja rakkaus työhön, jota hän 

teki.” – Liza Umarova, tšetšenialainen laulaja

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 Anna Politkovs-

kajan kirjoista Putinin Venäjä ja Venäläinen päiväkirja. 

Teokset ovat karua kertomaa Venäjän ihmisoikeus- ja 

demokratia tilanteesta. Maan nykytilanne pitää Polit-

kovskajan terävät havainnot ikävän ajankohtaisina tä-

näkin päivänä.

”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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Alkuteos: Øyne in Gaza
Suom. Päivi Kivelä, sid., ISBN: 978-952-01-0451-1,

ilm. syyskuussa, ovh 29 1

Mads Gilbert & Erik Fosse
Silminnäkijänä Gazassa

Lääkärit ihmisoikeuskatastrofin  
ja sotarikosten todistajina.

Norjalaiset lääkärit Mads Gilbert ja Erik Fosse olivat nii-

tä harvoja länsimaalaisia, jotka onnistuivat hankkiutu-

maan Gazan kaistaleelle Israelin sulkemien rajojen läpi. 

Meneillään oli Israelin kolmiviikkoinen hyökkäys maa-

ilman suurimmaksi avovankilaksikin kutsutulle pahai-

selle rantavyöhykkeelle. Oli vuodenvaihde 2008–2009. 

Lääkäreiden työpaikka oli al-Shifan sairaala Gazan 

kaupungissa, jossa työpäivät venyivät jatkuvasti vuoro-

kauden mittaisiksi. Pian he kuitenkin huomasivat, että 

heistä olisi enemmän hyötyä muussa kuin sairaalatyös-

sä. Heidän päätehtäväkseen tuli toimia yhteyshenkilöi-

nä alueelta suljetuille länsimaisille tiedotusvälineille. 

Myöhemmin he kokosivat päiväkirjamaisesti etenevät 

todistajanlausuntonsa kirjaksi. Vaikuttavaa tekstiään he 

tukivat vielä vastaansanomattomilla valokuvilla. Tulos 

on Silminnäkijänä Gazassa, Norjassa myyntimenestyk-

seksi noussut vakuuttava esitys siitä, kuinka Davidilla 

ei enää ole mahdollisuuksia Goljatia vastaan.

”On kirjoja, joille toivon monia lukijoita. Tämä on yksi 

niistä.” – Aftonbladet

Alkuteos: Odinnadzat besed o sovremennoi russkoje
Suom. Kirsti Era, ISBN: 978-952-01-0515-0,

ilm. syyskuussa, ovh 28 1

Kristiina Rotkirch & Anna Ljunggren
11 keskustelua venäläisten kirjailijoiden kanssa

Venäläiskirjailijoiden näkemyksiä omasta 
 tuotannostaan ja neuvostokirjallisuudesta.

Kirjallisuuden tutkija Kristina Rotkirch haastatteli 11 

venäläistä nykykirjailijaa heidän tavastaan kirjoittaa, suh-

teestaan neuvostokirjallisuuteen ja tuotantonsa vaiheista. 

Boris Akunin kirjoittaa menestysdekkareita 1800-lu-

vulta ja fantastisesta nykyajasta, jossa Venäjä on keisa-

rikunta hallitsijoinaan Boris Jeltsin ja Vladimir Putin. 

Viktor Pelevin ja Vladimir Sorokin ovat herättäneet 

huomiota postmoderneilla ja anarkistisilla parodioillaan 

Neuvostoliitosta. Heidät tunnetaan myös lännessä. 

Merkittävä näytelmäkirjailija ja novellisti Ljudmila 

Petruševskaja kuvaa tiensä oppositiokirjailijaksi sekä 

hauskasti että valaisevasti. Kirjailija Aleksei Tolstoin 

pojantytär Tatjana Tolstaja on opettanut kirjallisuutta 

USA:ssa, juontanut talk show’ta Venäjällä ja kirjoittanut 

ironista proosaa ja kolumneja. 

Ljudmila Ulitskaja kuvaa laitapuolen kulkijoita, kan-

sallisten vähemmistöjen elämää ja venäjänkielisiä emi-

grantteja. Nina Sadur on lännessä vähemmän tunnettu 

siperialainen näytelmäkirjailija ja prosaisti. 

Juri Mamlejev ja Eduard Limonov ovat joukon van-

himmat ja tunnetuimmat dissidentit. He ovat tuotta-

neet anarkistisia maanalaisia tekstejä, ja heidät kar-

kotettiin 1970-luvulla ulkomaille. Nyt Mamleev on 

arvostettu pienten piirien kirjailija ja runoilija Limonov 

aktiivinen oppositiopoliitikko, joka osallistuu toimin-

taan vankiloiden väkivaltaa vastaan. 

Nid., ISBN: 978-952-01-0523-5,
ilm. lokakuussa, ovh 14 1

Suomen Rauhanpuolustajat
Solidaarisuuskalenteri 2011

Vuoden 2011 Solidaarisuuskalenterin teemana 
on ihmisyys.

Vuosi vuodelta suositummaksi käynyt kalenteri sisältää 

ylitsevuotavien kalenteritietojen lisäksi puhelinmuisti-

on, lukujärjestyksiä, kansalaisjärjestöjen yhteystietoja, 

Suomen kartan kansallispuistoineen sekä ympäristöä 

säästävän välimatkataulukon. Inhimillisyyden ylistyk-

seksi kalenteri sisältää myös paljon antavia kirjoituksia, 

sitaatteja ja tietoiskuja sekä tapahtumatietoja. 
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Sid., ISBN: 978-952-01,
ilm. lokakuussa, ovh 28 1

Ronald Rüütel
Atarma – Elämäni Siperiassa

Nuoren virolaismiehen kokemuksia Siperian 
vankileiriltä Stalinin Neuvostoliitossa.

Kesäkuu 1941 muodostui ratkaisevaksi nuoren virolais-

pojan Ronald Rüütelin elämässä. Hänen perheensä kyy-

ditettiin silloin neuvostovallan alle jääneestä Virosta Si-

periaan – kaikki eri paikkoihin. Vanhemmat surmattiin 

pian. Ronald itse päätyi maatyöläiseksi ja kalastajaksi  

Tomskin alueelle, jossa hän eli lähes yhtäjaksoisesti 17 

Nid., ISBN: 978-952-01-0514-3,
ilm. lokakuussa, ovh 26 1

Hanna Nikkanen
Sinun päiväs koittaa 

– Koboltin ja eykalyptuksen Suomi

Kirja ruotii suomalaisten suuryritysten vas-
tuunkantoa ja eettisyyttä maailmalla. 

Suomen talouden perusta on muuttunut muutamas-

sa vuosikymmenessä rajusti. Olemme yksi maailman 

vauraimmista maista, ja meidän nokiamme, botniam-

me ja outokumpumme toimivat kaikkialla maailmassa. 

Vaurautemme nojaa etelän raaka-aineisiin ja kasvaviin 

markkinoihin. Meidän yrityksemme toimivat samassa 

ristipaineessa kuin muutkin kansainväliset suuryhtiöt: 

voittoja ja markkinaosuuksia pitää kasvattaa samalla 

kun kuluttajille halutaan viestiä vastuunkannosta ja eet-

tisyydestä.

Kun suomalaistaustaiset jättiyritykset perustavat 

plantaaseja Kiinaan, rakentavat televerkkoja Lähi-itään 

tai kaivavat kobolttia Kongon tantereesta, ne vaikutta-

vat lukemattomien paikallisten ihmisten kohtaloihin. 

Päätökset kaupoista tehdään täällä vauraassa pohjoi-

sessa, ja täällä myös esitetään anteeksipyynnöt, kun 

jossakin on mokattu. 

Kirja purkaa yritysvastuun käsitettä konkreettisesti, 

esimerkkien avulla. Teoksessa on kolme osaa: 1. Ku-

parin ja koboltin tarina. Suomi Kongon kaivoksissa. 

2. Mullah ja mobiilinetti. IT-Suomen viestintävienti 

vapauttaa ja vangitsee ja 3. Eukalyptus ja konsultti. 

Suomi, metsäteollisuuden suurvalta.

Hanna Nikkanen on palkittu journalisti ja verkkolehti 

Fifin päätoimittaja.

Alkuteos: Blue Covenant – The Global Water Crisis and  
the Coming Battle for the Right to Water

Suom. Olli-Pekka Haavisto, nid., ISBN: 978-952-01-0513-6,
ilm. kesäkuussa, ovh 28 1

Maude Barlow
Veden varassa 

– Globaali kamppailu oikeudesta veteen

Kirja kertoo vesikriisin vaikutuksista ihmiskun-
taan ja luontoon kokonaisuutena.

Kuumat läikät, hot stains, ovat planeetamme alueita, 

joista puhdas juomakelpoinen vesi on loppumassa. Nii-

hin kuuluvat Kiinan pohjoisosat, laajat alueet Afrikassa 

ja Aasiassa, Lähi-itä, Australia, Yhdysvaltojen Keski-länsi, 

Meksiko ja monin paikoin Etelä-Amerikka. Kysymys on 

paitsi juomavedestä ja sanitaatiosta, myös maatalouden 

tarvitsemasta kasteluvedestä ja vedestä teollisuuden tar-

peisiin. Miten on mahdollista, että maapallon elämälle 

kaikkein tärkeimmästä luonnonvarasta on tullut huuta-

va pula kaikilla asutuilla mantereilla? Mitä meidän tulisi 

tehdä perääntyäksemme tällaisen rotkon reunalta?

Kirja on keskeinen, ajankohtaiseksi päivitetty teos 

jokaiselle, joka välittää planeetamme tilasta, vesikriisin 

vaikutuksista ihmiskuntaan ja luontoon kokonaisuu-

tena.

Maude Barlow sai vaihtoehto-Nobeliksi kutsutun Right 

Livelihood -palkinnon vuonna 2005. Hän on toiminut 

mm. YK:n yleiskokouksen puheenjohtajana ja on vesi-

ihmisoikeuksien puolesta kamppailevan Blue Planet 

-hankkeen perustaja. Barlow on kirjoittanut globalisaa-

tion eri puolista 16 kirjaa.

vuotta. Siperian-vuodet keskeytti vuonna 1947 pako 

koti maahan ja sitä seurannut vankeusjakso, mutta van-

kilasta vapauduttuaan Ronald joutui uudelleen Toms-

kiin, nyt metsuriksi. Lopullisesti hän pääsi palaamaan 

Viroon – silloiseen Neuvosto-Eestiin – vasta vuonna 

1958.

Kirja kertoo yksilötasolla siitä, millaista oli monien 

vähemmistökansallisuuksien edustajien elämä Stalinin 

Neuvostoliitossa. Pakkosiirrot kotimaasta vieraisiin 

oloihin olivat yleisiä ja olot uudella kotiseudulla usein 

alkeellisia ja vaikeita. Ronald, joka ei uusissa oloissa 

tiennyt mitään vanhempiensa kohtalosta, oppii selviy-

tymään ahkeran työn ja luonnon tarjoaman virkistyk-

sen avulla.
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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: Clandestine
Suom. Juha Ahokas, ISBN: 978-952-01-0483-2,

ilm. lokakuussa, ovh 10 1

James Ellroy
Erittäin salainen

Nuori poliisi menettää virkamerkkinsä  
sarjamurhaajaa jäljittäessään. 

Vuosi 1951 – LAPD:n passipoliisi Frederick Underhill 

on kunnianhimoinen keltanokka, joka haaveilee tule-

vansa aikakautensa kuuluisimmaksi etsiväksi. Hän har-

rastaa myös paljon irtosuhteita. Nämä pakkomielteet 

nivoutuvat yhteen Maggie Cadwalladerin murhassa, 

yksinäisen naisen, jonka kanssa Underhill makasi vähän 

ennen tämän kuolemaa. 

Erittäin salainen on Ellroyn sarjojen ulkopuolella il-

mestynyt itsenäinen teos.

”Ellroyn synkät dekkarit ovat sellaista kirjallisuutta 

mitä film noir -elokuvat olisivat olleet ilman sensuuria.”  

– Joensuun Ylioppilaslehti
Alkuteos: Mannen i vinduet

Suom. Outi Menna, ISBN: 978-952-01-0480-1,
ilm. syyskuussa, ovh 9 1

Kjell Ola Dahl
Murha näyteikkunassa

Rikostarina rakkaudesta, kostosta  
ja menneisyyden varjoista.

Reidar Folke Jespersen, lähes kahdeksankymmentävuo-

tias oslolainen antiikkikauppias, istuu eräänä päivänä 

kahvilassa ja näkee 25 vuotta nuoremman vaimonsa 

katoavan vastapäisen talon porraskäytävään. Talossa 

asuu vaimon rakastaja. Jespersen poistuu kahvilasta ja 

menee tapaamaan kahta veljeään. Seuraavana aamuna 

hänet löydetään murhattuna istumassa alastomana no-

jatuolissa antiikkikaupan näyteikkunassa.

Apulaispoliisipäällikkö Gunnarstranda saapuu löytö-

paikalle yhdessä työparinsa Frank Frølichin kanssa. 

Heillä ei ole muita johtolankoja kuin vainajan otsaan 

kirjoitettu numerosarja, muutama kadonnut sotamuis-

to sekä joukko miehen kuolemaan tyytyväisiä ihmisiä.

”Rikoskirjailijana Dahl on erin-
omainen. Dahlin poliisit ja siviilit  

ovat ehdottoman uskottavia: 
 heissä on enemmän ihmistä kuin 
 useimpien muiden kirjailijoiden 

luomuksissa.” –Ruumiin kulttuuri

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: Aldrig fucka upp – Stockholm noir II
Suom. Anu Koivunen, ISBN: 978-952-01-0478-8,

ilm. elokuussa, ovh 10 1

Jens Lapidus
Siisti kosto

Tukholman alamaailmaa hallitseva jugoslaavi-
mafia joutuu kohtaamaan vihollisensa. 

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. 

Elokuvanakin nähty esikoisteos Rahalla saa nosti Jens 

Lapiduksen suoraan trillerikirjailijoiden kärkeen. Siisti 

kosto jatkaa tarinaa ruotsalaisrikollisten elämästä.

”Lapiduksen on sanottu uudistavan  ruotsalaista dekka-

riperinnettä. Naulan kantaan. Lähiöangstia, jengiväkival-

taa, vähemmistöjen vihaa ja vankilauhoa tihkuva teksti 

käy päälle kuin höyryjyrä.” –Ilta-Sanomat
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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: Den sista vintern
Suom. Jonna Joskitt, ISBN: 978-952-01-0476-4,

ilm. kesäkuussa, ovh 10 1

Åke Edwardson
Winterin viimeinen talvi

Komisario Winter ratkoo viimeistä juttuaan.

Kaksi murhaa ja rantatontille huuhtoutuva ruumis. Ri-

koskomisario Winterin viimeisen jutun ainekset ovat 

kasassa. Tonkiessaan muiden ihmisten synkkiä salai-

suuksia, joutuu Winter kohtaamaan myös omat riivaa-

jansa menneisyydestä. Ne johdattavat hänet lopulliselta 

tuntuvaan välienselvittelyyn eräälle uima-altaalle Es-

panjan Aurinkorannikolle. 

Winterin viimeisessä talvessa Åke Edwardson päättää 

hienosti kymmenenteen osaansa ehtineen sarjan göte-

borgilaispoliisista, joka rakastaa pohtimista, jazzia ja 

mallasviskiä. 

Alkuteos: Fienden inom oss
Suom. Salla Simukka, 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?

ISBN: 978-952-01-0481-8,
ilm. syyskuussa, ovh 9 1

Tuomas Lius
Haka

Huima esikoistrilleri tappavasta salaisuudesta 
suomalaisen järven pohjassa.

Toisen maailmansodan aikana saksalainen lentokone 

syöksyi pohjoiskarjalaisen järven syvyyksiin mukanaan 

voimakas joukkotuhoase. Vuosikymmeniä rauhassa 

levännyt tappava salaisuus uhkaa kuitenkin paljastua, 

kun kaksi ääriryhmittymää pääsee sen jäljille. Keinoja 

kaihtamattomien ryhmien kintereillä on peitetehtävissä 

ansioitunut naispoliisi apunaan sydämiä särkevä maa-

laisrenttu.  

Tuomas Liuksen jännäri on uskomattoman visuaa-

linen ja vauhdikas kuin Indiana Jones. Se koukuttaa 

lukijat ikään ja sukupuoleen katsomatta. Lius (s. 1976) 

kuljettaa tarinaa mestarin ottein ja viihdyttää lukijaa 

hyvin todentuntuisilla henkilöillä ja tapahtumilla.
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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 moniulotteisuudessaan 
ehdottomasti yksi tämän vuoden 

puhuttelevimpia dekkareita.” 
– Ilta-Sanomat

Alkuteos: Der Golem, Roman
Suom. Rauni Paalanen, 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?
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Alkuteos: Touching from a Distance
Suom. Peikko Pitkänen, ISBN: 978-952-01-0486-3,

ilm. joulukuussa, ovh 10 1

Deborah Curtis
Etäinen kosketus

Koskettava tarina Joy Divisionin traagisesti 
kuolleesta keulakuvasta.

Ian Curtis tunnettiin hypnotisoivista lavaesiintymisis-

tään ja tummasävyisen viiltävistä biiseistään. Joy Divi-

sion hajosi vuonna 1980 Curtisin tehtyä itsemurhan, ja 

siitä lähtien bändin kulttimaine on vain kasvanut.

Curtisin vaimon Deborahin kirjoittama Etäinen kos-

ketus päästää lukijan kulttilaulajan ihon alle. Poikkeuk-

sellisen avoimessa, tarinallisesti vetävässä ja vereslihai-

sessa kirjassaan Deborah Curtis näyttää Ian Curtisin 

vailla rocktähden roolin suojaa. Kirjassa ovat mukana 

myös Joy Divisionin kaikkien (julkaistujen ja julkaise-

mattomien) biisien sanat sekä täydellinen diskografia 

ja keikkalista. 

ISBN: 978-952-01-0485-6,
ilm. marraskuussa, ovh 10 1

Kauko Röyhkä
Kesä kannaksella

Röyhkämäinen sotakirja kaukopartion  
johtajasta vailla tunteita.

Kesä Kannaksella on intiimi kuvaus ihmisistä sodan 

keskellä. Suomalaisen kaukopartion miehet kulkevat 

vuoroin sodassa ja siviilissä lomalla. Partion johtaja yli-

kersantti Kaskisuo toteuttaa kohtaloaan turtana, vailla 

tunteita tai intohimoja. Jaksaakseen miehet käyttävät 

huumeita ja harrastavat irtosuhteita kaupungeissa, ku-

kin tavallaan. 

”Teos on ilman muuta tekijänsä  
nyt jo lavean tuotannon 

 parhaimmistoa: hyvin rakennettu, 
tiheätunnelmainen,  jämäkkä ja 

herkkä.” –Helsingin Sanomat

Alkuteos: The Death of Bunny Munro
Suom. Jukka Jääskeläinen, ISBN: 978-952-01-0479-5,

ilm. elokuussa, ovh 9 1

Nick Cave
Bunny Munron kuolema

Aussirokkarin satiiri kauppamatkustajan 
 viimeisistä päivistä.

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 nokkelan ja pistävän osuvan Bunny Munron 

kuoleman herkkä sydän on tarinankerronnan voimassa, 

syvästi inhimillisessä vanhemmuuden kuvauksessa sekä 

Bunny Munron viimeisten elinpäivien loisteliaan hal-

litussa kerronnallisessa kaaressa. Ihmissydämen ääri-

alueilla troolaavan Nick Caven verkkoon tarttuu paitsi 

kaaosta, pakkomielteitä ja epätoivoa myös omistautu-

mista, intohimoa ja rakkautta.

Alkuteos: Oystercatchers
Suom. Jonna Joskitt, ISBN: 978-952-01-0477-1,

ilm. heinäkuussa, ovh 10 1

Susan Fletcher
Meriharakat

Vangitseva tarina luottamuksesta,  
menetyksestä ja yksinäisyydestä sekä  

rakkauden monimutkaisuudesta.

Amy makaa koomassa. Hänen isosiskonsa Moira istuu 

sairaalasängyn vieressä ja alkaa keriä auki tunnustusta 

lapsuusajan itsekkyydestään ja katkeruudesta, jota hän 

on kantanut sisällään koko aikuisikänsä. Moira tietää 

olleensa huono tytär ja petollinen vaimo, mutta vasta 

Amyn sängyn ääressä istuessaan hän tajuaa että oma 

julmuus on ajanut heidät molemmat samaan sairaala-

huoneeseen. 

Meriharakat on voimakas tutkielma sisaruudesta – 

siitä mikä vetää luo ja siitä mikä ajaa pois. 

”Tarinan imu syntyy Fletcherin 
hienosta kielestä. Hänellä on kyky 
kirjoittaa äärimmäisen runollisesti 

ja samalla realistisesti.” – Image
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ISBN: 978-952-01-0475-7,
ilm. kesäkuussa, ovh 9 1

Jouni Hynynen
Kesämies

Hanki oma kesämies,  
joka lämmittää vielä talvellakin. 

Suomen seksikkäimmän miehen ja karvaisimman 

rocktursakkeen kirjallinen kiihko kohdistuu tällä ker-

taa kesään, suomalaisten vuodenajoista rakkaimpaan. 

Kesämies sisältää paitsi Hynysen mietteitä suvesta, nai-

sista ja alastomuudesta myös meheviä otteita kesäfes-

tareitten kiertuepäiväkirjoista. Pokkariin on koottu Ko-

titeollisuus-yhtyeen nokkamiehen parhaat kesäaiheiset 

kirjoitukset aiemmista kirjoista ja päiväkirjoista. Opus 

toimii niin mökkituliaisena kuin seuralaisena matkalle, 

rannalle tai huussiin.

ISBN: 978-952-01-0482-5,
ilm. lokakuussa, ovh 8 1

Tukiainen & Taussi
Panopäiväkirja

Panopäiväkirjan täyttäminen tuo toivottua 
 säpinää pimeneviin syysiltoihin ja kesällä.

Kenen kanssa tulikaan harrastettua seksiä? Yksin, kaksin 

vai ryhmässä? Kesto, asennot, mielentila, kokonaisarvio? 

Kuka sai ja kenelle ei annettu? Panopäiväkirja kartoittaa 

tärkeimmät muistosi seksin saralta ja pääset myös listaa-

maan omat lempinimesi aktille ja erikoisimmat paikat, 

joissa olet vaakamamboa tanssahdellut. Sen sivuilta löy-

tyy myös hyödyllistä tietoa seksistä ja sen vaaroista.

Tähän taskuunmenevään opukseen täytät kaiken olen-

naisen seksielämästäsi. Hanki omasi ja heittäydy seik-

kailuun! 

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.

Suom. Heikki Kaskimies
ISBN: 978-952-01-0474-0,
ilm. marraskuussa, ovh 9 1

Markiisi de Sade
Sodoman 120 päivää

Markiisi de Saden klassikkoteos on 
 sadomasokismin musta raamattu ja irstailun 

korkea veisu.

Riettaan markiisin pääteos on hirvittävyydessään haus-

ka ja julkeudessaan murskaava kartoitus hallitsevien 

luokkien paheista: kuvaus orgioista, joissa lain, hallin-

topiirien, aateliston ja papiston edustajat panevat pa-

rastaan kekseliään rietastelun ja kylmän vallankäytön 

alueilla.  

”Jumalainen markiisi” kirjoitti tekstinsä vankilassa. 

Se katosi Ranskan vallankumouksen alkaessa ja tuli jul-

kisuuteen vasta yli sata vuotta myöhemmin. 


