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Virginie Despentes

MAAILMANLOPuN TYTTÖ
Alkuteos: Apocalypse Bebe
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., n. 450 s., ISBN 978-952-01-0637-9
Ilm. helmikuussa

Verellä piirretty roadmovie & ultra-
ajankohtainen rikosromaani Ranskan 

nykykirjallisuuden Jeanne d’Arcilta

Lucie, kolmekymppinen lahjaton yksityisetsivä, palka-
taan teini-ikäisen Valentine Galtanin kaitsijaksi. Kapi-
nallinen Valentine katoaa, ja Lucie joutuu pyytämään 
avukseen Hyeenan, äärimmäisen väkivaltaisen kolle-
gansa. Rujo parivaljakko seuraa Valentinen jälkiä Pa-
riisista Barcelonaan ja selvittää tytön katoamisen syytä.

Maailmanlopun tyttö on verellä piirretty roadmo-
vie ja ultra-ajankohtainen rikosromaani, joka läpäisee 
Länsi-Euroopan sosiaalisen makrokosmoksen kaikki 
luokat. Despentesin terävä yhteiskuntasatiiri syövyt-
tää tiensä läpi julkisivujen ja kuvaa raadollisen tarkasti 
nyky-Euroopan vaiettuja julmuuksia.

Maailmanlopun tyttö voitti arvostetun Renaudot-
palkinnon vuonna 2010.

Virginie Despentes (s. 1969) on ranskalainen kirjailija, 
sorrettujen mutta itsenäisesti ajattelevien naisten ääni. 
Despentesiltä on suomennettu teokset Pane mua, Kau-
niita asioita, Teen Spirit ja King kong -tyttö.

”Maailmanlopun tyttö on mestarillinen taidonnäyte: 
trilleri, roadmovie, yhteiskuntakuvaus, seksuaalikronik-
ka... eikä laisinkaan keinotekoinen!” – L’Express

Beate Grimsrud

HuLLu VAPAANA
Alkuteos: En dåre fri

Suomentaja: Jonna Joskitt
Sid., n. 500 s., ISBN 978-952-01-0640-9

Ilm. maaliskuussa

Ravisteleva romaani elämästä 
psykoosin kourissa

Kirjailijan uraa aloitteleva Eli, lapsuudessaan hyperaktii-
visuudesta kärsinyt nuori nainen, asuu omassa asunnos-
saan yksin, muttei kuitenkaan yksin. Espen, Emil ja Erik 
asuvat myös siellä – tai eivät oikeastaan siellä, vaan Elin 
päässä. Heidän äänensä täyttävät Elin koko elämän. Elin 
terapeutti Jonatan pyrkii auttamaan Eliä selviytymään 
helvetillisestä arjesta ja säilyttämään määräysvallan elä-
mästään sisäisten ääniensä ristitulessa – psykoosissa. 

Tarkkanäköisesti kirjoitettu Hullu vapaana avaa 
oven mielisairaan ihmisen traagiseen elämään. Se on 
taidokas, hätkähdyttävä romaani ihmisen horjumisesta 
mielen vahvuuden ja heikkouden veitsenterällä. Hullu 
vapaana oli sekä Ruotsin että Norjan ehdokas Poh-
joismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi 
vuonna 2011.

Beate Grimsrud (s. 1963) on norjalainen kirjailija, joka 
on asunut Tukholmassa vuodesta 1984 lähtien. Hän on 
kirjoittanut viisi romaania, lastenkirjoja ja näytelmiä. 
Hullu vapaana on hänen ensimmäinen suomennettu 
romaaninsa. 

”Hullu vapaana on mahtava romaani. Se vaikuttaa sekä 
kehossa että mielessä.” – Expressen
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Hans Keilson

VASTuSTAJAN KuOLEMA
Alkuteos: Der Tod des Widersachers

Suomentaja: Ilona Nykyri
Sid., 260 s., ISBN 978-952-01-0627-0

Ilm. tammikuussa

Mestarillinen kuvaus natsismin kavalasta 
noususta

Saksalais-hollantilaisen Hans Keilsonin (1909–2011) 
osin omaelämäkerrallinen romaani kertoo tiiviissä 
muodossa kolme toisiinsa limittyvää tarinaa. Yksi on 
päähenkilön ja hänen vanhempiensa havahtuminen 
natsismin voimistumiseen 30-luvun Saksassa. Toisaal-
la päähenkilö seuraa Hitlerin puhetilaisuuksia ja tark-
kailee tämän aiheuttamia reaktioita. Kolmas näytös on 
puistattava kertomus, jonka päähenkilö joutuu kuun-
telemaan ihastuksensa luona. Tytön veli kavereineen 
muodostaa natsien iskuryhmän, ja nyt he kuvailevat 
yksityiskohtaisesti, kuinka he turmelivat ja häpäisivät 
juutalaisten hautausmaan. 

Natsiaikaan sijoittuvassa kirjallisuudessa on hyvin 
harvoin käytetty näin hienojakoista ja kohteeseen ää-
rimmäisen tarkasti fokusoitua linssiä.  

Hans Keilson oli saksalaissyntyinen psykoanalyytikko 
ja kirjailija. Hänen ensimmäinen romaaninsa julkaistiin 
vuonna 1934, mutta suurimman osan tuotannostaan 
hän kirjoitti toisen maailmansodan jälkeen. Vastustajan 
kuolema on käännetty kahdellekymmenelle kielelle. 

”Kiireisille, ahdistuneille tai hajamielisille lukijoille, joil-
la on aikaa ja energiaa lukaista arvostelusta vain alku, 
sanon mahdollisimman nopeasti ja selvästi: Vastustajan 
kuolema on mestariteos ja Hans Keilson on nero.” – New 
York Times

Simon Lelic

LAITOS
Alkuteos: The Facility

Suomentaja: Terhi Kuusisto
Sid., n. 400 s., ISBN 978-952-01-0649-2

Ilm. helmikuussa

Terroriepäilyn alaiseksi voi joutua kuka 
tahansa... millä perusteella tahansa

Arthur Priesley, työssäkäyvä perheenisä, pidätetään kes-
kellä kirkasta päivää ja viedään salaperäiseen laitokseen 
Cornin maaseudulle. Käy ilmi, että pidätyksen syy on 
Priesleyn epäilty homoseksuaalisuus.

Julia Priesley saa käsiinsä rakeisen videonauhan mie-
hensä pidätyksestä ja kääntyy toimittaja Tom Clarken 
puoleen. Clarke onnistuu selvittämään, että pidätetyt 
miehet on viety valtion erityislaitokseen, koska heidän 
epäillään kärsivän mystisestä aidsia muistuttavasta sai-
raudesta, joka iskee vain homoseksuaaleihin, ja siksi 
heidät täytyy eristää yhteiskunnasta. Tähän päättyvät 
jäljet pidätettyjen olemassaolosta.

Laitos on lähitulevaisuuden Englantiin sijoittuva kau-
histuttava trilleri yhteiskunnasta, jossa pyrkimys turval-
lisuuteen on kääntynyt vainoharhaiseksi totalitarismik-
si ja jossa ihmisoikeudet sivuutetaan terrorilain nojalla. 
Laitosta on verrattu yhteiskuntakriittisen kirjallisuuden 
kivijalkaan, George Orwellin teokseen Vuonna 1984.

Simon Lelic (s. 1976) asuu Brightonissa vaimonsa ja 
kahden poikansa kanssa. Lelicin esikoisromaani Katkea-
mispiste julkaistiin Suomessa keväällä 2011. 

”Demoninen juoni ja upeasti rakennetut dialogit. Lelic 
on todella lahjakas.” – The Guardian

”Katkeamispiste on vetävän pelottavaa luettavaa.”
– Helsingin Sanomat
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Marja Björk

PROLE
Sid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0755-0

Ilm. helmikuussa

Tämä tyttö lähti!

”Kun rakkaus tulee, ihminen on voimaton”, sanoo neljän 
lapsen äiti ja lähtee nuoren miehen matkaan. Esikoistyt-
tö kelpaa pikku kotiapulaiseksi, nuoremmat pojat muut-
tavat isän mukana Ruotsiin.

Tyttö kasvaa ahdasmielisessä tehdasyhteisössä oikeis-
tolaisuuden ja työväenaatteen ristipaineessa. Kumpaan-
kin leiriin hän on vääränlainen. Kuten äiti, myös tytär 
haluaa muuttaa elämänsä paremmaksi. Toisin kuin äiti, 
hän ei näe pelastusta miehissä, vaan opiskelussa ja ura-
putkessa. Tahtonaisen tiukka kontrolli pettää vasta kun 
veli tekee vakavan rikoksen ja pojat yksin kasvattanut 
isä väsyy elämään.

Prole on kyynelten läpi hymyilevä kertomus häpeästä 
ja sovinnonteosta oman menneisyyden kanssa. 

Marja Björk (s. 1958) on Lieksasta lähtöisin oleva hel-
sinkiläinen kirjailija. Häneltä on aiemmin julkaistu ro-
maanit Posliini (2008) ja Puuma (2010). 

K
uva: Tom

m
i Tukiainen

”Marja Björkin esikoisromaani herättää raivoa, myö-
tätuntoa ja hämmennystä. Posliini on riipaisevan karu 
ja kaunis kasvukertomus ja myös hieno ajankuvaus 
1960-luvusta.” – Me Naiset

Lue Marja Björkin haastattelu Liken sivuilta:
http://www.like.fi/marja-bjorkin-haastattelu

Pääsisin pois, jos itse tahtoisin. Helpompi olisi jäädä 
tällaiseksi, jäädä tähän, tyytyä siihen, mikä oli täh-

tiin kirjoitettu. Muuttuminen olisi vaikeampaa. Se olisi 
niin iso ponnistus, että oli parempi, ettei ymmärtänyt 
etukäteen mihin oli ryhtymässä. Jos jäisin tähän, kuului-
sin tänne. Muuttuminen vaati lähtemistä ja lähteminen 
merkitsi kaikkien tuttujen ihmisten ja asioiden jättämistä 
taakse. Lähteminen merkitsi yksinäisyyttä. En olisi oi-
keassa paikassa siellä jossain uudessa enkä täällä Panka-
koskella. Ehkä en olisi oikeassa paikassa koskaan.
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J. Pekka Mäkelä

MuuRAHAISPuu
Sid. n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0746-8

Ilm. helmikuussa

Reaalifantastinen kertomus 
Helsingin Kontulasta

Kari Lännenheimo palaa kolmenkymmenen vuoden 
jälkeen lapsuudenkotiinsa tyhjentämään asuntoa myyn-
tikuntoon. Kesän 2011 aikana hän joutuu pohtimaan 
perheensä hajoamista ja siskonsa katoamista ja oppii 
yhtä sun toista sotasankarina palvotusta vaaristaan – 
sekä sotkeutuu tahtomattaan uniensa kautta talon mui-
den asukkaiden elämään.

J. Pekka Mäkelä (s. 1962) on pohjoishelsinkiläinen 
kirjailija, suomentaja ja musiikintekijä. Hänen aiempia 
teok siaan ovat scifiromaanit 391 (2004), Alshain (2006), 
Nedut (2007) ja Karsta (2009) sekä tietoteos Kotistudio 
(2002) ja sen päivitetty versio Oma studio (2009). Mäke-
lä on suomentanut lukuisia teoksia, esimerkiksi kymme-
nen Philip K. Dickin tieteisromaaniklassikkoa.

K
uva: O

lli Tahvanainen &
 J. Pekka M

äkelä

K
uva: Tom

m
i Tukiainen

”J. Pekka Mäkelä on kirjoittanut hienoimman kirjansa, 
saumattoman ja yhtenäisen teoksen jonka kaikki osat 
loksahtavat kohdalleen. Kirjassa ei ole mitään ylimää-
räistä, ei turhia koukeroita tai turhia kohtauksia, ei yh-
tään tarpeetonta sanaa. ” – Portti (Neduista)

Minusta tuntuu, että minua tuijotetaan. Käännyn, 
ja näen seinällä kehystetyn valokuvan vaarista. 

Sekin on uusi. Tässä huoneessa se ei ole ainakaan ennen 
ollut. Siihen aikaan kun tämä oli minun huoneeni, sei-
nällä oli trooppista laguunia auringonlaskun aikaan esit-
tävä fototapetti. Muistaisin kyllä, jos noin iso taulu olisi 
ollut jossain muualla kotonamme. Itse kuvan olen nähnyt 
paljon pienempänä versiona isän kirjoituspöydällä. Se on 
otettu viipurilaisessa valokuvaamossa keväällä 1944, vain 
muutamaa kuukautta ennen kuin vaari kuoli. Kuvassa 
hänellä on aivan uusi ratsuväenmajurin univormu luu-
rankotakkeineen ja kaikki kunniamerkit. Miekka lepää 
poikittain polvella. Hän on tumma ja komea kuin Tau-
no Palo. (Niin Iris-täti aina sanoi.) Hänen katseensa on 
pistävä, haastava, läpitunkeva. Yritän tuijottaa takaisin, 
mutta majurin katse ei lempeydy. Nostan taulun seinältä 
ja lasken sen seinää vasten nojalleen, selin huoneeseen.



KOTIMAINEN KAuNOKIRJALLISuuS  7

Tiedä kenen kanssasi puhut, tyttönen, tiedä, lihan kanssa 
kun käyt sokkosille! 

Raija-Sinikka Rantala

K
uva: Tom

m
i Tukiainen

Mika Pekkola

AAMuN KIRKASTuS
Sid., n. 210 s., ISBN 978-952-01-0716-1

Ilm. tammikuussa

Kauhuromantiikan ja surrealismin sävyissä 
hehkuva romaani naisen vapautumisesta

Aamun  kirkastus on kauhuromantiikan varjoja uh-
kuva romaani uskonnollisesta yhteisöstä. Lumoavan 
intensiivisesti kirjoitetun teoksen päähenkilö, Aamu, on 
saarnamiehen tytär, seurakuntansa kiivaasti suojelema 
mutta siitä vieraantuva nuori nainen. Aamu etsii hiljaa 
omaa tietään keskellä äärikonservatiivista maaseutumil-
jöötä ja löytää heräävän seksuaalisuutensa, lihallisuu-
den kiroista syntisimmän. Kauhukseen hän alkaa kokea 
unenomaisia, apokalyptisiä harhanäkyjä hekumoivan 
ruumiinsa tuhoutumisesta helvetin tulissa.

Aamun kirkastus on romaani naiseuden kynnyksellä 
olevasta tytöstä, jonka sisäinen elämä asettuu sovitta-
mattomaan ristiriitaan uskonnon vaatimusten kanssa. 
Se on myös kertomus naisen vapautumisesta, ystävyy-
destä, kuoletetuista toiveista ja siitä, kuinka oman tien 
löytäminen voi vaatia suunnattomia uhrauksia. Romaa-
ni peilaa myös äärikonservatiivisissa uskonlahkoissa ta-
pahtuneita skandaaleja.

Mika Pekkola (s. 1979) valmistui Jyväskylän yliopistos-
ta filosofian tohtoriksi 2010. Pekkola on julkaissut useita 
tieteellisiä artikkeleita, toimittanut Virta-lehteä ja artik-
kelikokoelmia sekä suomentanut filosofisia tekstejä. 

Aamun kirkastus on Mika Pekkolan esikoisromaani, 
joka liikkuu Virginia Woolfin, H. P. Lovecraftin ja Timo 
K. Mukan viitoittamilla poluilla.

Lue Pekkolan haastattelu Liken sivuilta: 
http://www.like.fi/mika-pekkolan-haastattelu

En tiedä mitä sinä olet kokenut, tyttö, mutta jos sinä 
pidät sitä hyvänä, jos sinä nautiskelet sillä, jos sinä 

hekumoit... Tiedätkö! Tiedätkö, hyvä Jumala! Liha hou-
kuttelee sinua, se anelee, rukoilee sinua! Kukitettu tie 
taivaaseen, sinulle, kukitettu tie  ei ja ei! Kärsimyspolku, 
hyvä Jumala, kärsimyspolku! Jumalan tulisilmä tuijottaa 
sinua ja sinä hekumoit! Voi hyvä Jumala! Ettei vain ollut 
saatana! Itse helvetin ruhtinas, sarvipää, piru, saatana! 
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Raija-Sinikka Rantala

MIEKKATANSSI
Sid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0745-1

Ilm. helmikuussa

Onni joka osoittautuu painajaiseksi 

Kun Anna ja Asko kohtaavat, se on vääjäämätöntä. Kak-
si avioliittoa hajoaa, ja niiden raunioilta nousee uusi 
rakkaus, joka tuntuu ehdottoman oikealta. 

Annan murrosikää lähestyvä poika Pekka kamppailee 
uusia perhekuvioita vastaan kaikin voimin. Työpaikalla 
olosuhteet muuttuvat sietämättömiksi. Lapsuudenper-
heestä ei ole ketään jäljellä. Annan ainoa tuki ja turva 
on Asko, hyvä mies, joka alkaa pikkuhiljaa osoittautua 
kaikkea muuta kuin luotettavaksi. Oudot sattumukset 
seuraavat toisiaan, ja vaikuttaa koko ajan selvemmältä, 
että ne liittyvät Askoon. Vai kuvitteleeko Anna vain? 

Miekkatanssi on intensiivinen, trillerimäinen kerto-
mus rakkaudesta, joka vie järjen ja voimat.

Raija-Sinikka Rantala (s. 1947) on kirjailija, käsikir-
joittaja ja ohjaaja, joka on toiminut myös teatterinjoh-
tajana ja Teatterikorkeakoulun johtotehtävissä. Like on 
aiemmin julkaissut häneltä romaanin Optimisti (2005) 
sekä epäonnistuneesta teatteriprojektista kertovan teok-
sen Klovni (2009). 

”Optimisti on kirjana tyly kuin Kelan paperipino ja sai-
raskertomus yhdessä, mutta tikittää eteenpäin sitäkin 
tehokkaammin.” – Aamulehti

K
uva: Tom

m
i Tukiainen

Anna kysyi Pekalta vielä yhden asian ennen kuin he 
menivät takaisin nukkumaan. Sen tärkeimmän, 

joka oli vaivihkaa alkanut askarruttaa häntä ja jota hän 
oli estänyt pääsemästä tietoiseksi. Hän yritti olla mahdol-
lisimman asiallinen.

– Jos sä vertaat sitä miestä vaikka Askoon, mitkä olis 
tärkeimmät eroavuudet.

– Se oli ihan erilainen. Paljon laihempi ja pidempi. 
Sillä oli ainakin yhtä pitkä niskatukka kuin sulla.

– Tuutko mun viereen loppuyöksi, Anna kysyi.
– Vaikka.
Ei se vielä niin kovin iso jätkä ollut.



Jaakko Ilkka Virtanen

MAKuLA 
– Tarkan näkemisen alue

Nid., n. 120 s., ISBN: 978-952-01-0666-9
Ilm. helmikuussa

Mikä on taiteilijan tehtävä jumalten 
hylkäämässä maailmassa?

Ja jokin minussa sanoo Sinulle
älä katso kuvaa, katso varjoa

sillä kuva valehtelee
mutta sen vieressä on varjo

ja sieltä Sinun on sitä etsittävä jos sen haluat löytää
Jos nyt jotain ylipäätään enää voi löytää

Kun me olemme niin monen kuvan
niin monen valheen alle hautautuneet

niin monen kuvan ja sanan alle hautautuneet
Hautautuneita elävältä

Kuule kuinka madot rapisevat

Yksityinen ja yleinen sekoittuvat hienosyiseksi kudel-
maksi proosarunoteoksessa Makula. Tekijä pohtii taitei-
lijan roolia maailmassa, jonka ainoa Totuus johti totali-
tarismin tielle. 

Jaakko Ilkka Virtanen (s. 1961) on dokumenttieloku-
vaohjaaja ja lääketieteen kandidaatti, joka esikoisteok-
sessaan tekee tiliä elokuvasta, Reporadiosta ja kulttuu-
riradikalismista. Hänen tunnetuimpia elokuviaan ovat 
Viisi tilannekuvaa (1990), Kuusi tapaa lähestyä naista 
(1990), Kahdeksan kohtaloa (1992) ja Miehen mitta 
(1999). Keväällä 2012 saa ensi-iltansa niin televisiossa 
kuin elokuvafestivaaleillakin myös dokumenttielokuva 
Makula.

Kjell Ola Dahl

HYINEN KuOLEMA
Alkuteos: Isbaderen

Suomentaja: Päivi Kivelä
Sid., n. 380 s., ISBN: 978-952-01-0728-4

Ilm. helmikuussa

Ylistetyn norjalaiskirjailijan hyytävä uutuus

Lena Stigersand on työssään periksiantamaton ja taitava 
etsivä, mutta yksityiselämässään kipakka punapää, joka 
yrittää suojella sydäntään kolhuilta. Muutamaa viikkoa 
ennen joulua Lena tutkii kylmässä ja pimeässä Oslossa 
tapahtunutta murhaa.

Juttu vie Lenaa ympäri talvista kaupunkia, jossa hän 
kohtaa valehtelevia poliitikkoja ja väkivaltaisia vartioin-
tiliikkeen pitäjiä. Lisäksi hän saa pelottavan varoituksen 
Kansalliselta Turvallisuuspalvelulta.

Samaan aikaan Lena ihastuu charmanttiin mutta 
petolliseen toimittajaan, ja heidän suhteellaan on dra-
maattiset seuraukset. 

Kjell Ola Dahl (s. 1958) asuu maatilalla Oslon lähellä 
vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Ennen kirjailijan 
uraansa Dahl opiskeli psykologiaa ja juridiikkaa ja työs-
kenteli muun muassa taksikuskina, satamatyöläisenä ja 
tarjoilijana. Häneltä on suomennettu aiemmin teokset 
Pieni kultainen sormus (2005), Murha näyteikkunassa 
(2006), Pikku rumpali (2008), Neljäs tekijä (2009), Mus-
ta enkeli (2010) ja Ystävyyden muisto (2011).

”Eturivin dekkaristeihin kuuluva Dahl ei petä.” 
– Keskisuomalainen

”Kjell Ola Dahl rakentaa jälleen poliisimiehistään taval-
lisia tallaajia, taitavia ammattilaisia.” – Turun Sanomat

K
uva: Pekka A

ine
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M. J. McGrath

JÄÄN MuISTI
Alkuteos: White Heat

Suomentaja: Any Nyyssönen
Sid., n. 440 s., ISBN 978-952-01-0730-7

Ilm. tammikuussa

Tundralla mikään ei katoa lopullisesti.
Ei ole paikkaa, jonne kätkeä luut.

Edie Kiglatukin johtaman tutkimusryhmän jäsen me-
nehtyy hämärissä olosuhteissa Kanadan tundralla lä-
hellä Grönlannin rajaa. Tapaus jää vaivaamaan Edieä, 
ja hän haluaa aloittaa tutkinnan tapaturman syyn selvit-
tämiseksi. Seutua hallitseva inuiittien kylänvanhimpien 
neuvosto hautaa tapauksen kuitenkin lumimaton alle, 
minkä johdosta päätökseen tyytymätön Edie ajautuu 
vastahankaan miehistä koostuvan neuvoston kanssa.

Pian Edie lähtee uuden tutkimusryhmän oppaaksi mu-
kanaan poikapuolensa Joe, ja katastrofi iskee taas. Tut-
kimusryhmä hajoaa ja Joe katoaa myrskyssä. Vakavasta 

hypotermiasta kärsivä Joe onnistuu palaamaan kotiky-
läänsä ja kertoo kadottaneensa mukanaan olleen tutkijan 
ennen kuin menehtyy. Surusta sekapäinen Edie ryhtyy 
tutkimaan tapauksia omin päin harvaan asutulla inuitti-
alueella ja päätyy törmäyskurssille Grönlannin luonnon-
varoja himoavien kansainvälisten suuryhtiöiden kanssa.

Jään muisti on ekologisesti tiedostava, vaikuttava tril-
leri, joka maalaa lukijan silmien eteen tundran jylhän, 
arktisen luonnon ja kuvaa tarkkanäköisesti inuittiväes-
tön salaperäistä elämäntapaa.

M. J. McGrath on Lontoossa asuva kirjailija ja toimit-
taja. Hän on julkaissut menestyksekkäitä tietokirjoja 
nimellä Melanie McGrath. Jään muisti on hänen ensim-
mäinen romaaninsa.

”Hyytävä lukukokemus… Jään muisti tuo mieleen Peter 
Høegin romaanin Lumen taju.” – Evening Standard

”Jään muisti on kaunistelemattoman tarkkanäköinen 
kuvaus elämästä seudulla, jolla ääriolosuhteet määritte-
levät olemassaolon ehdot.” – The Independent

”Jään muisti on tummasävyinen, tunnelmallinen trilleri, 
poikkeuksellinen rikosromaani.” – Cosmopolitan

K
uva: Patricia G

rey
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Inger Frimansson

KYLMÄ MAA
Alkuteos: Det kalla landet
Suomentaja: Taina Rönkkö

Sid., n. 360 s., ISBN: 978-952-01-0727-7
Ilm. helmikuussa

Psykologisen trillerin mestari pimeyden 
voimien lumoissa

Maria Strandberg huolestuu, kun hänen siskonsa Ingrid 
katoaa yllättäen. Hän soittaa poliisille, mutta asiaa ei 
oteta vakavasti. Lopulta pahoinpidelty Ingrid löydetään 
miehensä ex-vaimon Rosen kellarista, jossa Rose on 
mustasukkaisuuksissaan pitänyt häntä vankina viikon 
ajan.

Marian pyöritellessä kostonhimoisia ajatuksia mie-
lessään hän kuulee sattumalta New Orleansissa asu-
vasta vanhasta voodookuningattaresta. Maria päättää 
tukeutua pimeyden voimiin kostaakseen Roselle Ingri-
din kärsimykset. Mustan magian äärellä Maria joutuu 
kuitenkin pohtimaan, oliko syyllinen todellakin Rose 
vai oliko se sittenkin tämän poika. Entä mikä osuus 
Ingridin miehen pahantahtoisilla tyttärillä on kaikessa 
tapahtuneessa?

Kylmä maa on romaani surusta, vihasta, syyllisyydes-
tä, kostosta ja sovituksesta. Se voidaan nähdä itsenäise-
nä jatko-osana Frimanssonin vuonna 2010 julkaistulle 
Rotanpyytäjälle.

Inger Frimansson (s. 1944 Tukholmassa) päätti jo nuo-
rena tulla kirjailijaksi, mutta aloitti kirjoittamisen jour-
nalistina. Mestarillinen juonenkehittelijä on palkittu 
useasti, muun muassa Ruotsin Dekkariakatemian pal-
kinnolla kaksi kertaa. Häneltä on aiemmin suomennettu 
yhdeksän trilleriä.

Denise Mina

AMPIAISKESÄ
Alkuteos: The End of the Wasp Season

Suomentaja: Juha Ahokas
Sid., n. 400 s., ISBN: 978-952-01-0641-6

Ilm. tammikuussa

Suosittu jännityskirjailija vie uuden 
naissankarinsa toiseen seikkailuun

Sarah Erroll murhataan julmasti kotonaan. Raaka teko 
vaikuttaa sattumanvaraiselta ja järkyttää koko alueen 
yläluokkaista yhteisöä. Raskaana oleva ylikonstaapeli 
Alex Morrow hälytetään murhapaikalle kesken isänsä 
hautajaisten. Hänen alaisensa ovat huolissaan, sillä ta-
lon tapahtumat ovat olleet niin kammottavia, etteivät 
edes aikuiset miehet kestä nähdä, mitä Sarah Errollille 
on tehty.

Morrow tulee vedetyksi mukaan maailmaan, jossa 
kaikki vastaukset hänen kysymyksiinsä tuntuvat liian-
kin itsestään selviltä. Sarah Erroll ei ollut sitä, miltä vai-
kutti, ja Morrow’n on taisteltava selvittääkseen totuu-
den tuon naisen salatusta elämästä. Naisen, jota kukaan 
ei todellisuudessa näyttänyt tuntevan.

Denise Mina (s. 1966 Glasgowssa) on opiskellut lakia ja 
opettanut kriminologiaa Glasgow’n yliopistossa. Hänen 
kirjansa ovat nousseet menestyksiksi ympäri maailmaa, 
ja niitä on julkaistu suomeksi kahdeksan. Uusi Alex 
Morrow -sarja sai alkunsa Minan edellisessä suomenne-
tussa teoksessa Yksin yössä (2011).

”Jännittävin englantilainen rikoskirjailija vuosiin.” 
– Ian Rankin
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Steph Swainston

uuSI MAAILMA
Alkuteos: The Modern World
Suomentaja: J. Pekka Mäkelä

Nid., n. 380 s., ISBN 978-952-01-0731-4
Ilm. maaliskuussa

Kuvitteelliseen Nelimaahan sijoittuvan 
trilogian päätösosa

Uusi maailma seuraa Komeetta Jant Shiran, Nelimaan 
keisarin airuen vaiheita loputtomassa sodassa Nelimaan 
väestöä uhkaavia turilaita vastaan. Kuolemattomien 
kaartin arkkitehti kehittää ennennäkemättömän suun-
nitelman turilaiden pysäyttämiseksi, mutta sen toteutta-
minen vaatii suuria tekoja. 

Samaan aikaan Jantin ystävän, Salaman, tytär katoaa 
Hacilithin alamaailmaan, ja Jant saa tehtäväkseen pelas-
taa teinitytön. Jantin matka vie Hacilithista Siirrokseen 
– absurdiin, vaihtoehtoiseen todellisuuteen – ja sieltä 

takaisin Nelimaahan, jonka olemassaoloa varjostaa 
uusi, kauhistuttava uhka.

Steph Swainston (s. 1974 Bradfordissa) on brittiläinen 
fantasiakirjailija. Swainston opiskeli arkeologiaa Cam-
bridgen yliopistossa, ja hän on työskennellyt arkeolo-
gina ja tutkijana. Hänen esikoisromaaninsa, kuvitteel-
liseen Nelimaahan sijoittuva Kuolemattomien kaarti 
(2010) julkaistiin Britanniassa vuonna 2004. Kirja sai 
Crawford-palkinnon vuonna 2005 ja aloitti trilogian, 
jonka jatko-osia ovat Aika on lahjoista suurin (2011) ja 
Uusi maailma (2012). 

”Swainston on tullut jäädäkseen ja hyvä niin. Täällä tur-
huuden turuilla ei neroja ole koskaan liikaa.” 

– Tähtivaeltaja

”Tutkielma syyllisyydestä, valtapeleistä ja riippuvuuk-
sista. Yksi omituisimmista ja parhaista fantasiakirjoista 
vuosiin.” – Guardian

Liz Williams

AAVEKAuPPIAAN TYTÄR
Alkuteos: Snake Agent

Suomentaja: Marianna Leikomaa
Nid., n. 300 s., ISBN 978-952-01-0740-6

Ilm. huhtikuussa

Aavekauppaa taivaan ja helvetin välillä

Singapore Kolmen tärkeimmän teollisuuspomon 
15-vuotiaan tyttären sielu jää saapumatta taivaaseen. Ri-
kosetsivä Chen ottaa tapauksen tutkittavakseen, ja pian 
käy ilmi, että pohatta itse on alkanut pyörittää tuottoisaa 
aavekauppaa taivaan, helvetin ja maan välillä. Tyttöjä on 
kadonnut myös helvetissä, joten Chenille määrätään työ-
pariksi demoni, jonka kirouksena on vahva omatunto.

Kuten helvetin luonteeseen sopii, virastojen ja mi-
nisteriöiden työntekijät kilpailevat keinoja kaihtamat-
ta keskenään ja ovat valmiit syrjäyttämään johtajansa 
heti vähäisimmänkin tilaisuuden tullen. Tuulisimmal-
la paikalla työtään tekee veroministeri: kadonneiden 
tyttöjen mukana on kadonnut myös merkittävä osa 
helvetin verotuloista, sillä tyttöjen tarjoamat palvelut 
houkuttelevat väkeä yli rajojen. Tyttösielut on saatava 
siis pikimmiten palaamaan!

Englantilaisen Liz Williamsin (s. 1965) ohjasivat scifin 
ja fantasian tielle hänen vanhempansa, taikuri-isä ja kau-
hukirjailija-äiti. Williams on väitellyt tohtoriksi tieteenfi-

losofiasta ja opettanut englantia Aasiassa. Hän on myös 
druidi. Näillä taustoilla syntyy aikamme kiintoisinta scifiä 
ja fantasiaa, jota on kuitenkin mahdotonta kategorisoida 
pelkän scifin tai fantasian nimilapun alle. Kirjat pursuavat 
niin Aasian mytologiaa, magiaa, todellisuuden sivupol-
kuja kuin tavallista arkipäivääkin. Aavekauppiaan tytär 
on ensimmäinen Williamsin tuotannosta suomennettu 
romaani, mutta sen päähenkilö rikosetsivä Chen seikkai-
lee myös viidessä muussa tarinassa.

Williams saapuu Suomeen kesällä 2012 Finnconin 
kunniavieraana.

”Williams on yksi brittiläisen tieteiskirjallisuuden kieh-
tovimmista edustajista.” – Tähtivaeltaja
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Paula Noronen & Annukka Leppänen

PIRJO JA KAVERI II
Nid., n. 70 s., mv, ISBN 978-952-01-0747-5

Ilm. helmikuussa

Pirjo kertoo ja kaveri komppaa

Pirjo ja kaveri ovat saaneet uutta pohdittavaa: löytyisikö 
pesiksen säännöistä määritelmä sille, mikä on pettämis-
tä ja mikä vain nuhteetonta pesällä käymistä? He anta-
vat vastauksen myös siihen, miten baaritiskillä tunnistaa 
aukottomasti, onko kyseessä homo, hetero, lesbo vai jo-
kin muu. Yhdessä Pirjo ja kaveri kampittavat ennakko-
oletukset ihanasta parisuhteesta – ja jos heteroparin 
makuuhuoneeseen lentää yllättäen lepakko, on syytä 
olla varuillaan!

Pirjo ja kaveri II on jatkoa suositulle albumille, jonka 
jutut ja hahmot ovat tuttuja myös stand up -show’na. 
Uudessa albumissa aiheiden kirjo liikkuu facebookista 
kiihkouskovaisten edesottamuksiin ja tietenkin naisten 
ja miesten välisen eron ikuisen mysteerin pohtimiseen.

Paula Noronen on helsinkiläinen freelance-kirjoittaja. 
Hän on kirjoittanut viisi lasten- ja nuortenkirjaa sekä 
käsikirjoittanut lukuisia radio- ja tv-ohjelmia. Noronen 
on ollut kaksi kertaa myös Finlandia Junior -ehdokkaa-
na.

Annukka Leppänen on Helsingissä asuva tietoteknii-
kan aikuiskouluttaja, graafikko ja kuvittaja. Hänen en-
simmäinen sarjakuva-albuminsa Anopin unelma ilmes-
tyi vuonna 2002.

Pentti Otsamo

KAHVITAuKO
Sid., 60 s., mv, ISBN 978-952-01-0703-1

Ilm. tammikuussa

Kahvia ja naapuruusapua – viivan taitaja 
kuvaa arjen absurdeja hetkiä

Unisadut on luettu ja äidinkin on aika saada kuppi kah-
via. Mutta kahvipurkki ammottaa tyhjyyttään. Siispä 
vikkelästi kauppaan sillä aikaa kun lapsi nukkuu, eihän 
hän herää unestaan, eihän...

Äidin kahvinostomatka saa yhä oudompia käänteitä, 
kun kukkarossa ei ole lantin lanttia, turvamies mulkoi-
lee pahasti ja maahanmuuttokriittiset ovat pystyttäneet 
marketin pihalle kahvikojun. Ainut apu tuntuu olevan 
kahvinmusta naapurinherra.

Otsamon lämminhenkisissä sarjakuvissa arkielämän 
kuvaukset saavat usein absurdeja käänteitä. Hänen piir-
rostyylinsä on selkeä ja viivansa sulava ja vivahteikas. 
Otsamo onkin yksi parhaita suomalaisia ligne claire 
-koulukunnan edustajia – Suomen Hergé!

Pentti Otsamo (s. 1967) voitti Suomen sarjakuvaseu-
ran myöntämän Puupäähatun jo uransa alkuvaiheessa 
vuonna 1995. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi muun 
muassa Pauli Kallion kanssa tekemästään FC Palloseu-
rasta. Otsamo kuuluu eittämättä maamme kärkipiirtä-
jiin, ja hänen teoksiaan on julkaistu paljon myös ulko-
mailla, muun muassa saksaksi, englanniksi, ranskaksi, 
ruotsiksi ja italiaksi.



Craig Thompson

HABIBI
Alkuteos: Habibi

Suomentaja: Ida Takala
Sid., n. 665 s., mv, ISBN 978-952-01-0743-7

Ilm. helmikuussa

Upea sarjakuvaromaani loihtii synteesin 
ikiaikaisista teemoista

Dodolan lapsuus loppuu, kun hänet myydään vaimok-
si keski-ikäiselle ukolle. Aviomies on kuitenkin kiltti ja 
opettaa Dodolan lukemaan ja kirjoittamaan. Mutta sit-
ten maantierosvot tappavat miehen raa’asti, ja Dodola 
pakenee autiomaahan. Hän asettuu asumaan hylättyyn 
laivaan orjuudelta pelastamansa pienen pojan, Habibin, 
kanssa. Lapset elävät vaatimatonta mutta onnellista elä-
mää, kunnes Dodola ryöstetään jalkavaimoksi sulttaa-
nin haaremiin. Habibi lähtee etsimään ystäväänsä. Al-
kaa taival, jonka aikana Habibi joutuu kasvokkain myös 
oman itsensä ja sisimpänsä kanssa.

Muhkea sarjakuvaromaani saa aineksensa islamilai-
sesta tarinankerronnan perinteestä, mutta sen tarina 
tuo syvällisessä kulttuuriin perehtyneisyydessään luki-
jan eteen arabikulttuurin koko moninaisuuden. Sivuja 
kuvittava arabiornamentiikka ja tarinan imu vievät lu-
kijan Tuhannen ja yhden yön maisemiin, runouden ja 
erotiikan arvoitusten äärelle. 

Craig Thompson (s. 1975) on liki kaikilla tärkeimmillä 
kansainvälisillä sarjakuvapalkinnoilla palkittu sarjaku-
vataiteilija. Time-lehti valitsi vuonna 2005 Thompsonin 
omaelämäkerrallisen Blanketsin parhaaksi koskaan teh-
dyksi sarjakuvaromaaniksi. Habibi puolestaan nousi heti 
ilmestyttyään Yhdysvaltojen myyntilistan kärkeen ja on 
kerännyt ylistäviä arvosteluja maailmalla. Sitä pidetään 
jo nyt merkittävänä sarjakuvaromaanin uudistajana. 

”Teos on visuaalisuuden juhlaa... Näillä kuvilla voisi 
täyttää gallerioita.” – The Guardian

”Habibi on merkkipaalu sarjakuvan kentällä. Kuka olisi 
voinut kuvitellakaan, että mustalla tussilla voidaan luo-
da näin monitahoista, sieluun sattuvaa musiikkia.” 

– Financial Times

”Habibi on ehdottomasti yksi niistä sarjakuvaromaa-
neista, jotka eivät vain laajenna genren määrittelyä vaan 
myös lisäävät ymmärrystä siitä maailmasta, jota ne ku-
vaavat.” – Library Journal
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Carmen Aguirre

KIIHKEÄ MAA  
– Nuoruuteni vastarintaliikkeessä

Alkuteos: Something Fierce
Suomentaja: Anu Nyyssönen

Sid., n. 300 s., ISBN 978-952-01-0726-0
Ilm. maaliskuussa

Millaista on kasvaa aikuiseksi perheessä, 
jossa kulissien romahtaminen saattaisi johtaa 

kidutukseen ja kuolemaan

Chileläinen Carmen Aguirre oli kuusivuotias, kun pre-
sidentti Salvador Allende syöstiin vallasta. Pian Car-
menin vanhemmat pakenivat Pinochetin diktatuuria 
ja veivät perheensä turvaan Kanadaan. Viiden vuoden 
kuluttua Chilen vastarintaliike kutsui maanpaossa elä-
vät aktivistit takaisin. 

Carmen ja hänen sisarensa elivät koko nuoruutensa 
kaksoiselämää: ulospäin perhe näytti keskiluokkaiselta 
ja epäpoliittiselta, mutta samaan aikaan heidän talonsa 
oli turvatalo vastarintaliikkeen aktivisteille. 

Nuorelle tytölle kaksoiselämä oli vaikeaa: Carmen ja 
hänen sisarensa joutuivat koko ajan piilottamaan todel-
lisen minänsä ystäviltään. Vaikka he väliin kapinoivat-
kin elämäntilannettaan ja perhettään vastaan, lopulta 
Carmen itsekin valitsi vallankumouksellisen elämän. 

Kirja julkaistaan yhteistyössä Suomen UN Womenin 
kanssa.

Carmen Aguirre (s. 1967) on chileläissyntyinen näyt-
telijä ja näytelmäkirjailija, joka asuu nykyään Kanadan 
Vancouverissa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa 18 
näytelmää ja näytellyt pääosaa Sundance-festivaalien 
pääpalkinnon voittaneessa elokuvassa. Aguirre saapuu 
vieraaksi Maailma kylässä -festivaaleille. 

Terry Eagleton

MIKSI MARx OLI OIKEASSA
Alkuteos: Why Marx Was Right

Suomentaja: Petri Stenman
Nid., 280 s., ISBN 978-952-01-0710-9

Ilm. helmikuussa

Ajankohtainen muistutus siitä, että 
nykypolitiikalle on vaihtoehtoja

Miksi Marx oli oikeassa ottaa käsiteltäväkseen kymme-
nen tavallisinta väitettä marxismia vastaan. Niissä kä-
sitellään muun muassa marxismin vanhentuneisuutta, 
sille rakentuvien yhteiskuntien helppoa luiskahtamista 
totalitarismiin ja sen yksisilmäistä keskittymistä talou-
teen.

Terry Eagleton purkaa vastaväitteet osiinsa ja osoit-
taa ne pätemättömiksi oivaltavasti, lukeneesti ja jopa 
hauskasti. Hän ei rajoitu pelkästään Marxin ja Engelsin 
teksteihin vaan käyttää lähteinään myös nykymarxis-
tien laajaa tuotantoa. Näin hän tulee esitelleeksi uudeh-
koja ajatusvirtauksia, jotka osoittavat Marxin perinnön 
edelleen ajankohtaiseksi ja elinvoimaiseksi. Esimerkiksi 
nykypolitiikan aiheuttamat maailmanlaajuiset talous-
myllerrykset olisi kenties voitu välttää, jos Marxin opit 
olisi tunnettu paremmin ja niitä olisi osattu soveltaa.

Vaikka Eagleton on kirjallisuuden professori kahdes-
sa yliopistossa, kirja on helppolukuinen eikä sen luke-
minen juuri edellytä aiheen aiempaa tuntemusta. Ava-
rakatseiselle lukijalle se tarjoaa kasapäin oivalluksia.

Kirjassa on filosofi Tuomas Nevanlinnan jälkisanat.

Terry Eagleton (s. 1943 Salfordissa) kasvoi irlantilai-
sessa työläisperheessä. Sittemmin hän on kirjoittanut 
yli neljäkymmentä teosta, hoitanut professuureja eri 
yliopistoissa ja noussut yhdeksi Englannin tunnetuim-
mista kirjallisuuden tutkijoista.
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Joan Didion

ILTOJEN SINESSÄ
Alkuteos: Blue Nights

Suomentaja: Kirsi Luoma
Sid., n. 220 s., ISBN 978-952-01-0705-5

Ilm. huhtikuussa

Kauniisti ja haikeasti elämän käännekohdista

Iltojen sinessä alkaa heinäkuun 26. päivä 2010 Didionin 
muistellessa tyttärensä Quintana Roon seitsemän vuot-
ta aiemmin pidettyjä häitä. Tytär on vastikään kuollut 
yllättäen. Ajatus siitä, että tänään olisi tyttären seitse-
mäs hääpäivä, herättää eloisia tuokiokuvia Quintanan 
lapsuudesta ja kouluvuosista. Didion pohtii tytärtään ja 
rooliaan vanhempana, kysyy suoria kysymyksiä, joita 
kuka tahansa lapsensa menettänyt kysyisi. Hän tuntee 
epäonnistuneensa, eikä tiedä johtuiko se ymmärtämättä 
tai löytämättä jääneistä vihjeistä. Ajatuksiin kytkeytyy 
saumattomasti sattumuksia, jotka korostavat hänen omaa 
ikäänsä, jota hänen on vaikea tunnustaa saati hyväksyä.

Iltojen sini – pitkät, vienot illan tunnit kesäpäivän-
seisauksen jälkeen – on ”vastakohta kirkkauden sam-
mumiselle, mutta myös varoitus siitä”. Didionin Iltojen 
sinessä puolestaan on paitsi unohtumaton myös syvästi 
liikuttava – ja tyylillisesti loistokas.

Uudessa kirjassaan Joan Didion (s. 1934) kirjoittaa 
hämmästyttävän suorasti tyttärestään, tämän kuole-
masta, omista ajatuksistaan ja peloistaan äitinä sekä 
vanhenemisesta.

”Didion uskaltaa puhua kuolemasta ja surusta ilman 
kaunistelua. (…) Joan Didion puhuu omalla äänellään, 
kokemus läheisen kuoleman kohtaamisesta, järkytyk-
sestä ja surusta tulee aidosti koettavana esiin. Kirjasta 
löytyy myös lohduttavia ajatuksia, samoin syvää elämän 
viisautta.” – Keskipohjalainen Didionin Maagisen ajatte-
lun ajasta (Like, 2007)
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Kaija Juurikkala & Janne Ruokonen

ASKELEITA 
– intuition mestarikurssi

Sid., 300 s., ISBN 978-952-01-0737-6
Ilm. helmikuussa

Elämäntarkoituksensa oivaltanut opettaja 
tarjoaa eväitä oman polkunsa etsijälle ja 

johdattaa satuun, jolla ei ole loppua 

Mitä tapahtuu, kun seuraa intuitiotaan? Kun lähettää 
henkensä vieraaseen taloon? Kun etsii vaistollaan ka-
donneita esineitä? Kun sukeltaa tutkimusmatkalle toi-
sen kehoon?

  
Askeleita on jatkoa elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan 
suositulle Varjojen taika -teokselle. Se kertoo Kaijan 
seuraavasta askeleesta, siitä, kuinka oppilaasta tuli 
opettaja. Hän kutsui kymmenen ihmistä tutustumaan 
intuitioon ja väittää, että kuudennen aistin voi halutes-
saan avata kuka tahansa. Myös sinä.

Kirja kertoo Kaijan kymmenestä oppilaasta, joiden 
taittamaa matkaa lukija pääsee seuraamaan ennennä-

kemättömän läheltä. Ensi kuulemalta mahdottomilta 
vaikuttavat harjoitukset nostattavat kurssilaisissa rie-
mullisia oivalluksia, upottavat epäilyksiin ja avaavat 
uusia ovia syvemmälle sisimpään. Itseään uudeksi luo-
vat oppilaat innostavat esimerkillään ja huikealla kas-
vullaan myös muita.

Kirjailija Janne Ruokonen on yksi osallistujista. Hän 
tallensi 900 liuskaa nettikirjeenvaihtoa ja valitsi tähän 
kirjaan vuoden matkasta helmet: ”Elät tullaksesi sik-
si, joka todella olet. Intuition mestarikurssi johdattaa 
syvälle itseesi ja kykyihisi. Lempeästi. Yllättävästi. Vii-
saasti.”

 
”Juurikkalan uskallus ansaitsee hatunnoston. Hän ei jätä 
kiveä kääntämättä päästäkseen käsiksi pelkoihinsa.” 
– Eeva Varjojen taika -teoksesta

K
uva: V

ille Juurikkala
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Santeri Niittyaro

AALLON ETSIJÄN PÄIVÄKIRJA
Sid., n. 230 s., ISBN: 978-952-01-0744-4

Ilm. helmikuussa

Unelmia ja arkea aallonharjalla

Miltä tuntuu kulkea nykyajan nomadina maailmalla, 
hetkestä ja vapaudesta nauttien? Santeri Niittyaro tietää 
sen, sillä hän eli niin yli kaksi vuotta.

Aallon etsijän päiväkirja koostuu matkamuistiinpa-
noista. Kulkurielämän motiivina on lainelautailu, aito 
surffaus, mutta kiireetön seikkailu pitää sisällään myös 
paljon muuta. Aallon etsintä vie nuorta miestä Nor-
jan ja Portugalin rannikoilta Tyynenmeren saarille ja 
Austra liaan saakka. Hän seuraa elämän ja meren aaltoi-
lua lähietäisyydeltä, innostuu, haltioituu, pohdiskelee ja 
tutkiskelee itseään, valintojaan ja maailmaa tinkimättö-
män rehellisesti.

Rantapummi ja vapaaehtoistyöntekijä seuraa uskolli-
sesti unelmaansa, mutta unelma on samalla pakoa, joka 
ei voi jatkua ikuisesti. Lopulta elämä heittää voltin ei-
vätkä asiat ole enää omissa käsissä.

Santeri Niittyaro on 35-vuotias arkkitehti, aviomies ja 
aivovammainen. Ala-asteella hän kirjoitti pitkiä, hurjia 
seikkailuja, myöhemmin äidinkieli oli kaikkein tylsintä 
koulua. Vammauduttuaan hän alkoi kirjoittaa.

Täydellinen aamu: Herään, kun pilvetön taivas alkaa 
vaaleta ja valaisee sisään pakuni liukuovesta. Aurinko 

on nousemassa hailakanvärisenä karujen pensaspeitteisten 
kukkuloiden takaa. Rannasta kuuluu kohinaa, kurkotan 
sivuikkunalle ja katson aaltotilanteen: hyvältä näyttää – 
aallot ovat ehkä päänkorkuiset ja tuuli on heikko offshore. 
Kömmin pois paksujen peittojen alta ja ulos pakusta.

Jouni Hokkanen

BODY OF GOD  
– Lävistysten historia

Sid., ISBN: 978-952-01-0754-3
Ilm. maaliskuussa

Koukuttava tarina ruumiin manifesteista

Body of God on ensimmäinen suomalainen tietoteos 
lävistyksistä ja muista kehon muokkaamisen tavoista. 
Yhdysvalloissa jo joka neljäs ihminen on muokannut 
vartaloaan, ja Suomessakin lävistyksistä ja tatuoinneis-
ta on tullut jokapäiväinen näky. Ilmiö ei kuitenkaan ole 
uusi: jo 3 300 eaa. elänyt jäämies Ötzi oli tatuoitu, ja  
5 000 vuotta vanhoissa intialaisissa lähteissä on mainin-
toja energiakeskusten aktivoimisesta lävistyksin. 

Kartoittaessaan kehonmuokkauksen historiaa ja 
nyky ilmentymiä Body of God räväyttää auki sen kult-
tuuristen ja yksilöllisten merkitysten kirjon. Moni ko-
kee vartalon muokkaamisen tavaksi ottaa oma keho 
haltuun. Joillekuille vartalonmuokkaus on osa henkistä 
ja hengellistä prosessia, suuntaviitasto retkellä itseyden 
ytimeen.

Kirjailija-toimittaja-ohjaaja Jouni Hokkanen haastatteli 
kirjaa ja samannimistä, vuonna 2012 ensi-iltansa saavaa 
dokumenttia varten paitsi alan merkittävimpiä nyky-
tekijöitä myös kiinnostavimpia suunnannäyttäjiä Fakir 
Musafarista Nalle Virolaiseen. Näiden uskomattomat 
tarinat vievät lukijan kauas porvarillisen maun tuolle 
puolen. 

Alakulttuureja 80-luvulta asti seurannut Hokkanen 
on aiemmin julkaissut kulttiteokset Roskaelokuvat, Saa-
tana kauhuelokuvassa ja Räjähtävä valas, kirjoittanut 
reilut tuhatkunta artikkelia ja ohjannut 11 dokumenttia.
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Hynynen & Sinkkonen

KOTITEOLLISuuS.COM  
– Vittuilua jo vuodesta 2001

Nid., n. 500 s., ISBN: 978-952-01-0753-6
Ilm. helmikuussa

Nyt puhuvat fanit!

Marginaalimetelistä kaiken kansan omaisuudeksi mur-
tautuneen Kotiteollisuus-yhtyeen nettisivusto on tun-
nettu muun muassa palstastaan, jossa fanit esittävät 
kysymyksiä ja kommentteja ja bändin nokkamies Hy-
nynen vastaa. Näiden kansien väliin on koottu vuosien 
2001–2011 parhaat ja pahimmat vittuilut, suitsutukset, 
loanheitot ja sekoilut. Kaiken kruunaa Hynysen lakoni-
nen ja armoton huumori.

Kirja sisältää Hynysen esipuheen ja Sinkkosen piir-
roskuvituksen.

Like on aiemmin julkaissut Jouni Hynyseltä teokset 
Rakkaudella, Hynynen (2007), Mies katoaa (2009) ja Ke-
sämies (2010) sekä Hynysen ja bändin tuottajan Mikko 
Karmilan yhteisteoksen Ukonhauta (2009).

KYSYMYS: Onko täällä älyllistä elämää?
VASTAUS: Ei ole ollut vuosiin.

KYSYMYS: ootteko perseestä, joittenkin mielestä ootte ja 
joitten mielestä ette... no minäpä sanon mielipiteeni ootte 
perseestä jos ette vastaa tähän, mut jos vastaatte ette ole...
VASTAUS: Kyllä me ollaan.

K
uva: V

ille Juurikkala
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Nikki Sixx

THIS IS GONNA HuRT – Nikki 
Sixxin ajatuksia ja valokuvia
Alkuteos: This Is Gonna Hurt: Music, Photography and Life 

Through the Distorted Lens of Nikki Sixx
Suomentaja: Miki Peltola

Sid., s. 240 s., ISBN: 978-952-01-0735-2
Ilm. maaliskuussa

Nikki Sixxin kohuttu uutuusteos on kaikkien 
sopeutumattomien taistelulaulu

Tämä ei ole vain valokuvateos, päiväkirja tai kiertue opas 
henkilökohtaiseen helvettiini. Tämä on reaaliaikainen 
löytöretki, tutkimus eksyneestä lapsesta, josta tuli nark-
kari, taiteilija sekä rocktähtiromantikko, joka kamera kä-
dessä painiskelee raittiuden, luovuuden ja isyyden kans-
sa. Sanon aina, että henkinen kasvu on yhtä tuskaa, joten 
lupaan, että TÄMÄ TEKEE KIPEÄÄ. – Nikki Sixx

This Is Gonna Hurt on intiimi päiväkirja, kronikka 
rockmaailman pimeistä puolista, raivokas selviytymis-
kertomus, rakkaustarina ja perhemuistelma. Se tarjoaa 
kiehtovia näköaloja Nikki Sixxin pimeän kauniiseen 
sisäavaruuteen, jossa tärkeintä on intohimo ja oman po-
lun seuraaminen.

Omin valokuvin kuvitetussa teoksessaan Sixx tilittää 
muun muassa Mötley Crüen menestyksen vuosista, 

huumekurimuksestaan, yliannostuskuolemastaan ja 
uudelleensyntymästään musiikin, valokuvauksen ja 
rakkauden kautta. Valokuvissaan hän etsii kauneutta 
sieltä, missä muut näkevät vain rumuutta, ja Yhdys-
valloissa teos onkin herättänyt kohua groteskeilla otok-
sillaan. Sixx paljastaa paljon näyttääkseen, että kaikki 
rikkoutuneet sielut ovat samassa veneessä ja että tie 
tähtiin kulkee kärsimysten kautta.

Nikki Sixx (oikealta nimeltään Frank Feranna, s. 1958) 
on 80-luvulla maailmanmaineeseen nousseen hard-
rockyhtye Mötley Crüen perustaja, lauluntekijä ja ba-
sisti. Hänen edellinen teoksensa Heroiinipäiväkirja oli 
myyntimenestys, ja Mötley Crüen bändihistoriikki 
Törky tehdasta on ylistetty kaikkien aikojen parhaaksi 
bändikirjaksi.

”Jos tyhmyydestä sakotettaisiin, Sixx olisi maailmalle 
biljoonaziljoonaa velkaa.” – Apu
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Teppo Vapaus

HERRA YLPÖN SYDÄN
Sid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0511-2

Ilm. maaliskuussa

Rocklibertiinin kuriton elämäkerta

Herra Ylpön sydän valottaa suomalaisen rockin kiinnos-
tavimman libertiinin äkkiväärää ajatuksen- ja tunteen-
juoksua. Teppo Vapaus seuraa kohdettaan varjon lailla 
ja tulee vihityksi tämän maailmaan, joka tottelee maa-
gisen realismin lakeja. Kaksikon synergian pillastunut 
painovoima imaisee maaperän lukijan alta. 

Teos porautuu Herra Ylpön tuotantoon ja kaikkeen 
siihen, mikä tekee hänestä Herra Ylpön: multilahjak-
kuuden kurittomaan elämänkatsomukseen, romantti-
seen mutta vaihtelunhaluiseen temperamenttiin, älyk-
kyyden ja järjettömyyden yhdistelmään, itseilmaisun 
pakkoon, omalakisiin taiteellisiin näkemyksiin, vapau-

denkaipuuseen, narsismin ja avoimen itselle naurami-
sen kombinaatioon, yöelämiseen ja tietenkin ongel-
mallisiin, syviin ja moniulotteisiin suhteisiin ihanien 
naisten kanssa. 

Muusikko ja vapaa kirjoittaja Teppo Vapaus on Herra 
Ylpön elämäkerturi, josta tuli kirjoittamisprosessin ai-
kana myös tämän ystävä.

”Herra Ylppö jakaa mielipiteet, eikä ihme. Hän on yhtä-
lö, jonka yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle jää kysy-
mysmerkki.” – Teppo Vapaus

K
uva: H

illa K
urki
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Steven Tyler

MAAILMOJEN VÄLISSÄ  
– Muistelmat

Alkuteos: Does the Noise in My Head Bother You? 
– A Rock ‘n’ Roll Memoir

Suomentaja: Ilkka Salmenpohja
Sid., n. 460 s., ISBN: 978-952-01-0320-0

Ilm. maaliskuussa

Kaikki ovet avaava backstagepassi Steven 
Tylerin maailmaan

Steven Tyler syntyi rocktähdeksi. Hänestä sukeutui 
rock’n’roll-jätti Aerosmithin ikoninen biisintekijä ja lau-
laja, jota Rolling Stone -lehti on kutsunut erääksi kaik-
kien aikojen merkittävimmistä vokalisteista. 

Nyt tämä pitelemätön moottoriturpa kertoo elämäs-
tään maailman seksikkäimmän bändin nokkamiehenä, 
romansseistaan lukemattomien julkkiskaunottarien 
kanssa sekä huumekierteen ja vieroituksen kauhuista. 
Tylerin yllättävän näkemyksellinen kertojanääni len-
nättää seksistä, huumeista ja rock’n’rollista rakennetun 

elämäntarinan kauas kliseiden tuolle puolen. Armoitet-
tu showmies paljastaa henkevyytensä erityisesti avau-
tuessaan elämänfilosofiastaan, musiikin luomisesta ja 
suhteestaan lapsiinsa.

Jenkkilistojen kärkikymmenikössä kuukausien ajan 
paistatellutta, äärimmäisen koukuttavaa teosta on kut-
suttu villimmäksi ja äänekkäämmäksi versioksi Keith 
Richardsin omaelämäkerrasta Elämä.

Aerosmith on myynyt maailmanlaajuisesti yli 100 mil-
joonaa levyä, saanut muun muassa lukuisia Grammy-
ja ja päässyt Rock’n’Roll Hall of Fameen. Steven Tyler  
(s. 1948) tunnetaan nykyään myös American Idol -ohjel-
man tuomarina.

”Steven Tyler on nero vertaansa vailla.” 
– New York Times

”Steven Tylerilla on sana hallussa. Does the Noise in My 
Head Bother You? on vangitseva teos. Tylerin mukaansa-
tempaava, hauska ääni kuljettaa tarinaa jouhevasti.” 

– Rolling Stone



Ari Väntänen, Michael Monroe & Andy McCoy

HANOI ROCKS  
– All Those Wasted Years (up)

Nid., n. 441 s., ISBN: 978-952-01-0763-5
Ilm. helmikuussa

Suomen rockhistorian legendaarisin tarina

Ari Väntäsen, Andy McCoyn ja Michael Monroen Ha-
noi Rocks kertoo kaiken glampunkmessiaiden noususta, 
uhosta, ulkomaanrundeista, loputtomista bileistä, Razz-
len kuolemasta, unelmien murskautumisesta, huume-
huuruista ja siitä sammumattomasta liekistä, joka on 
saanut bändin jäsenet nousemaan tragedioiden tuhkista 
kerran toisensa jälkeen. Teos keskittyy ennen kaikkea 
Hanoin myyttisiin vuosiin 1979–1985.

Hanoi Rocks (1979–1985, 2001–2009) on nimi, jota 
kumartavat musiikkimaailman dinosaurukset Guns 
N’ Rosesista ja Mötley Crüesta aina Manic Street 
 Preachersiin ja Dave Grohliin – HIMistä, Negativesta ja 
muista kotoisista sankareista puhumattakaan. 

”Siel ei oo mitään flöittistä. Kaikki toihan on tapahtunut. 
Se on aika uskomaton stoori.” 

– Andy McCoy, Strada

”Toimittaja Ari Väntäsellä on käsissään suuri suomalai-
nen rocksaaga, jonka käänteet hän kirjaa tunnontarkasti 
ja vetävästi.” 

– Helsingin Sanomat

Joel McIver

TOOLIN TARINA
Alkuteos: Unleashed: The Story of Tool

Suomentaja: Sami Heino
Sid., n. 290 s., ISBN 978-952-01-0717-8

Ilm. helmikuussa

Ensimmäinen teos mystisestä 
vaihtoehtometallijätistä, jonka jäljiltä 

metallimusiikki ei ole entisensä

Yhdysvaltalainen metallirykmentti Tool tunnetaan 
älykkäiden metallidiggareiden ja muusikkojen ihai-
lemana yhtyeenä, ”bändien bändinä”, jonka ideoiden 
esoteerinen lumo ja jäsenten virtuoosimainen soittotai-
to kyykyttävät kuulijan. 

Kolme Grammya voittaneen ja lukuisia kulta- ja pla-
tinalevyjä saaneen yhtyeen nousu maailmanmaineeseen 
on aikamme rockhistorian epätodennäköisimpiä tari-
noita. Tool ilmestyi Los Angelesin klubiskeneen vuon-
na 1990 ja määritteli hevimusiikin käsitteen uudelleen. 
Kantaaottava, taiteen ehdoilla toimiva yhtye nousi me-
nestykseen, joka on suoranainen ihme mitäänsanomat-
tomaksi viihteellistyneen musiikin kentällä.

Bändihistorioitsija Joel McIver ei ole jättänyt kiveä-
kään kääntämättä. Hän tutkailee paitsi Toolin tinkimä-
töntä musiikkia myös sen mystistä imagoa.

Joel McIver (s. 1971) on kirjailija, muusikko ja rocktoi-
mittaja, joka on julkaissut neljätoista rockkirjaa. Niistä 
tunnetuin on vuonna 2004 ilmestynyt myyntimenestys 
Metallica, jota on ylistetty parhaaksi yhtyeestä kirjoite-
tuksi teokseksi. McIver kirjoittaa myös Rolling Stoneen, 
Metal Hammeriin ja Kerrangiin sekä juontaa omaa tele-
visio-ohjelmaa.
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Elina Saksala

AMMATTINA JuONTAJA
Nid., n. 250 s., ISBN 978-952-01-0750-5

Ilm. helmikuussa

Miten juontajaksi tullaan?
Mitä on karisma?

Miten syntyy onnistunut haastattelu?

Ammattina juontaja on viihdyttävä ja seikkaperäi-
nen tietopaketti juontajan työn ydinaiheista: läsnä-
olosta, vuorovaikutuksesta ja viestinnän taidoista. Kir-
ja opastaa haastatteluiden suunnittelemiseen, aiheiden 
hahmotteluun ja ihmisten kohtaamiseen sekä antaa 
vinkkejä luontevaan ja intensiiviseen esiintymiseen. 
Kirjassa kaksitoista suomalaista eturivin juontajaa 
kertoo työstään ja jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan 
juontajuuden kulmakivistä. Teos soveltuu paitsi vies-
tinnän oppikirjaksi myös lukemistoksi jokaiselle, joka 
on kiinnostunut esiintymisestä ja juontajapersoonista. 
Heitä edustavat kirjassa Jan Andersson, Sirkka Haveri-
nen, Helena Itkonen, Antero Mertaranta, Peter Nyman, 
Lauri Karhuvaara, Janne Kataja, Olga Ketonen, Leena 
Pakkanen, Mirja Pyykkö, Jenni Pääskysaari, Bettina 
Sågbom ja Hannu Taanila. 

Elina Saksala on työskennellyt Suomen elokuvakontak-
tissa ja Espoo Cinéssä sekä vuodesta 1991 alkaen Yleis-
radiossa toimittajana, tv-tuottajana ja tuottajien koulut-
tajana. Like on julkaissut häneltä vuonna 2008 teoksen 
Asiaa ruudussa – tv-dokumentin anatomia.

Elina Saksala

Ammattina 
juontaja

André Lepecki

LIIKKEEN LOPPu (tn.)
Alkuteos: Exhausting Dance. 

Performance and the politics of movement
Suomentaja: Hanna Järvinen

Julkaisija: Teatterikorkeakoulu, Tanssitaiteen laitos
Nid., n. 250 s., mv-kuvitus, ISBN 978-952-01-0752-9

Ilm. huhtikuussa

Radikaali tanssinteoria politisoi liikkeen ja 
kysyy, onko tanssi ilman liikettä mahdollista

Esitys- ja tanssintutkimuksessa jo klassikoksi muodos-
tunut Liikkeen loppu kuvaa tanssia taidemuotona ja mo-
dernina ilmiönä. Poleeminen teos tarkastelee kriittisesti 
tanssitaiteen ontologiaa ja tanssin määrittelyä liikkeeseen 
perustuvana taidemuotona. Se pohtii myös, millaisia po-
liittisia kysymyksiä tämänhetkinen tanssitaide esittää. 

Lepecki liikkuu esimerkeissään myös performanssin 
ja kuvataiteen puolelle. Hän käsittelee muun muassa 
Bruce Naumanin ja Xavier LeRoyn performansseja sekä 
Jérôme Belin, Trisha Brownin, La Ribotin ja William 
Pope.L:n teoksia. Teoksen suomenkielisessä laitoksessa 
on professori Kirsi Monnin esipuhe, joka avaa moder-
nin jälkeisen tanssin teoriaa suomalaisessa kontekstissa. 

André Lepecki on dramaturgi ja esseisti sekä New York 
Universityn professori. Kirjan kääntäjä Hanna Järvinen 
oli Lepeckin oppilas tämän kirjoittaessa kirjaansa.
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Jan-Erik Lundström (toim.)

VALOKuVALLISIA TODELLISuuKSIA
Julkaisija: Valokuvataiteilijoiden Liitto ja Helsinki Photography 

Biennial
Nid., n. 200 s., ISBN 978-952-01-0671-3

Ilm. maaliskuussa

Monipuolinen teos johdattaa nykyvalokuvan 
peruskysymyksiin

Valokuvallisia todellisuuksia tarkastelee nykyvalokuvauk-
sen käytäntöjä sekä osoittaa radikaalisti uusia tapoja 
ymmärtää ja katsoa kuvia. Mitä seuraa taidevalokuvan 
ja dokumentaarisen valokuvan välisen rajan hämärty-
misestä? Miten länsimainen tapa katsoa kuvia poikkeaa 
esimerkiksi aasialaisesta?

Digitaalisen vallankumouksen jälkeen ajateltiin, että 
valokuvalla ei ole enää erityistä todistusvoimaa suhtees-
sa kuvaamiinsa todellisuuksiin. Valokuvan kyky vietel-
lä, herättää levottomuutta ja liikuttaa meitä on kuiten-
kin edelleen ylivertainen. Elämme kuvien täyttämässä 
kulttuurissa, jossa tarvitsemme yhä enemmän tietoa 
siitä, kuinka kuvat luovat ymmärrystämme maailmasta. 

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan kansainvälisestä nä-
kökulmasta valokuvauksen taiteellisia, filosofisia ja yh-
teiskunnallisia kysymyksiä. Kirjan kirjoittajat ovat tun-
nettuja taiteilijoita, kriitikoita, kuraattoreja ja tutkijoita.

Jan-Erik Lundström on maailmalla arvostettu valo-
kuva-alan asiantuntija ja kuraattori.

Are Nikkinen & Anders Vacklin

TELEVISION RuNOuSOPPIA
Nid., n. 380 s., ISBN 978-952-01-0588-4

Ilm. maaliskuussa

Uusi näkökulma televisiodramaturgiaan

Oletko huomannut, että Idols muistuttaa etenemiseltään 
jalkapallon MM-kisoja? Tiesitkö, että tosi-tv:n taustat 
ovat cinéma véritéssä?

Television runousoppia opastaa erilaisten ohjelma-
formaattien ja tv-sarjojen kirjoittamiseen. Se kehittää 
lukijan ymmärrystä tv-ohjelmien dramaturgiasta myös 
teatterin ja elokuvan perinteet vahvasti huomioiden. 
Teos käsittelee niin fiktiosarjoja kuin faktaohjelmiakin 

ja käy läpi merkittävimmät teoreettiset lähtökohdat, 
joita televisiol le kirjoittavan kannattaa soveltaa. Tar-
kastelun kohteena ovat laaja-alaisesti kaikki ohjelmat 
tv-dokumenteista puheohjelmiin. 

Teos on monikäyttöinen työkalu ohjelmantekijöille: 
toimittajille ja muille media-alalla työskenteleville sekä 
alan opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Se on viih-
dyttävää luettavaa myös tavalliselle television katsojalle.

Are Nikkinen ja Anders Vacklin ovat työskennelleet 
dramaturgeina lukuisissa televisio-ohjelmissa sekä opet-
taneet käsikirjoittamista Yleisradiossa ja eri oppilaitok-
sissa. Kirjoittajien edellistä, kiitettyä teosta Elokuvan 
runous oppia käytetään kurssikirjana useissa oppilaitok-
sissa ja opintomateriaalina kirjoittajakursseilla.
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John Waters

SHOKKIARVO: Hyvällä maulla 
tehty kirja huonosta mausta

Alkuteos: Shock Value: 
A Tasteful Book About Bad Taste

Suomentaja: Walter de Camp
Nid., n. 240 s. ISBN: 978-952-01-0736-9

Ilm. maaliskuussa

”Roskan paavin” kulttiteos on koirantorttu 
kulttuurieliitin kalosseissa

Like julkaisee viimein kauan kaivatun uusintapainoksen 
kirjastojen varastetuimpiin kuuluvasta teoksesta. Ros-
kaelokuvan pettämättömän tyylitaiturin, ohjaajalegen-
da John Watersin varhainen muistelmateos Shokkiarvo 
nyrjäyttää lukijan tajunnan ja sekoittaa elokuvakirjalli-
suuden pakan.

Tässä hyvällä maulla tehdyssä kirjassa huonosta 
mausta Waters kertoo elämästään ja uransa merkki-

paaluista, kuten elokuvistaan Pink Flamingos, Polyester 
ja Hairspray. Hänen epäsovinnainen, tabuja rikkova 
huumorintajunsa ja kykynsä nähdä tilanteet surrea-
listisen perverssissä valossa tekee teoksesta yllätysten 
ilotulitusta. Jo lukujen nimet – ”Kaikkein saastaisim-
mat elossa olevat ihmiset”, ”Miksi rakastan väkivaltaa”, 
”Takametsien välistävetäjät”, ”Kaikki oikeudenkäyntini”, 
”Edith Massey, munanainen” – vasaroivat nauloja ter-
veen järjen arkkuun.

Roisin kuvituksen kuningattarena keekoilee unohtu-
maton drag queen, ”maailman saastaisimmaksi ihmi-
seksi” tituleerattu Divine, joka muistetaan ennen kaik-
kea Pink Flamingosin kakansyöntikohtauksesta.

”Kaikkein kipeimmin kääntämistä kaivannut kirja län-
simaisessa kulttuurissa.” – Asko Alanen, Soundi

”Tukkani nousi pystyyn.” – Kenneth Anger

”Ällöttävää, ällöttävää, ällöttävää.” – Time
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Joni Krekola:

MAAILMA KYLÄSSÄ 1962
Helsingin nuorisofestivaali

Nid, n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0757-4
Ilm. maaliskuussa

Helsinki kulttuurisen kylmän sodan 
näyttämönä

Kun nuorisofestivaali järjestettiin Helsingissä kesäl-
lä 1962, elettiin kylmän sodan huippukautta. Nikita 
Hruštšovin johtama Neuvostoliitto uhitteli loppukesällä 
1961 jälleen Berliinissä. Muurin rakentaminen kiristi 
kansainvälisen politiikan ilmapiiriä aina siihen pelotta-
vaan pattitilanteeseen, jossa panssarivaunut tähtäilivät 
toisiaan miehitysvyöhykkeiden rajalla. Vuotta myöhem-
min Kuuban ohjuskriisissä ihmiskunta päätyi ydinso-
dan partaalle. Helsingin nuorisofestivaali, jonka kylmän 
sodan läntiset strategit tulkitsivat kommunismin levit-
täytymiseksi rautaesiripun länsipuolelle, ajoittui kriisi-
vaiheiden väliseen suvantoon. Helsingistä tuli hetkeksi 
kulttuurisen kylmän sodan näyttämö, jolla supervalto-
jen edustajat kamppailivat otteesta tulevaisuuden raken-
tajien sieluihin. Festivaali tuli ja meni: kylmä sota oli 
käynyt kylässä, Helsingissä.

Tamas Matekovits:

BuDAPESTIN METRO – kaupunki 
ja vallankumous pinnan alla

Nid., n. 180 s., ISBN 978-952-01-0692-8
Ilm. maaliskuussa

Filosofinen valokuvateos Budapestin metrosta

Kuvareportaasi Budapestin metrosta – tarina perustuu 
metroasemien ja kapitalismin riivaamien ihmisten dia-
lektiikalle sekä kaupunkitilan ja metron yksityiskohtien 
kautta avautuvien filosofisten ongelmien budapestilai-
sille käytännön ratkaisuille.

Metromatkan aikana kohdataan joukko budapesti-
laisia hahmoja; yhtä lailla metrotehtaan ja pankkien 
työntekijöitä, työttömiä, šakinpelaajia, alikulkukäytä-

vien asunnottomia, jalkapallohuligaaneja ja gettojen 
romaneja kuin toisinajattelijoita, reggaemuusikoita, 
luottamusmiehiä tai yhteiskuntakriittisiä tutkijoita. 
Mukana on myös Budapestin keskeisiä historiallisia 
vallankumouksellisia, kuten vuosisadan alun anarko-
marxisti Ervin Szabó, avantgardetaiteilija Lajos Kassák, 
filosofi György Lukács ja runoilija Attila József.
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Ritva Parviainen:

NELJÄNNESVuOSISATA  
MOSAMBIKISSA

Nid, n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0758-1
Ilm. maaliskuussa

”Älä mittaa vuoren korkeutta ennen kuin olet 
sen huipulla ja näet, miten matala se on.”

  
Neljännesvuosisata Mosambikissa on aikamatka Ritva 
Parviaisen yli neljännesvuosisadan kestäneeseen elä-
mään Mosambikissa. 

Ritva Parviainen on pisimpään Mosambikissa asu-
nut suomalainen. Hän muutti maahan vuonna 1985 ja 
työskenteli fysioterapeuttina. Parviaiselle kertyi oma-
kohtaista kokemusta myös brutaalista sodasta, jota 

Andrei Soldatov & Irina Borogan

uuSI YLÄLuOKKA
Alkuteos: The New Nobility. The Restoration of Russia’s Securi-

ty State and the Enduring Legacy of KGB
Suomentaja: Kirsi Luoma

Sid., 300 s., ISBN 978-952-01-0704-8
Ilm. tammikuussa

Puistattava tutkimus Venäjän todellisista 
vallan kamareista 

Viime vuosikymmeninä on kirjoitettu vain vähän mer-
kittäviä kirjoja Venäjän turvallisuuspalvelusta. Nyt ve-
näläiset tutkivat journalistit Andrei Soldatov ja Irina 
Borogan täyttävät tämän aukon vakuuttavasti. He eivät 
esitä yhtään väitettä, jota ei ole dokumentoitu, eivätkä 
ainoatakaan näkemystä, joka ei perustu tosiasioihin. 

Kirjassa käydään läpi Venäjän turvallisuuspalvelun, 
pahamaineisen Tšekan seuraajan KGB:n heikentymi-
nen ja uusi nousu FSB:nä. Neuvostoliiton hajotessa 
oligarkit onnistuivat riisumaan vallan salaiselta polii-
silta, mutta he tekivät pahan virheen valitessaan Puti-
nin maan johtoon. Hän tuli Pietarin KGB:stä ja alkoi 
rakentaa FSB:stä määrätietoisesti ennennäkemätöntä 
valtakeskittymää. Työ taitaa olla kesken, kun mies ha-
luaa palata presidentiksi.

Kreml on käyttänyt FSB:tä pelotellakseen oppositio-
ta, karkottaakseen tai vaientaakseen rahamiehet, vah-
vistaakseen valtion valtaa ja murhatakseen ulkomaisis-
sa operaatioissa vastustajiaan. Samalla FSB on ottanut 
lupaa kysymättä itselleen niin poliittista kuin talou-
dellistakin valtaa. FSB ei kuitenkaan ole erehtymätön 
vaan on useissa yhteyksissä toheloinut ruhtinaallisesti 
operaatioissaan, kuten tunnetut Beslanin ja Nord-Ostin 
piiritykset karusti kertovat.

Venäjällä pidetään keväällä 2012 presidentinvaalit. 
Niiden ohjailu on yksi FSB:n tehtävistä.

”Uusi yläluokka on kahden pelottoman venäläistoimit-
tajan katsaus KGB:stä. Kartoittaessaan järjestön loiston 
päivät, rappion ja hiipivän paluun valtaan se nostaa nis-
kavillasi pystyyn yhtä tehokkaasti kuin kummitustari-
nat.” – Guardian

”Koska kirjoittajat ovat venäläisiä ja journalisteina lois-
tavia ammattilaisia, tämä kirja suo kymmeniä oivalluk-
sia, mihin kukaan ulkopuolinen ei pysty.” 
– Misha Glenny, kirjan McMafia: matka kansainväliseen 
alamaailmaan tekijä

maassa käytiin kuusitoista vuotta. Hän kertoo sodasta 
ja rauhasta, omasta arjestaan ja rankoistakin kokemuk-
sistaan kiinnostavasti ja käytännönläheisesti.

Teos on subjektiivinen muistelma, joka sisältää pal-
jon asiatietoa Mosambikista lukijoille, joille maa on 
vieras.
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Mick Wall
W.A.R. W. Axl Rose
Alkuteos: W.A.R.:  
The Unauthorized Biography  
of William Axl Rose
Suomentaja: 
Jorma-Veikko Sappinen
365 s.
ISBN 978-952-01-0714-7
Ilm. huhtikuussa

Nikki Sixx & Ian Gittins
HEROIINIPÄIVÄKIRJA
Alkuteos: Heroin Diary
Suomentaja: Yasir Gaily
431 s.
ISBN: 978-952-01-0715-4
Ilm. helmikuussa

Slash & Antony Bozza
SLASH
Alkuteos: Slash
Suomentaja: Kim Männistö
483 s.
ISBN 978-952-01-0713-0
Ilm. toukokuussa

Tommy Lee, Mick Mars,  
Vince Neil, Nikki Sixx
THE DIRT – TÖRKYTEHDAS
Toim. Neil Strauss
Alkuteos: The Dirt
Suomentaja: Sami Kärkkäinen
480 s.
ISBN 978-952-01-0734-5
Ilm. tammikuussa

Kjell Ola Dahl
YSTÄVYYDEN MUISTO
Alkuteos: Kvinnen i plast
Suomentaja: Outi Menna
320 s.
ISBN 978-952-01-0738-3
Ilm. helmikuussa

James Ellroy
SUICIDE HILL
Alkuteos: Suicide Hill
Suomentaja: Juha Ahokas
350 s.
ISBN 978-952-01-0739-0
Ilm. toukokuussa

Kaija Juurikkala
VARJOJEN TAIKA
132 s.
ISBN 978-952-01-0711-6
Ilm. tammikuussa

Mark Kurlansky
SUOLA  – ERÄS 
MAAILMANHISTORIA
Alkuteos:  
Salt: A World History
Suomentaja: Kirsi Komonen
500 s.
ISBN: 978-952-01-0742-0
Ilm. maaliskuussa

Joan Didion
MAAGISEN AJATTELUN AIKA
Alkuteos: The Year of  
Magical Thinking
Suomentaja: Marja Haapio
221 s. 
ISBN 978-952-01-0741-3
Ilm. huhtikuussa

Liken 
taskulämpimät 

pokkarit
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HEI NÖRTTI, MIHIN OLET MENOSSA?
LIITY LIKEN LuKuJOuKKOIHIN!!!

http://www.facebook.com/likekustannus https://twitter.com/LikeKustannus

Istutko kenties mieluummin ePuBissa kuin selailet perinteistä 
kirjaa? Ratkaisu löytyy Liken särmästä sähkökirjasta.

Tarkasta Liken edistykselliset mobiilisivut älykkäällä 
puhelimellasi osoitteessa m.like.fi

Vaihtuvat etukupongit takaavat kirjaostojen jälkeen 
myös soppaa ja särvintä pöytään.

Alkavatko samat naamat kyllästyttää?  
Ei hätää, apu on Likellä.

Like Armyn Facebook-sivu suodattaa puolestasi 
kiihottavimmat ilmiöt arjen ärsykevirrasta.

w w w . l i k e . f i

Liken liukuhihna tekee lopun modernin kaupunkiketun aivopaineista. Lue 
kulttuurisissien luku- ja menovinkit ja elä onnellisena elämäsi loppuun saakka:


