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RIIKKA ALA-HARJA

REIKÄ
Sid., n. 150 s., 
ISBN: 978-952-01-0956-1
Ilm. elokuussa

Vuoden 2012 
Finlandia-ehdokas 
sävähdyttää novelleilla

Riikka Ala-Harjan novelleissa kiivetään korkealle, os-
tetaan roskiin menevä joulukuusi, käydään avannossa 
hävittämässä vihaa, odotetaan äitiä sairaalasta lomalle ja 
poikaa tulevaksi käymään. Pisin tarina kertoo 50 vuotta 
täyttävästä Tarmosta, hänen pienistä mutta toteutumat-
ta jääneistä toiveistaan. Vähän lyhyemmässä Asserin 
elinkumppani täyttää 30 vuotta ja uhkaa tappaa itsensä, 
ellei ole päässyt miehestä eroon ennen sitä.

Reikä on tarkkaan havaintoon perustuva, hersyvän 
runsas novellikokoelma. Siinä tarkastellaan elämää ja 
sen nurjaa ihanuutta monista kulmista, monin silmin. 
Samalla kun katsotaan ulos, katsotaan sisään – häpeä-
mättä kuin Facebookin seinää.

Reikä on kuusi romaania julkaisseen Riikka Ala-Harjan 
(s. 1967) ensimmäinen novellikokoelma. Vuoden 2012 
Finlandia-palkinnon valintalautakunta kiitti Ala-Har-
jan Maihinnousun kieltä ja kerrontaa, sitä miten ne ”alle-
viivaavat ahdistuksen kouriintuntuvaa kuvausta, ja sitä, 
millaista on olla äärimmäisten tunteiden – vihan, rak-
kauden, raivon ja toivon – mahdottomassa aallokossa”. 

Tapulin kello lyö kaksitoista. Yksin tapuli on kaunis. Jos 
sulkee toisen silmänsä ja näkee ainoastaan tapulin, näyt-
tää tapuli kovin ihanalta.

Tapuli ja kirkko eivät sovi yhteen. Tapuli on raken-
nettu paljon myöhemmin, rakennukset niin sanotusti 
’riitelevät keskenään’, ne edustavat eri tyylejä, yhdessä 
ne ovat hirviömäinen pari.

Maihinnoususta sanottua:

”Tarinassa ei ole yhtään turhaa lausetta, 
ja jokainen niistä käy sydämeen.” – Me Naiset

”Romaani on mestarillinen niin juoneltaan, 
rakenteeltaan kuin kieleltäänkin.” – Apu

K
uva: Toni H

ärkönen
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JOUNI HYNYNEN

PASKAPUHETTA
Sid., n. 100 s., ISBN: 978-952-01-0947-9
Ilm. elokuussa

Makuu- ja hotellihuonepsykologi 
Hynynen antaa avaimet onneen

Jouni Hynysen viiltävä analyysi kansakuntamme tilasta 
jättää kaikki kylmäksi – saunan taakse. Miehen mieltä 
hiertävät tällä kertaa erityisesti politiikka, viihdeteol-
lisuus, verkostoituminen, lastenkasvatus sekä naisen 
ikuinen mysteeri. Tulikivenkatkuisen tilityksen lomassa  
tursake jakaa isällisiä neuvoja ja heittäytyy villin seksin 
pyörteisiin.

”Olen kaivanut takapihalleni haudan valmiiksi”, Hy-
nynen kertoo viharyöppyä odotellessaan.

Teoksessa on taiteilijan itsensä tekemä piirroskuvitus.

Jouni Hynynen (s. 1970) on lappeenrantalainen muu-
sikko, kirjailija ja kolumnisti. Hän on Kotiteollisuus-yh-
tyeen keulahahmo, kiistelty mediapersoona ja tuhansien 
naisten ja miesten märkä uni.

Hynysen aiemmista teoksista sanottua:

”Parempi kuin Juha Vuorinen.” – Kainuun Sanomat

”Pakinoita voi lukea myös stereotypioilla leikittelevänä 
ja rajoja rikkovana ironiana. Hynynen ei piittaa hyvistä 

tavoista. Hän ei ole korrekti.” – Aamulehti

”Työntekoa korostavana ja raskailla huveilla rehvaste-
levana Hynynen liittyy Arto Paasilinnan kaltaisten suo-
malaisten miestaiteilijoiden jatkumoon.” – Karjalainen

”Hynysen teksti kuulostaa Kotiteollisuuden musiikilta: 
rosoiselta, särmikkäältä ja erinomaisen viihdyttävältä.” 

– Uusi Nainen

K
uva: V

ille Juurikkala
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MARJA BJÖRK

POIKA
Sid., 215 s., ISBN: 978-952-01-0898-4

Ilm. maaliskuussa

”Jos on tyttö, vaikka on poika, se on sama 
juttu kuin olisi sairaalassa lääkäreiden ja 

sukulaisten ja mittareiden mukaan vihannes, 
vaikka itse tietäisi olevansa elossa ja yrittäisi 
huutaa, että älkää vetäkö niitä letkuja irti, 

minä elän.”

Marion eli Makke on aina tiennyt olevansa poika.
Perhe yrittää pakottaa Makkea tytöksi ja suojella 
häntä ulkopuolisilta. Välillä äiti tuntuu tajuavan 

lastaan, välillä taas ahdistaa hänet nurkkaan. 
Pukeutuminen, kaverisuhteet, seurustelu... 

Muille arkipäiväiset asiat ja ilon aiheet ovat 
Makkelle pelottava temppurata, jolla hän 
taiteilee yksin.

Poika perustuu Marja Björkin oman po-
jan kokemuksiin.

Marja Björk (s. 1958) on helsinkiläinen 
vapaa kirjailija. Hän on osumatarkka ih-
miskuvaaja, jonka keskeisiä teemoja ovat 
sukupuolisuus, salailu ja häpeä. 

”Björk kirjoittaa transsukupuolisuudesta 
kipeästi, mutta samalla myös ilahdutta-
van arkipäiväisesti.” – Aamulehti

”Poika avarsi käsitystäni siitä, mitä on 
elää ’väärässä nahkassa’. Marja 

Björk on kirjoittanut taas 
lukemisen arvoisen 

kirjan.” – Eeva

K
uva: H

enrik Shütt
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SARIANNA VAARA

HUOMENKELLOTYTTÖ
Sid., n. 280 s., ISBN: 978-952-01-0949-3

Ilm. syyskuussa

”Nyt Tyttäreni. Sinun. Pitää auttaa. Minua.”

Kun äidin katse kääntyy sisäänpäin ja ääni muuttuu te-
räkseksi, Anna tietää että asiat ovat huonosti. Silloin äi-
dillä on paha olo ja voi tapahtua mitä tahansa. 

Anna elää psyykkisesti sairaan ja lääkeriippuvaisen 
kirjailijaäitinsä kanssa. Suhde on läheinen ja tiivis, niin 
hyvässä kuin pahassa. Pieni tyttö saa kantaakseen pal-
jon huolta ja vastuuta, mutta elämässä on myös heittäy-
tymistä, iloa ja hellyyttä. 

Voimakas side joutuu koetukselle, kun Anna al-
kaa aikuistua. Miten irrottautua vanhemmasta, joka 
 turvautuu lapseensa? Miten olla lähellä mutta tarpeeksi 
kaukana, jotta selviytyisi itse?

Sarianna Vaara (s. 1961) on oululainen sairaanhoitaja, 
joka työskentelee lasten ja nuorten hyvinvoinnin paris-

sa. Huomenkellotyttö on hänen omakohtaisiin koke-
muksiin perustuva esikoisromaaninsa. Sarianna 

Vaaran äiti Maria Vaara oli kainuulaislähtöinen 
kirjailija. 

Äänensävy oli kuin taikurilla tai hypnotisoijal-
la tai lumoojalla, se oli juuri sillä taajuudella 
jolla ihmisiin saa vauhtia. Se sai tuntemaan, 
että juuri minä olen syypää äidin kärsimyk-
siin. Se sai tuntemaan, että juuri minä olen se 
jonka pitäisi hyvittää kaikki. Minun pitäisi 
mennä. Minun pitäisi tehdä. Minun pitäisi 
tulla heti. Minun pitäisi tuntea samaa tus-
kaa kuin äidin. Minun pitäisi puolustaa äi-
tiäni maailman ääriin. Minun pitäisi kai 

olla osa äitiä. 

K
uva: K

eräsen kuvaam
o
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TOMMI LIIMATTA

RAUTANAULA
Sid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0872-4

Ilm. elokuussa

Absoluuttisen Nollapisteen solistin 
neljäs romaani

Kai Malmirinne on kadehdittava mies. Hän 
menestyy sekä liike- että naismaailmassa. 
Hän on tien päällä viihtyvä hurmaava pu-
huja ja loistava myyjä, jolla on varaa elättää 
kotirouva.

Kunnianhimolla ja reissutyöllä on hin-
tansa. Yhtiö myöntää hänelle ylennyksen ja 
tunnustuspalkinnon hetkellä, jolloin Kain 
yksityiselämä on sekaisin.

Kain tullessa työmatkalta Raisa-vaimo 
on hylännyt kotirouvan elämän, karannut 
ja pysyy kadoksissa. Poliisi ei osaa auttaa. 
Sitten postilaatikkoon ilmestyy Raisan 
arvoituksellisia kirjeitä. Tietääkö Raisan 
Raili-sisko enemmän kuin myöntää?

 
Trillerimäinen Rautanaula on muusikko-
nakin tunnetun Tommi Liimatan (s. 1976) 
neljäs romaani. Hän on julkaissut lisäksi 
sarjakuvia ja runoja ja toimittanut mm. kol-
me kirjaa Veikko Ennalan tuotannosta.

Muualla hän oli syntynyt, eräässä kylässä, 
jonka nimisiä on niin monta, ettei kukaan 
tiedä missä se on, ellei emäkuntaa kerro, 
eivätkä kaikki sittenkään tiedä. Useimmat 
ovat kyllä muualta ja menestyjät erittäin. 
Kai tasoittelee kotinsa olleen keskiluokkai-
nen, ettei hänen jyrkkä nousunsa vaikuttaisi 
niin räikeältä. Hänen jaettavaksi kelpaava 
menneisyytensä alkaa vasta armeijan jäl-
keen.

Nilikki-romaanista (2009) sanottua:
”Tommi Liimatta on sellainen tekstinikka-
ri, jota ei lueta yhdeltä istumalta. Jokainen 

sivu on niin runsas ja yltäkylläinen, että vä-
lillä on pysähdyttävä märehtimään. Teksti 
on niin ihanan oivaltavaa, että miten joku 

ihan päivänselvä, tavallinen asia on kuvattu 
niin hersyvästi.” – Kirjavinkit.fi

K
uva: Tom

m
i Tukiainen
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KAUKO RÖYHKÄ

POIKA MANCINI
Sid., n. 240 s., ISBN: 978-952-01-0868-7

Ilm. elokuussa

Missä on Mancini? Tekeekö hän taas oharit?

Miss Farkku-Suomesta sanottua:
”Maukas itseironia kannattelee minäkertojan matkaa 
erilaisuuden kirouksesta omintakeisuuden orastavaan 

juhlaan.” – Helsingin Sanomat

”Tunnelma pysyy tiheänä, yhtä aikaa iloisena ja suru-
mielisenä. Miss Farkku-Suomi jättää lämpimän jäljen.” 

– Hämeen Sanomat 

On vuosi 1983. Oulun kaupunkiin ilmestyy kuin tyh-
jästä nuori kaunis mies, joka sekoittaa tyttöjen päät. 
Hän on lauluntekijä ja ihailee yli kaiken John Lennonia. 
Pian hän on kasannut itselleen bändin ja ensimmäinen 
levy on tulossa. Tuottajaksi saadaan etelässä mainetta 
luonut Välde ja sinkkubiisi pääsee Levyraatiin. Kaikki 
ovat varmoja, että Mancinista tulee tähti. Nuori sankari 
osoittautuu kuitenkin desperadoksi, joka asettaa esteitä 
oman menestyksensä tielle. 

Poika Mancini on Miss Farkku-Suomi -romaanin 
(2003) itsenäinen jatko-osa. 

Kauko Röyhkä (s. 1959) on pitkän linjan kirjailija ja 
rockmuusikko. Häneltä on julkaistu toistakymmentä 
kirjaa ja yli kaksikymmentä albumia. Hän on kirjoitta-
nut elokuvakäsikirjoituksia, tv-draamaa ja kuunnelmia. 
Romaani Kaksi aurinkoa on ollut Finlandia-ehdokkaana 
(1996), ja Matti Kinnunen on ohjannut Miss Farkku-
Suomesta samannimisen elokuvan (2012), joka on pal-
kittu mm. puvustuksestaan Jussi-patsaalla.

K
uva: Tom

m
i Tukiainen



HANNA HAURU

PAPERINARUJUMALA
Nid., 95 s., ISBN: 978-952-01-0900-4

Ilm. helmikuussa

Maailmanlopun meininkiä 60-luvun Oulussa

Laina saa kesken työpäivän puhelun Jumalalta. Hänen 
on perustettava uskonnollinen liike ja kerättävä siihen 
800 jäsentä, tai pian koittava maailmanloppu vie koko 
kansan kadotukseen.

Sisko Liana ryhtyy liikkeen toiseksi johtohahmoksi, 
ja herätys etenee myrskyaallon lailla. Kaikki ei kui-
tenkaan mene niin kuin pitää, ja lopulta pettymys on 
murskaava.

Paperinarujumalan tarina perustuu löyhästi hei-
noslaiseen herätysliikkeeseen, joka toimi Oulussa 
 60-luvulla. Hauru kertoo kuohuttavista vaiheista vähä-
eleisen paljonpuhuvasti.

Hanna Hauru (s. 1978) on kiitetty oululainen kirjailija. 
Like on julkaissut häneltä aiemmin neljä lyhytproosa-
teosta ja kaksi pienoisromaania. Haurun raadollisen 
runollista tyyliä, aistillista aihemaailmaa, groteskia huu-
moria ja ihmiskuvausta on verrattu esimerkiksi Timo K. 
Mukkaan, Rosa Liksomiin ja Maria Jotuniin. 

”Hauru kirjoittaa tiiviin lakonisesti tilanteista, joissa on 
parhaillaan menossa laavavirtamaiset emotionaaliset 
mylläkät. Arktinen hysteria ja suomalainen ahdistus 

sanoittuvat Haurun kirjoissa viiltävän kirkkaasti.”  
– Savon Sanomat

HANNA-RIIKKA KUISMA

VALKOINEN VALO
Sid., 264 s., ISBN: 978-952-01-0895-3

Ilm. helmikuussa

”Muutin tänne paetakseni elämää  
ja elämä tunki väkisin minun luokseni kylään.”

Maria asuu sängyssä. Hän nousee jalkeille vain silloin, 
kun Luukas tulee käymään. Silloin hän turruttaa itsensä 
kipulääkkeillä, hajustaa eksoottisilla tuoksuilla ja esittää 
tervettä.

Erakkona elävän Marian kohtalo kietoutuu neljän 
muun ihmisen vaiheisiin odottamattomasti ja julmas-
ti. Ainoa, joka tietää koko totuuden, on hän itse. Kun 
salaisuudet yksi toisensa jälkeen alkavat paljastua, pää-
dytään lopullisten ratkaisujen äärelle. Maria ei poistu 
asunnostaan, mutta kaikki tiet johtavat sinne.

Valkoinen valo on jännitteinen ihmissuhdepalapeli ja 
väkevä todistus kivun monista kasvoista.

Hanna-Riikka Kuisma (s. 1978) on porilainen kirjaili-
ja, taidekriitikko ja kolumnisti. Valkoinen valo on hänen 
neljäs kaunokirjallinen teoksensa. 

”Kuismalle ominainen rankkuus on edelleen tallel-
la. Hänen estetiikkaansahan on aina kuulunut tietty 
kohtuuttomuus. Jos joku asia on ollut paisuteltavissa 
kauhistuttaviin mittoihin, sille on myös äärimmäisen 

tyylitietoisesti tehty niin.” 
– Satakunnan Kansa
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ANNI SUMARI

OLEN KIIVAS  
KUIN JUMALA

Nid., 113 s., ISBN: 978-952-01-0896-0
Ilm. tammikuussa

”Pistin heti jumalattoman leveäteräisen 
leipäveitsen rintojeni väliin, osaksi 

pukeutumistani. Opettelin – käyttämään sitä.”

Anni Sumarin kolmastoista teos taistelee niin sodassa, 
rakkaudessa kuin runoudessakin. Se pohtii vihan ja agg-
ression järjettömyyttä ja välttämättömyyttä. Keskiös sä 
on kukkien sotaa käyvä sissivamppi, nainen, joka hyök-
kää häpeilemättä ja puolustautuu pelkäämättä.

Anni Sumari (s. 1965) on runoilija, kirjailija ja suo-
mentaja. Esikoisteos Matkakertomuksia pimeydestä 
ilmestyi vuonna 1986, valitut runot ja proosarunot 
Kermojen kerma 2011. Sumarin runoja on käännetty 
22 kielelle. Hän on suomentanut muun muassa Samuel 

K
uva: Pentti V

änskä

Beckettiä, Robert Antonia ja skandinaavisten jumalta-
rujen kokoel man Ódinnin ratsu.

”Kokoelma on nimensä väärti, ja runojen 
suhdemelske on yhtä jumalten kamppailua.” 

– Helsingin Sanomat

Jouni Tossavainen (s. 1958) on kuopiolainen kirjailija ja 
runoilija. Kesäpäivä on hänen yhdeksästoista teoksensa.

”Saarikoskelainen tai leinolainen aavistus onnen 
kestämättömyyden tunteesta juuri sen saavuttamisen 

hetkellä on –– satuttavan läsnä.” 
– Keskisuomalainen

JOUNI TOSSAVAINEN

KESÄPÄIVÄ
Sid., 157 s., ISBN: 978-952-01-0897-7

Ilm. tammikuussa

Uhka idyllin yllä

Kahden pienen pojan äiti odottaa miestään kotiin kesäi-
senä päivänä 1962. Maatilalle saapuu kuitenkin toisen-
laisia vieraita.

JOUNI TOSSAVAINEN
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LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD

HELIOSKATASTROFI
Alkuteos: Helioskatastrofen
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., n. 120 s., ISBN: 978-952-01-0975-2
Ilm. syyskuussa

”Olin onnellinen, niin pelottavan onnellinen”

Kun tyttö syntyy isänsä päästä, hän on kahdentoista 
vanha, hänellä on kypärä ja haarniska, ja hän on kaunis 
kuin Athena. Isä, Conrad, viedään mielisairaalaan äkil-
lisesti puhjenneen skitsofrenian takia. Tyttö nimetään 
Annaksi ja hänet sijoitetaan uskovaiseen perheeseen 
helluntailaisten hallitsemaan kylään Pohjois-Ruotsiin. 

Anna oppii kalastamaan, hiihtämään ja kirjoittamaan 
kirjeitä Conradille udellakseen taustastaan. Hän ei seu-
rustele juuri muiden kuin perheenjäsentensä kanssa ja 
viihtyy enimmäkseen yksin. Sitten hän alkaa ottovel-
jiensä myötävaikutuksella puhua kielillä paikkakun-
nan kirkossa sunnuntaisin. Häntä tullaan kuulemaan 
kauempaakin, mutta itse asiassa hän puhuukin kreik-
kaa. Lopulta uuvuttava kielillä puhuminen vie Annan 
mielisairaalaan, missä hän ei halua muuta kuin kuolla.

Helioskatastrofi on surullinen mutta kaunis pienois-
romaani, tarina jumalten hylkäämästä ihmislapsesta. Se 
on näennäisestä pienuudesta huolimatta suuri kuvaus 
mielisairaudesta.

Linda Boström Knausgård (s. 1972) on näyttelijä ja 
kirjailija, joka on kirjoittanut runoja, novelleja ja radio-
kuunnelmia. Helioskatastrofi on hänen ensimmäinen 
romaaninsa. Boström asuu Malmössä norjalaisen kirjai-
lijamiehensä Karl Ove Knausgårdin ja kolmen lapsensa 
kanssa.
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KARL OVE KNAUSGÅRD

TAISTELUNI
KOLMAS KIRJA

Alkuteos: Min kamp. Tredje bok.
Suomentaja: Katriina Huttunen

Sid., n. 450 s., ISBN: 978-952-01-0883-0
Ilm. syyskuussa

”Kolmas kirja on täysin loistava kokonaisuus. 
Knausgård teki sen taas.” – NRK

Ylistetyn Taisteluni-sarjan Kolmas kirja kertoo lapsuu-
desta. Se on lumoavan tarkkanäköinen romaani 70-luvun 
etelänorjalaisesta pikkukylästä, jossa kertojan lapsuuden-
päivät kuluvat musiikin, jalkapallon ja ystävien 
parissa. Idyllistä arkea varjostaa kuitenkin 
synkkä pilvi. Kolmas kirja on tarina ko-
dista, jossa aikuisten ja lasten elämä 
harvoin kohtaa. Syvästi henkilö-
kohtainen kertomus kasvaa dra-
maattisiin ulottuvuuksiin, kun 
Knausgård kuvaa lapsuuttaan 
despoottimaisen isän kurissa 
ja nuhteessa. 

Huikean monitahoisen 
ja mestarillisen taidokkaan 
romaanisarjan Kolmas 
kirja on myös syvällinen, 
olemassaoloa pohtiva tut-
kielma ajasta ja muistin 
rajoista sekä siitä, kas-
vavatko poikalapset 
isiensä peiliku-
viksi.

Karl Ove Knausgård (s. 1968 Norjassa) asuu Ruotsis-
sa vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Hän on yksi 
Pohjoismaiden tunnetuimmista, ylistetyimmistä ja 
palkituimmista nykykirjailijoista. Taisteluni-sarja on 
ollut Pohjolassa huima arvostelumenestys ja bestseller-
listojen kärkinimi, ja sarjan käännösoikeudet on myyty 
kymmeniin maihin.

”Suurinta, mitä pohjoismaalaiselle kirjallisuudelle on 
tapahtunut vuosiin. Omaelämäkerrallinen romaanisar-
ja tulee muuttamaan kirjallisuutta.” 
– Monika Fagerholm, Aamulehti

”Pohjolan suurin kirjallisuustapaus.” 
– Helsingin Sanomat
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JAN GUILLOU

KEIKARI
SUURI VUOSISATA II

Alkuteos: Dandy
Suomentaja: Taina Rönkkö

Sid., n. 430 s., ISBN: 978-952-01-0780-2
Ilm. syyskuussa

Guilloun suuren, 
historiallisen romaanisarjan toinen osa

Kaksi nuorta eleganttia herrasmiestä saapuu 
kesäkuussa 1901 komeaan linnaan Wiltshireen 
Etelä- Englantiin. Lordi Albert, Albie, palaa 
Dresdenistä tuoreena insinöörinä, ja hänestä on 
tulossa aatelissukunsa päämies. Sverre Lauritzen, 
on köyhistä oloista ponnistava norjalaisinsinööri, 
jonka taiteellinen kunnianhimo on koneopillista 
suurempi. Nuoret miehet ovat päättäneet elää yh-
dessä elämänsä loppuun saakka.

On kulunut melkoinen aika siitä kun Sverre 
ja hänen Sillanrakentajista – Suuren vuosisadan 
ensimmäisestä osasta – tutut veljensä Oscar ja 
Lauritz lähtivät isänsä kuoleman jälkeen insinööri-
oppiin köyhästä norjalaisesta kalastajakylästä. Val-
mistumispäivän kynnyksellä veljesten tiet erkanivat, 
ja nuorimmaisesta, Sverrestä ei Sillanrakentajissa sen 
enempää kuultu. Keikari onkin hänen tarinansa alku.
Albien kulturellien yhteyksien ansiosta Sverre solahtaa 
moderniin maailmaan kuin varkain. 

Guilloun ajankuva on osuvaa, ja hänen kykynsä kuvit-
taa suuria historiallisia kaaria ja käänteitä muutaman yk-
silön kautta helpottaa uppoutumista kuohuvan vuosisa-
dan ensimmäisiin vuosikymmeniin. Kirjassa vilahtavat 
muun muassa Oscar Wilde, Virginia Woolf, Edgar De-
gas, Igor Stravinski ja John Milton Keynes. Muttei elämä 
pelkkää kulttuuria ole vaan myös seikkailua ja rakkautta.

Jan Guillou (s. 1944) on yksi Ruotsin suosituimmista 
kirjailijoista. Hänen kolmisenkymmentä teostaan käsit-
tävästä tuotannostaan Like on julkaissut aiemmin yh-
deksän, viimeksi Suuren vuosisadan aloitusosan. 

Sillanrakentajista sanottua:

”Sillanrakentajat on tiivis, tunteita nostattava ja mieltä 
avartava romaani. Sanalla sanoen mahtava teos, ja 
maltan tuskin odottaa seuraavaa osaa, Ruotsissa jo 

julkaistua Dandyä.” – Aamulehti

K
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ARTURO PÉREZ-REVERTE

KOHTALON TANGO
Alkuteos: El tango de la guardia vieja

Suomentaja: Sari Selander
Sid., n. 540 s. ISBN: 978-952-01-0938-7

Ilm. syyskuussa

Buenos Aires 1928. Nizza 1937. Sorrento 1966
Kolme kohtaamista, kolme kohtalokasta peliä 

tangon tahdissa.

Max Costa on nuori komea ammattitanssija, joka val-
loittaa tangollaan kuuluisan säveltäjän rouvan, Mecha 
Inzunzan, Buenos Airesiin matkustavalla valtameri-
aluksella. Tästä kohtalokkaasta tanssista alkaa vuosi-
kymmeniä kestänyt romanssi, johon liittyy monenlaisia 
pelejä erotiikasta tangon hienovaraisiin sääntöihin. 

Myös huijaus ja petokset kuuluvat osana leikkiin, sillä 
Max on myös smokkiin pukeutuva herrasmiesvaras. En-
simmäinen huijaus tapahtuu jo Buenos Airesissa, ja ro-
manssin hintana on Mechan arvokas helmikaulanauha.

Vuonna 1966, kun Max ja Mecha kohtaavat uudelleen 
melkein kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen, peli 
on vaihtunut sakkiin. Mechan poika ottelee venäläistä 
maailmanmestaria vastaan ja on haastamassa tämän 
seuraavasta maailmanmestaruudesta. Kolmenkym-
menen vuoden aikana Max on joutunut vaihtamaan 
smokkinsa autonkuljettajan univormuun, mutta kun 
hän kohtaa uudelleen nuoruuden rakkautensa, hän on 
valmis toimimaan uudelleen, kaikilla pelikentillä.

Espanjan suosituimman kirjailijan uusin romaani on 
täynnä intohimoa ja seikkailuja. Kirja julkaistiin Espan-
jassa marraskuun lopussa ja sitä on myyty jo satoja tu-
hansia kappaleita.

Arturo Pérez-Reverte (s. 1951) on tunnetuin espanja-
lainen kirjailija. Hänen romaanejaan on julkaistu yli 50 
maassa ja niiden pohjalta on tehty lukuisia elokuvia, esi-
merkiksi Roman Polanskin ohjaama ja Johnny Deppin 
tähdittämä Yhdeksäs portti. 

”Kohtalon tango on oikea saavutus, 
hyvän mielen romaani.” 

– El País

K
uva: C

arm
elo R

ubio
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STEFAN SPJUT

STAALO
Alkuteos: Stallo

Suomentaja: Taina Rönkkö
Sid., n. 500 s., ISBN: 978-952-01-0873-1

Ilm. kesäkuussa

Lapin taikaa tihkuva jännitystarina 
Norrlannin erämailta

Pohjois-Ruotsissa sijaitsevalta kesämökiltä katoaa 
mystisesti nuori poikalapsi 70-luvun lopussa, eikä hän-
tä löydetä koskaan. Pojan äiti sanoo, että jättiläinen vei 
lapsen mukanaan. 

Vuonna 2004 taruolentojen olemassaoloa tutkiva Sus-
so Myren saa puhelun eräältä vanhalta naiselta, joka on 
nähnyt talonsa pihalla tontun. Myren matkustaa Pohjois-
Ruotsiin ja onnistuu ottamaan valokuvan olennosta. Hän 
alkaa selvittää kuvan olennon mysteeriä, kun pieni poi-
kalapsi katoaa pohjoisen salomailla. Myren epäilee, että 
peikot eivät ole kuvitelmaa ja ihmislapset kiinnostavat 

niitä yllättävän paljon.
Staalo on pohjoisen eksotiikasta ja mytologiasta am-

mentava omaperäinen jännitysromaani, jota on verrat-

tu Stephen Kingin varhaiseen tuotantoon.
Stefan Spjut (s. 1973) on ruotsalainen kirjailija, kirjalli-
suuskriitikko ja Svenska Dagbladetin toimittaja. Staalo 
on ensimmäinen hänen tuotannostaan suomennettu 
 romaani. Kirjasta on tekeillä myös samanniminen elo-
kuva, joka ennakkotietojen mukaan tulee ensi-iltaan 
vuonna 2014.

”Staalo on fantastinen sanan jokaisessa merkityksessä. 
Lumouduin. Kiehtova tarina tempaa vastustamatto-
masti mukaansa ja yllättää koko ajan. Spjut kirjoittaa 

mestarillisen uskottavasti Pohjolan metsissä asustavien 
peikkojen ja maahisten olemassaolosta.” 

– Karl Ove Knausgård 

K
uva: Sofia R

unarsdotter
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MIKAEL NIEMI

VEDEN 
VIEMÄÄ
Alkuteos: Fallvatten
Suomentaja: Jaana Nikula
Sid., 298 s., ISBN: 978-952-01-0869-4
Ilm. helmikuussa

Selviytyjiä, epätodennäköisiä sankareita, 
uhreja, rakkautta ja raakuutta jokitsunamissa

Harmaa sade on piiskannut koko syksyn Ruotsin Lap-
pia. Luulajanjoen jokilaaksossa ihmiset elävät oma-
laatuista elämäänsä, kunnes tapahtuu jotain, minkä ei 
pitänyt koskaan olla mahdollista: pato murtuu, ja kuin 
tyhjästä nousee valtava märänharmaa seinä, joka syök-
syy vastustamattomasti eteenpäin. Veden kahlitut voi-
mat pyyhkäisevat kaiken tieltään, ja jokilaakson asuk-
kaiden kohtalo on raivoavan jokitsunamin armoilla.

Veden viemää on ruotsalainen ja mikaelniemimäinen 
katastrofiromaani, joka tapahtuu yhtenä kohtalokkaana 
päivänä Norrbottenin saloilla. Sen tempo ja kiihkeys 
salpaavat  hengityksen.

Mikael Niemi (s. 1959) tuli tunnetuksi menestyneellä 
esikoisromaanillaan Populäärimusiikkia Vittulajänkäl-
tä (2000), jonka jälkeen häneltä on ilmestynyt muun 
 muassa kirjat Nahkakolo (2004) ja Mies joka kuoli kuin 
lohi (2006). 

”Mikael Niemi on hyvässä 
vedossa. Hän kuvaa tapahtumia ja 

asukkaiden kohtalon vääjäämätöntä 
täyttymistä hyvin etenevän trillerin 

hengessä. Romaanin koukun 
nielaisee huomaamattaan.”

– Helsingin Sanomat

”Veden viemää iskee suoraan 
aikuisen lukijan navan alle.” 

– Turun Sanomat

”Niemen kieli välkkyy elävää 
pohjolaa.” 

– Keskisuomalainen

K
uva: Tom

m
i Tukiainen
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EMMANUEL CARRÈRE

LIMONOV
Alkuteos: Limonov

Suomentaja: Kristina Haataja
Sid., 392 s., ISBN: 978-952-01-0877-9

Ilm. tammikuussa

Eduard Limonov: Venäläinen kansallissankari 
vai narsistinen yhteiskunnan uhka?

Ranskalaisen Prix Théophraste-Renaudot -palkinnon 
voittanut Limonov kertoo Eduard Limonovin hengästyt-
tävän monivaiheisesta elämästä. Limonov syntyi 1943 
Venäjällä ja kasvoi huligaaniksi, runoilijaksi, pakolaiseksi, 
newyorkilaisen miljonäärin hovimestariksi, kodittomaksi 
pummiksi, sissisotilaaksi Balkanin sotiin, juhlituksi kir-
jailijaksi, radikaalistalinistiksi, poliittiseksi vangiksi ja lo-
pulta Venäjän bolsevikkipuolueen  johtajaksi. Emmanuel 
Carrerèn intensiivinen dokumenttiromaani kuorii esiin 
vimmaisen miehen, joka haluaa kokea kaiken. 

Venäläistä emigranttisukua oleva Emmanuel Carrère (s. 
1957) on pariisilaissyntyinen kirjailija, jonka nerokkaat 
romaanit valottavat identiteetin haurautta ja häilyvyyttä. 
Like on aiemmin suomentanut häneltä romaanit Valhe 
(2000), Huviretki painajaisiin (2001) ja Viikset (2002). 
Kaikista kolmesta teoksesta on tehty myös elokuvat. 

”Uskomaton jätkä! Ei tuollaisia voi keksiä! Eikä 
voikaan, joten Emmanuel Carrèren huikea fiktiivinen 
hahmo ’Eduard Limonov’ on ihka oikea ihminen, li-

haa ja verta kiireestä kantapäähän.” 
– Aamulehti 

KISHWAR DESAI 

POSTIMYYNTILAPSET 
Alkuteos: Origins of Love
Suomentaja: Ida Takala

Sid., 399 s., ISBN: 978-952-01-0885-4
Ilm. helmikuussa

Mitä olisit valmis maksamaan elämästä?

Sisukas sosiaalityöntekijä Simran Sign saa tutkittavak-
seen hylätyn vauvan tapauksen. Intialaisen sijaissynnyt-
täjän synnyttämällä tytöllä on todettu vakava sairaus ja 
vauvan brittiläiset vanhemmat ovat kuolleet hämärissä 
olosuhteissa. 

Simran päättää paljastaa totuuden Intian tuottoisasta 
sijaissynnyttäjäteollisuudesta, jossa naisia ja lapsia riis-
tetään ilman tunnontuskia. Onko Simran ainoa, joka on 
heidän puolellaan?

Tuhansien kilometrien päässä Lontoossa Kate ja Ben 
toivovat epätoivoisesti lasta. Kun Kate saa jälleen kesken-
menon, pariskunta alkaa etsiä sijaissynnyttäjää. Kuinka 
pitkälle Kate on valmis menemään saadakseen toivo-
mansa lapsen? 

Kishwar Desai on intialaissyntyinen, nykyisin Lontoos-
sa asuva kirjailija ja toimittaja. Hän voitti arvostetun 
Costa-palkinnon esikoisestaan Pimeyden lapset, jossa 
esiteltiin mieleenpainuva päähenkilö  Simran Singh. Kir-
jasta on tekeillä elokuva. Postimyyntilapset julkaistaan 
yhteistyössä UN Womenin kanssa.  

 
”Postimyyntilapset solmii huiman 

jännityskertomuksen. Se heittää kehään paljon eettisiä 
ongelmia, mutta tekee sen hilpeän rennolla otteella.” 

– Kirkko ja kaupunki 
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HANS KEILSON

KOMEDIA MOLLISSA
Alkuteos: Komödie in Moll
Suomentaja: Ilona Nykyri

Sid., 175 s., ISBN: 978-952-01-0628-7
Ilm. tammikuussa

Surumielinen jännitysnäytelmä 
piilottajista ja piilotetuista

Toinen maailmansota on tuonut natsimiehittäjät kana-
vien halkomaan kaupunkiin. Wim ja Marie ovat nuori 
aviopari, Wim käy töissä ja Marie on kotirouva. Wimin 
sisko toimii vastarintaliikkeessä ja ehdottaa pariskunnal-
le, että he voisivat ottaa kotiinsa piilopaikkaa tarvitsevan 
ihmisen. He suostuvat ottamaan hoteisiinsa vanhahkon 
miehen, Nicon.

Nico viettää päivät huoneessaan, johon Marie vie 
ruokaa ja puhtaita vaatteita. Ulkoiluun on joskus 
pimeäl lä lyhyet mahdollisuudet. Kaikki sujuu rutiini-
maisesti, kunnes Nico sairastuu. Vastarintaliikkeen lää-
kärin optimismista huolimatta hän kuolee pian. Ruu-
miista eroon hankkiutuminen osoittautuu visaiseksi 
tehtäväksi. Wim ja Marie huomaavat osansa muuttu-
neen piilottajista piilotetuiksi.

Komedia mollissa on nimensä mukainen, ripauksella 
jännityskirjallisuuden mausteita etenevä tarina inhimil-
lisyyden osasta sodan ja vainon oloissa.

Hans Keilson (1909–2011) oli saksalaissyntyinen psyko-
analyytikko ja kirjailija. Like on julkaissut häneltä aiem-
min teoksen Vastustajan kuolema (2012).

”Se, miten Keilson tarinansa kertoo, muuttuu 
eksistentiaaliseksi pohdinnaksi ihmisen 

ainutkertaisesta olemassaolosta.” – Aamulehti

SUSAN FLETCHER

TUMMANHOPEINEN 
MERI

Alkuteos: The Silver Dark Sea
Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry

Sid., 443 s., ISBN: 978-952-01-0875-5
Ilm. helmikuussa

Lumoava kirja meren sylkemistä tarinoista, 
jotka kimmeltävät kutsuvasti

Kun karun Parla-saaren rantaan huuhtoutuu muistinsa 
menettänyt mies, saarelaiset ovat ihmeissään. Kaikki 
tuntevat tarinan Kalamiehestä, joka saattaa ottaa ihmi-
sen hahmon yhden kuunkierron ajaksi tuodakseen toi-
voa ja tenhoa sitä kipeimmin tarvitseville. Epäluulo ja 
halu uskoa ihmeisiin vetävät väkeä eri suuntiin, mutta 
jokaisen mielessä pyörii sama ajatus: voiko tarina sitten-
kin olla totta, vai juoniiko mies jotakin?

Susan Fletcheriltä (s. 1979) on aiemmin suomennettu 
romaanit Meriharakat (2008), Irlantilainen tyttö (2010) 
ja Noidan rippi (2011). Hänen kirjansa ovat kerän-
neet kehuja painavien teemojensa ja kauniin kielensä 
vuoksi. Suomessa ne ovat nousseet kirjabloggareiden 
suosikeiksi.  

”Fletcherin teos on pakahduttavan kaunis. Se 
vaatii lukijan huomion täysin, mutta se myös antaa. 

Ikivanhat tarinat pakottavat meidät katsomaan 
jotenkin toisin myös omaa arkea.” 

– Rakkaudesta kirjoihin -blogi
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Aleksi Kivi menettää äitinsä lokakuisena 
iltapäivänä vuonna 1993. Yhtenä hetkenä 
äiti istuu työpöytänsä ääressä tekemäs-
sä kirjanpitäjän töitään, toisena häntä ei 

enää ole. Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min, 33-vuotiaana, Aleksi uskoo tietävänsä 

kuka on katoamisen takana. Kaikki viittaa 
rikkaaseen mieheen nimeltä Henrik Saarinen. 

Poliisi ei ole samaa mieltä. Aleksille jää vain yksi 
vaihtoehto: hankkiutua Henrik Saarisen lähelle ja sel-

vittää asia itse. 
Synkkä niin kuin sydämeni kertoo äidin ja pojan ta-

rinan. Se on kertomus elämän mittaisesta yksinäisyy-
destä, lupauksien pitämisestä, pakkomielteiden seura-
uksista, koston oikeutuksesta ja rakkauden voimasta. 
Menneisyys on usein siinä mitä erehdymme luulemaan 
täksi päiväksi.

Antti Tuomainen (s. 1971) on kirjoittanut täysiverisen 
rikosromaanin, jonka sydän lyö kiivaana ja täynnä kai-

pausta. Tuomaisen edellinen teos, 26 maassa ilmesty-
nyt Parantaja, on ollut arvostelumenestys ympäri 

maailman.

Parantajasta sanottua:
”Älykäs, tunnelmallinen ja loistavan mielikuvi-

tuksellinen.” – Sunday Mirror

”Yksi pelottavimmista rikosromaaneista, joita 
olen koskaan lukenut…”   – Aftonbladet

”Kirja kuuluu samaan katastrofiromaanien ket-
juun kuin esimerkiksi John Christopherin ja 

JG Ballardin teokset.”    – Independent

”Rohkea aihe, jota Tuomainen käsittelee mestarilli-
sesti hienoilla, täsmällisillä lauseillaan.”  

– Kurier

 

ANTTI TUOMAINEN

SYNKKÄ NIIN KUIN  
SYDÄMENI

Sid., 302 s., ISBN: 978-952-01-0841-0
Ilm. kesäkuussa

Mitä tapahtui äidilleni?

Menneisyys on usein siinä mitä erehdymme luulemaan 
täksi päiväksi.

Antti Tuomainen
rikosromaanin, jonka sydän lyö kiivaana ja täynnä kai

”Rohkea aihe, jota Tuomainen käsittelee mestarilli
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MILLA OLLIKAINEN

VERIPAILAKAT
Sid., n. 230 s., ISBN: 978-952-01-0935-6

Ilm. elokuussa

Dekkarikisan voittaja lunastaa odotukset

Milla Ollikainen yhdistää Ylläkselle sijoittuvassa rikos-
romaanissaan klassisen ”kuka-sen-teki” -dekkarin kieh-
tovaan suomalaiseen kansanperinteeseen ja vaiettuun 
lähihistoriaamme. Lopputulos on vahvan visuaalista. 
Taitava miljöön kuvaus ja kadehdittavan elävät hahmot 
istuvat onnistuneesti rikostarinaan, jossa jännitys säilyy 
herkeämättä loppuun asti. Veripailakat on raikas ja vaa-
rallinen kuin talvinen pakkasyö.

Milla Ollikainen (s. 1974) voitti Like Kustannuksen ja 
Suomen dekkariseuran Rikos kannattaa -kirjoituskil-
pailun 2012. Ollikainen on asunut vuosina 2001−2012 
Kolarissa, jossa hän työskenteli Luoteis-Lappi-lehden 
päätoimittajana.

Kun lammikko on tarpeeksi suuri, se alkaa liikkua yh-
tenäisenä aaltona aina sinne minne lattia kulloinkin on 
kallellaan. Tarvitaan vain yksi voimakas tuulenpuuska 
oikeasta suunnasta, ja koko lammikko vyöryy lattian ja 
oven välistä rakoa kohti.

Ensimmäiset putoavat pisarat ovat tihkuja, ne katoa-
vat silmiäsärkevän kirkkaaseen rinteeseen kuin valkoi-
seen avaruuteen. Sitten toinen tuulenpuuska, heilahdus, 
ja valkoiseen ilmestyy pitkä ja mutkitteleva jono punai-
sia läiskiä.

K
uva: Tom

m
i Tukiainen



2 2    K O T I M A I N E N  K A U N O K I R J A L L I S U U S2 2    R I K O S  K A N N A T T A A

ÅKE EDWARDSON

TALO MAAILMAN  
LAIDALLA

Alkuteos: Hus vid världens ände
Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry

Sid., n. 450 s., ISBN: 978-952-01-0867-0
Ilm. elokuussa

Winterin kaivattu paluu

Winterin viimeisessä talvessa göteborgilainen rikos-
komisario oli hukkumaisillaan uima-altaaseen Espan-
jan Aurinkorannikolla. Kahden vuoden kuluttua hänen 
on aika palata töihin Ruotsiin, vaikka perhe jääkin Es-
panjaan.

Uusi alku ei ole helpoimmasta päästä, kun hyytävän 
kylmä kaupunki toivottaa hänet tervetulleeksi kolmois-
murhalla. Esikaupungin omakotitalosta löytyy surmat-
tuna äiti ja kaksi lasta. Asunnossa on myös sylivauva, 
joka on hädin tuskin hengissä. 

Erik Winterin on löydettävä vastaukset useisiin kysy-
myksiin. Miksi hälytyksen tekoon meni päiviä ja miksi 
vauva säästyi muiden kohtalolta? Entä miksi perheen 
isä ei ollut soittanut vaimolleen moneen päivään? Li-
säksi murhatalon naapuri seuraa jatkuvasti poliisien 
edesottamuksia eikä hämäräperäisen rasistin hiippailu 
alueella voi olla herättämättä huomiota. Winter työ-
tovereineen aloittaa hellittämättömän jahdin. 

Åke Edwardson (s. 1953) on göteborgilainen rikos-
kirjailija. Like on julkaissut suomeksi kaikki hä-
nen Erik Winter -sarjansa kymmenen aiempaa 
kirjaa vuonna 1999 ilmestyneestä Enkelitans-
sista vuonna 2009 päivänvalon nähneeseen 
kirjaan Winterin viimeinen talvi. 

”Huikean älykkäästi rakennet-
tu juoni kerrottuna kielellä, 
jota on nautinto lukea. Talo 

maailman laidalla on totta vie 
rikoskirjallisuuden vuoden 

huippukohta.” – Nerikes allehanda

”Kymmenen kirjan Winter-sarja on 
pohjoismaisen rikoskirjallisuuden komeim-

pia saavutuksia.” 
– Ilkka

K
uva: U

lla M
ontan
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DON WINSLOW

KUOLLEIDEN PÄIVÄT
Alkuteos: The Power of the Dog
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0942-4
Ilm. elokuussa

Vimmainen huumekauppatrilleri johdattaa 
pimeyden sydämeen

Art Keller on pakkomielteinen huumepoliisi, joka tur-
vautuu tarvittaessa oman käden oikeuteen. Adán Barre-
ra on karismaattinen mutta brutaali huumediileri. Nora 
Hayden on luksushuora, jolla on sydän paikallaan. Sean 
Callan on kivenkova palkkamurhaaja, jolle elämä on 
kuoleman odotushuone. Neljän säätäjän tiet kohtaavat 
tarinassa, joka kertoo huumekaupan kiemuroista kol-
mella eri vuosikymmenellä. 
    Pelottavan taitavasti huumeiden, rahan ja politiikan 
epäpyhää kolminaisuutta kuvaava Don Winslow (s. 
1953) on entinen yksityisetsivä, jonka perusteellinen 
tuntemus rajaseudun huumekaupasta antaa hänen teok-
silleen autenttista särmää. Oliver Stonen elokuva Raaka-
laiset pohjautuu Winslowin samannimiseen  romaaniin.

Kuolleiden päivät -romaanin saksalaista käännöstä 
on myyty  200 000 kappaletta.

”Tämä vyön alle potkaiseva romaani on paras kirja, 
jonka olen aikoihin lukenut. Suosittelen kaikille!” 

– Jens Lapidus

”Kuolleiden päivät on ensimmäinen suuri huume-
romaani sitten Dog Soldiersin. Se on pelottava ja surul-

linen, ja Winslow pitää lukijaa mestarillisesti ottees-
saan. Teos on kauniisti luonnosteltu visio helvetistä.” 

– James Ellroy

Aiemmista teoksista sanottua:

”Winslow kertoo tarinan tyylillä, joka saisi James 
 Ellroyn kalpenemaan kateudesta.” 

– Helsingin Sanomat

”Raakalaiset on kypsä suoritus, takuuvarmaa 
 viihdettä.” 

– Kauppalehti

K
uva: A

ndy A
nderson
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SIMON LELIC

TUOMIO
Alkuteos: The Child Who

Suomentaja: Terhi Kuusisto
Sid., 346 s., ISBN: 978-952-01-0870-0

Ilm. helmikuussa

Eikö kukaan saa puolustaa 
lapsen tappanutta lasta?

12-vuotias Daniel Blake tappaa tuskallisesti 11-vuotiaan 
Felicity Forbesin, ja hänen kotikaupunkinsa asukkaat 
muuttuvat lynkkaajiksi. Kostonhimoisille naapureille ei 
riitä Danielin vainoa minen ja pahoinpitely. He ottavat seu-
raavaksi raivonsa kohteeksi hänen puolustusasianajajansa 
Leo Curticen. Leo näkee  tapauksessa mahdollisuuden 
edetä urallaan mutta alkaa tuntea empatiaa kauhistunutta 
poikaa  kohtaan.

Hän joutuu yksin selvittämään Danielin taustat. Niistä 
paljastuu seikkoja, jotka saavat pojan teon ymmärrettä-
väksi ja joita voisi käyttää puolustuksessa. Jopa Leon vai-
mo vihjaa, ettei poika kenties edes ansaitse puolustajaa. 
Lopulta Leo luopuu ihanteistaan painostuksen edessä  
– kunnes hänen 15-vuotias tyttärensä katoaa. 

Juuri kun uskoo Lelicin sanoneen sanottavansa, hän 
lisää aiheeseen viimeisen, pirullisen käänteen. 

Simon Lelic (s. 1976) asuu Brightonissa vaimonsa ja 
kahden poikansa kanssa. Like on julkaissut aiemmin 
Lelicin romaanit Katkeamispiste   ja Laitos (2012).

”Lukunautinto pysyy yllä viimeiseen lauseeseen 
saakka. Tuomio on taitavasti rakennettu teos.” 

– Annelin lukuvinkit -blogi

ELIZABETH HAND 

KATOAVA VALO
Alkuteos: Generation Loss
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid.,n. 270 s. ISBN: 978-952-01-0941-7
Ilm. syyskuussa

Omalaatuinen trilleri Patti Smithin ja 
Patricia Highsmithin hengessä

Cassandra ”Skitso” Neary on entinen huippuvalokuvaa-
ja, joka nousi 70-luvulla kulttimaineeseen valokuvaa-
malla New Yorkin kasvavaa punkskeneä. Kolmekym-
mentä vuotta myöhemmin Cass on moniongelmainen 
unohdettu suuruus, joka rypee pohjamudissa. Cass saa 
kuitenkin vielä yhden mahdollisuuden nousta takaisin 
pinnalle: hän saa tehtäväkseen kuvata ja haastatella era-
koitunutta valokuvaajaa Aphrodite Kamestosta.

Cass tavoittaa puolihullun Aphroditen ahdasmieli-
sestä pikkukaupungista ränsistyneestä ja tyhjentyneestä 
kommuunista. Pian Cass havaitsee kaupungissa jotain 
outoa: ihmisiä tuntuu katoavan harva se päivä. Katoa-
misten takaa paljastuu vuosikymmeniä vanha salaisuus. 

Katoava valo yhdistelee taitavasti mytologiaa arkipäi-
vään, punkasennetta unohtamatta.

Elizabeth Hand (s. 1957) on palkittu yhdysvaltalainen 
kirjailija. Handilta on aiemmin suomennettu teos Pime-
ää kohti, jossa tavataan ensimmäisen kerran rosoinen 
päähenkilö Cass Neary. 

”Vaikka Katoava valo etenee kuin trilleri, se onnistuu 
raapaisemaan pintaa syvemmältä. Se on synkkä ja 

kaunis romaani.” – Washington Post

K
uva: Tom

m
i Tukiainen
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DENISE MINA

PETOJEN KAUPUNKI
Alkuteos: Gods & Beasts
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., 342 s., ISBN: 978-952-01-0844-1
Ilm. tammikuussa

Kolme rikosta, yksi kysymys: Kuka Glasgow’ta 
oikein hallitsee?

Glasgowlainen postitoimisto ryöstetään viikkoa ennen 
joulua. Hiljattain synnytyksen jälkeen töihin palannut 
ylikonstaapeli Alex Morrow alkaa tutkia tapausta. Juttua 
sotkee ryvettynyt poliitikko, salkullinen seteleitä, kiris-
täjän armoille joutuva poliisikaksikko sekä vahva yhteys 
Glasgow’n alamaailman ja kansainvälisten superrikkaiden 
välillä.

Denise Mina (s. 1966) sai Suomen dekkariseura ry:n 
ulkomaisen jännityskirjallisuuden vuoden 2013 kun-
niakirjan. Palkintoperusteluissa kiitetään erityisesti hä-
nen vahvoja naishahmojaan. Hänen päähenkilönsä ovat 
kaukana täydellisistä ja virheettömistä naisista; he ovat 
tiukkoja ja kovia kokeneita selviytyjiä, jotka tarvittaessa 
ottavat lain omiin käsiinsä. Minan synkkää skotlanti-
laista tyyliä on kutsuttu tartaani-noiriksi. Alex Morrow 
-sarja pureutuu niin talouskriisin aiheuttamiin epäkoh-
tiin kuin alamaailman salattuun valtaankin. 

”Petojen kaupunki varmistaa Minan paikan rikos-
kirjailijoiden kärkijoukossa.” – The Independent

”Erinomainen trilleri Glasgowin alamaailmasta, jos-
sa kaikki on ostettavissa ja myytävissä.” – Kirjavaliot.fi

”

M. J. MCGRATH

LUMIPOIKA
Alkuteos: The Boy In the Snow

Suomentaja: Anu Turunen
Sid., 355 s., ISBN: 978-952-01-0878-6

Ilm. maaliskuussa

Hyytävä trilleri arktisen Alaskan 
jylhästä erämaasta

Edie Kiglatuk osallistuu Alaskassa legendaariseen koi-
ravaljakkokilpailuun. Hän tekee kylmässä korpimaassa 
järkyttävän löydön: lumen keskellä makaa poikalapsen 
ruumis.

Anchoragen poliisi epäilee tapauksen liittyvän eris-
tyneeseen uskonlahkoon, mutta pojan kohtalo ei suo 
Edielle rauhaa. Hän alkaa selvittää mysteeriä itse ja sot-
keutuu synkkien salaisuuksien verkkoon, jonka langat 
näyttävät ulottuvan kansainvälisen ihmiskaupan hen-
genvaaralliseen maailmaan.

M. J. McGrath on englantilainen kirjailija ja toimittaja, 
joka on perehtynyt syvällisesti Arktikseen ja alkuperäis-
kansojen elämään. Like on aikaisemmin julkaissut hä-
neltä kehutun ekotrillerin Jään muisti (2012).

”McGrath on taitava kirjoittaja ja ennen muuta työtä 
pelkäämätön tutkija.” – Hämeen Sanomat

”Kiehtovan hyytävä dekkari. Hienoa luettavaa, 
suosittelen!” – Luin viimeksi -blogi
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CHARLIE HUSTON

KALMASIIVOUKSEN  
SALATTU TAITO

Alkuteos: The Mystic Arts of Erasing All Signs of Death
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., 373 s., ISBN: 978-952-01-0569-3
Ilm. maaliskuussa

Vinksahtanut rikosromaani 
Tarantinon hengessä

Webster F. Goodhue, siipeilevä nahjus ja Los Angelesin 
murhapaikkoja putsaava kalmasiivooja, törmää rikkaan 
itsemurhaajan tyttäreen. Kaunotar kietoo Webin pikku-
sormensa ympärille, ja Web tekee hänelle kohtalokkaan 
palveluksen. Toistuvien turpasaunojen jälkeen Web 
tajuaa olevansa kaulaansa myöten nesteessä, eikä ulos-
pääsyä tilanteesta näytä olevan. Päätyykö Web itsekin 
kalmasiivoojien asiakkaaksi?

Charlie Huston on losangelesilainen kirjailija, jonka 
omaperäinen tyyli on rouhea sekoitus kaunokirjallisuut-
ta, ruudinkatkuista popviihdettä ja tarantinomaista toi-
mintaa. Kalmasiivouksen salattu taito on ensimmäinen 
hänen tuotannostaan suomennettu romaani.

”Tämä opus on täynnä mustaa huumoria, satiiria 
sekä tilannekomiikkaa.” 

– Kirjavinkit.fi

”Omaperäinen ja loistava.”
– Stephen King

JENS LAPIDUS

AINAKIN ÄITI YRITTI
– rikostarinoita

Alkuteos: Mamma försökte
Suomentaja: Petri Stenman

Sid., 240 s., ISBN: 978-952-01-0894-6
Ilm. tammikuussa

Täsmäiskuja Tukholman alamaailmaan

Nuoret pojat ovat kasvaneet vankilassa aikuisiksi, 
asian ajajat ovat joutuneet petetyiksi ja ongelmat ratko-
taan katujen kielellä, kylmäpäisen moraalin mukaisesti. 
Kierrokset nousevat huippulukemiin, kun Jens Lapidus 
tarkastelee mustaa aurinkokuntaansa tarkasti maaliinsa 
iskevissä tarinoissa. 

Jens Lapidus (s. 1974) on niittänyt mainetta Tukholman 
alamaailmaan sijoittuvalla Stockholm noir -trilogial laan 
sekä sarjakuvaromaanillaan Jengisota 145. Trilogiasta 
on tehty myös kaksi elokuvaa, ja kolmas saa ensi-iltansa 
syksyllä 2013. 

”Kirjan hahmot ovat tiukkoja ja niin on Lapiduksen 
tekstikin.” 
– Yhteishyvä

”Aivan parasta roistokirjallisuutta.” 
– Kauppalehti
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EERO PASANEN

KONONEN JA  
KUNNIAVELKA
Sid, 167 s., ISBN: 978-952-01-0902-8

Ilm. helmikuussa

Kononen on rikollisten painajainen 
eläkkeelläkin

Kononen, tuo kaimansa Ahtisaaren näköinen tyly rikol-
listen vihollinen, perustaa eläkepäivinään yksityisetsivä-
toimiston. Konosen ensimmäinen toimeksianto uhkaa 
päättyä ennen kuin kunnolla alkaakaan, kun asiakas 
löytyy surmattuna kotoaan. 

Kononen alkaa setviä kuolemantapausta ja päätyy 
antamaan virka-apua vanhalle kiistakumppanilleen yli-
komisario Torsti Hämäläiselle, joka ei saa selvyyttä mur-
han ympärille kiertyvään rikosvyyhteen. Etsivä Sumasen 
avustuksella Kononen pääsee hämärää rakennusbisnestä 
Suomessa pyörittävän virolaismafian jäljille.

Eero Pasanen (s. 1947) on eläkkeelle siirtynyt Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston tutkija. Hän aloitti kirjaili-
jan uran, koska halusi löytää kapakkaelämää halvempaa 
ajanvietettä. Näin syntyi Pasasen dekkarien päähenkilö 
rikostarkastaja Martti Kononen, joka tonkii rikoksen 
kuin rikoksen koko 130-kiloisella tarmollaan. Like on 
aiemmin julkaissut Pasaselta 12 Kononen-dekkaria.

”Pasasen ammattitaito on entisellä korkealla tasolla. 
Pasasen tuotantoa voi lämpimästi suositella niille, 

jotka kyllästyvät jaaritteluun, ja nauttivat laatuviskinsä 
ja kuubalaiset sikarinsa  mieluummin kirjan sivuilta 

kuin livenä.” 
– Savon Sanomat

EERO PASANENKIMMO MIETTINEN

SUKUVIHA
Imatra I

Sid., 331 s., ISBN: 978-952-01-0783-3
Ilm. tammikuussa

Kummisetä-henkinen rikosromaani 
Helsingin 80-luvun alamaailmasta

Markus Imatran isä katosi jälkiä jättämättä perheen-
sä elämästä 1964. Hänet julistetaan kuolleeksi 1984, ja 
kolmekymppinen tyhjäntoimittaja Markus saa avaimen 
hämäräperäiseen liikehuoneistoon, jonka väitetään kuu-
luneen hänen isälleen. Markuksen isoisä Ukki Laine ke-
hottaa Markusta varomaan huoneistoon mahdollisesti 
pyrkiviä ihmisiä ja vihjaa, että hänen isänsä tarina on 
jotain muuta kuin mitä Markus on totena pitänyt. 

Pian Markus löytää itsensä Helsingin alamaailmasta, 
keskeltä kolmen mahtisuvun vihanpitoa, joka juontaa 
juurensa aina kansalaissodan synkkiin varjoihin. Mar-
kus joutuu tekemään kohtalokkaan päätöksen, seurata-
ko isänsä jalanjälkiä. Onnistuuko Markuksen katkaista 
ikivanha koston kierre, jossa verenperintö sanelee vi-
hollis- ja ystävyyssuhteet?

Sukuviha on Imatra-rikosromaanisarjan ensimmäi-
nen kirja.

Kimmo Miettinen  (s. 1958) on hämeenlinnalainen kir-
jailija, jolta on aiemmin julkaistu neljä teosta.

”Populaarikulttuurin sarkaa kyntäessään Miettinen 
on omimmillaan, suorastaan nautiskelee. Sukuvihan 

lukee nopeasti ja mielikseen. Jäin jo miettimään, minne 
tarina jatkossa etenee.” 

– Turun Sanomat

KIMMO MIETTINEN
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HUGH HOWEY

SIILO
Alkuteos: Wool

Suomentaja: Einari Aaltonen
Sid., n. 500 s., ISBN: 978-952-01-0987-5

Ilm. lokakuussa 

Kansainvälinen kirjasensaatio Suomeen 
tuoreeltaan

Siilon tarina vie tulevaisuuden maailmaan, jossa ilma on 
jo kauan ollut niin saastunutta, että elämä maan päällä 
on pelkkä legendoissa toistuva huhu. Ihmiset elävät sii-
lossa maan alla, ja tietoa maan päältä välittävät ainoas-
taan suuret kuvaruudut. Siilon ihmiset tukeutuvat tiuk-
koihin sääntöihin. Jokainen syntymä vaatii vastaavasti 
kuoleman, ja jokaisella elämällä on oltava tarkoitus. Rik-
komuksista rangaistaan lähettämällä syyllinen puhdista-
maan siilon pintasensoreja, eikä kukaan siivoust uomion 
saaneista palaa maan päältä. Siilon rauha horjuu, kun 
yhteisö sheriffi yllättäen karkotetaan maan päälle, ja 
ihmiset alkavat pohtia, onko maailma todella sellainen 
kuin auktoriteetit vakuuttavat. Kapinan uhka leijuu il-
massa, ja ihmiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla. 

Siilo on huikea jännitysnäytelmä, joka myi puoli mil-
joonaa kappaletta ja innoitti lähes kuusi tuhatta ylistävää 
arvioita Amazoniin jo ennen ilmestymistään kirjana. 
Hugh Howey julkaisi teoksensa ensin itse sähköisesti 
jatkokertomuksina ja ponkaisi muutamassa kuukau-
dessa koko Amazonin myydyimpien  teosten kärkeen. 
Käännösoikeudet on ostettu 27 maahan, ja Saksassa ja 
Britanniassa kirja on jo otettu vastaan yhtä suurella in-
nolla kuin Amerikassa, missä Siilo myi 130 000 kappa-
letta kolmessa viikossa. Loput käännöksistä julkaistaan 
ensi syksynä, jolloin Howey lähtee kirjailijakiertueelle 
ja vierailee myös Suomessa. Alien- ja Blade Runner -oh-
jaaja Ridley Scott työstää teoksesta elokuvaa. Sana on 
kiirinyt, ja vertailuissa puhutaan sellaisista nimistä kuin 
Nälkäpeli ja Game of Thrones. 

Hugh Howey on 37-vuotias kirjailija, joka asuu Floridas-
sa vaimonsa kanssa. Hän jätti fysiikan opintonsa kesken 
päätettyään purjehtia Bahamalle. Idea Siilosta syntyi kun 
hän matkusteli maailmalla ja alkoi miettiä, miten vähän 
oikeas taan mistään tiedämme, jos elämme vain viestimien 
välittämän tiedon varassa sen sijaan että kävisimme katso-
massa itse. 

”Jännittävä, ajatuksia herättävä ja mie-
leenpainuva romaani. Siilo on dystopia-
kirjallisuuden mestariteos, samaa sarjaa 

kuin Vuonna 1984 ja Uusi uljas maailma.” 
– Daily Express

”Kestoklassikko.” – Wired

K
uva: A

m
ber Lyda
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VIKTOR MARTINOVITS

PARANOIA
Alkuteos: Paranoia

Suomentaja: Anna Suhonen
Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0943-1

Ilm. lokakuussa

Sensuroitu trilleri rakkaudesta 
vainoharhaisessa diktatuurissa

Nuori toimittaja Anatoli Nevinski harhailee kaupungin 
kaduilla, luulee näkevänsä perässään varjostajia ja pää-
tyy kahvilaan, jossa kohtaa kauneimman koskaan näke-
mänsä naisen. Heidän välilleen kehkeytyy intohimoinen 
romanssi. Pian käy ilmi, että nainen on turvallisuusvi-
raston johtajan rakastajatar. Salainen poliisi alkaa vai-
nota Nevinskiä, ja nainen katoaa. Rakastavaisten tarina 
kasvaa kiihkeäksi kertomukseksi hullusta rakkaudesta, 
kolmiodraamasta, murhasta ja petoksesta.

Paranoia on taidokas dystopia totalitaarisesta yh-
teiskunnasta. Yksityisyyttä ei ole, kansalaisoikeudet 
voidaan evätä mielivaltaisesti ja hallintoa arvostelevat 
henkilöt katoavat jäljettömiin. Valtion kontrolli läpäisee 
yhteiskuntatodellisuuden kaikki tasot.

Paranoian koko painos katosi mystisesti Valkove-
näjän kirjakaupoista kaksi päivää ilmestymisensä jäl-
keen. Paranoian maailman vertauskuva on nykypäivän 
Valkovenäjä, vaikkei tätä sanota ääneen teoksessa. Ro-
maani ilmestyi Yhdysvalloissa keväällä 2013, ja sanan-
vapauden edistämistä ajava PEN-järjestö antoi kääntä-
jälle PEN-palkinnon.

Viktor Martinovits (s. 1977) on valkovenäläinen kir-
jailija, toimittaja ja taidehistorian tohtori. Hän asuu ny-
kyisin Liettuassa ja työskentelee European Humanities 
Universityn politiikan laitoksella. Paranoia on hänen 
esikoisromaaninsa, josta tuli Venäjällä kriitikkojen ylis-
tämä bestseller.

J. PEKKA MÄKELÄ

ALAS
Nid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0948-6

Ilm. heinäkuussa

Paluu Alshainin maailmaan

Viisi ihmistä joutuu keskelle kaaosta ja kuolemaa, kun 
planeetan pinnan ja kiertoradan välistä liikennettä hoi-
tava avaruushissi tuhoutuu. Turistiopas, hänen entinen 
miehensä, tämän uusi kumppani, pennittömästä pla-
neetallemuuttajasta vauraaksi yrittäjäksi noussut nainen 
ja kummallisen kultin piirissä kasvanut poika näkevät 
kukin tapahtumat eri tavoin ja reagoivat niihin omal-
la tavallaan. Jokaisella on myös oma käsityksensä siitä, 
mistä onnettomuus johtuu ja kuka sen takana on. 

J. Pekka Mäkelän kuudes romaani Alas sijoittuu 
samaan maailmaan kuin hänen toinen romaaninsa 
 Alshain. Alas jatkuu siitä mihin Alshain päättyy.

J. Pekka Mäkelä (s. 1962) on helsinkiläinen kirjailija, 
suomentaja ja musiikintekijä. Hän on Finncon 2013:n 
kotimainen kunniavieras.

Alshainista sanottua:

”J. Pekka Mäkelä varmistaa Alshain-romaanillaan 
asemansa suomalaisen tieteiskirjallisuuden ihmislähei-

simpänä tarinankertojana.” – Helsingin Sanomat

”Kirja on oikean kokoinen, omaääninen ja jotain aivan 
muuta kuin angloamerikkalainen avaruusooppera.” 

– Tähtivaeltaja

K
uva: A

lina K
ruskinskaya
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AHMAD KHALID TAWFIQ

UTOPIA
Alkuteos: Utopia

Suomentaja: Sampsa Peltonen
Sid., 202 s., ISBN: 978-952-01-0892-2

Ilm. helmikuussa

Veret seisauttava dystopia vuoden 
2023 Egyptistä

Lähi-idän öljyvarat menettävät arvonsa, kun uusi poltto-
aine kehitetään Yhdysvalloissa 2010-luvulla. Egyptin 
infrastruktuuri romahtaa, ja eliitti vetäytyy aidattuun 
kaupunkivaltio Utopiaan.

Vuosikymmen myöhemmin Utopiassa elää uusi suku-
polvi. Yltäkylläisyyden keskellä tylsistyvä nuoriso kuluttaa 
päivänsä vetämällä designhuumeita ja harrastamalla irto-
seksiä. Pian nuorison keskuudessa leviää urbaanilegenda 
äärimmäisestä kokemuksesta. Utopialaiskaksikko livahtaa 
turva-aitojen tuolle puolen mutta rappeutuneen Egyptin 
todellisuus yllättää heidät. Saalistajista tulee saaliita.

Ahmad Khalid Tawfiq (s. 1962) on egyptiläinen kirjai-
lija, kääntäjä ja lääketieteen professori. Häntä pidetään 
yhtenä arabimaailman merkittävimmistä nykykirjai-
lijoista. Utopia on ensimmäinen hänen tuotannostaan 
suomennettu romaani.

”Tawfiq sukeltaa syvälle hahmojensa 
mielenmaisemiin. Lopputulos on intensiivistä, 

kiihkeitä tunnetiloja synnyttävää proosaa” 
– Helsingin Sanomat

LIZ WILLIAMS

DEMONIEN TAIVAS
Alkuteos: The Demon and the City

Suomentaja: Sirje Niitepöld
Nid., 397 s., ISBN: 978-952-01-0884-7

Ilm. huhtikuussa

Taivaan ja Helvetin taistelu 
käydään maan päällä

Singapore Kolmessa tapahtuu raaka murha, ja helvetin 
siveyspoliisin demonietsivä Zhu Irzh sekaantuu rikos-
tutkintaan. Pian taivaan, maan ja helvetin rajalinjoina 
toimivat meridiaanit alkavat horjua. Zhu Irzh epäilee, 
että tapaukset liittyvät toisiinsa. 

Yliluonnollisiin rikoksiin erikoistunut komisario 
Chen ja Zhu Irzh seuraavat verityön jälkiä kansainvä-
lisen suuryrityksen johdon lähipiiriin. Käy ilmi, että 
helvetin lonkerot ulottuvat Singapore Kolmen eliittiin, 
eikä taivas näytä enää suojelevan maata manalan voi-
milta. Maailmoja erottavat meridiaanit alkavat romah-
taa, ja helvetti uhkaa revetä valloilleen maan pinnalla.

Liz Williams (s. 1965) on englantilainen kirjailija ja 
druidi, joka on väitellyt tohtoriksi tieteenfilosofias-
ta. Häneltä on aiemmin ilmestynyt suomeksi romaani 
 Aavekauppiaan tytär, joka on Chen-sarjan avausteos.

Aavekauppiaan tyttärestä sanottua:
”Williams kirjoittaa sutjakasti kulkevaa, 

mielikuvituksellista viihdefantasiaa.” 
– Helsingin Sanomat

3 0    L I K E  S C I F I
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GLEN DUNCAN

VIIMEINEN IHMISSUSI
Alkuteos: The Last Werewolf
Suomentaja: Elina Koskelin

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0925-7
Ilm. syyskuussa

”Viimeinen ihmissusi on kuin Bret Easton 
Ellisin kirjoittama uusi Dracula.”  

– The Guardian

Jake Marlowe elelee dekadenttia mutta tyhjää elämää 
Lontoossa, jonka varjoihin on helppo kadota, vaikka 
olisi ihmissusi. Jake saa kuulla, että hänen ainoa lajito-
verinsa on surmattu Berliinissä, ja nyt Jake on ihmis-
sudenmetsästäjien tähtäimessä. Metsästäjien johtaja on 
vannonut tappavansa Marlowen seuraavaan täysikuu-
hun mennessä. 

Jake pakenee vainoojiaan läpi maailman suurkau-
punkien. Glen Duncanin käsittelyssä ikiaikainen le-
genda saa täysin uudenlaisen elämän.

Glen Duncan (s. 1965) on lontoolainen kirjailija. Duncan 
on kirjoittanut yhdeksän  romaania. Häneltä on aikaisem-
min suomennettu romaani Minä, Lucifer (2004).

ROB ZOMBIE

SALEMIN KIROUS
Alkuteos: The Lords of Salem
Suomentaja: Einari Aaltonen

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0945-5
Ilm. syyskuussa

Vainottujen noitien kirous herättää pimeyden 
voimat

Radio-dj Heidi Hawthorne muuttaa kerrostaloasuntoon 
Salemin pikkukaupungissa. Vain Heidi havaitsee asun-
non paranormaalit tapahtumat, ja hän alkaa kärsiä veri-
sistä ja surrealistisista pelkotiloista. Hän kuvittelee, että 
painajaismaiset valveunet liittyvät hänen menneisyyten-
sä huumeriippuvuuteen. Totuus on paljon synkempi. 

Samaan aikaan puhkeaa sadistinen murha-aalto, ja 
eräs historioitsija epäilee, että Salemin menneisyydellä 
on yhteys nykypäivän tapahtumiin: Vuonna 1692 Sale-
missa tuomittiin joukko naisia kuolemaan noituuden 
vuoksi. Surmattujen noitien Salemin ylle langettama ki-
rous toteutuu, ja Saatana astuu maan päälle kostamaan 
noitavainojen johtohahmojen perillisille.

Rob Zombie (oik. Robert Bartleh Cummings, s. 1965) 
on amerikkalainen muusikko ja elokuvaohjaaja. Hän 
tuli tunnetuksi maineikkaan White Zombie -yhtyeen  
laulajana, ja hän siirtyi soolouralle bändin hajottua 1998. 
Hän on tehnyt yhteistyötä mm. Alice Cooperin ja Ozzy 
Osbournen kanssa. Zombie on ohjannut viisi elokuvaa. 
Okkultismista, kristillisestä mytologiasta ja popkulttuu-
rin symboliikasta ammentava Salemin kirous on hänen 
esikoisromaaninsa. Hänen ohjaamansa samanniminen 
elokuva saa ensi-iltansa syksyllä 2013.



3 2    S A R J A K U V A T

BRYAN TALBOT

GRANDVILLE
Alkuteos: Grandville

Suomentaja: Petri Stenman
Sid., 100 s., nelivärinen, ISBN: 978-952-01-0874-8

Ilm. syyskuussa

Mestarillista steampunkia 
Sherlock Holmesin hengessä

Eläinten vallankumouksesta on jo aikaa, ja Ranska on 
kavunnut maailmanmahdiksi. Sen naapuri Englanti te-
kee kuitenkin kaikkensa saadakseen valta-aseman hor-
jumaan, ja englantilaiset anarkistit käyvät omaa maan-
alaista sotaansa ranskalaisia vastaan. Kun Grandvillessä 
riehuu ovela murhaaja, jutun ottaa tutkittavakseen Scot-
land Yardin rikosetsivä LeBrock apulaisineen. Samaan 
aikaan Ranskan valtionpäämiehet juonittelevat hämäys-
sodan päästäkseen käsiksi Englannin mittaviin öljyva-
roihin. Pystyykö LeBrock paljastamaan kaiken ennen 
kuin on liian myöhäistä?

Bryan Talbot (s. 1952) on yksi sarjakuvamaailman 
suurista nimistä. Hänellä on takanaan 30-vuotinen ura 
muun muassa Sandmanin ja Judge Dreddin piirtäjänä, 
ja häneltä on tähän mennessä suomennettu vain yksi 
sarjakuvaromaani, Tuhman rotan tarina (Jalava 1999). 
Grandville on mehevän mielikuvituksellinen ja rohkea 
teos, joka vahvistaa Talbotin mainetta yhtenä maailman 
parhaista sarjakuvan tekijöistä. Se aloittaa kolmiosaisen 
sarjan.

”Olen nauttinut Grandville-kirjoista suunnattomasti. 
Ne ovat loistavasti suunniteltuja, upeasti toteutettuja ja 

käsikirjoitettuja – koko paketti toimii.” 
– Philip Pullman
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PETTERI TIKKANEN

AUTOEROTIIKKAA
Nid., 80 s., ISBN: 978-952-01-0950-9

Ilm. syyskuussa

Bassokuvioita ja Easy Rider

Eero on keskellä kukkeinta teini-ikäänsä. Hänen bän-
dinsä Mad Caps pääsee ensimmäiselle keikalleen ja ty-
töt aiheuttavat pojille tykytyksiä. Mutta kenestä Kanerva 
on kiinnostunut? Vaikka aikaisemmin kovasti toivottu 
mopo on jo unohtunut jonnekin autotallin perälle, pol-
kupyörästä tuunataan chopperia Easy Riderin hengessä. 
Eletään aikaa, jolloin lapsuuden viattomuus jää lopulli-
sesti taakse.  

Autoerotiikassa tapaamme Eeron ja Kanervan kuu-
dennen kerran. Lapsuusaikaa kuvanneissa albumeissa 
Kanerva – lapsellisia kertomuksia (2006), Kanerva ja 
yks juttu (2007)ja Kanerva ja kirottu lokki (2008) maa-
ilmaa katseltiin Kanervan silmin. Eeron ja Kanervan 
kasvamista teini-ikäisiksi tarkasteltiin Eeron näkökul-
masta albumeissa Eero (2010) ja Mopo (2011). 

Petteri Tikkanen (s.1975) on iisalmelainen sarjakuva-
taiteilija ja taiteen maisteri. Hän voitti albumillaan Eero 
Sarjakuva-Finlandian vuonna 2011. Tikkasen alter ego 
on trikoisiin pukeutuva supersankaripainija Black Pei-
der. Tikkasen sarjakuvat ovat moniulotteista ja minima-
listista, ja hänen hahmonsa ovat samaan aikaan inhimil-
lisiä ja piirroskuvamaisia.

Mopo-albumista sanottua:
”Albumin hienoimpiin hetkiin kuuluu kuvallinen 

rinnastus, jossa Eero – vielä polkupyörällä ajaessaan 
– kuvittelee olevansa Peter Fonda Easy Rider 

-elokuvasta. Tikkasen dialogi on hyvin minimalis-
tista, paikoin kuin Aki Kaurismäen elokuvasta.” 

– Savon Sanomat

TOPI KOIVISTO & TAPIO MIETTINEN

TUNNEL GROUND 
– SUBTERRANEAN DAWN (TYÖNIMI)

Nid., 100 s., nelivärinen, ISBN: 978-952-01-0982-0
Ilm. syyskuussa

Tyrmäävän visuaalinen sarjakuvauutuus on 
myös koukuttava mobiilipeli

Maailmanlaajuinen tuho jättää jälkeensä aution ja syn-
kän maan. Uusi robotin- ja ihmisenkaltainen laji ajautuu 
äärirajoille vaativassa ympäristössä. Pimeydessä se koh-
taa omat haamunsa ja on valmis kiroamaan luojansa. 

Dystooppinen Tunnel Ground on myös mobiilipeli. 
Se yhdistää edelläkävijänä Suomessa pelin ja sarjaku-
van, ja se on aiemmin julkaistu digitaalisesti Applen 
iBookStoressa. Sarjakuva on esimerkki uudenlaisesta 
yhteistyöstä ja hanke on edennyt uudeksi kirjallisuuden 
ja pelialan kasvuyritykseksi. 

Topi Koivisto (s. 1981) on koulutukseltaan graafikko ja 
kuva-artesaani. Tapio Miettinen (s. 1980) on koulutuk-
seltaan  teollinen muotoilija.
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ZEINA ABIRACHED

MINÄ MUISTAN
Alkuteos: Je me souviens Beyrouth

Suomentaja: Aura Sevón
Sid., n. 100 s., ISBN: 978-952-01-0934-9

Ilm. syyskuussa

Kun kirjoituskoneesta tulee pommikone

Zeina eli lapsuutensa Beirutissa sisällissodan keskellä. 
Hänen sarjakuvaromaaninsa Pääskysen leikki kertoi hä-
nen kotikorttelinsa ihmisten arjesta sodan jaloissa. Nyt 
hän palaa lapsuutensa tunnelmiin. Vaikka sisällissota on 
jo kauan sitten sodittu, kirjoituskoneen pauke saattaa 
loihtia esiin elävän kuvan konekivääristä. Ukkoskuuro 
taas palauttaa suoraan yli jylistävien pommikoneiden 
alle. Mutta muistaa hän myös pikkuveljensä konnan-
koukut ja saksia heiluttelevan parturin. Zeinan muisto-
jen mosaiikki kuvaa pysäyttävästi, miten kerran koettu 
sota kulkee mukana läpi koko elämän. Graafinen ja nai-
vistinen piirrostyyli tukee lapsuusmuistelmia vahvasti.

Zeina Abirached (s. 1981) tekee tiliä menneisyytensä 
kanssa yhtä koskettavasti ja hauskasti kuin Marjane Sat-
rapi kirjassaan Pistoja, jolla hän täydensi kuvaa omasta 
Persepolis-sarjastaan. Abirached asuu nykyään Pariisis-
sa, ja hänen sarjakuvaromaanejaan on käännetty myös 
ruotsiksi ja englanniksi. 

 
Pääskysen leikistä sanottua:

”Sarjakuvia lukiessa voi ihastella: muutamalla kynänve-
dolla voi ilmaista tuollaisiakin tuntoja!” 

– Anna

”Abirachedia on kutsuttu ’Libanonin Satrapiksi’. Mutta 
ei Abirachedin tässä vertailussa tarvitse minään 

perässähiihtäjänä näyttäytyä: 
Pääskysen leikki on taiten tehty albumi.” 

– Savon Sanomat

MARIA BJÖRKLUND

PLANEETTA Z
– MADONREIKIÄ

Sid., 120 s. nelivärinen, ISBN: 978-952-01-0951-6
Ilm. syyskuussa

Avaran luonnon fantastiset ulottuvuudet

Planeetta Z:llä elää tutunoloisia eläimiä ja kasveja, jotka 
ovat kaukaa söpöjä mutta läheltä kumman inhimillisiä 
julmine päähänpistoineen. Osa tämän tarinan hahmois-
ta syntyi jo Nyt-liitteessäkin ilmestyneissä strippisarjois-
sa, mutta nyt pääsemme seuraamaan planeetan elämää 
kokopitkässä tarinassa. Villeinä ja elävinä hehkuvat värit 
houkuttelevat mukaan olioiden muodonmuutoksiin ja 
jopa salaperäiseen ulottuvuusaukkoon.

Maria Björklund (s. 1970) on helsinkiläinen sarjaku-
vapiirtäjä, animaationtekijä ja kuvittaja. Hänen tunne-
tuimpia sarjakuviaan ovat Planeetta Z sekä useissa leh-
dissä julkaistu, kaksi kertaa albumiksikin koottu Kaksin. 
Sarjakuvan alalla Björklund on osallistunut lukuisiin 
ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin eri maissa. Hänen animaa-
tioitaan on nähty sekä televisiossa että ympäri maail-
maa festivaaleilla. Yksi viimeisimpiä animaatiotöitä on 
galleriainstallaatio Kihi-Kuhi, joka on tähän mennessä 
kiertänyt taidemuseoissa ja -gallerioissa  Berliinissä, Tu-
russa, Porissa, Tampereella ja Keravalla. 

Aiemmasta Planeetta Z -albumista sanottua:
”Kokonaisuudesta muodostuu mukava kurkistus 

värikkääseen fantasiaan.” 
–  Suomen Kuvalehti
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JYRKI A. MÄKI

KISKOJA
Nid., n. 80 s., ISBN: 978-952-01-0904-2

Ilm. syyskuussa

Kiskoja pitkin helv… Helsinkiin

Hermolomamatkasta tuttu Valtte Railo astuu junaan. 
Kiskot vievät pohjoissuomalaisesta kaupungista kohti 
Helsinkiä, ja matka taittuu joutuisasti ravintolavaunun 
omalaatuisessa seurueessa, vaikka mitään ei ole tar-
koitus ottaakaan. Kun väsynyt matkaaja vaipuu uneen, 
kuvitelmat muuttuvat karmaiseviksi – mutta ovatko ne 
unta ensinkään? 

Jyrki A. Mäen käsistä on syntynyt maaginen tarina, 
joka kiskoo syvälle painajaisunien syövereihin. Taita-
vasti rytmitetty kertomus lähtee lentoon lahjakkaan 
piirtäjän otteessa ja lisää kierroksia hurjaan tahtiin. 
Mäen edellinen sarjakuvaromaani Hermolomamatka 
oli Finlandia-ehdokkaana vuonna 2012. 

Jyrki Anselmi Mäki (s. 1962) on kuvataiteilija, kuvitta-
ja, sarjakuvapiirtäjä ja kulttuurin sekatyöläinen. Sarja-
kuviensa lisäksi hänet tunnetaan oululaisesta Radiopu-
helimet-yhtyeestään. 

Hermolomamatkasta sanottua:
”Kertojana Jyrki Mäen valtteina ovat (mustan) huu-

morin käyttö ja etenkin se, että hän luo paitsi elävän, 
myös enimmältään uskottavan tuntuisia henkilöitä.” 

– Kaleva

”Vaikuttava ja elokuvamainen teos kokonaisuutena, 
eräänlainen moderni Siunattu hulluus.” 

– Kvaak.fi

ULLI LUST

TÄNÄÄN ON LOPPU-
ELÄMÄSI  

VIIMEINEN PÄIVÄ
Alkuteos: Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens

Suomentaja: Hannele Richert
Nid., 460 s., ISBN: 978-952-01-0871-7

Ilm. tammikuussa

Punkkarinaisten kivinen 
tie läpi 80-luvun Euroopan

Ulli Lustin useita palkintoja voittanut Tänään on lop-
puelämäsi viimeinen päivä perustuu tositapahtumiin. 
 Tarinan alussa Wienin punkskeneen kyllästyneet tytöt 
lähtevät liftaamaan Italiaan. Kertomuksesta kasvaa vai-
vihkaa eeppinen vaihtoehtokulttuurin ja eurooppalaisen 
lähihistorian kuvaus. 

Ulli Lust on ehtinyt sulatella kokemaansa ja yhdistää 
tapahtumat laajempiin kehyksiin. Synkkä ja hauska kul-
kevat käsi kädessä. Tekstiin kietoutuvat otteet nuoren 
 Ullin päiväkirjasta ja yhteiskunnalliset viitteet mafia-
kulttuurista. 

”Ulli lust kuvaa itseään säästämättä paitsi rajattoman 
riemun, myös nolot tilanteet riisuen samalla reissaami-

sesta naiivin romantisoinnin. ” – Turun Sanomat

Ulli Lust (s.1967) on itävaltalainen graafikoksi opiskel-
lut sarjakuvataiteilija, joka on asunut Berliinissä vuo-
desta 1995. Häneltä on aikaisemmin julkaistu sarjaku-
vat  Fashionvictims (2008) ja Airpussy (2009). Tänään on 
loppuelämäsi viimeinen päivä on voittanut muun muassa 
Angoulêmen sarjakuvafestivaalien Prix  Révélationin. 

ULLI LUST
K
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äki



ALISON BECHDEL

RAKKAUS & MUITA  
ONNETTOMUUKSIA 

– Lepakkoelämää 4

Alkuteos: The Essential Dykes to Watch Out For 
Suomentaja: Tarja Sahlstén

Nid., 92 s., ISBN: 978-952-01-0887-8
Ilm. huhtikuussa

Politiikkaa, rakkautta, seksiä ja filosofiaa

Alison Bechdel on kronikoinut kuuden ystävyksen elä-
mää jo 21 vuoden ajan. Porukkaan mahtuu niin tutkijoi-
ta, sosiaalityöntekijöitä kuin kirjakaupan myyjiäkin. Le-
pakkoelämää-sarjan neljännessä osassa jatkuvat naisten 
poliittiset keskustelut, ihmissuhdesolmut, urakäänteet 
ja haasteet jälkikasvun kanssa. Filosofisissa ruokapöy-
täkeskusteluissa ruoditaan uskonasioita ja politiikkaa,  
kirjakaupoissa ja kahviloissa ihmetellään parisuhde-
kuvioita. 

Bechdel on palkittu omaelämäkerrallisesta sarjakuva-
romaanistaan Hautuukoti (2006) muun muassa vuonna 
2007 ”sarjakuvien Oscarilla”, Eisner-palkinnolla. 

Amerikkalainen sarjakuvataiteilija ja kirjailija Alison 
Bechdel syntyi vuonna 1960 Pennsylvaniassa. Tällä het-
kellä hän asuu Vermontin Burlingtonissa. Bechdeliltä on 
suomennettu myös sarjakuvat Lepakkoelämää 1, 2 ja 3, 
ja syksyllä 2012 julkaistiin suomennos hänen viimeisim-
mästä sarjakuvaromaanista Äideistä parhain. 

Lepakkoelämää-kirjoista sanottua: 
”Bechdel taitaa nyanssit, 

pienet sanomatta jäävät sanat ja tunteet.” 
– Helsingin Sanomat

ULRIKA YLIOJA

MERENNEITO  
TAVARATELINEELLÄ 

– teetarinoita

Sid., 64 s., ISBN: 978-952-01-0903-5
Ilm. tammikuussa

Visuaalisesti pysäyttävä makumatka 
on oodi teelle

 Ulrika Yliojan 24 kuvitettua tarinaa kutsuvat teelle vaih-
tuvassa seurassa. Tarinoissa maistuu paitsi tee myös sen 
kanssa eletty elämä. Ne houkuttelevat kaikki aistit täyt-
tävälle matkalle, jonka soisi jatkuvan kauan sen jälkeen, 
kun kirja on luettu ja teekuppi tyhjennetty.

Merenneito tavaratelineellä on ilmestynyt jatkoker-
tomuksena Helsingin Sanomien NYT-liitteessä vuoden 
2012 aikana. Kirjassa esitellään persoonalliseen tyyliin 
myös kaikki tarinoissa juotavat teet, joista voi valita 
suosikkinsa. Olisitko Darjeeling-fani, jonka itsekuri 
on kuin kirkkaaksi hiottu peili, vai puhutteleeko sinua 
oman elämäsi draamakuningattarena enemmän Yun-
nanin tee, joka kardemummalla ja kermalorauksella 
maustettuna tuo luksusta arkeen?

Ulrika Ylioja on helsinkiläinen kuvittaja ja taiteilija, 
joka yhdistää kuvitustyylissään minimalismia ja run-
sautta, maalauksellisuutta sekä selkeitä väripintoja. 

”Muistuttavat hetkiä Anna Ahmatovan 
ja Anni Sinnemäen teksteissä.”

– Demi

ULRIKA YLIOJA

ALISON BECHDEL
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HANNELE TILLES & DILE KOLANEN

TUIKKIVIEN TÄHTIEN 
VARJOSTA 

 – ALVAR KOLASEN VALOKUVIA
Sid., 303 s., ISBN: 978-952-01-0901-1

Ilm. helmikuussa

Ajankuva 50-, 60- ja 70-lukujen säihkyvästä 
suomalaisesta viihdemaailmasta valokuvaaja 

Alvar Kolasen elämänpituisen 
tuotannon kautta

Alvar Kolanen (1921–2007) oli mainosvalokuvaaja, 
joka kuvasi suomalaisia viihde- ja muotimaailman täh-
tiä 1950-luvulta 1970-luvun puoliväliin. Monet hänen 
kuvistaan ovat iskostuneet suomalaisten tietoisuuteen. 
Kolasen valokuvatuotannon parhaimmistoa esittelevän 
kirjan kuvissa loistavat Olavi Virta, Tapio Rauta vaara, 
Lenita Airisto, Pirkko Mannola, Laila Kinnunen ja Vie-
no Kekkonen, samoin monet myöhemmät mallit, laula-
jat ja bändit. 1960-luvun lopun popparit ja 1970-luvun 
rokkarit ovat myös mukana.

 Alvar Kolasen uraa suomalaisten viihdetähtien pa-
rissa seuranneet Kolasen lapset, Hannele Tilles ja Jari 

”Dile” Kolanen, ovat kirjaprojektin takana. 
Rinnan Kolasen valokuvien kanssa kulkee 
Tilleksen teksti, joka kuvaa asiantuntevasti, 
lämpimästi ja humoristisesti suomalaisen 
viihde- ja musiikkimaailman värikkäitä 
persoonia, myrskyisiä käänteitä sekä mies-
tä, joka ikuisti tämän kaiken kamerallaan.

”Kameroineen Kolanen tuntuu olleen 
aina siellä missä tapahtuu ja tallenta-
neen suomalaisen populaarikulttuurin 

sittemmin keskeisiksi muodostuneet 
hahmot 50-luvulta lähtien.” 

– Helsingin Sanomat

rissa seuranneet Kolasen lapset, Hannele Tilles ja Jari 
”Dile” Kolanen, ovat kirjaprojektin takana. 

Tilleksen teksti, joka kuvaa asiantuntevasti, 
lämpimästi ja humoristisesti suomalaisen 
viihde- ja musiikkimaailman värikkäitä 
persoonia, myrskyisiä käänteitä sekä mies
tä, joka ikuisti tämän kaiken kamerallaan.

TUIKKIVIEN TÄHTIEN 
VARJOSTA  

-SEINÄKALENTERI 2014

Nelivärinen, 230 x 230 cm,
ISBN/EAN: 978-952-01-0986-8

Ilm. heinäkuussa

50-, 60- ja 70-lukujen 
viihdetähdet kalenterin 

sivuilla

Keväällä 2013 julkaistu valoku-
vakirja saa jatkoa näyttävän sei-
näkalenterin muodossa.
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ANTTI ALANEN & OLAF MÖLLER (TOIM.)

CITIZEN PETER
Sid., ISBN: 978-952-01-0974-5

Ilm. syyskuussa

Juhlakirja Peter von Baghin 
täyttäessä 70 vuotta

Peter von Bagh (s. 1943) on elokuvahistorioitsija, -oh-
jaaja, -käsikirjoittaja, palkittu tietokirjailija, Love Kirjo-
jen perustaja, radio-ohjelmien tekijä, Filmihullu-lehden 
päätoimittaja (vuodesta 1968 lähtien!) ja festivaalijoh-
taja. Valovoimaisena sivistyksen puolustajana hän on 
ainutlaatuinen, lajinsa viimeisiä suomalaisen älymystön 
edustajia.

Ennen muuta hän on cinefiili. 

Citizen Peter tarkastelee Peter von Baghin monipuolista 
elämänuraa monesta näkökulmasta. Kirja sisältää myös 
Peter von Baghin omaa, ennen julkaisematonta materi-
aalia.

ANNELI OLLIKAINEN & KATRI TANSKANEN

KOM-KIRJA
Sid. 587 s., ISBN 9789520107949

Ilm. huhtikuussa

Vuonna 1971 perustettu KOM on eittämättä yksi Suo-
men laajimmin tunnetuista teattereista. Yksille KOM 
merkitsee ajankohtaisuutta ja korkeita taiteellisia tavoit-
teita, loistavia näyttelijöitä ja kiinnostavia näyttämöllisiä 
ratkaisuja. Toisille KOM on sananmukaisesti punainen 
vaate.

KOM-teatteri on ollut syntymästään saakka yhteisöl-
linen projekti, ja KOM-kirjassa teatterin tarinaa pää-
sevätkin kertomaan niin tekijät kuin kokijat. KOMin 
näyttelijät, ohjaajat, kirjoittajat, lavastajat ja säveltäjät 
avaavat teatterin tekemisen prosesseja sisältäpäin. Kat-
sojan kokemuksen välittävät teatterikriitikot ja myös ne 
monet tavalliset teatterinkävijät, joita KOMin solidaari-
suus ja taiteellinen näkemys on koskettanut. Tuloksena 
on rikas tarina teatterista, joka on neljän vuosikymme-
nensä aikana jättänyt lähtemättömän jälkensä suoma-
laiseen kulttuuriin.

KOMin eri vuosikymmenistä vastaavat eri kirjoitta-
jat: toimittaja Anneli Ollikainen, teatterintutkija Katri 
Tanskanen, Teatterin tiedotuskeskuksen TINFOn joh-
taja Hanna Helavuori ja Helsingin Sanomien teatteri-
kriitikko Maria Säkö.



PETER VON BAGH

CHAPLIN
Sid., ISBN: 978-952-01-0957-8

Ilm. syyskuussa

Syväsukellus Chaplinin elokuviin

Charles Chaplin (1889−1977) oli paitsi 1900-luvun tun-
netuin elokuvantekijä, myös aikansa kuuluisin ihminen. 
Hänestä on kirjoitettu satoja kirjoja, jotka pääsääntöi-
sesti keskittyvät Chaplinin henkilöhistoriaan ja hänen 
yksityiselämänsä dramaattisiin vaiheisiin.

Peter von Baghin teoksen pääroolissa ovat eloku-
vat. Kiehtova jännite syntyy tavasta, jolla Chaplinin 
83 elokuvan helminauhaan punoutuu sekä tekijänsä 
elämänlanka että viime vuosisadan historia. Kukaan 
toinen elokuvantekijä ei ole samalla oivalluksen tasolla 
yhdistänyt henkilökohtaista ja yleispätevää, intiimiä ja 
provokatiivista, ajatonta ja päivänpolttavaa.

Chaplinin pojasta (1921) Parrasvaloihin (1952) piir-
tyy kokonaiskuva ihmisen ikäkausista. Varhaisista ly-
hytelokuvista viimeisiin teoksiin Chaplinin kantavana 
teemana kulkee sivullisuuden kokemus. Historialliset 
polttopisteet tähdentyvät pääteosten sarjassa: Kulta-
kuume (1925) ja Kaupungin valot (1931) olivat nou-
sukkuuden ja pula-ajan diagnooseja, Nykyaika (1936) 
näytti tekniikan vyöryn pienen ihmisen yli, Diktaattori 
(1940) oli suora reaktio fasismiin ja antisemitismiin, 
Ritari Siniparta (1946) pelkisti ironisessa henkilökuvas-
sa massamurhien aikakauden, Kuningas New Yorkissa 
(1957) asettui mccarthyismin rohkeaksi peilikuvaksi. 
Menneen vuosisadan ohjaajista Chaplin on yhä kaik-
kein ajankohtaisimpia.

Kirja antaa havainnollisen kuvan Chaplinin tekijyy-
destä, hänen työskentelytavoistaan ja niistä keinoista, 
joilla hän kehitteli dramaturgista iskuaan. Teos sisältää 
ennen julkaisematonta materiaalia Chaplinin arkistois-
ta: luonnokset, kirjeet, valokuvat ja työskentelypäivä-
kirjaotteet muodostuvat tutkimusmatkaksi suuren tai-
teilijan ajatusmaailmaan ja luomisprosesseihin.

Peter von Baghin (s. 1943) Chaplin on sekä henkilökoh-
tainen että keskusteleva. Mukana on runsaasti maailman 
parhaiden elokuvakirjoittajien ja aikalaisten lausuntoja, 
joista välittyy koskettavalla tavalla vuosisadan kuului-
simpien elokuvien alkuperäinen katsomiskokemus.
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JEFF BRIDGES & BERNIE GLASSMAN

DUDE JA ZENMESTARI
Alkuteos: The Dude and the Zen Master

Suomentaja: Anu Turunen
ISBN: 978-952-01-0964-6

Ilm. lokakuussa

Painavaa sanaa kevyellä otteella

Kulttielokuvasta The Big Lebowski letkeänä valkovenä-
läisiä kittaavana Dudena tunnettu näyttelijä Jeff Bridges 
käy vuoropuhelua ystävänsä zenopettaja Bernie Glass-
manin kanssa. Keskusteluissa ruoditaan kevyellä otteel-
la jokaiselle tuttuja inhimillisen elämän aiheita kuten 
kärsimättömyyttä, pelkoa, ylpeyttä, toivoa ja kuolemaa 
zenin ja buddhalaisuuden näkökulmasta. Ja tietysti 
 Duden.

Tämän kirjan avulla kuka tahansa voi löytää tien 
henkistymiseen ja itsetutkiskeluun Duden keinoin. 
 Hyvät henkiset hyrinät eivät välttämättä vaadi vuo-
sikausia luostarissa kököttelyä, vaan vain vähän ren-
nompaa ja yksinkertaisempaa elämänasennetta Duden 
tyyliin.

Jeff Bridges on amerikkalainen näyttelijä. Hänet tunne-
taan parhaiten elokuvista The Big Lebowski, Rajut kave-
rit ja Crazy Heart, josta hän sai parhaan miespääosan 
Oscarin.

Bernie Glassman on amerikkalainen Zen Peacemakers 
-järjestön perustaja ja pitkän linjan zenbuddhalainen.

”Todella mahtava kirja ystävysten välisistä 
 keskusteluista – siitä, mitä on hyvä elämä.” 

– Huffington Post

”Herrat Bridges ja Glassman ovat helposti lähestyttäviä 
ja älykkäitä ja mielenkiintoisia... Dude ja Zenmestari 
sisältää mukaansatempaavia keskusteluita Bridgesin 

avioliitosta, näyttelijätekniikoista ja läheisestä isäsuh-
teesta... Lukija on kiitollinen, kun saa roikkua mukana.” 

– The New York Times
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RAX RINNEKANGAS

LUCIFERIN VIIMEINEN 
ELÄMÄ 

– ERÄÄN ELOKUVAN PROSESSI
Nid., n. 250 s., ISBN 978-952-01-0946-2

Ilm. lokakuussa

Trillerimäinen kuvaus elokuvan synnystä

Alussa oli idea draamaelokuvasta, jossa paholainen 
muuttuu ihmiseksi ja päätyy perheenisäksi hyvinvoin-
tivaltioon nimeltä Suomi.

Idean tie valmiiksi taiteelliseksi teokseksi vei yli 
kaksikymmentä vuotta ja oli täynnä arvaamattomia 
sattumuksia, vastoinkäymisiä ja enteitä. Ohjaaja  Rax 
Rinnekankaan kirja kertoo tästä prosessista trillerimäi-
sen jännittävästi. Samalla teos on kuvaus kosmopoliitin 
taiteilijan tiestä tinkimättömäksi auteuriksi alalle, jota 
hallitsee kaupallinen massaviihde.

Luciferin viimeinen elämä -elokuva saa Suomen en-
si-iltansa marraskuussa 2013. Päärooleissa ovat Timo 
Torikka, Minna Haapkylä, Hannu-Pekka Björkman ja 
Pekka Milonoff. Musiikin on säveltänyt ranskalainen 
Pascal Caigne.

Teoksessa on näyttelijä, kirjailija Hannu-Pekka 
Björkmanin esipuhe. 

Rax Rinnekangas (s. 1954) on kirjailija ja elokuvaoh-
jaaja. Hän on kirjoittanut useita kaunokirjallisia teok-
sia, esseekokoelmia ja kuvateoksia sekä dokumentti- ja 
taide-elokuvia. Valokuvaajana hän on pitänyt yli 50 yk-
sityisnäyttelyä eri maissa. Rinnekangas on saanut muun 
muassa Valtion valokuvataidepalkinnon (1989), Valtion 
kirjallisuuspalkinnon (1992), Varsinais-Suomen tai-
depalkinnon (2003) sekä FIFA:n kansainvälisen taide-
elokuvafestivaalin erikoispalkinnon (2007). 

MARKUS UKU LAITINEN

KATUJEN ZEN
Sid., 217 s., ISBN: 978-952-01-0860-1

Ilm. maaliskuussa

Vapauden veljeskunnan taistelulaulu

Katujen zen on manifesti henkisen vapauden  puolesta. 
Punkista, idän filosofioista, reggaesta ja rastafari-ideo-
logiasta ammentava anarkistinen ajatuskeitos kääntää 
zenbuddhalaisuuden ajatuksia katujen kielelle. Se osoit-
taa, että henkisyyden ei tarvitse merkitä asennetason 
kastroitumista. Päinvastoin: mielen potentiaalin oivalta-
minen tekee elämästä inspiraation ilotulitusta 24/7.

Markus Uku Laitinen pohtii zenbuddhalaisuuden 
elävää ydintä oman elämäntarinansa valossa. Hän ker-
too, miten selätti päihderiippuvuuden ja masennuksen 
ja ryhtyi kaikkien henkisten häkkien romuttajaksi: ek-
sistentiaaliseksi vapaustaistelijaksi, joka seisoo sisäisillä 
ja ulkoisilla barrikadeilla sydän auki ja tukka tuules-
sa hulmuten. Jokaiselta sivulta uhkuva vastustamaton 
elämänvoima ja kuvia kumartelematon ote tarttuvat 
lukijaan. 

Markus Uku Laitinen (s. 1979) on katujen supersanka-
ri, henkinen vallankumouksellinen ja perheenisä, joka 
on harjoittanut istumamietiskelyä 16 vuotta.

”Laitinen tutkii zenbuddhalaisuutta esittelemällä joi-
takin sen käsitteitä, opettajia, tekstejä ja tarinoita. Hän 
höystää letkeää tekstiä katukielen ilmaisuilla. Lopputu-
los on hauska, ei lainkaan vaivaannuttava. Kirja antanee 

toivoa ja työkaluja elämän haasteiden väsyttämille.” 
– Voima

MARKUS UKU LAITINEN
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JUSSI PERÄLÄ

IKUINEN SÄÄTÖ 
– Helsingin huumemarkkinat 

Nid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0707-9
Ilm. kesäkuussa

Ikkuna huumeiden myyjien ja käyttäjien 
kaoottiseen arkeen

Populaaritietoteos Ikuinen säätö valottaa pääkaupungin 
huumemarkkinoiden eri tasoilla toimivien ihmisten 
rooleja ja heidän elämäänsä, jota sävyttää jatkuva väki-
valta, riskien otto, syrjäytyneisyys, psyykkiset, fyysiset ja 
sosiaaliset ongelmat, kissa ja hiiri -leikki poliisin kanssa,  
ilmiannot ja ennenaikaiset kuolemat.

Teos näyttää hätkähdyttävällä tavalla syrjäytyneiden 
karun arjen, huumebisneksen hetkellisen jännittävyy-
den, sen kuinka kannattamatonta huumekauppa on sekä 
ihmisten halun avautua laittomista asioista. Piirtämällä 
kokonaiskuvan huumekaupan mekanismeista kirja osoit-
taa, ettei huumeita voi käsitellä vain yksilön ongelmana.

Jussi Perälä on valtiotieteiden tohtori, joka sai väitös-
kirjastaan vuoden 2012 Laatua terveyteen -palkinnon. 
Kirja perustuu hänen väitöskirjaa varten tekemäänsä 
kenttätyöhön, havaintoihin ja haastatteluihin. 

Laatua terveyteen -palkintoraati totesi väitöskirjasta:
”Perälä on saanut yhteyden erittäin vaikeasti lähes-
tyttävään ryhmään ja nähnyt sen sisälle.  Hän on 

koonnut arvokkaan aineiston huumeiden  käyttäjien 
ja myyjien sekä poliisin, vankilan ja oikeuslaitoksen 

toiminnasta. (…) Hän onnistuu tuomaan lukijan eteen 
syrjäytymiskierteessä olevien ihmisten  maailman. 
 Perälän tutkimus pysäyttää ja auttaa näkemään 

 lehtiotsikoiden taakse.”

JUSSI PERÄLÄ

SONJA HELLMAN

NAISET ILMAN MAATA
Alkuteos: Kvinnor utan land

Suomentaja: Sanna Kangasluoma
Nid., 172 s., ISBN: 978-952-01-0906-6

Ilm. maaliskuussa

Viisitoista kertomusta 
maahanmuuttajanaisen elämästä

Maahanmuutto on Suomessa tuore ilmiö muuhun Eu-
rooppaan verrattuna. Meillä maahanmuutto laajassa mi-
tassa alkoi vasta 2000-luvulla. Vuoden 2010 lopussa 4,2 
prosenttia Suomen väestöstä puhui äidinkielenään muuta 
kuin kotimaisia kieliä. Islaminuskoisia on prosentti.

Kirjan viisitoista haastatteluun perustuvaa tarinaa 
nostavat kuuluviin äänen, joka harvemmin onnistuu 
tunkeutumaan julkisuuteen. Maahanmuuttajien elämän-
tarinat kuuluvat naisille, jotka ovat kotoisin yhdeksästä 
eri maasta – mm. kansanmurhan ja joukkoraiskaus ten 
Bosniasta, sisällissodan Somaliasta ja talibanien ajan 
Afganistanista

Myös naisten tilanne Suomessa vaihtelee: on lääkäriä, 
sosiaalityöntekijää ja kielenopettajaa. Samoin on kielitai-
don laita – toiset osaavat hyvin suomea tai ruotsia, jotkut 
eivät vielä lainkaan. Naisten kohtalot ovat koskettavia. 
Ne saavat miettimään, kuinka on mahdollista, että meillä 
on varaa antaa inhimillisten resurssien lojua vuosi kaudet 
kesannolla. Miksei anneta näiden naisten tulla suomalai-
sen yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Tarinat luettuaan tietää maahanmuuttajanaisista pal-
jon enemmän kuin jättäytymällä valtamedian varaan. 

Sonja Hellman (s. 1955) Hufvudstadsbladetin toimittaja.

”Sonja Hellmanin kirjan Naiset ilman maata pitäisi 
olla pakollista luettavaa asiaosaisille viranomaisille, 

päättäjille ja populistipoliitikoille.” 
– Borgåbladet & Östra Nyland

SONJA HELLMAN
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CHERYL STRAYED

VILLI VAELLUS
Alkuteos: Wild – From Lost to Found on the Pacific Crest Trail

Suomentaja: Kirsi Luoma
Sid., 408 s., ISBN: 978-952-01-0859-5 

Ilm. maaliskuussa

Sisukas nainen vastaan villi erämaa

Cheryl on tottunut elämään eri lailla kuin muut. Hä-
nen perheensä on kasvattanut itse ruokansa ja elänyt 
maanläheistä elämää aina siihen saakka, kun perheen 
äiti menehtyy keuhkosyöpään 45-vuotiaana. Perhesiteet 
katkeavat, ja 22-vuotias Cheryl jää ajelehtimaan tyhjän 
päälle. Nähdessään esitteen Meksikon rajalta Kanadan 
rajalle ulottuvasta vaellusreitistä hän tekee elämänsä im-
pulsiivisimman päätöksen. Vaikka epäkäytännöllisesti 
pakattu rinkka on niin painava, ettei hän jaksa nostaa 
sitä, hän pakottaa sen selkäänsä raa’alla  sisulla ja py-
syy kuin pysyykin pystyssä sen alla. Kehon vahvistues-
sa kantamaan taakkaa myös mieli vahvistuu, eikä hän 
jää rypemään menneeseen vaan suuntaa päättäväisesti 
eteenpäin, askel askeleelta. 

Cheryl Strayedin sisukas selviytymistarina on ollut 
valtaisa menestys. Teosta on myyty Amerikassa lähes 
puoli miljoonaa kappaletta ja kirjan käännösoikeudet 
on ostettu 18 maahan. Oprah nosti sen kirjalistansa 
kärkeen ja Reese Witherspoon on ostanut tarinan elo-
kuvaoikeidet.

”Strayed kuvaa taivaltaan eloisasti ja mukaansatempaa-
vasti. Lukija oppii kuin vahingossa, miten villieläimet 
karkotetaan laululla ja miltä tuntuu olla aivan yksin 

luonnossa.” – Mondo 

”Villi vaellus on mieltä ylentävä lukukokemus. Kirja 
vetää puoleensa maanläheisellä punkhengellään.” 

– The New York Times

KYLLIKKI VILLA & SAARA VILLA

ÄIDIN LOKIKIRJA
Sid., 363 s., sis. valokuvaliitteen, ISBN: 978-952-01-0899-1

Ilm. helmikuussa

Lapsen kanssa maailmalla

Kyllikki Villa tuli tunnetuksi kirjailijana, joka teki työ-
tään pitkillä rahtilaivamatkoilla. Kun tytär Saara oli pie-
ni, äiti ja lapsi matkustivat yhdessä. Tämä kirja on koot-
tu Kyllikki Villan päiväkirjoista noilta matkoilta sekä 
Saara Villan kommenteista ja täydennyksistä.

Teoksen matkat sijoittuvat vuosiin 1965–1971. Pisin 
matka alkaa Siperian-junasta ja päätyy Japanin kautta 
Havaijille ja Eurooppaan.  Äidin lokikirja antaa moniulot-
teisen kuvan matkakumppanuudesta, jonka johtotähtenä 
on yhdessä seikkailemisen ja selviytymisen henki. Neu-
vokkuutta ja positiivista asennetta tarvitaan kun jatkolai-
vayhteys antaa odottaa itseään ja rahat ja ruoka uhkaavat 
loppua. Lukija saa seurata, miten koet telemukset ja on-
nen hetket vuorottelevat ja matkalla olemisen elämänta-
pa juurtuu niin äitiin kuin tyttäreenkin.

Kyllikki Villa (1923–2010) oli palkittu ja rakastettu 
kirjailija, suomentaja ja maailmanmatkaaja. Like on jul-
kaissut häneltä aiemmin seitsemän kirjaa.

Saara Villa (s. 1959) on suomentaja, joka on erikois-
tunut pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Kyllikki Villan teoksista sanottua:

”Kaikkien reppureissaajien äitihahmo.” 
– Etelä-Suomen Sanomat

CHERYL STRAYED KYLLIKKI VILLA & SAARA VILLA
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PAUL BRANNIGAN & IAN WINWOOD

SYNTYMÄ METALLICA 
KUOLEMA 

1. OSA 
Alkuteos: Birth School Metallica Death 1

Suomentajat: Juuso Arvassalo & Jere Saarainen 
Sid., n. 430 s., ISBN: 978-952-01-0865-6

Ilm. lokakuussa

Sisäpiirikertomus elämää suuremmasta ja 
äänekkäämmästä metallijätistä

Metallica on kaikkien aikojen suurimpia rockbändejä ja 
maailman merkittävin metallibändi. Se on myynyt yli 
100 miljoona levyä, saanut yhdeksän Grammya ja jul-
kaissut viisi peräkkäistä albumia, jotka nousivat Yhdys-
valtain listaykkösiksi.

Yhtyeen matkaa Los Angelesin autotalleista stadio-
neille on kartoitettu ennenkin, mutta vasta nyt ääneen 
pääsevät itse bändin jäsenet. Teos piirtää heistä tarkat 

luonnekuvat ja kertoo kaiken yhtyeen sisäisistä jännit-
teistä, kuten itsevarman moottoriturvan Lars Ulrichin 
ja sisäänpäin kääntyneen James Hetfieldin jatkuvista 
konflikteista, Dave Mustainen erottamiseen liittynees-
tä draamasta, Cliff Burtonin kuoleman aiheuttamista 
traumoista sekä egoista, adrenaliinista ja alkoholista 
johtuneista riidoista ja selkäänpuukotuksista.

Syntymä Metallica kuolema on eeppinen, kaksi-
osainen saaga, jonka ensimmäinen osa kattaa bändin 
nousun merkittävimmäksi rockyhtyeeksi sitten Led 
Zeppelinin. Kirjan kirjoittajat Paul Brannigan ja Ian 
Winwood ovat päässeet lähemmäksi bändiä kuin ku-
kaan muu. 

Kirjan suomennos julkaistaan samaan aikaan kuin 
englanninkielinen alkuteos.

Paul Brannigan on Kerrangin entinen päätoimittaja 
ja musiikkikirjailija, joka kirjoittaa säännöllisesti Mo-
joon ja Q:hun. Ian Winwood on Englannin tunnuste-
tuimpia rock- ja metallitoimittajia, joka kirjoittaa muun 
muassa Rolling Stoneen ja The Guardianiin. 
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PETER CRISS & LARRY SLOMAN

KISSANAAMION TAKAA 
– KISS VS. ELÄMÄ

Alkuteos: Makeup to Breakup: My Life in and out of KISS
Suomentaja: Juha Arola

Sid., n. 400 s., ISBN: 978-952-01-0881-6
Ilm. syyskuussa

KISSin legendaarinen kissamies kaataa kulissit

Peter Crissin elämä ei alkanut onnellisten tähtien alla, 
mutta musiikki pelasti hänet Brooklynin väkivaltaisilta 
kaduilta. Loppu on rockhistoriaa: Criss pääsi KISSin 
rumpalina valloittamaan rockmaailman. Pian yhtyeen 
rivit alkoivat kuitenkin rakoilla ja Crissin oma mopo 
karkasi käsistä. Hän lääkitsi haavojaan huumeilla, 
hautoi itsemurha-ajatuksia, koki kaksi avioeroa ja sai 
 rintasyövän. 

Tarkkaan imagoaan varjellut KISS on sensuroinut 
tarinat bändin sekoiluista, sikailuista ja henkisestä vä-
kivallasta. Peter Criss kuitenkin uskaltaa viimein pu-

hua suunsa puhtaaksi ja kertoa, mitä kulissien takana 
oikeasti tapahtui. 

Peter Criss perusti KISSin vuonna 1973 Gene Simmon-
sin, Paul Stanleyn ja Ace Frehleyn kanssa. Hän jätti sen 
vuonna 1979 ja siirtyi soolouralle, palasi bändin rivei-
hin vuonna 1995 ja teki ilmiömäisen menestyksekkään 
maailmankiertueen ennen kuin lähti KISSistä uudes-
taan vuonna 2004. Criss on esiintynyt HBO:n sarjassa 
Kylmä rinki ja tekee edelleen musiikkia. 

Larry Sloman on bestsellerkirjailija. Häneltä on suo-
mennettu myös: Red Hot Chili Peppers – Arpikudos.

”KISS-fanit tulevat rakastamaan jokaista sanaa.” 
– Rolling Stone

”Viihdyttävä omaelämäkerta. Paras ja rehellisin 
selonteko KISSin sekoiluista bändin suosion huippu-

vuosina 1970-luvulla.” 
– Publishers Weekly



RICHARD HELL

SOPEUTUMATTOMIEN 
SUKUPOLVI 

– PUNKIN KUMMISEDÄN MUISTELMAT
Alkuteos: I Dreamed I Was a Very Clean Tramp: 

An Autobiography
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

Sid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0953-0
Ilm. lokakuussa 

Kuvia kumartelematon punkikoni oli musiikil-
lisen vallankumouksen puuhamies

Richard Hell oli keskeinen hahmo New Yorkin 70-lu-
vun punkrockskenessä. Patti Smithin, Debbie Harryn ja 
Ramonesin jäsenten ystävä vaikutti merkittävästi uuden 
musiikkigenren suuntaviivoihin. Hänen ansiostaan legen-
daarisesta CBGB-klubista tuli punkin synnytyslaitos, ja 
Malcolm McLaren nimesi hänet Sex Pistolsin esikuvaksi.

Richard Hell kuvaa muistelmissaan aikaansa musii-
killisen pyörremyrskyn ytimessä. Rakkaus vaihtoi koh-
detta päivittäin, ja huumeista tuli elämän nuottiviivas-
to. Vain intohimo luomiseen ja taiteisiin pelasti Hellin 
nuorena kuolleiden muusikkotovereidensa kohtalolta. 

Televisionissa, Johnny Thunders & The Heartbreaker-
sissa ja Richard Hell & The Voidoidsissa vaikuttanut 
Richard Hell vetäytyi musiikkimaailmasta vuonna 
1984. Hän on julkaissut useita kirjoja sekä näytellyt 
useissa elokuvissa. 

”Richard Hell loi punkin sellaisena kuin sen tunnem-
me. Harvoin törmää näin merkittäviin mutta aliarvos-

tettuihin taiteilijoihin. Hell on runoilija, muusikko, 
muoti-ikoni ja todella upea kirjailija.” 

– Anthony Bourdain

VILJAMI PUUSTINEN

KINGSTON WALL 
– PETRI WALLIN SAAGA

Sid., n.  300 s., ISBN: 978-952-01-0799-4
Ilm. lokakuussa

Tarina tajunnan ovista, 
joita ei enää saanut kiinni

Psykedeliaa, ikiaikaista pakanamytologiaa, muuntunei-
ta tajunnantiloja, kosmisia visioita, eksentrisiä guruja, 
samanismia, psykotrooppisia huumeita, kalevalaisia 
taruja, itämaista mystiikkaa. Niistä oli Kingston Wallin 
maailma tehty.

Progeyhtye Kingston Wall on suomalaisen psyke-
deelisen rockin kiintotähti, ja sen keulahahmon Pet-
ri Wallin kohtalo on muuttunut urbaanilegendaksi. 
26-vuotiaana kirkontornista hypännyt Walli ehti lyhyen 
uransa aikana tehdä yhtyeineen kolme levyä, joista tuli 
suomalaisen progressiivisen rockin merkkipaaluja, sy-
ventyä tajunnan laajentamiseen ja jättää pysyvän jäljen 
maamme rockkulttuuriin.

Kingston Wall – Petri Wallin saaga kertoo mystisen 
Petri Wallin ja hänen yhtyeensä tarinan. Se paljastaa, 
millainen muusikko ja ihminen Walli oli, mistä Kings-
ton Wall ammensi inspiraationsa, miten Ior Bockin 
mytologia vaikutti Walliin ja mikä johti hänen ennen-
aikaiseen kuolemaansa.

Petri Walli (1969–1995) oli Kingston Wallin (1987–
1994) perustaja, kitaristi ja biisintekijä. 

Viljami Puustinen (s. 1969) on vapaa toimittaja ja kir-
jailija, joka on työskennellyt Rumban päätoimittajana ja 
julkaissut rockhistoriikkeja. Hänen teostaan 22-Piste-
pirkko on ylistetty yhdeksi parhaista suomalaisista bän-
dikirjoista.

22-Pistepirkosta sanottua:
”22-pistepirkko-kirja on loputtoman huolellisesti työs-

tetty sekä monissa ratkaisuissaan yllätyksellinen.” 
– Helsingin Sanomat

RICHARD HELL
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TUOMARI NURMIO

TUHANNEN LAULUN 
KAPAKAT 

Sid., n. 350 s., ISBN: 978-952-01-0958-5
Ilm. elokuussa

Dumarin arvoinen nuottikirja

”Valo yössä”, ”Oi mutsi mutsi”, ”Lasten mehuhetki”, 
”Punainen planeetta”, ”Kurjuuden kuningas”, ”Ramo-
na”, ”Tonnin stiflat”, ”Hurja poika”, ”Suuri voima”, ”Paa-
vi Roskapankissa”, ”Huda Huda”, ”Rannanjärvi elää!”, 
”Ikuisesti minun”, ”Dumari”... Yli sata laulua sisältävä 
kuvitettu nuottikirja.

Tuomari Nurmio (s. 1950) on ollut yksi arvostetuimpia 
ja arvoituksellisimpia lauluntekijöitämme yli 30 vuoden 
ajan. Hänen sanojaan käyttävät lentävinä lauseina niin 
kansan syvät rivit kuin älypäät kaikissa ikäluokissa. Hän 
on saanut Eino Leino- ja Junnu Vainio -palkinnot. Edel-
linen, neljännesvuosisata sitten julkaistu nuottikirja Ku-
viteltuja klassikkoja on ollut jo pitkään loppuunmyyty.
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AL JOURGENSEN & JON WIEDERHORN

MINISTRY: MUSTA 
EVANKELIUMI

Alkuteos: Fixxxed
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., n. 320 s., ISBN: 978-952-01-0933-2
Ilm. syyskuussa

Rappion riemuvoitto ja mustan huumorin 
maailmanennätys

Al Jourgensen on industrialmusiikin Ozzy Osbour-
ne ja hänen yhtyeensä Ministry skenen Black Sabbath. 
Kulttihahmoksi kohonneen Jourgensenin elämä on 
liian uskomaton keksittäväksi. Vanhemmat lähettivät 
nuorisorikollisen uran aloittaneen poikansa ensin tut-
kintavankilaan ja sitten mielisairaalaan. Hankittuaan 
kannuksensa musiikkimaailmassa Jourgensen veti me-
tadonia niin että hampaat tippuivat, rännitti heroiinia 
William Burroughsin kanssa, heräili verilammikoista, 

koki kolme kertaa kliinisen kuoleman, eli pari vuotta 
happoguru Timothy Learyn huumekoekaniinina, rie-
tasteli Courtney Loven kaltaisten tähtien kanssa, pa-
neutui okkultismiin, parapsykologiaan ja ufologiaan 
ja odottaa nyt nopeaa kuolemaa sekä syntymää jollain 
tutkimattomalla planeetalla.

Jourgensen on mestarillinen tarinankertoja, jon-
ka kieroutunut älykkyys ja musta huumori tekevät 
sokeeraavimmistakin kauhutarinoista miltei hilpeää 
luettavaa. Törkytehtaan perintöä jatkavasta muistelma-
teoksesta löytyy myös ällistyttäviä kertomuksia muun 
muassa Johnny Deppin, Madonnan, Ozzy Osbournen, 
Lars Ulrichin ja Slashin kaltaisista tähdistä.

Al Jourgensen (s. 1958) on industrialmetallin pionee-
ri, joka nousi maailmanmaineeseen genrensä suurim-
piin nimiin kuuluvan Ministryn keulakuvana ja super-
yhtye Revolting Cocksin jäsenenä.  Jon Wiederhorn on 
 musiikkikirjailija.
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JOEL MCIVER

SLIPKNOT 
Alkuteos: Slipknot:  
All Hope Is Gone

Suomentaja: Sami Heino
Sid., 265 s., ISBN: 978-952-01-0863-2

Ilm. toukokuussa

Uusmetallin pioneeri bändin 
matka painajaisten valtiaaksi

Kun Slipknot breikkasi 90-luvun puolivälissä, se oli 
ainutlaatuinen ilmiö. Naamioihin sonnustautuneen 
bändin imago perustui väkivaltaan ja kauhuun, ja sen 
jäsenten nimettömyys  korosti musiikin aggressiivisuut-
ta. Matkan varrella bändin jäsenet ovat paljastaneet kas-
vonsa ja musiikki on muuttunut synkemmäksi. 

Bändihistoriikki kartoittaa vaihtoehtometallijätin 
matkan painajaisten valtiaaksi. Se luotaa myös yhtyeen 
vaikutusta metallimusiikin kehitykseen. 

Vuonna 1995 perustettu Slipknot on saanut arvoste-
tuimpiin musiikkipalkintoihin kuuluvan Grammyn. 
Joel McIver (s. 1971) on kirjailija, muusikko ja rocktoi-
mittaja, joka on julkaissut parikymmentä rockkirjaa. 

ZAKK WYLDE & ERIC HENDRIKX

MAAILMANVALLOITUS-
OPAS

Alkuteos: Bringing Metal to the Children: 
The Complete Berserker’s Guide to World Tour Domination

Suomentaja: Ilkka Salmenpohja
Sid., 315 s., ISBN: 978-952-01-0879-3

Ilm. tammikuussa

Mielipuolinen matkaopas 
metallimaailman huipulle

Ristiretki kohti maailmanherruutta alkakoon! Maail-
manvalloitusopas kertoo, miten päästä lavojen valtiaaksi. 
Ozzy Osbournen bändissä ja Black Label Societyssa soit-
tanut Zakk Wylde jakaa ainutlaatuisia vinkkejä muun 
muassa siitä, miten keikkabussiin voi rakentaa ampu-
maradan, kertoo häiriintyneitä tarinoita viskinhuurui-
sista  tihutöistä ja itsensäpaljastelusta lavalla, tiputtelee 
anekdootteja takahuoneiden siekailemattomasta sikai-
lusta, havainnollistaa opetuksiaan viikinkimytologiasta 
napatuin esimerkein ja paljastaa lavean tien lait. 

”[Wylde on] armoitettu koomikko ja pistämätön tari-
nankertoja. Turskejakaan detaljeja säästelemättä kirja 

repii lukijansa huutonauruun. 9/10.” 
– Imperiumi.net
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PETE TOWNSHEND

KUKA OLEN 
– THE WHON KITARISTIN TARINA

Alkuteos: Who I Am
Suomentaja: Juha Ahokas

Sid., 564 s., ISBN: 978-952-01-0801-4
Ilm. helmikuussa

Kitaristipioneerin muistelmat ovat unelmien ja 
painajaisten avioliitto

Pete Townshendin muistelmateos oli Ison-Britannian 
kirjasyksyn 2012 sensaatio. Hypnoottisen vetävästi kir-
joittava kitaralegenda kartoittaa sekä uransa virstanpyl-
väitä että niitä unelmia ja pelkoja, jotka ovat hänen elä-
määnsä muokanneet. Hän päästää lukijan vaeltamaan 
kanssaan niin voittoisilla estradeilla kuin alitajuntansa 
ahdistavimmissa kammioissakin.

Pete Townshend ei ole selvinnyt elämästä sielu mus-
telmitta. Lapsena hän joutui hyväksikäytön uhriksi 
ja on sittemmin käsitellyt traumaansa muun muassa 
Tommy-albumilla ja -elokuvassa. Monien muusikoiden 
tapaan hän on kärsinyt alkoholi- ja huumeriippuvuu-
desta ja menettänyt monet samassa koukussa killuneet 
muusikkotoverinsa ennenaikaisesti.  

Pete Townshend tunnetaan vuonna 1964 perustetun 
The Whon pääasiallisena lauluntekijänä ja hämmästyt-

tävän innovatiivisena rockkitaristina, jonka soundi, 
tyyli ja maneerit ovat vaikuttaneet jo usean sukupolven 
käsityksiin rockmusiikista. 

”Rokkikukko osaa kirjoittaa selkeästi ja vetävästi.” 
– Helsingin Sanomat

”Kuka olen on kirjoittajansa näköinen, todentuntuinen 
tarina ihmisestä, joka etsii kiihkeästi itseään, tarkoitus-

taan ja sisäistä rauhaa.”  – Rytmi

”Viihtyisiä, jopa tarunhohtoisia anekdootteja riittää 
(...). Kuka olen muodostuu oikeasti eläväiseksi kuvaksi 

tekijästään.”  – Satakunnan Kansa
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ICE-T & DOUGLAS CENTURY

ICE-T 
– GANGSTAN TIE HOLLYWOODIN  

KULTASORMEKSI
Alkuteos: Ice: A Memoir of Gangster Life and Redemption – 

from South Central to Hollywood
Suomentaja: Elina Koskelin

Sid., 272 s., ISBN: 978-952-01-0864-9
Ilm. maaliskuussa

Kun Ice-T puhuu, kannattaa kuunnella

Ice-T tunnetaan hiphopikonina ja gangstarapin luojana. 
Televisionkatsojat muistavat hänet draamasarjasta Kova 
laki: Erikoisyksikkö ja elokuvayleisö muun muassa rai-
nasta Määränpäänä Graceland. 

Monilahjakkuuden muistelmat ovat hämmästyttävä 
tarina siitä, miten lainsuojattomasta gangstasta tuli 
kulttuurin kultasormi. Ice-T kasvoi South Centralin 
jengejä kuhisevilla kaduilla ja jäi varhain orvoksi. Suu-
rin osa hänen ystävistään päätyi jo alaikäisenä mullan 
alle tai vankilaan. Ice-T ajautui lain tuolle puolen ja 
tienasi elantonsa ryöstelemällä sekä kaupittelemalla 
huumeita ja varastettua tavaraa. Hän kuitenkin tajusi 
ajoissa muuttaa kurssia ja kanavoi tiiliä murskaavan 
energiansa taiteeseen. Lopulta hän saavutti kansainvä-
lisen maineen muusikkona, tuottajana ja Hollywood-
näyttelijänä.

MICK WALL

LED ZEPPELIN
– JÄTTILÄISTEN AIKA (UP)
Alkuteos: When Giants Walked the Earth: 

A Biography of Led Zeppelin
Suomentaja: Petri Silas 

Nid., 535 s., ISBN: 978-952-01-0890-8
Ilm. helmikuussa

Mystinen rockjätti surffaili taivaan ja alisten 
maailmojen välillä

Maailman legendaarisimmalle rockbändille seksi ja 
huumeet olivat polttoainetta, okkultismi kompassi ja 
musiikki kartta aarteen äärelle. Sisäpiiritiedon, lukemat-
tomien haastattelujen ja takaumien verevöittämä Jätti-
läisten aika kertoo bändin tarinan sisältä käsin.

Jimmy Pagen ja Robert Plantin yli parikymmentä vuotta 
tuntenut Mick Wall on Britannian tunnetuimpia rock-
toimittajia ja Classic Rock -lehden entinen päätoimittaja. 

”Ja voi helvetti sentään, kuinka viihdyttävän tarinan 
Mick Wallin kirjoittama kirja kertookaan. Kommel

luksia ja sattumuksia poimitaan niin studiosta, lavoilta 
kuin ennen kaikkea lavan takaakin. (...) Ja kun kiertue

sekoilujen kanssa päästään vauhtiin, niin rima pysyy 
läpi kirjan melkoisen uskomattomalla tasolla.”

– Imperiumi.net
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MARTTI LINTUNEN

ELÄMÄNI 
– SATUNNAISIA SEKUNNINOSIA

Sid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0954-7
Ilm. lokakuussa

Onko valokuvaajan vika, jos maailma on vino?

Martti Lintunen (s. 1945) on palkittu valokuvaaja, kir-
jailija ja toimittaja. Hän on toiminut lehtikuvaajana yli 
50 vuotta, ja hän on valokuvaaja jo neljännessä polves-
sa. Lintunen on matkustanut kuvausreissuilla ympäri 
maailmaa ja asunut pitkiä jaksoja Suomen ulkopuolel-
la. Hän on erikoistunut kehitysyhteistyön, luonnon- ja 
inhimillisten katastrofien kuvaamiseen, ja hän on myös 
kirjoittanut noista aiheista lukuisia lehtiartikkeleja ja 
tietokirjoja. Lintunen tunnetaan niin ikään ammattiyh-
distystoiminnastaan, sillä hän on toiminut liki kaikissa 
lehdistöalan luottamustehtävissä. 

Lintunen on vahva persoona, joka jakaa mielipiteet. 
Hänen käsityksiään ja ajatuksiaan joko pidetään hyvinä 
tai inhotaan syvästi. Sitä terävä kieli ja silmä teettävät. 
Elämäni – Satunnaisia sekunninosia on Martti Lintusen 
muistelmateos, jossa hän ruotii pitkän ja värikkään elä-
mänsä vaiheita sanan säilää säästämättä.

”Mikä sinun on ollessa ja reissatessa, kun osaat sekä kir-
joittaa että kuvata?” kysytään Lintuselta usein. Vastaus 
kuuluu: ”Ei minulla olekaan vaikeata, mutta äidilläni oli, 
kun synnyin kamera toisessa ja kirjoituskone toisessa 
kädessä.”

MIHKEL RAUD

RAPA ROISKUU
Alkuteos: Musta pori näkku
Suomentaja: Hannu Oittinen

Sid., n. 300 s., kuv., ISBN: 978-952-01-0926-4
Ilm. syyskuussa

Viron toinen itsenäisyys rokkinäkökulmasta

Rapa roiskuu on perimmältään rokkarielämäkerta  
– mutta vain kaiken muun ohella. Rokkikitaristina, 
Idols-tuomarina, talkshow-isäntänä ja radioäänenä 
tunnettu virolainen Mihkel Raud selvittelee muusikon 
uransa vaiheita ja antaa seikkaperäisen kuvan kosteasta 
kiertue-elämästä ja omasta alkoholisoitumisestaan. 

Härnäävän suorasukainen kirja sijoittuu pääosin 
1980-luvulle Neuvosto-Viron loppuaikaan ja laulavan 
vallankumouksen vuosiin. Tuolloin virolainen punk sai 
Suomessakin laajaa näkyvyyttä. 

Rapa roiskuu kirjan sivuilla kirjaimellisestikin, kun 
Mihkel ruotii virolaisen kulttuurielämän kiemuroita 
kulttuurisuvun nuorimmaisen näkökulmasta. Kirjan 
nimi perustuu Mihkel Raudin isän Enon runoon.

Mihkel Raud (s. 1969) on virolainen kirjailija ja kult-
tuurihenkilö. Raud soittaa kitaraa erittäin suositussa 
Singer Vinger -yhtyeessä. Lisäksi Raud on tunnettu Vi-
ron Idolsin tuomarina ja television ajankohtaisohjelman 
Värske Ekspress toimittajana. Like julkaisi hänen jänni-
tysromaaninsa Sininen on sinun taivaasi vuonna 2011. 

Rapa roiskuu oli Virossa valtaisa bestseller. Sitä on 
myyty yli 35 000 kappaletta.



E L Ä M Ä K E R R A T    5 3

LAURI TIMONEN

MATTI IJÄKSEN ELOKUVAT 
Sid., 527 s., ISBN: 978-952-01-0751-2

Ilm. helmikuussa

Sukellus suomalaisen auteur-ohjaajan uraan

Matti Ijäs (s. 1950) on suomalaisen televisioelo kuvan 
rakastettu mestari. Monet novellimaisista töistä ovat 
kasvaneet osaksi kansallista alitajuntaa. Kaikkien tunte-
mia televisioelokuvia ovat Katsastus, Viimeinen keikka 
ja Painija. Palkittuihin teatterielokuviin kuuluvat muun 
muassa Räpsy ja Dolly, Pilkkuja ja pikkuhousuja, Sokko-
tanssi ja Haaveiden kehä.

Ohjaajan absurdit arkiset yksityiskohdat sekä  vino 
huumori satuttaa ja ilahduttaa. Suuri ymmärrys elämää 
kohtaan tavoittaa tšehovilaisen ilmaisun kirkkauden.

Matti Ijäksen uraa käsittelevä kirja tarjoaa huikeita 
tulkintoja, riemastuttavia tarinoita, yllätyksellisiä näkö-
kulmia ja painavaa ajankuvaa kotimaisen elokuvakult-
tuurin kulisseista. 

Ohjaajan kuudes teatterielokuva Kaikella rakkaudella 
sai ensi-iltansa helmikuussa 2013.

Lauri Timonen (s. 1980) on vapaa toimittaja, kirjailija 
ja ohjaaja joka on työskennellyt pitkään Filmihullu-leh-
den toimitussihteerinä. Timonen on aiemmin julkaissut 
teokset Aki Kaurismäen elokuvat (2006) ja Lähikuvassa 
Matti Pellonpää (2009). 

HENRY WUORILA-STENBERG 

HÄMÄRÄN NÄKIJÄ 
Sid., 592 s., ISBN: 978-952-01-0893-9

Ilm. helmikuussa

Tunnetun suomalaisen taiteilijan 
arastelematon ja rehellinen omaelämäkerta 

Tällaisia omaelämäkertoja on harvassa: tarkkoja 
huomioi ta elämästä, kirkasta, analyyttistä tekstiä ilman 
professorisviisastelua, innostavaa kuvausta taiteilijan 
työskentelyn lähtökohdista ja hänen taiteensa taustoista, 
elävää ja kiinnostavaa ajankuvaa suomalaisesta taide-
elämästä 70-luvulta nykypäivään. 

Henry Wuorila-Stenberg (s. 1949) on suomalainen tai-
demaalari, jolle on on myönnetty Suomi-palkinto ja Pro 
Finlandia -mitali. 

”Kriitikko kirjoitti, että vaikka töissäni esiintyi kristilli-
siä metaforia, ei kyse ollut alkuunkaan uskonnosta, vaan 
juoppojen ja narkomaanien houreisista kekkereistä Kal-
lion yössä. Hänestä minä mitä ilmeisimmin kuuluin
samaan porukkaan. Olin tästä tarkasta havainnosta ta-
vattoman iloinen.”

 (s. 1980) on vapaa toimittaja, kirjailija 

”Kaunistelematon kertomus maallisesta vaelluksesta, 
itsensä etsimisestä, maailmantuskasta, onnistumisista, 
epäonnistumisista, hengellisestä hädästä, kärsimykses-
tä, alkoholista, sairauksista, ahdistuksesta ja maalaami-
sesta. Teksti on vimmaista ja armotonta introspektiota.” 

– Taide

”Teoksesta tulee mieleen norjalaisen Karl Ove Knaus-
gårdin palkittu Taisteluni-romaanisarja, jossa Knausgård 
läpivalaisee elämänsä sensaatiomaisella rehellisyydellä.” 

– Kirkko & Kaupunki
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LIISA LIIMATAINEN

SAUDI-ARABIAN  
TOISET KASVOT

– VAPAITA NAISIA JA KYBERNUORIA
Nid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0981-3

Ilm. lokakuussa

Mitä Saudi-Arabiassa tapahtuu 
tulevaisuudessa?

Al-Saud-perhe on hallinnut Saudi-Arabian kuningas-
kuntaa vuodesta 1932. Maailman tärkein energiantuot-
taja on ostanut kansalaisten konsensuksen öljytuloilla 
vuosikymmenien ajan. Mikään ei kuitenkaan voi taata, 
että saudit ovat kilttejä alamaisia ikuisesti.

Saudi-Arabian yhteiskunnalla on samat ongelmat, 
jotka johtivat kansannousuihin useissa arabimaissa.  
Rikas öljyvaltiokin voi räjähtää huomenna.  

Yleisradiosta tuttu toimittaja Liisa Liimatainen raottaa 
tulevaisuuden ovea arabimaailman konservatiivien li-
punkantajamaassa. 

TARJA TUOVINEN

HIKEÄ, KYYNELEITÄ JA 
SIDEHARSOA

– NAISENA KRIISIPESÄKKEISSÄ

Nid., n. 300 s., ISBN: 978-952-01-0977-6
Ilm. lokakuussa

Päiväkirjamerkintöjä sota- ja katastrofialueilta

Tarja Tuovisen teos on henkilökohtainen tilitys sai-
raanhoitajan kokemuksista maailman kriisipesäkkeissä. 
Kirja piirtää rosoisen kuvan avustustyön arjesta Palestii-
nassa, Sudanissa, Afganistanissa ja Sri Lankassa. Sotien 
keskellä tehtävän humanitaarisen työn todellisuus ei ole 
aivan niin särötöntä kuin tiedotusvälineet ja avustusjär-
jestöt antavat ymmärtää. Tuovinen pohtii avustustyön 
mielekkyyttä, solidaarisuuden puutetta sekä ihmisten 
ahneutta ja itsekkyyttä.

Tarja Tuovinen on erikoissairaanhoitaja ja avustustyön-
tekijä, joka on kiertänyt maailman katastrofipesäkkeitä.

JARMO PYKÄLÄ 

SUOMALAINEN  
ASEKAUPPA

Nid., n. 200 s., ISBN: 978-952-01-0915-8
Ilm.toukokuussa

Suomi: rauhanvälittäjä ja asekauppias

Kansainväliset asemarkkinat ovat globaalia toimintaa, 
jossa Suomi on yksi maa muiden joukossa. Armeija osti 
kranaatteja Singaporesta, ja täältä tunnettujen asesala-
kuljettajien laiva jatkoi matkaansa Kolumbiaan. Patrialla 
oli rypäleaseiden kehitysohjelma yhdessä espanjalaisen 
asetehtaan kanssa ja sieltä samoja ammuksia kävi osta-
massa Muammar Gaddafi.

Kirja kertoo suomalaisesta asekaupasta niin politii-
kan, talouden ja maanpuolustuksen kuin asevalvonnan 
näkökulmista. Se paljastaa väärinkäytöksiä, mutta pyr-
kii myös selittämään miksi  ongelmiin ei ole puututtu. 
Suomen asekauppaa ei ole tutkittu lainkaan lähes 20 
vuoteen. Sinä aikana suomalaiset aseyritykset ovat 
siirtyneet kansainväliseen omistukseen ja yhä suurem-

pi osa asekaupasta on korkeaa turvallisuusteknologiaa 
myyvää globaalia yritystoimintaa.

Kansainvälisen asekaupan ongelmakohtiin on yritetty 
puuttua, mutta suurvallat ovat vesittäneet pyrkimykset 
vedoten omiin etuihinsa. Suomalaiset aseyritykset eivät 
nekään ole olleet viattomia sivustakatsojia. Vaisala myi 
sotasäähavaintoteknologiaansa Irakin ja Iranin sodassa 
molemmille osapuolille ja nyt se kauppaa sitä Intialle 
ja Pakistanille. Kauppoja varmistetaan maksamalla lah-
juksia ja siitä mistä Sisu aloitti, Patria ja Stena jatkoivat. 

Kirjaan haastatellut asiantuntijat toteavat, ettei mi-
kään muutu, ellei päättäjille jää käteen savuavaa asetta. 
Tämä teos todistaa valvonnan pettäneen liian monta 
kertaa.

Kirjan on kirjoittanut yhteiskuntatieteiden maisteri Jar-
mo Pykälä. Hän työskentelee asekaupan tutkijana ja 
tutkimusverkoston johtajana SaferGlobe Finlandissa. 
Hän on ollut toimittamassa useita Suomen asevientiä 
koskevia raportteja ja ensimmäistä eettisen sijoittami-
sen selvitystä. Pykälän tekemää tutkivaa journalismia on 
julkaistu useissa medioissa. Artikkelit ovat paljastaneet 
niin Patrian kranaatinheitinkaupat Saudi-Arabiaan kuin 
Suomen armeijan omaisuuden yksityistämisen taustalla 
tapahtunutta kähmintää.
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STEPHEN F. COHEN 

GULAGISTA SELVINNEET 
Alkuteos: The Victims Return. 

Survivors of the Gulag After Stalin
Suomentaja: Petri Stenman

Nid., 249 s., kuv., ISBN: 978-952-01-0876-2
Ilm. maaliskuussa

Miten Gulagin uhreja kohdeltiin 
Neuvostoliitossa ja Venäjällä

Gulagista selvinneet ei ole Gulagin historia vaan sieltä 
hengissä selvinneiden historia. Stalinin kuoleman jälkeen 
suurin osa leireistä purettiin ja vangit alkoivat palata neu-
vostoyhteiskuntaan. Hruštšovin aikana uhrit tai heidän 
lapsensa hyväksyttiin, mutta Brežnevin aikana heitä alet-
tiin taas vainota. Sama meno on jatkunut Venäjälläkin, 
missä Putinin suhtautuminen leirimenneisyyteen on ol-
lut vähättelevä. 

Stephen F. Cohen on johtava Neuvostoliiton ja Venäjän 
tutkija ja tuntija.

STEPHEN F. COHEN JOHANSSON, PEIK (TOIM.)

KOLMANNEN MAAILMAN 
PUHEENVUOROJA

Nid., 250 s., ISBN 978-952-01-0826-7
Ilm. maaliskuussa

Suomalaisen radiotuotannon 
moderni klassikko

Kolmannen maailman puheenvuoroja on esitetty Yleis-
radion valtakunnallisilla radiokanavilla vuosina 1987–
2012. Pystykorvakirjat juhlistaa ohjelmasarjan 25-vuo-
tistaivalta julkaisemalla parhaita paloja vuosien varrelta.

Kolmannen maailman puheenvuoroja -ohjelmasar-
jassa on esitelty ja arvioitu Aasian, Afrikan ja Latina-
laisen Amerikan ajattelijoiden näkemyksiä, joita ei ole 
suomen kielellä muutoin ollut saatavilla.

BARLOW, MAUDE

VEDEN VARASSA
Alkuteos: Blue Covenant – The Global Water Crisis and the Co-

ming Battle for the Right to Water
Suomentaja: Olli-Pekka Haavisto 

Nid, 200 s., ISBN:  978-952-01-0513-6

Globaali kamppailu 
oikeudesta veteen
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ERKKI LÖFBERG

KANTA VAIHTELI
– SIVARIT KERTOVAT

Nid., n. 250 s., ISBN: 978-952-01-0955-4
Ilm. lokakuussa

Julkista syrjintää vakaumuksen vuoksi 
80-luvun Suomessa

Siviilipalvelukseen hakeutuvat asevelvolliset saivat 
1980-luvun alussa yhä lisääntyvissä määrin hylkäyspää-
töksen tutkijalautakunnalta, jonka tehtävä oli arvioida 
asevelvollisen vakaumuksen todenperäisyys. Heidän 
vakaumustaan solvattiin julkisesti mediassa valtiovallan 
hiljaisella siunauksella. Vihapuhetta harjoittivat kirkon-
miehet, poliitikot, sotilashenkilöt ja päätoimittajat.

Tässä kirjassa 80-luvun siviilipalvelusmiehet kerto-
vat kokemuksistaan sotilaspiirin ja tutkijalautakunnan 
edessä sekä valottavat siviilipalvelusaikojaan.

Erkki Löfberg (s. 1956) on äidinkielen ja kirjallisuuden 
lehtori, tietokirjailija ja siviilipalvelusmies.

TERO H. SAVOLAINEN

SANKARIMATKAILIJA 
LATVIAN MAAKUNNISSA

Nid., n. 240 s., kuvitettu, ISBN: 978-952-01-0882-3
Ilm. kesäkuussa

Latviaa riittää Riian ulkopuolellakin

Seikkailija Tero H. Savolainen johdattaa lukijat Latvian 
maakuntiin. Matka vie Kurzemen pitkille hiekkaran-
noille, jokiretkelle Vidzemeen ja Zemgalen palatseihin 
ja parantaviin metsiin. Neljään maakuntaan tutustutaan 
perusteellisesti. ”Latvia mainostaa itseään sloganilla: 
’Best enjoyed slowly.’  

Tekijän ottamien valokuvien ja runsaitten erikois-
ten yksityiskohtien vuoksi Sankarimatkailija Latvian 
maakunnissa kelpaa hyvin myös nojatuolimatkailuun, 
mutta pian lukija huomaa tutkailevansa aikatauluja sillä 
silmällä.

PUSSY RIOT 

PUSSY RIOT! 
Punkrukous vapauden puolesta 

Alkuteos: Pussy Riot! A Punk Prayer for Freedom
Suomentaja: Kirsi Luoma

Nid., 148 s., ISBN: 978-952-01-0889-2
Ilm. tammikuussa

Erään näytösoikeuskäynnin ruumiinavaus

PUSSY RIOT 

 
Tero H. Savolainen (s. 1977) on latvialaiseen kulttuu-
riin ja sielunmaisemaan perehtynyt vapaa toimittaja. 
Hän on myös ympäristötieteilijä, olutfriikki ja innokas 
pyöräilijä. 



Kirjaa merkitykselliset ja merkityksettömät asiat ylös Liken uuteen muistikirjaan! 
Maria Björklundin Planeetta Z -sarjakuvaan perustuva kansitaide antaa potkua 
mielikuvituksellisille merkinnöille.

Sid., ISBN: 978-952-01-0913-4
Ilm. tammikuussa

Planeetta Z -muistikirja

Tuikkivien tähtien varjosta -seinäkalenteri 2014
Nelivärinen, 230 x 230 cm, ISBN/EAN: 978-952-01-0986-8

Ilm. heinäkuussa

50-, 60- ja 70-lukujen viihdetähdet 
kalenterin sivuilla

Keväällä 2013 julkaistu valokuvakirja Tuikkivien 
tähtien varjosta – Alvar Kolasen valokuvia saa jatkoa 
kalenterin muodossa. Menneiden vuosikymmen-
ten suurimmat tähdet Carolasta Irwiniin ja Tapio 
Rautavaarasta Laila Kinnuseen ikuistanut Kolanen 
oli  todellinen tähtikuvaaja, jonka monet kuvat ovat 
 iskostuneet suomalaisten tietoisuuteen.

YLE teetti Kolasen kuvista kalenterin Iskelmä- 
Suomi-ohjelmasarjansa yhteydessä, ja kalenterit vie-
tiin käsistä. Like vastaa yleisön huutoon ja teettää 
vuodelle 2014 seinäkalenterin Kolasen tuikkivista 
tähdistä.

Solidaarisuuskalenteri 2014
Nid., n. 230 s., ISBN: 978-952-01-0979-0

Ilm. lokakuussa

Klassikkokalenteri kaikille maailmanparantajille 
ja heidän kavereilleen

Vuodesta 1998 asti ilmestynyt Solidaarisuuskalenteri kuuluu 
jokaisen maailmanparantajan vakiovarusteisiin. Aktiivisen ja 
valveutuneen kansalaisen kalenteri pureutuu jälleen johonkin 
tärkeään teemaan huumorilla höystetyllä otteellaan. Kalenterin 
painosmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja ulkoasun uudistus 
vauhditti myyntiä entisestään. Rosa Liksomin suunnittelemien 
kansien välistä löytyvät merkinnät tärkeistä ja vähemmän tärkeis-
tä päivämääristä ja tapahtumista, teemaan liittyvät monipuoliset 
järjestöesittelyt sekä kattava yhdistysten yhteystietolista.





Ohjaus raila leppäkoski  Dramatisointi sofi oksanen 
Lavastus ja puvut karmo mende  Musiikki maija kaunismaa

Jani Karvinen, Jouko Keskinen, Antti Luusuaniemi, Pirjo Määttä, Jukka-Pekka Palo, Sari Puumalainen

timo
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Antti Tuomainen
TAPPAJA, TOIVOAKSENI

244 s., kesäkuu
ISBN: 978-952-01-0962-2

Antti Tuomainen
VELJENI VARTIJA

202 s., kesäkuu
ISBN: 978-952-01-0961-5

Antti Tuomainen
PARANTAJA

222 s., heinäkuu
ISBN: 978-952-01-0960-8

Åke Edwardson 
WINTERIN VIIMEINEN TALVI

Alkuteos: Den sista vintern
Suomentaja: Jonna Joskitt-Pöyry

436 s., elokuu
ISBN: 978-952-01-0980-6

Don Winslow 
PILVIPARONIT

Alkuteos: The Kings of Cool
Suomentaja: Ilkka Salmenpohja

344 s., elokuu 
ISBN: 978-952-01-0966-0

Peter Guralnick
ELVIS 

– Viva Las Vegas 1969–1977
Alkuteos: Careless Love:

The Unmaking of Elvis Presley
Suomentaja: J. Pekka Mäkelä

320 s., syyskuu
ISBN: 978-952-01-0976-9

Jens Lapidus
LUKSUSELÄMÄÄ

Alkuteos: Livet deluxe
Suomentaja: Jaana Nikula

480 s., syyskuu
ISBN: 978-952-01-0983-7

Denise Mina
YKSIN YÖSSÄ

Alkuteos: Still Midnight
Suomentaja: Juha Ahokas

352 s., syyskuu
ISBN: 978-952-01-0969-1

Riikka Ala-Harja
MAIHINNOUSU

230 s., lokakuu
ISBN: 978-952-01-0970-7

Hannu Vuorio
HEIL!

MIAMI
500 s., lokakuu

ISBN: 978-952-01-0978-3

Karl Ove Knausgård
TAISTELUNI II

Alkuteos: Min Kamp II
Suomentaja: Katriina Huttunen

650 s., marraskuu
ISBN: 978-952-01-0968-4

Noah Levine
DHARMA PUNX

Alkuteos: Dharma Punx
Suomentaja: Terhi Kuusisto

316 s., marraskuu 
ISBN: 978-952-01-0971-4

Dmitri Gluhovski
METRO 2034

Alkuteos: Metro 2034
Suomentaja: Anna Suhonen

367 s., joulukuu
ISBN: 978-952-01-0973-8

M. J. McGrath
JÄÄN MUISTI

Alkuteos: White Heat
Suomentaja: Anu Nyyssönen

440 s., joulukuu
ISBN: 978-952-01-0972-1

Ladislaus Löb
SOPIMUS SAATANAN 

KANSSA 
Alkuteos: Dealing with Satan
Suomentaja: Tytti Heikkilä

349 s., tammikuu
ISBN: 978-952-01-0912-7

Dmitri Gluhovski
METRO 2033 

Alkuteos: Metro 2033
Suomentaja: Anna Suhonen

591 s., helmikuu
ISBN: 978-952-01-0886-1

Simon Lelic
KATKEAMISPISTE 

Alkuteos: Rupture
Suomentaja: Terhi Kuusisto

298 s., maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0911-0

Marja Björk
PUUMA 

203 s., maaliskuu
ISBN: 978-952-01-0910-3

Ilkka Mattila (toim.)
ELÄKELÄISET 

– Suuri suomalainen 
juopottelukirja 
240 s., kesäkuu

ISBN: 978-952-01-0891-5

Peter Guralnick
NUORI ELVIS 

– Viimeinen juna Memphisiin 
Alkuteos: Last Train to Memphis: 

The Rise of Elvis Presley
Suomentaja: J. Pekka Mäkelä

499 s., huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0907-3

Peter Guralnick
ELVIS 

– Graceland
Alkuteos: Elvis: Graceland 

Suomentaja: J. Pekka Mäkelä
381 s., toukokuu

ISBN: 978-952-01-0908-0

Jasmin Darznik
IRANILAINEN TYTÄR

Alkuteos: The Good Daughter
Suomentaja: Anu Nyyssönen

336 s., toukokuu
ISBN: 978-952-01-0909-7

LEFFA TULOSSA 
SYKSYLLÄ!
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LIITY LIKEN LUKUJOUKKOIHIN!

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

Tarkasta Liken edistykselliset 
mobiilisivut osoitteessa m.like.fi

Hullut myyvät kirjoja persnetolla, 
tsekkaa myös vaihtuvat etukupongit!

Like Armyn Facebook-sivu liittää 
sinut popterrorismin eliittijoukkoihin.
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Liken liukuhihna tekee lopun modernin kaupunkiketun aivopaineista. Lue 
kulttuurisissien luku- ja menovinkit ja elä onnellisena elämäsi loppuun saakka:

Jens Lapidus
RAHALLA SAA

Alkuteos: Snabba cash
Suomentaja: Anu Koivunen

Huhtikuu
ISBN: 978-952-01-0931-8
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Jens Lapidus
SIISTI KOSTO

Alkuteos: Aldrig fucka upp
Suomentaja: Anu Koivunen

Heinäkuu
ISBN: 978-952-01-0983-7

Karl Ove Knausgård
TAISTELUNI – Toinen kirja

Alkuteos: Min Kamp. Andra Boken.
Suomentaja: Katriina Huttunen

Heinäkuu
ISBN: 978-952-01-0985-1

Karl Ove Knausgård
TAISTELUNI – Ensimmäinen kirja

Alkuteos: Min Kamp I
Suomentaja: Katriina Huttunen

Helmikuu
ISBN: 978-952-01-0916-5


